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ค าน า 

 
รายงานประจําปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้   โรงเรียนบ้านปราสาทได้จัดทําขึ้น ตาม

กฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้   จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี  

โรงเรียนบ้านปราสาทขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดทําเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการกําหนด
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา   ตลอดจนเพ่ือ
ประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  
 
 

      โรงเรียนบ้านปราสาท 
        31 มีนาคม 2563  
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านปราสาทจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ 1 ถึง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จํานวน 359  คน  โดยครูผู้สอน 22 คน จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพของ

ตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ ผลการประเมินตนเอง

ในภาพรวม อยู่ในระดับ ดีเลิศ มีผลการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้         

โรงเรียนบ้านปราสาทกําหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจํานวน 2 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมทั้ง

การมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมี

ความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สําหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม 

ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  

        ประเด็นภาพความสําเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนและได้กําหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพ

นักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน 

และการคิดคํานวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เหมาะสม มี

สื่อการเรียนการสอนและสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มี

ความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทํางานร่วมกัน ทําให้

นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนด

ในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้

ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 72.24  นักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 

พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีม 

เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 61.38  

ระดับดี ร้อยละ 27.24 ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 10.69 จากกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงการ/ กิจกรรม
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พัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย ตามโครงการถนนคนอ่าน  นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียน 5 

ด้าน ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 50.87  ระดับดี ร้อยละ 45.87 ระดับพอใช้ ร้อยละ 3.46 ผ่านกิจกรรมลด

เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและเข้าร่วม

กิจกรรมที่โรงเรียนจัด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากําหนดในระดับดี

เยี่ยม ร้อยละ 74.22  ระดับดี ร้อยละ 24.74 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 1.04  โดยสถานศึกษากําหนดมาตรฐาน

ด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง

ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่

ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ดังนั้นโรงเรียนบ้านปราสาทจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ

ผู้เรียนจํานวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ

ผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร 

การคิดคํานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการ

วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ

สื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สําหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่หลักสูตรกําหนด และ นักเรียนมีสุขภาวะ

ทางร่างกายและสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ

แตกต่างและหลากหลาย โดยมีประเด็นภาพความสําเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการ

อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกําหนดในแต่ระดับชั้น  มี

ความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล

ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  มี

ความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทํางานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ

ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต   

มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และสั งคม  ในด้านการ

เรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรมมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตร

สถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิม   ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมี

ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ 

เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การทํางานหรืองานอาชีพมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  
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จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษากําหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ

วัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

วัฒนธรรมประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น  รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบน

ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคน

อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุ

ตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนบ้านปราสาท  มีการ

ดําเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกําหนด

เป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  

ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา 

ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและ

สถานศึกษา   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และ

จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของ

โรงเรียนบ้านปราสาท  โดยประเมินภาพความสําเร็จดังนี้  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่

โรงเรียนกําหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความ

ต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรั ฐบาลและนโยบาย

ของต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็น

ระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนําแผนไปสู่การปฏิบัติ   มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม  

ตรวจสอบ  ประเมินผล  ปรับปรุง  และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากําลัง  ทรัพยากร

ทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นําข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาครูและ

บุคลากร  ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด

การศึกษา  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  มีการพัฒนาหลักสูตร  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการ

เรียนการสอนของกลุ่มนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้และนักเรียนพิการเรียนร่วมด้วย  มีการส่งเสริม

สนับสนุนการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอก

ห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมให้มีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมี
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คุณภาพ  มีความปลอดภัยในโรงเรียน จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการอ่ืนๆเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้อย่างเหมาะสม    ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการ

ดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ 

(Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือนําไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  

ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ครูรู้จักผู้เรียนเป็น

รายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนําผลย้อนกลับมาพัฒนาผู้เรียน 

รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนําผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่

สามารถนําไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการบริหารจัดการ

ชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

นําข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการ

เรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐาน รายวิชาเพ่ิมเติม จัดทําหน่วยการเรียนรู้  กิจกรรมลดเวลา

เรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการ

เรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริง

จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดและการปฏิบัติจริง เช่น จัดการ

เรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และจัดบรรยากาศการเรียนรู้

ตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

นําภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของสื่อการสอนที่ใช้  ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ  1 เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความสําเร็จ

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ดังนี้   ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่าน

กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  มีแผนการจัดการ

เรียนรู้ และจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้

แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นําเสนอผลงาน และสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้

ในการจัดการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ในท้องถิ่น  นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย

ตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับ
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ครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบ

การวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผล

ที่เหมาะสม พร้อมทั้งนําผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีการประเมินการวัดและประเมินผลและนําผลไป

ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนําไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเพ่ือให้

ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานต่อไป  
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ส่วนที่  1  ข้อมลูพื้นฐานของสถานศึกษา  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา    

1.1 ข้อมูลทั่วไป  
   
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนบ้านปราสาท   
ที่อยู่   หมู่ที่ 2 ตําบลปราสาท อําเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ 33140 
สังกัด   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท์  –  โทรสาร   – 
อีเมลล์     prasatsc2000@gmail.com 
เปิดสอนระดับ   ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3    
 

แผนผังโรงเรียนบ้านปราสาท 
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รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

1.2  ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา    
 

1) จํานวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน 
ราชการ 

พนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2562 2 17 2 1 2 

ร้อยละ % 8.33 70.84 8.33 4.17 8.33 
   

 

 
2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ํากว่าปริญญาตรี 

ปีการศึกษา 2562 0 3 17 1 
ร้อยละ % 0 13.00 79.00 8.00 
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รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน  

สาขาวิชา จ านวน (คน) 

 
ร้อยละ  

% 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
ของครู 1 คน 

ในแต่ละสาขาวิชา 
 (ชม./สัปดาห์) 

1.บริหารการศึกษา 2 9.09 13 
2.คณิตศาสตร์ 3 13.64 28 

3.วิทยาศาสตร์ 2 9.09 28 

4.ภาษาไทย 2 9.09 28 

5.ภาษาอังกฤษ 1 4.55 28 

6.สังคมศึกษา 3 13.64 28 

7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 18.18 28 

8.สุขศึกษา พละศึกษา 1 4.55 28 

9.ปฐมวัย 2 9.09 28 

10.ประถมศึกษา 1 4.55 28 

11.นาฏศิลป์ 1 4.55 28 

รวม 22 100 28 
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รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

1.3  ข้อมูลนักเรียน   
1) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2562  รวม 359 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31  มีนาคม 2563)  

ชั้น จ านวนนักเรียน  จ านวนห้อง  
ชาย  หญิง  รวม  

อนุบาล 2  13 17 30 1  
อนุบาล 3  14 14 28 1  

รวมอนุบาล  27 31 58 2 

ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 30 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 10 26 1 

ประถมศึกษาปีที่ 3 14 8 22 1 

ประถมศึกษาปีที่ 4 17 17 34 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 18 14 32 2 

ประถมศึกษาปีที่ 6 16 8 24 1 

รวมประถมศึกษา 96 72 168 7 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 24 30 54 2 

มัธยมศึกษาปีที่ 2 17 19 36 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 27 16 43 2 

รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 68 65 133 6 

รวมทั้งสิ้น 191 168 359 15 
 

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนตามระดับชั้นแยกชาย - หญิง 
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รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

2) จ านวนนักเรียนปีการศึกษา  2560-2562 

ปีการศึกษา ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

อนุบาล 57 57 58 

ประถมศึกษา 166 166 168 

มัธยมศึกษา 142 127 133 
รวม 365 350 359 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียนแต่ละช่วงชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 
 

 
 
 

1.4  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  
1) นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 ในระดับ 3  ขึ้นไป ทั้ง  8 รายวิชา ตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

 

สุข
ศึก

ษา
แล

ะ 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

เฉ
ลี่ย

 

