
 
 

บทที่  ๑ 
บทน า 

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนบ้านแซรไปร พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (แผน ๔ ปี) 
เป็นกรอบแนวคิดทิศทางการด าเนินงานการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย นักเรียน ทุกระดับชั้น ใช้
เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ของสถานศึกษาต่อไป กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ (แผน ๔ ปี) จัดท าภายใต้การศึกษาวิเคราะห์บริบทที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้ 

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ในหมวด ๑ บททั่วไป ว่าด้วยความมุ่งหมายและหลักการใน
การศึกษา มาตรา ๖ ระบุว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
มาตรา ๗ ระบุว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษา และส่งเสริม-สิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย
ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของ
ประเทศชาติรวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬาภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา ๘ ระบุว่า การจัดการศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ 
๑. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
๒. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๓. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
๑. มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
๒. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
๔. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและการพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๕. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
๖. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนองค์กรเอกชน 

องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ทั้งนี้ต้องอาศัยการด าเนินงานในหมวด ๒ – ๙ ที่ว่า
ด้วยสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา คร ูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือการการศึกษา  

มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่า
ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) ได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน  และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 



 
 

๓. แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
และยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์(Vision) “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษท่ี ๒๑” 

วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ๔ ประการ คือ 
๑. เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติ  
๓. เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ และคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกกาลัง

มุ่งสู่การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. เพ่ือนาประเทศไทยก้าวข้ามกับดัก ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และความเหลื่อมล้าภายในประเทศลดลง 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น 
เป้าหมายไว้ ๒ ด้าน คือ 
๑. เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มี คุณลักษณะและทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) ประกอบด้วย ทักษะและ คุณลักษณะต่อไปนี้ 
๓Rs ได้แก่ การอ่านออก (Reading) การเขียนได้(Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
๘Cs ได้แก่ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and 

Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation)ทักษะด้านความเข้าใจต่าง
วัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross – cultural Understanding) ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และ
ภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะ การเรียนรู้(Career and Learning Skills) และความมี
เมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม(Compassion) 

๒. เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ซึ่งมีตัวชี้วัดเพ่ือการบรรลุ เป้าหมาย ๕๓ ตัวชี้วัด 
ประกอบด้วย เป้าหมายและตัวชี้วัดที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างทั่วถึง  (Access) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น 
ประชากรกลุ่มอายุ ๖ - ๑๔ ปีทุกคนได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าที่รัฐต้องจัด
ให้ฟรีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ผู้เรียนพิการได้รับ การพัฒนาสมรรถภาพหรือบริการทางการศึกษาที่เหมาะสมทุกคน และ
ประชากรวัยแรงงาน มีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เป็นต้น 

๒) ผู้เรียนทุกคน ทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อย่างเท่าเทียม (Equity) มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ผู้เรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานทุกคนได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษา ๑๕ ปีเป็นต้น 

๓) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถ เต็มตามศักยภาพ (Quality) มี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
คะแนนร้อยละ ๕๐ ขึ้นไปเพ่ิมขึ้น และคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ 
(Programme for International Student Assessment :PISA) ของนักเรียนอาย ุ๑๕ ปีสูงขึ้น เป็นต้น 

๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่ คุ้มค่าและบรรลุเป้าหมาย 
(Efficiency) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น ร้อยละของสถานศึกษาขนาดเล็ก ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกลดลง 
มีระบบการบริหารงานบุคคล ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งมี
กลไกส่งเสริมให ้ทุกภาคส่วนสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเป็นต้น 



 
 