ป.1-ม.3 193 164 170 191 242 264 182 87 187 

ร้อยละ 64.12 54.49 56.48 63.46 80.40 87.71 60.47 28.90 62.00 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนและร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 รายวิชา
ในระดับ 3  ขึ้นไป ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
 

2) เกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

แผนภูมิแสดงเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา  
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รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

1.5  ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
 

ความสามารถ โรงเรียน สพป. จังหวัด ภาค สพฐ. ประเทศ 

การอ่าน 
ออกเสียง 

77.75 68.24 68.59 68.72 67.49 68.50 

การอ่านรู้เรื่อง 71.10 72.69 73.52 73.39 72.51 72.81 
รวมเฉลี่ย 77.43 70.47 71.06 71.06 70.00 70.66 

 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
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2) ผลการเปรียบเทยีบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2561-2562 
 

ความสามารถ / ปีการศึกษา 2561 2562 ผลต่าง 

การอ่านออกเสียง 66.26 77.75 +11.49 

การอ่านรู้เรื่อง 65.44 71.10 +5.66 

รวม 65.85 74.43 +8.58 

 
แผนภูมิเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

ปีการศึกษา 2561-2562 
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3) ผลการวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาท ชั้น ป.1- 6  
ปีการศึกษา 2562 
 

ชั้น ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ย 

ร้อยละ 72.53 76.98 85.19 66.84 63.69 68.21 72.24 
 

 
แผนภูมิแสดงค่าร้อยละผลการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้น ป.1- 6 ปีการศึกษา 2562 
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4) การวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียน
นานาชาติ PISA" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ปีการศึกษา 2562  
 

แผนภูมิแสดงค่าร้อยละผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ PISA" ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 3   ปีการศึกษา 2562 
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1.6 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   
 

1) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
 

ด้าน โรงเรียน เขต จังหวัด ภาค สพฐ. ประเทศ 

ด้านภาษา 49.35 52.37 51.93 50.49 52.73 53.18 

ด้านค านวณ 58.71 48.47 46.71 45.02 47.89 47.19 

ด้านเหตุผล 50.24 48.6 46.79 45.43 47.57 48.07 

รวมความสามารถ 
ทั้ง 3 ด้าน 

52.77 49.81 48.47 46.98 49.39 49.48 

แผนภูมิแสดงผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)   
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
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2 ) การเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 
 

 วิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 

ผลต่าง 

ปี 60-61 

ภาษาไทย 45.69 50.95 56.10 +5.15  

คณิตศาสตร ์ 22.45 23.89 24.00 +0.11  

วิทยาศาสตร์ 30.9 38.11 31.36  -6.75 

อังกฤษ 28.86 26.00 29.10  +3.10 

เฉลี่ย 31.98 34.74 35.14  +0.40 

 
แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน

ระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2559-2561 
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1.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET)  
 

1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2562  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา โรงเรียน จังหวัด ประเทศ 

ภาษาไทย 47.05 47.88 49.07 

คณิตศาสตร ์ 24.75 30.50 32.90 

วิทยาศาสตร์ 29.00 33.55 35.55 

อังกฤษ 27.88 29.98 34.42 

เฉลี่ย 32.17 35.48 37.99 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ้านปราสาท  ปีการศึกษา 2562 
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2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  
2560 – 2562  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ผลต่าง 

ปี 60-61 

ภาษาไทย 46.03 53.71 47.05 -6.67 

คณิตศาสตร ์ 33.16 27.86 24.75 -3.11 

วิทยาศาสตร์ 41.68 38.09 29.00 -9.09 

อังกฤษ 29.61 31.88 27.88 -4.00 

เฉลี่ย 37.62 37.89 32.17 -5.72 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา  2560 – 2561  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
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3) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2562 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

วิชา โรงเรียน จังหวัด ประเทศ 

ภาษาไทย 56.10 53.47 55.14 

คณิตศาสตร ์ 24 23.63 26.73 

วิทยาศาสตร์ 31.36 29.26 30.07 

อังกฤษ 29.10 29.99 33.25 

เฉลี่ย 35.14 34.09 36.30 

แผนภูมิแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน ( O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านปราสาท  ปีการศึกษา 2562  
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4) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ประจ าปีการศึกษา  
2560 – 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 วิชา 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 

ผลต่าง 

ปี 60-61 

ภาษาไทย 45.69 50.95 56.10 +5.15  

คณิตศาสตร ์ 22.45 23.89 24.00 +0.11  

วิทยาศาสตร์ 30.9 38.11 31.36  -6.75 

อังกฤษ 28.86 26.00 29.10  +3.10 

เฉลี่ย 31.98 34.74 35.14  +0.40 

 
 

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET)  
ประจ าปีการศึกษา  2560 – 2561  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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1.8 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ปีการศึกษา 2562 
 

1) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

การประเมิน การอ่าน การคิดวิเคราะห์ การเขียน 

เกณฑ์คุณภาพ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 

จ านวนนักเรียน 
ป.1-ม.3 

178 79 31 105 138 46 132 116 41 

ร้อยละ 61.38 27.24 10.69 36.21 47.59 15.86 45.52 40.00 14.14 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละและของจ านวนนักเรียนความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
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1.9 ผลประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  
 

1) ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร   รายห้อง 
 

ระดับ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 6 20.00 24 80.00 0 0.00 

ป.2 15 57.69 11 42.31 0 0.00 

ป.3 16 72.73 6 27.27 0 0.00 

ป.4 8 23.53 26 76.47 0 0.00 

ป.5/1 15 93.75 1 6.25 0 0.00 

ป.5/2 1 6.25 10 62.50 5 31.25 

ป.6 15 65.21 6 26.09 2 8.70 

ระดับ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ 

ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.1/1 20 77.00 6 23.00 0 0.00 

ม.1/2 9 33.33 18 66.67 0 0.00 

ม.2/1 12 70.59 4 23.53 1 5.88 

ม.2/2 12 66.67 4 22.22 2 11.11 

ม.3/1 7 38.89 11 61.11 0 0.00 

ม.3/2 11 68.75 5 31.25 0 0.00 

รวม 147   132   10   

ร้อยละ 50.87   45.67   3.46   
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แผนภูมิแสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
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แผนภูมิแสดงภาพรวมนักเรียนที่ผ่านประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 

1.10 ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2562 
 

1) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ระดับ ดีเยีย่ม ดี ผ่าน 

ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 24 80.00 6 20.00 0 0.00 

ป.2 21 80.76 5 19.24 0 0.00 

ป.3 8 36.36 14 63.64 0 0.00 

ป.4 18 56.25 14 43.75 0 0.00 

ป.5/1 14 87.50 2 12.50 0 0.00 

ป.5/2 14 87.50 2 12.50 0 0.00 

ป.6 20 86.95 3 13.05 0 0.00 

ม.1/1 16 61.54 10 38.46 0 0.00 

ม.1/2 21 78.78 6 22.22 0 0.00 

ม.2/1 12 70.59 4 23.53 1 5.88 

ม.2/2 16 88.89 0 0.00 2 1.11 
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ระดับ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน 

ชั้น จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ม.3/1 14 77.77 4 22.23 0 0.00 

ม.3/2 15 93.75 1 6.25 0 0.00 

รวม 213   71   3   

ร้อยละ 74.22   24.74   1.04   
 

แผนภูมิแสดงจ านวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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แผนภูมิแสดงภาพรวมนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1- มัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 
 
1.12 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 2562  

 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา 2562 
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1.13 ข้อมลูการใช้แหล่งเรยีนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศกึษา 2562 
1) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

80 80 80 80 80 80 80 80 80

80 80 80 80 80 80 80 80 80

75 75 75 75 75 75 75 75 75

75 75 75 75 75 75 75 75 75

100 100 100 100 100 100 100 100 100

65 65 65 65 65 65 65 65 65

ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องการงาน 

ห้องคณิต ห้องภาษา สวนเกษตร ปราสาทตาเล งจ าลอง

 
2) จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

90 90 90 90 90 90 90 90 90

100 100 100 100 100 100 100 100 100

100 100 100 100 100 100 100 100 100

ปราสาทตาเล ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์การบริหารส่วนต าบล

วันจันทราปราสาท ป าโคกเพราะ ประปาชุมชน

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชน
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1.14 ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 
( สอบถามจาก 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ) 

ร้อยละผลการประเมินทั้ง 4 ด้าน 
(นักเรียน ครู ผู้บริหาร การบริหารจัดการสถานศึกษา) 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 78.07 20.18 0.44 1.32 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 62.50 27.08 10.42 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 78.85 21.15 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 98.57 1.43 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 85.26 14.74 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 82.26 17.74 0 0 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 83.33 16.67 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 93.5 6.5 0 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 69 25 5.5 5 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 39.79 50.02 9.54 0.66 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 78 18.67 3.37 0 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 57.78 35.37 6.19 0.66 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 16.67 80 3.37 0 

รวม 923.58 334.55 38.83 7.64 

เฉลี่ย (ร้อยละ) 71.04 25.73 2.98 0.58 
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แผนภูมิแสดงร้อยละของผู้มีความพึงพอใจการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 
 

 
 

แผนภูมิแสดงภาพรวมของผู้มีความพึงพอใจการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 
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1.15 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ได้ระดับคุณภาพ แปลผลระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน    

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การ คิดคํานวณ 

3 ดี 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา  

4 ดีเลิศ 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 ดีเลิศ 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

5 ดีเยี่ยม 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3 ดี 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 4 ดีเลิศ 

1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

5 ดีเยี่ยม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 5 ดีเยี่ยม 
3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

5 ดีเยี่ยม 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ   

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

5 ดีเยี่ยม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ดีเยี่ยม 

2.3  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเยี่ยม 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 5 ดีเยี่ยม 
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2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

5 ดีเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

5 ดีเยี่ยม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญ 

  

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

5 ดีเยี่ยม 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

4 ดีเยี่ยม 

3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  5 ดีเยี่ยม 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
นําผลมา พัฒนาผู้เรียน 

5 ดีเยี่ยม 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

5 ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 

 
เกณฑ์ระดับคุณภาพ  5  ระดับ  ดังนี้ 
- ระดับ 5 ดีเยี่ยม 
- ระดับ 4 ดีเลิศ 
- ระดับ 3 ดี 
- ระดับ 2 ปานกลาง 
- ระดับ 1 กําลังพัฒนา 
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1.16 ผลการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2  ที่เข้ารับการประเมิน จํานวน 30 คน 
 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 25 83.33 5 16.67 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 25 83.33 5 16.67 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 12 40.00 17 56.67 1 3.33 

ด้านสังคม 29 96.67 1 3.33 0 0.00 
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นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3  ที่เข้ารับการประเมิน จํานวน 28 คน 
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ร้อยละของผลการประเมินพัฒนาการเด ก
ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2562

               

 
1.17  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2562 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

4 ดีเลิศ 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมร์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ดีเลิศ 

พัฒนาการ 

ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย 26 92.85 2 7.15 0 0.00 

ด้านอารมณ์และจิตใจ 25 89.25 3 10.75 0 0.00 

ด้านสติปัญญา 23 82.14 4 14.29 1 3.57 

ด้านสังคม 24 85.71 4 14.29 0 0.00 
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     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4 ดีเลิศ 

     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 

   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

4 ดีเลิศ 

   2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 4 ดีเลิศ 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 

   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 

   2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

   2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 4 ดี 

   3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

4 ดีเลิศ 

   3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

4 ดีเลิศ 

   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 

   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  5 ดีเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 5 ดีเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา   

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1. กระบวนการพัฒนา 

สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต ด้ านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน โดยผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตร มีการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน จัดโครงสร้างรายวิชา ออกแบบการจัดการเรียนรู้  
จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้และทําการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับผู้เรียน จัดการเรียนรู้ที่
หลากหลายรูปแบบเน้นแบบ Active Learning เช่น การระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือ
กันเรียนรู้ แบบใช้ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา กระบวนการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ เป็นต้น 
จัดทําโครงการถนนคนอ่านเพ่ือส่งเสริมการการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนทุกระดับชั้น โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 การส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนโดยใช้
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานค้นหาวิธีแก้ปัญหาจากปัญหาต่างๆรอบตัว ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การไปนําเสนอผลการดําเนินงานระดับกลุ่ม เขต และภาค การส่งเสริมใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ DLIT และ
สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้จากห้องสมุด
โรงเรียน แหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลทั้งในและนอกโรงเรียน และสื่อเทคโนโลยีต่างๆในโรงเรียน 
เช่น ชุดคอมพิวเตอร์สื่อปลูกปัญญา สื่อการจัดการเรียนรู้ DLIT เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆจากวิธีการที่
หลากหลายด้วยตนเอง ในด้านผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้สอนซ่อม
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เสริมเพ่ิมพูนความรู้ การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบระดับชาติด้วยโครงการยกสัมฤทธิ์การ
ทดสอบระดับชาติ RT/NT/O – NET .ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,3,6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 รวมทั้งการเตรียมพร้อมสอบข้อสอบกลางให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,4,5, และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1,2  นอกจากนี้สถานศึกษาได้มีการดําเนินโครงการการเพ่ือพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน
เพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ใช้ชีวิตทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกยุคปัจจุบัน โดย
การน้อมนําศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกิจกรรมค่ายพอเพียง  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม
ของผู้เรียน โดยการจัดค่ายคุณธรรมตามโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น พัฒนา
คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตด้วยโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) เน้นฝึกให้ผู้เรียนมีวินัย มีรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ ด้วยการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมกับวัย เช่น กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ  มีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิตผู้เรียน จัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพอนามัย 
กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด โครงการโรงเรียนสีขาวเพ่ือส่งเสริมการออกกําลังกายให้นักเรียนมีภูมิคุ้มกันใน
เรื่องของสุขภาพ ฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการทํางานร่วมกัน การแสดงความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ด้วย
กิจกรรมวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน และจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ครอบคลุมทุก
สมรรถนะ คือ วิชาการ ทักษะ คุณธรรม รวมทั้งจัดกิจกรรมฝึกงานอาชีพสร้างรายได้ให้นักเรียน ส่งเสริม
ให้นักเรียนมีทักษะอาชีพโดยการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาจัดการเรียนการสอนงาน
อาชีพในท้องถิ่น จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโลกกว้างโดยการให้นักเรียนศึกษาหาความรู้กับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชุนรอบๆ สถานศึกษา เช่น การร้อยพวงมาลัย  การผลิตของใช้จากวัสดุเหลือใช้ กระทง
ใบตอง งานสานตะกร้า งานทําเครื่องประดับศิราภรณ์ งานเย็บ ปัก แซวผ้าพ้ืนเมือง งานปศุสัตว์ งานสาน
เก้าอ้ีหวายเทียม เป็นต้น ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก นําเสนอผลงาน แสดงผลงานของตนเองด้วย
กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House และส่งเสริมนักเรียนที่ความสามารถพิเศษ เช่น ดนตรี กีฬา 
นาฏศิลป์ วิชาการ ทักษะงานอาชีพ ทักษะด้านภาษา ด้วยกิจกรรมโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการเพ่ือให้นักเรียนได้มีเวทีแสดงความสามารถในระดับกลุ่ม ระดับเขตพ้ืนที่ฯ และระดับชาติ ทําให้มี
ผลงานเชิงประจักษ์และเกิดความภาคภูมิใจ  
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1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ( ระดับ ดี ) 
แผนภูมิแสดงร้อยละและระดับคุณภาพของนักเรียน 

ที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการ คิดค านวณ แยกรายห้อง 

 
 