๕) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นพลวัตและ  บริบทที่เปลี่ยนแปลง 
(Relevancy) มีตัวชี้วัดที่ส าคัญ เช่น อันดับความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศด้านการศึกษาดีขึ้น สัดส่วนผู้เรียน
อาชีวศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา และ จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่ติดอันดับ ๒๐๐ อันดับแรกของโลก
เพ่ิมขึ้น เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้ก าหนด
ช่วงเวลาในการด าเนินการในแต่ละเป้าหมายและตัวชี้วัด เป็น ๕ ช่วง ดังนี้ ระยะ เร่งด่วน ระยะ ๕ ปีแรกของแผน ระยะ 
๕ ปีที่สองของแผน ระยะ ๕ ปีที่สามของแผน และระยะ ๕ ปีสุดท้ายของแผน 

ยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ ๖ ยุทธศาสตร์หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ดังนี้ 
๑. การจัดการศึกษา เพ่ือความม่ันคง ของสังคมและ ประเทศชาติ 
๒. การผลิตและพัฒนา ก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีด ความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ 
๓. การพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคม แห่งการเรียนรู้ 
๔. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความ เท่าเทียม ทางการศึกษา 
๕. การจัดการศึกษา เพ่ือสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖. การพัฒนา ประสิทธิภาพ ของระบบ บริหารจัดการ 

 

นโยบายส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         วิสัยทัศน์“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทย มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพ้ืนฐานของความเป็น
ไทย” 
          พันธกิจ 

๑ . ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย 

๑๒ ประการ 
๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษาและบูรณา

การ 
การจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ 
๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒ การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         ๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ 
         ๒. สร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         ๑. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
         ๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
           ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ๑. ลดภาระงานอ่ืนที่นอกเหนือจากงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
         ๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล และทักษะในการสื่อสารของครู ให้มีสมรรถนะด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 
          ๓. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความสามารถทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
              ๔. เสริมสร้างระบบแรงจูงใจให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก าลังใจในการท างาน เกิดผลการ
ปฏิบัติงานเชิงประจักษ์ 
              

    ๕. ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู การเป็นครูมืออาชีพ 
และยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
              ๖. ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กร องค์คณะบุคคล และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วางแผน สรรหา ย้าย โอนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของโรงเรียนและชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
๑.กระจายอ านาจและความรับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา 
๒.ส่งเสริมเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
๓.ส่งเสริมการน าผลการวิจัยไปใช้เพ่ือพัฒนานโยบายและเป็นฐานในการพัฒนาการจั ดการศึกษาของเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
๔.ส่งเสริมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลให้มีความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน 
๕.ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาในพ้ืนที่พิเศษและระดับต าบล 

 

ยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ 
วิสัยทัศน์ “จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ บนพื้นฐานความเป็นไทย” 
พันธกิจ 

๑.ส่งเสริมสนับสนุน  ให้ประชากร ทุกช่วงวัย ได้รับการศึกษา อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
๒.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีคุณภาพ ตามมาตรฐานหลักสูตร  
๓.ผลิตและพัฒนาก าลังคนรองรับความต้องการของตลาดแรงงานและจังหวัด 
๔.ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
๕.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ 
๑.ผู้เรียนทุกกลุ่ม  ได้รับโอกาส ในการศึกษา อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
๒.ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณภาพ ตามความต้องการของสังคมไทย 
๓.ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ 
๔.ผู้บริหาร ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา สมรรถนะให้มีความรู้และทักษะในการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
๕.หน่วยงานทางการศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ 
๑.การเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชากร ทุกช่วงวัยให้ทั่วถึง และมีคุณภาพ 
๒.การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐาน   การศึกษาตามหลักสูตรทุกระดับ ทุกประเภท 
๓.การส่งเสริม การผลิตและ พัฒนาก าลังคนให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้อง  กับความต้องการ ของ

ตลาดแรงงานและจังหวัด 
๔.การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้สามารถจัด  การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 



 
 

๕.การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล  

นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 
วิสัยทัศน์ “บริหารและจัดการศึกษาได้ทั่วถึงและมีคุณภาพบนพื้นฐานความเป็นไทย” 
พันธกิจ 
 ๑.พัฒนาระบบและจัดการศึกษาโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานที่เน้นหลักการมีส่วนร่วมและหลักความรับผิดชอบ 
 ๒.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 ๓.ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในทุกด้านตามนโยบายบนพ้ืนฐาน
ความเป็นไทย 