2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห น 
และแก้ปัญหา ( ระดับ ดีเลิศ ) 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยน ความคิดเห นและแก้ปัญหา  จําแนกตามเกณฑ์คุณภาพ แยกรายห้อง 
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แผนภูมิแสดงร้อยละและระดับคุณภาพของนักเรียนทั้งหมด 
ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน ความคิดเห นและ

แก้ปัญหา 
 

 
3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ( ระดับ ดีเลิศ ) 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
จําแนกตามเกณฑ์คุณภาพ แยกรายห้อง 
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แผนภูมิแสดงร้อยละและระดับคุณภาพของนักเรียนทั้งหมด 
ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ระดับ ดีเยี่ยม ) 

แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จําแนกตามเกณฑ์คุณภาพ แยกรายห้อง 
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แผนภูมิแสดงร้อยละและระดับคุณภาพของนักเรียนทั้งหมด 
ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ( ระดับ ดี ) 
แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียนและร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 รายวิชาใน

ระดับ 3  ขึ้นไป ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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แผนภูมิแสดงเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชา 
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

 

 
แผนภูมิแสดงผลการสอบระดับประเทศ O-NET 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
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6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ( ระดับ ดีเลิศ ) 
แผนภูมิแสดงจํานวนนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

จําแนกตามเกณฑ์คุณภาพ แยกรายห้อง 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละและระดับคุณภาพของนักเรียนทั้งหมดทีมี่ความรู้ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดี 
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7)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด( ระดับ ดีเยี่ยม ) 
แผนภูมิแสดงภาพรวมนักเรียนที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนและร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 

ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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8)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ( ระดับ ดีเยี่ยม ) 
แผนภูมิแสดงภาพรวมนักเรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
9)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ( ระดับ ดีเยี่ยม ) 

แผนภูมิแสดงภาพรวมนักเรียนที่มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 
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10)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ( ระดับ ดีเยี่ยม ) 
แผนภูมิแสดงภาพรวมนักเรียนที่มีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 จากการดําเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานคุณภาพผู้เรียนในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3  มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ 62.00 เกรดเฉลี่ย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกรายวิชาปีการศึกษา 2562  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ 3.18 การพัฒนาด้านการอ่านการเขียนทําให้ผลการประเมินความสามารถด้านการ

อ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เฉลี่ย 77.43  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กับปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 

2562 สูงกว่า 8.68  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและเขียนได้ตามมาตรฐานการอ่านการเขียนในแต่ละ

ระดับชั้นจากผลการวัดและประเมินผลการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาท ชั้น ป.1- 6 ปี

การศึกษา 2562 เฉลี่ย 72.24 การวัดและประเมินผล "การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ตาม

แนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ PISA" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ย 

44.76  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

3 ประจ าปีการศึกษา 2561  เฉลี่ย  52.77  เปรียบเทียบภาพรวมผลการประเมินการทดสอบ
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ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) กับปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 สูงกว่า 3.10 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พ้ืนฐาน  (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา  2562  ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6  เฉลี่ย  32.17  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  (O-NET)  

ประจ าปีการศึกษา  2562  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เฉลี่ย35.14 การเปรียบเทียบผลการทดสอบทาง

การศึกษาระดับชาติขึ้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กับปีการศึกษา  2561  ปีการศึกษา 

2562 สูงกว่าทุกวิชา รวมเฉลี่ยสูงกว่า 0.40  นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อสารได้ การจัด

กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตทําให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางาน รู้จักการวางแผนงานและสามารถทํางาน

ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความกล้าแสดงออก แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ ตามหลักประชาธิปไตย 

สามารถสืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันสื่อ สามารถวิเคราะห์ 

จําแนกแยกแยะคุณและโทษได้ มีความพร้อมรับมือกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านการ

พัฒนาผู้เรียนด้วยกิจกรรมด้านสุขอนามัยและการกีฬา ทําให้ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของ

สิ่งเสพติดต่างๆ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รักออกกําลังกาย นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาได้อย่าง

น้อยคนละประเภท การจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทําให้ผู้เรียนยอมรับและปฏิบัติตามกฎ

กติกาของกลุ่ม สถานศึกษาและสังคม และการส่งเสริมทักษะอาชีพทําให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ

สุจริต มีทักษะอาชีพ และมีผลงานการดําเนินงานด้านงานอาชีพเชิงประจักษ์ เมื่อจบการศึกษามีอาชีสร้าง

รายได้และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีผลงานนักเรียนในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. รางวัลเหรียญทองการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 วันภาษาไทยแห่งชาติ (30 พฤษภาคม 

2562) 

2. รางวัลเหรียญทองการคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับกลุ่ม 

กพศ.10  (30 พฤษภาคม 2562)  

3. รางวัลเหรียญทองการคัดลายมือ ระดับชั้น ม.1-3 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ระดับกลุ่ม 

กพศ.10  (30 พฤษภาคม 2562)  

4. รางวัลเหรียญทองการแต่งคําประพันธ์ ระดับชั้น ม.1 -3  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

ระดับกลุ่ม กพศ.10  (30 พฤษภาคม 2562)  

5. รางวัลเหรียญทองการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.1-3  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

ระดับกลุ่ม กพศ.10  (30 พฤษภาคม 2562)  
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6. รางวัลเหรียญทองการเขียนเรื่องจากภาพ ระดับชั้น ป.4 -6  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

ระดับกลุ่ม กพศ.10  (30 พฤษภาคม 2562)  

7. รางวัลเหรียญทองการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ม.1 -3  เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  

ระดับกลุ่ม กพศ.10  (30 พฤษภาคม 2562)  

8. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงงาน

ประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2 กรกฎาคม 2562) 

9. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงงาน

ภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2 กรกฎาคม 2562) 

10. รางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงงาน

ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา (2 กรกฎาคม 2562) 

11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัดศรีสะ

เกษ โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา (2 กรกฎาคม 2562) 

12. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์  ระดับจังหวัดศรีสะ

เกษ โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2 กรกฎาคม 2562) 

13. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัดศรีสะ

เกษ โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (2 กรกฎาคม 2562) 

14. เป็นตัวแทนเข้ารับการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโสน (21 กรกฎาคม 2562) 

15. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ระดับกลุ่ม กพศ.10  (9 สิงหาคม 2562) 

ได้รับรางวัล 

- ชนะเลิศ เหรียญทอง จํานวน 63 กิจกรรม  

- ชนะเลิศ เหรียญเงิน จํานวน 7 กิจกรรม  

- เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 31 รายการ  

16. ชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล 15 ปี หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2562 ระดับ

จังหวัดศรีสะเกษ (31 สิงหาคม 2562)  

17. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562  ระดับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (13 

กันยายน 2562) ได้รับรางวัล 
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- ชนะเลิศ เหรียญทอง จํานวน  23  กิจกรรม  

- ชนะเลิศ เหรียญเงิน จํานวน  3  กิจกรรม  

- ชนะเลิศ เหรียญทองแดง จํานวน  2  กิจกรรม 

- เข้าร่วม  3  กิจกรรม  

- เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค/ประเทศ จํานวน 5 รายการ  

18. โครงงานประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เข้า

ร่วมการประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจําปี 2562  ณ 

จังหวัดนครราชสีมา (20 พฤศจิกายน 2562)  

19. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ  (12-14 ธันวาคม 2562) 

20. รางวัล เหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันแปรูปอาหาร ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

21. รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ (12-14 ธันวาคม 2562) 

22. รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 37 การแข่งขันโปรแกรม pain นักเรียนบกพร่องฯม.1-3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ (12-14 ธันวาคม 2562) 

23. รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ  (12-14 ธันวาคม 2562) 

24. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การสอบแข่งขันโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 

4 โรงเรียนขุขันธ์ ( 22 ธันวาคม 2562) 

25. รางวัลชมเชย การสอบแข่งขันโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 โรงเรียนขุ

ขันธ์ ( 22 ธันวาคม 2562) 

26. รางวัล เยาวนดีเด่น สาขาสังศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม/คุณธรรมจริยธรรม  ระดับเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ( 11 มกราคม 2563 ) 