เป้าประสงค์ 
 ๑.นักเรียนระดับปฐมวัยมีรากฐานทางสุขภาพอนามัย บุคลิกภาพ และพัฒนาการทางสมองพร้อมที่จะเรียนรู้
ในระดับที่สูงขึ้น 
 ๒.นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นคนดี มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
 ๓.ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 
 ๔.ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะที่เหมาะสมและมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
 ๕.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานความซื่อสัตย์ สุจริต 
 ๖.ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการผ่านเกณฑ์มาตรฐานส านักงานระดับดีเยี่ยม  
กลยุทธ์ 

๑.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
  ๒.การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนา  

เต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
    ๓.การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    ๔.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 

ความเป็นมา/ข้อมูลพื้นฐาน 
๑.  ประวัติ ความเป็นมาโรงเรียนบ้านแซรไร  
           โรงเรียนบ้านแซรไปร  สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการเดิมตั้งอยู่ 
บ้านแซรไปร หมู่ที่  ๔  ต าบลห้วยตามอญ   อ าเภอขุขันธ์   จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้
จัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ ๙  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗ โดยมีนายยอด   อ่อนโอภาส   นายอ าเภอขุขันธ์  เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งขึ้น
และ 
ทางราชการได้แต่งตั้งนายผาย  ใจมนต์  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่และนายจันทร์  รัศมี เป็นครูสายผู้สอน 
  การด าเนินการจัดตั้งอาคารเรียน นายแรม  จันทร์หอม  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแซรไปรและคณะครูได้ร่วมมือกับ
ชาวบ้านจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นตั้งอาคารเป็นศาลาพักกฐิน  โดยได้สร้างขึ้นในที่ดินของนายนวง  คุ้มรอบ ต่อมา  
นายผาย ใจมนต์  ครูใหญ่ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้านใจดีและได้มอบหมายให้นายจันทร์  รัศมี  
รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 
 จากนั้นนายจันทร์  รัศมี  นายแรม  จันทร์หอม  ช่วยกันหาวัสดุในท้องถิ่น  เพ่ือท าการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  
โดยปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ๒   ห้องเรียน โดยได้ท าการปลูกสร้างเมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๑ ใน
ที่ดินของโรงเรียน จ านวน  ๓๕ ไร่  ๑ งาน  ๓๑  ตารางวา  
 ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๐    ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้เกิดเหตุการณ์มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์  



 
 
เข้ามาคุกคามในหมู่บ้าน และมีการต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทยกับผู้ก่อการร้าย    เจ้าหน้าที่ไทยถอยก าลัง 
ผู้ก่อการร้ายได้ยึดหมู่บ้านและได้เผาอาคารเรียน ๑ หลังบ้านพักครู  ๒ หลังวันที่  ๑๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๑ ราษฎรใน
หมู่บ้านได้น า 
บุตรหลานอพยพไปอยู่ที่อ่ืนเพราะกลัวผู้ก่อการร้าย  ซึ่งทางราชการได้จัดเจ้าหน้าที่ทหาร  ต ารวจตระเวนชายแดนมา
ควบคุมพ้ืนที่ในหมู่บ้านเพ่ือคุ้มครองปกป้องความปลอดภัยจนเหตุการณ์สงบและทางโรงเรียนได้เปิดท าการสอนใหม่   
เมื่อวันที่  ๒๕  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๒๑ ได้แต่งตั้งให้ นายมะลิ ทองมนต์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไพรต าบลด ารงต าแหน่ง
ครูใหญ่ ปัจจุบันมี 
นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์  เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านแซรไปร 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ปีที่ด ารงต าแหน่ง 