27. รางวัล เยาวนดีเด่น สาขาศิลปวัฒนธรรม/ดนตรี/นาฏศิลป์   ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ( 11 มกราคม 2563 ) 
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28. รางวัล เยาวนดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 

3 ( 11 มกราคม 2563 ) 

29. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่าง

พอเพียง” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ( 14 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

30. รางวัลชมเชย โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  ( 14 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

31. รางวัลชมเชย โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี 2563 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น  ( 20 กุมภาพันธ์ 2563 ) 

3. จุดเด่น 
 ผู้เรียนอ่านออกและเขียนได้สมวัย สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในด้านวิชาการ กีฬา นาฏศิลป์ และงานอาชีพ  ส่งผลให้มีผลงานด้านวิชาการ กีฬา 
นาฏศิลป์ และงานอาชีพเชิงประจักษ์ ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี มีคะแนน
เฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   สูงกว่าปี
การศึกษาที่ผ่านมา  
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรกําหนด  มีระเบียบวินัยและมีความรับผิดชอบจน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป็นที่ยอมรับของชุมชน นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ
สร้างรายได้ในอนาคตเมื่อจบการศึกษาและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

4. จุดควรพัฒนา 
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ํากว่าระดับประเทศ   ในรายวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา
กว่าระดับ 3 และไม่สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารได้ ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในทางท่ีไม่เหมาะสม ผู้เรียน
บางส่วนไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและขาดการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  ผู้เรียนที่ มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ยังไม่ได้รับการจัดการศึกษาตามศักยภาพรายบุคคล    
 

5. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 
 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ายวิชาการ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
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2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางดนตรี/นาฏศิลป์ ( กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ) 
3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ( กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ) 
4. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเสริมรายได้ ( รายวิชาเพ่ิมเติม ) 
5. โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET / NT 
6. กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ( สถานีพาเพลิน/โครงการสวัสดีไทยแลนด์โปรเจค ) 

 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม  
1. กระบวนการพัฒนา   
 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ สถานศึกษา ได้ดําเนินงานกิจกรรมประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยดําเนินการ
วิเคราะห์ (SWOT)  สภาพบริบทปัจจุบันปัญหา  ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศ ผลการนิเทศ กํากับ  ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดกิจกรรมประชุมระดมความคิดเห็น  จากบุคลากรในสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา เพ่ือ ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน กําหนดเป้าหมาย ปรับ
วิสัยทัศน์ กําหนดพันธกิจ กําหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะอัน  พึงประสงค์ตามหลักสูตรกําหนด มีการปรับ
แผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให้สอดคล้อง   กับสภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  

ในการบริหารงานบุคลากร ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน มีการมอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและความถนัด ดําเนินการพัฒนางานด้านต่างๆตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ กํากับ 
ติดตาม  ประเมินผลการ ดําเนินงาน และสรุปผลรายงานผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร และสาธารณะชน 
ทราบต่อไป  ส่งเสริมให้ครูดําเนินกิจกรรม PLC สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ  

ในการบริหารด้านงานงบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีกระบวนการบริหารงาน
งบประมาณการเงินและพัสดุถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส ตามกําหนดระยะเวลา จัดสรรงบประมาณตาม
โครงการ จัดหาระดมทุน  ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ซ่อมแซมวัสดุ –ครุภัณฑ์ จัดหา สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน และ
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บริหารงานปัจจัยพ้ืนฐานสร้างคุณภาพชีวิต ให้มี ประสิทธิภาพเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียน  

ในการบริหารงานด้านงานวิชาการ ส่งเสริมสนับการจัดกิจกรรมด้านวิชาการตามแผนงาน/
โครงการ จัด  กิจกรรมโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ความ
ต้องการและศักยภาพ  ของผู้เรียน รวมทั้งตรงตามความต้องการของชุมชน บริหารการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพโดยจัดโครงการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 2 ครั้ ง 
ส่งเสริมสนับสนุนครูในการดําเนิน  กิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
วิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และด้านคุณธรรมจริยธรรมอย่างเต็มที่   

ในการบริหารงานด้านบริหารทั่วไป มีการจัดกิจกรรมโครงการสานพลังประชารัฐ เพ่ือส่งเสริม
ความร่วมมือ  ของชุมชนในการร่วมกันจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  โดยการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง  จัดกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้   รวมทั้งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
หลากหลาย เช่น กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  

 
แผนภูมิแสดงภาพรวมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
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2. ผลการด าเนินงาน 
 2.1 สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
ต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี สอดคล้องกับการพัฒนา
ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ตาม
มาตรฐานตําแหน่ง  ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นําไปประยุกต์ใช้ได้ ดําเนินการ
อย่างเป็นระบบ และมีกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้ 
 2.3 สถานศึกษามีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําปี ให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาโดยผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาและร่วมรับผิดชอบ  
 2.4 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วม
วางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา และรับทราบ รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
 2.5 สถานศึกษามีการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่
เหมาะสม   เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
 2.6 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ   โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม    ยึด
หลักธรรมมาภิบาล และแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา   
 2.7 สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากเครือข่ายอุปถัมภ์ 
ส่งผลให้  สถานศึกษามีสื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ   

จากผลการดําเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ส่งผลให้
สถานศึกษา  และผู้บริหารมีผลงานดังต่อไปนี้ 

1. สถานศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็น โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ( 1 โรงเรียนคุณภาพ 1 
ตําบล )  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   

2. สถานศึกษาผ่านการประเมินการดําเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากคณะทํางาน
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับอําเภอ เป็นโรงเรียนแกนนําโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

3. สถานศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็น โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1 ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็น  school 
sponsor 
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4. สถานศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง การเขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.4-6 วันภาษาไทยแห่งชาติ 
ปี 2562  

5. สถานศึกษามีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ลําดับที่ 7 นักเรียนเข้าสอบ 21-30 คน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

6. สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวดโครงงานเปรม ติณสูลา
นนท์ โครงงานประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจําปี 
2562  จากกองทัพภาคท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา 

7. สถานศึกษาผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับ
จังหวัดศรีสะเกษ ประจําปี 2562  ระดับ ดี จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

8. สถานศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล 15 ปี หญิง กีฬานักเรียน นักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 

9. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ D.A.R.E.ประเทศไทย สถานีตํารวจภูธรขุขันธ์ 
10. สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ผลงานและนิทรรศการ “งานเปิดบ้านวิชาการ อาหาร 

อาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์” ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ประจําปี 2562 
11. สถานศึกษาเข้าร่วมการสอบแข่งขันโครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4 

โรงเรียนขุขันธ์ 
12. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” 

ชมรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

13. สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ 
14. ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัล รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับกลุ่มกันทราศรี

ปราสาท สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  ประจําปี 2562 
15. ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา ประจําปี 2562 
16. ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลบริหารโรงเรียนได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่ 1 การ

แข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ 
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17. ผู้อํานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่ 1 
การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

18. รองผู้อํานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับเหรียญทอง อันดับที่ 27 การ
แข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

19. รองผู้อํานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
เข้าร่วมการประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ระดับภาค ครั้งท่ี 17 ประจําปี 2562  จากกองทัพภาคท่ี 2 จังหวัดนครราชสีมา 

20. รองผู้อํานวยการโรงเรียน ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 
1โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ชมรมครูพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียน 

3. จุดเด่น 
 สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีโครงสร้างระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นํา มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา บริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาภิ
บาล สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตาม หลักสูตรทุกคน ส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้รับการอบรมพัฒนาส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
เรียนการสอนและพัฒนาด้านวิชาชีพต่าง ๆ  มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเอ้ือต่อการเรียนรู้ มี
ระบบอินเตอร์เน็ต มีคอมพิวเตอร์ ทุกห้องเรียน มีระบบถ่ายทอดโทรทัศน์ สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการเรียนการสอนแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
 
4. จุดควรพัฒนา  
1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มี 
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

5. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม  
 แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพปัจจุบันและความต้องการ 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 



60 

 

 

รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

3. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
5. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ตามโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ( 1 โรงเรียนคุณภาพ 1 ตําบล ) 
6. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

 
มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเยี่ยม 
1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนดําเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน ผ่านกระบวนการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย  ได้แก่  
กิจกรรมการปรับปรุงหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  บูรณาการอาเซียน
ศึกษา  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง  ปรับโครงสร้างรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร
แกนกลาง  ออกแบบการเรียนรู้ จัดทําหน่วยการเรียนรู้  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม  ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  เช่น  จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ทํากิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลา
รู้   ครูจัดป้ายนิเทศ  จัดมุมเรียนรู้ในห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนรู้ตามสถานที่ต่างๆ  ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
จัดการเรียนการสอน  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้และนําไปปรับปรุง
พัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ ร่วมมือกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรภายนอก ในการจัดกิจกรรมฝึกทักษะ
อาชีพในท้องถิ่นให้กับนักเรียน ครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง  ครูมีการวัด
ประเมินผลผู้เรียนอย่างหลากหลายและนําผลมาพัฒนาผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของตนเองอยู่เสมอ จัดกิจกรรม PLC ทุกวันและนําผลมาปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ มีการอบรมพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียน
มีคุณภาพ 
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แผนภูมิแสดงภาพรวมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   

 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
 ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จัดทําการ
วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล จัดทําโครงสร้างวิชาเยน ออกแบบการเรียนรู้  จัดทําหน่วย
การเรียนรู้ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  จัดหา จัดทํา ผลิตสื่อการเรียนการสอน ใช้สื่อ ICT และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินผลการใช้สื่อและนําไปปรับปรุงพัฒนา 
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนตามศักยภาพ วัดผลประเมินผลผู้เรียนหลาลาย ตาม
ศักยภาพจริง นําผลย้อนกลับไปพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความ
ต้องการ ไม่วาจะเป็น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมวันสําคัญต่างๆ กิจกรรม
ค่ายทักษะวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต กิจกรรมฝึกทักษะ อาชีพ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรม
จิตสาธารณะ  จัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม  จัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และจัดกิจกรรม
ส่งเสริมผู้เรียนตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการให้ได้ใช้
ความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีการเรียนรู้ไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ให้ผ่าน
เกณฑ์และส่งเสริมให้ใช้ความสามารถตามศักยภาพที่มี ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการจัดการเรียน  การ
สอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 จากกระบวนการดําเนินงาน ส่งผลให้ครูมีผลงาน ต่อไปนี้  

1. นางพรพิมาล แก้วธรรม ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ 
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ทอง อันดับที่ 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 
69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด เข้าร่วมการประกวด
โครงงานเปรม ติณสูลานนท์ โครงงานประวัติศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่าง
พอเพียง” / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดแข่งขันประติมากรรม ม.1-3  สพป.
ศก.3  

2. นางนวลจันทร์ จันดาบุตร   ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ในฐานะผู้ปฏิบัติตนตาม 
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด / ครูดีเด่นสาขาการงานอาชีพและเทคโนโลยี / ครูผู้ฝึกสอน
นักเรียนได้รับรางวัลรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 37 การแข่งขันโปรแกรม pain นักเรียนบกพร่องฯม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

3. นางฤภาภัค  รัตนพันธ์  ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล เหรียญ 
ทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันแปรูปอาหาร ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

4. นางเดชา เสียงเพราะ ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ 
5. นายประจวบ ประเสริฐโถ ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน / ครูผู้ฝึกสอน 

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาแฮนด์บอล 15 ปี หญิง เนื่องในกีฬานักเรียน นักศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2562 ระดับจังหวัดศรีสะเกษ 

6. นายวีระพงษ์ เดชพันธ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /  
ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินทอง การแข่งขันประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ นักเรียน
บกพร่อง ป.4-6  สพป.ศก.3 

7. นางสาวเกวลี ด้วงนิล ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯภาษาไทย / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับ 
รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชาติ   ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด
โครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา โครงงานภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

8. นางสาวรัตติยา พันยา ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลครูรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 การ 
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลา
นนท์  ระดับจังหวัดศรีสะเกษ โครงงานวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ครูฝึกสอนนักเรียน
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6  สพป.ศก.3 

9. นางสาวนิตยา ใจธรรม ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 



63 

 

 

รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

10. นางยุภาพร คงปัญญา ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
11. นางสาวเมธาวี ทองพา ได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ / ครูฝึกสอนนักเรียน 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 10 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2 การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ โครงงานคณิตศาสตร์  ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น  

12. นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัด
ศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การ
เขียนเรื่องจากภาพ ชั้น ป.4-6 วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 

13. นางสาวสุภาวดี โจระสา ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  
การประกวดโครงงานเปรม ติณสูลานนท์ ระดับจังหวัดศรีสะเกษ โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.1-3 สพป.ศก.
3 

14. นาสาวทัศนีย์ สมศรี ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับ 
ที่ 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ 
จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-3  สพป.ศก.
3 

15. นายศิฑา เทภูเขียว ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ อันดับที่  
1 การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะ
เกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 27 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัล
เหรียญทอง อันดับที่ 6 การแข่งขันแปรูปอาหาร ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-3  สพป.
ศก.3 / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชมเชย โครงการประกวดบรรยายธรรม ประจําปี 2563 ระดับ
จังหวัดศรีสะเกษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

16.  นางสาววัลลภา ภักดี ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3  สพป.ศก.3  

17. นางสาวเทวี จันทร์นัน  ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน 



64 

 

 

รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-3  สพป.ศก.3  
18. นางสาวสุนทรีย์ สุพรรณ์ ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน อันดับที่  

37 การแข่งขันโปรแกรม pain นักเรียนบกพร่องฯม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ / ครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6  
สพป.ศก.3 

19. นายอํานวย สาลิกา  ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินทอง การแข่งขนั 
ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุ นักเรียนบกพร่อง ป.4-6  สพป.ศก.3 / ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการตอบปัญหาธรรมะ “โรงเรียนศีล 5 ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” 

20. นายสนิท ศิริมานพ ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด 
แข่งขันประติมากรรม ม.1-3  สพป.ศก.3  

21. นายบวรเกียรติ สุนสาย ได้รับรางวัลครูฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด 
แข่งขันการผูกเงื่อน ป1.-3  กลุ่ม กพศ.10  สพป.ศก.3  

 

3. จุดเด่น 
 ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมันในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง ตามแนวทาง active learning  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ให้นักเรียน
แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดทําการวิจัยในชั้นเรียน จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน ทํากิจกรรม PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 
  

4. จุดควรพัฒนา 
 ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้
ข้อมูลการวัดประเมินผลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที่เพ่ือนักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง  
 

5. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
1. การส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ 
2. โครงการทําวิจัยพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 
5. กิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ 
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6. กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูให้สามาถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรครบวงจร  
8. กิจกรรมการทํา PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ 4  ดีเลิศ 
 

 จากผลการดําเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านปราสาท จัดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมิน สรุปว่า ได้
ระดับดีเลิศ  ทั้งนี้ เพราะ  มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับดีเยี่ยม  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านปราสาทการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตาม
ปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียนและสภาพของ
ชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอยู่ในระดับดี  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ
ระดับชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการคิดคํานวณ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารได้ดีเยี่ยม และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่โรงเรียน
บ้านปราสาทกําหนดปรากฏอย่างชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับดีเ ลิศ ใน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษามีผลประเมินในรายมาตรฐานคือ โรงเรียนมีการ
วางแผนออกแบบกิจกรรมและดําเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการ
ดําเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน และการปรับปรุงแก้ไขงานได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญมีผลประเมินอยู่ในระดับดีเยี่ยม วิเคราะห์ ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร และบริบทของโรงเรียน พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตาม
ตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการประเมินผลจากสภาพจริงใน
ทุกขั้นตอน สถานศึกษาดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา อยู่
ในระดับดีเยี่ยม โดยโรงเรียนบ้านปราสาทให้ความสําคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือเกิดความร่วมมือใน
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การวางระบบและดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความมั่นใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ใช้เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย จัดทําการวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล จัดทําโครงสร้างวิชาเรียน ออกแบบการเรียนรู้  จัดทําหน่วยการเรียนรู้ จัดทําแผนการจัดการ
เรียนรู้  จัดหา จัดทํา ผลิตสื่อการเรียนการสอน ใช้สื่อ ICT และเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน มีการประเมินผลการใช้สื่อและนําไปปรับปรุงพัฒนา จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนแต่ละคนตามศักยภาพ วัดผลประเมินผลผู้เรียนหลาลาย ตามศักยภาพจริง นําผลย้อนกลับไป
พัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความต้องการ มีผลประเมินมาตรฐาน
ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ อยู่ในระดับดีเยี่ยม 
 
   ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
1.1 กระบวนการพัฒนา   
                   โรงเรียนบ้านปราสาท มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ  
ด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทาน
อาหาร  ที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจําทุก
วันอย่างสม่ําเสมอ มีการชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกําลังกายหน้าเสาธง
ก่อน       เข้าเรียนทุกวัน จัดหาอุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งาน
อยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลง   ในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก
อันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจําวัน   มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือ
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ส่งเสริมพัฒนาการ          ด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลปราสาท ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม ให้เด็กได้เล่นกีฬา
ตามความสามารถ สนับสนุน     ให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับกลุ่มฯ  และระดับอําเภอ   มีการจัด
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม  มีวินัยในตนเอง  มีสัมมาคารวะ      กับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร รู้จักดูแลรักษาความ สะอาด ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทํางานร่วมกับเพื่อน ๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มใน
การจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้      ของตนและของส่วนรวม ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เช่นประเพณี แซนโฎนตา รู้จัก
ทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู และบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว  กิจกรรมวันสําคัญ        ทางพระพุทธศาสนา 
เช่น วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา  กิจกรรมวันสําคัญต่าง ๆเช่น วันเด็ก วัน
ครู วันไหว้ครู วันปีใหม่ วันสงกรานต์  และกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็ก
มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้า
แสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือ
สร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทํากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน 
ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดําเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจัด
ประสบการณ์      การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพ
ของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ โดยการ   เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  ทําให้เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ 
โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคําตอบ มีการจัดกิจกรรมหนู
น้อยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่า
นิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการในระดับต่าง ๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด 
ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษา         ที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้   นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
1.2 ผลการด าเนินงาน  
-  รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
 -  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
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 -  เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 -  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้   สังเกตได้จากการกล้าพูด 
กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
 -  เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  สังเกตได้จากการช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนร วม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย    อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 -  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได ้ 
1.3 จุดเด่น 
 - เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแล สุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มี
อารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจําวันอย่างดี  
 - เด็กมีความสนใจในเรื่องของกีฬา เช่น ฟุตบอล วิ่งผลัด โยนบอล  
1.4 จุดควรพัฒนา 
      -  ด้านการมีความคิดรวบยอด  
      -  การแก้ปัญหาที่เกิดจากการอ่าน 
      -  การทํากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
      -  การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้ํา ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
      -  การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
      -  การใช้คําพูดขอบคุณ ขอโทษ 
      -  การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัยและคุยกันเสียงดัง 
1.5  แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  
  1. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 
 2. นํานักเรียนเดินทางไปแหล่งเรียนรู้ 
 3. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 
 4. กีฬาพาอนุบาลสุขสันต์ 
 5. อาหารกลางวัน 
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 6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 7. นักวิทยาศาสตร์จิ๋ว 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.1  กระบวนการพัฒนา  
                   การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านปราสาท ได้มีการกําหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์           
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สําคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ได้แก่ การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่ น พิจารณาจากวัยของเด็ก  
ประสบการณ์ของเด็ก    โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียน    มีความสุขในการเรียนรู้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพสําหรับ
ด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง   ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้
มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการ     มีส่วนร่วมการจัดการศึกษาโดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ                       
    โรงเรียนบ้านปราสาท ได้จัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์และอํานวย           
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหา
ข้อมูลทางโลกออนไลน์      จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัด  ให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จําเป็นต่อพัฒนาการ
ของเด็กให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เล่นทรายที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มี
พ้ืนที่สําหรับแปรงฟัน  ล้างมือ ทําความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จําเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ คือมีครูประจําการที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพ่ีเลี้ยง ที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแล
เด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้ าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
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พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คํานึง   ถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์
และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปน
เล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์     ที่สถานศึกษากําหนด  มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตาม
ผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําปี  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่าย    มีส่วนร่วมพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
2.2 ผลการด าเนินงาน 
 -   แผนปฏิบัติการประจําปีสถานศึกษา 
 -   หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 -   โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 -   รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
 -   โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 -   แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 -   รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี   
2.3 จุดเด่น 
 -  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 -  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 
 -  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
 -  มีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมไม่เร่งรัดวิชาการ โดยเน้นการเรียนรู้    
ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติ 
  -  มีการตรวจสอบปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอ่ืน 
2.4 จุดควรพัฒนา        
 -  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
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 -  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 -  กําหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 
 -  ส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีพุทธศักราช 
2560 
   -  สร้างสื่อการสอนและเครื่องมือประเมินพัฒนาการที่หลากหลาย 
2.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)      
        -  โครงการทัศนศึกษา 
       -  โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 -  โครงการนิเทศภายใน 
 -  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 -  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 -  โครงการพัฒนาบุคลากร 
 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ 
ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
3.1 กระบวนการพัฒนา 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสําคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตซึ่งเป็น
การ             จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
สุข ภายใต้คําว่า เก่ง ดี  มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็ก
ได้ประสบการณ์ตรง      เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ  สังคม  และ
สติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกาย
ทุกส่วน  ทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่  มัดเล็กให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน
มีความรับผิดชอบด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา  มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและ
มีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้



72 

 

 

รายงานประจําปีของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านปราสาท ปีการศึกษา 2562  

 

เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้ราย
กลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ําใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้ เรียน  ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็น
แรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน    และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้แก่เด็กนักเรียน 

ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใสและมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการ ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจําวัน  ด้วย
เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสํารวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก   โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นําผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกําหนด
มาตรฐานการศึกษา  ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษากําหนด มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณท์ี่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํา
รายงานผลการประเมินตนเองประจําปี  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
3.2 ผลการด าเนินงาน 

-  มุมประสบการณ์ 
-  แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
-  รายงานผลการประเมินตนเอง 
-  บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
-  การจัดกิจวัตรประจําวัน    

3.3 จุดเด่น   
   -  เด็กมีพัฒนาการอย่างสมดุล 

-  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
-  ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 3.4 จุดควรพัฒนา  
-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
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-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
  -  จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
3.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ)  

-  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
       -  โครงการหนูน้อยเด็กดี(วันสําคัญ) 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมระดับการศึกษาปฐมวัย 
1. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการ
ประเมิน  ตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดให้ครูมีเพียงพอกับชั้นเรียน  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
การเรียนรู้และจัดให้มีสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสําคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 
 
 2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

      -  โครงการต่าง ๆ   
      -  กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
      -  ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
จุดเด่น 

-  เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
-  มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
-  มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่นําสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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จุดที่ควรพัฒนา 
- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

       3. โครงการหนูน้อยเด็กดี(วันสําคัญ) 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศสําคัญที่สถานศึกษา จะต้องนําไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปนําไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความสําเร็จ กับแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนั้น จากผลการดําเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควร
พัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นในอนาคตดังนี้ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับคุณภาพ  :   ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
- ผู้เรียนอ่านออกและเขียนได้สมวัย สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง มี
ความสามารถในด้านวิชาการ กีฬา นาฏศิลป์ และ
งานอาชีพ  ส่งผลให้มีผลงานด้านวิชาการ กีฬา 
นาฏศิลป์ และงานอาชีพเชิงประจักษ์ ในด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี 
มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3   สูงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 
- ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายและน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีคุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรกําหนด  มีระเบียบวินัยและมีความ
รับผิดชอบจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาและ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน นักเรียนทุกคนมีทักษะ
ชีวิตและทักษะอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตเมื่อจบ
การศึกษาและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่ํากว่าระดับประเทศ   ใน

รายวิชาภาษาอังกฤษผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนต่ํากว่าระดับ 3 และไม่สามารถใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสารได้ ผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ไม่

เหมาะสม ผู้ เรียนบางส่วนไม่สามารถสร้างองค์

ความรู้ได้ด้วยตนเองและขาดการคิดวิเคราะห์อย่างมี

วิจารณญาณ  ผู้ เรียนที่มีความบกพร่องทางการ

เรียนรู้ยังไม่ได้รับการจัดการ ศึกษาตามศักยภาพ

รายบุคคล    
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
- สถานศึกษามีการกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มี
โครงสร้างระบบการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นํา มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา บริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาล สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ชุมชน  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรทุกคน 
ส่งเสริมครูผู้สอนให้ได้รับการอบรมพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาด้าน
วิชาชีพต่าง ๆ มีห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีระบบอินเตอร์เน็ต 
มีคอมพิวเตอร์ ทุกห้องเรียน มีระบบถ่ายทอด
โทรทัศน์ สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ มีการนิเทศ กํากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอนแลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 
ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
- ครูมีความตั้งใจ  มุ่งมันในการพัฒนาการสอน  
โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้
ปฏิบัติจริง  มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย  ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดทําการ
วิจัยในชั้นเรียน จัดทําสื่อการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับเนื้อหาและผู้เรียน ทํากิจกรรม PLC 
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างสม่ําเสมอ 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 
มี ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ 

- ส่งเสริมให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมใน

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และการให้

ข้อมูลการวัดประเมินผลย้อนกลับแก่นักเรียนทันที่

เพ่ือนักเรียนนําไปใช้พัฒนาตนเอง 
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แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

 

1. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ดีขึ้นคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค่ายวิชาการ 4 กลุ่มสาระ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

2. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางนาฏศิลป์ ( กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ) 
3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา ( กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ) 
4. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพเสริมรายได้ ( รายวิชาเพ่ิมเติม ) 
5. โครงการยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET / NT / RT 
6. กิจกรรมส่งเสริมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ( สถานีพาเพลิน โครงการสวัสดีไทยแลนด์โปรเจค ) 

 
2. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา   
ให้ดีขึ้นกว่าเดิม  

 แนวทางการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  ดังต่อไปนี้ 

1. กิจกรรมการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตามสภาพปัจจุบันและความต้องการ 
2. กิจกรรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
3. กิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานศึกษา 
4. กิจกรรมพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
5. กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หน่วยงานรัฐ และเอกชน ตามโครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล ( 1 โรงเรียนคุณภาพ 1 ตําบล ) 
6. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน 

 
3. แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ดีขึ้น  

1. การส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้ได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  
2. โครงการทําวิจัยพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนการสอน  
3. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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4. การส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู  
5. กิจกรรมการศึกษาดูงานในสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ  
6. กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
7. กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรครบวงจร   
8. กิจกรรมการทํา PLC เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
9. การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย    ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม  
มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
1.ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญา
เพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น  
โดยเฉพาะ ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน   
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ ด้านการจัด 
ประสบการณ์ 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 
5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ครูควรมีการบันทึก ตรวจสอบ ประเมินผล 
วิเคราะห์สาเหตุและนําผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มากข้ึน 
2. ครูควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้
เด็ก ได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์และมีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้มากข้ึน 
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6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนําผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญ
และไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มาก
ขึ้นเพ่ือจะได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงมากขึ้น 
และควรใช้วิทยากรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนให้มากขึ้น 
 
 

 

แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาเพ่ือให้มีผลการเรียนรู้ในระดับสูงขึ้น โดยเฉพาะ 
ด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. ครูควรมีการบันทึก ตรวจสอบ ประเมินผล วิเคราะห์สาเหตุและนําผลการประเมินมาใช้ 
ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มากข้ึน 

3. ครูควรมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้เด็กได้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
และคณิตศาสตร์และมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวให้มากข้ึน 

4. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสําคัญและไปศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มาก 
ขึ้นเพ่ือจะได้ศึกษาจากประสบการณ์ตรงมากขึ้น และควรใช้วิทยากรในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนให้มากข้ึน 

5. ควรมีการติดตามผลนักเรียนให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติตนในชุมชน และสอบถามความพึง 
พอใจของผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 

6. โรงเรียนควรหาวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์มาพัฒนากิจกรรมให้หลากหลายยิ่งขึ้น 
7. โรงเรียนขาดงบประมาณทําให้การขยายกิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลายเท่าที่ควร 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปราสาท 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
------------------------------------------------- 

 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาการศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านปราสาท   จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และได้กําหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน ผู้ปกครอง เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและ
เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปราสาทมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทจึงกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็น
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 
                      

 ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     ลงชื่อ                      
                                                                     ( นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ ) 
                                                                   ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
.................................................................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน 

ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ๔ ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ๔ ดีเลิศ 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
และการ คิดคํานวณ 

๔ ดีเลิศ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ   อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา  

๔ ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

๔ ดีเลิศ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๔ ดีเลิศ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
กําหนด 

๔ ดีเลิศ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๔ ดีเลิศ 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

๔ ดีเลิศ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ๔ ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
กําหนดชัดเจน 

๔ ดีเลิศ 
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๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 

๒.๓  ดําเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ ดีเลิศ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

๔ ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียน เป็นส าคัญ 

๔ ดีเลิศ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๔ ดีเลิศ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

๔ ดีเลิศ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ๔ ดีเลิศ 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนํา
ผลมา พัฒนาผู้เรียน 

๔ ดีเลิศ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

๔ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดค่าเป้าหมาย 
การกําหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  กําหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ ๕ ดีเยี่ยม 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 
ระดับ ๓ ดี 
ระดับ ๒ ปานกลาง 
ระดับ ๑ กําลังพัฒนา 
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ประกาศโรงเรียนบ้านปราสาท 
เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

------------------------------------------------- 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เพ่ือประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาการศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กําหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้น
ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านปราสาท   จึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัยและได้
กําหนดค่าเป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับ
การประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านปราสาทมีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนบ้านปราสาทจึงกําหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพของ
สถานศึกษาต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

     ลงชื่อ                     
                                                                     ( นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ ) 
                                                                   ผูอํ้านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
..................................................................................................  

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทาง
อารมณ์ได้ 

ดีเลิศ 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

ดีเลิศ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอ
องท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 

๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 

๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

ดีเลิศ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสําคัญ ดีเลิศ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ 
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๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนําผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 

การกําหนดค่าเป้าหมาย 
ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกําหนดค่าเป้าหมาย 
การกําหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  กําหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับกา
ประเมิน  ดังนี้ 
ระดับ ๕ ยอดเยี่ยม 
ระดับ ๔ ดีเลิศ 
ระดบั ๓ ดี 
ระดับ ๒ ปานกลาง 
ระดับ ๑ กําลังพัฒนา 
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