๑ นายผาย   ใจมนต์ ครูใหญ่ ๒๕๐๗-๒๕๑๑ 
๒ นายจันทร์    รัศมี รักษาการครูใหญ่ ๒๕๑๑-๒๕๑๖ 
๓ นายถวิล   อินทะนา ครูใหญ่ ๒๕๑๖-๒๕๒๑ 
๔ นายมะลิ   ทองมนต์ ครูใหญ่ ๒๕๒๑-๒๕๒๖ 
๕ นายสากล    จินดาวงษ์ ครูใหญ่ ๒๕๒๖-๒๕๓๐ 
๖ นายศักดา   พรหมศรี ครูใหญ่ ๒๕๓๐-๒๕๓๖ 
๗ นายศักดา    พรหมศรี อาจารย์ใหญ่ ๒๕๓๖-๒๕๔๐ 
๘ นายศักดา   พรหมศรี ผู้อ านวยการโรงเรียน ๒๕๔๐- ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๙ 
๙ นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๙- ปัจจุบัน 

จากตารางที่ ๑ ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนบ้านแซรไปร  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนในปีพ.ศ.๒๕๐๗   จนถึงปี  พ.ศ.๒๕๖๒ มี
ผู้บริหารท าหน้าที่บริหารโรงเรียนทั้งหมด ๗ คน  
๒. สภาพทั่วไป 
    ๒.๑  ที่ตั้ง 
 ตั้งอยู่ ณ  บ้านแซรไปร  หมู่ที่  ๔  ต าบลไพรพัฒนา   อ าเภอภูสิงห์   จังหวัดศรีสะเกษ 
 ห่างจากอ าเภอภูสิงห์   จ านวน   ๒๕   กิโลเมตร 
 ห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ   จ านวน   ๑๐๕   กิโลเมตร 
 ห่างจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ จ านวน  ๔๕  กิโลเมตร 

    ๒.๒  เขตบริการของโรงเรียน 
 เขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การปกครองจ านวน ๑ ต าบล  ๒ หมู่บ้าน  ได้แก่  
บ้านแซรไปร หมู่ที่ ๔  และบ้านแซรไปรใต้  หมู่ที่๘ 

   ๒.๓  ประชากร 
 ประชากรในเขตบริการ ของโรงเรียนบ้านแซรไปร  มีประชากร  รวมทั้งสิ้น ๒,๑๑๑  คน  แยกเป็นชาย   จ านวน 
๑,๐๘๓  คน  และหญิง จ านวน  ๑,๐๒๘  คน โดยมีประชากรวัยเรียน (อายุ ๔- ๑๗  ปี)  ที่อาศัยอยู่ในเขตบริการ  
จ านวน ๒๘๑  คน  หรือร้อยละ  ๑๓.๓๑  ของประชากรทั้งหมด   ดังตารางต่อไปนี้ 

 



 
 
ตารางที่ ๒  จ านวนประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  จ าแนกตามเพศและเขตการปกครอง 

ต าบล / ชื่อบ้าน จ านวนประชากร  (คน) 
ชาย หญิง รวม 

ต าบลไพรพัฒนา 
๑.  บ้านแซรไปร หมู่ที่ ๔ ๕๔๕ ๕๔๓ ๑,๐๘๘ 
๒.  บ้านแซรไปรใต้ หมู่ที่ ๘ ๕๓๘ ๔๘๕ ๑,๐๒๓ 

รวมทั้งหมด ๑,๐๘๓ ๑,๐๒๘ ๒,๑๑๑ 
ที่มา  : ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ ๒๕๖๑  
๒.๔  ลักษณะภูมิประเทศ   
              ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศท่ีตั้งของโรงเรียนบ้านแซรไปร  เป็นภูเขาชื่อเทือกเขาพนมดงรักที่กั้น
เขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบ       
  
  ๒.๕  การคมนาคมขนส่ง    

ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านลักษณะของถนนมี
ลักษณะเป็นถนนลาดยาง  ๒  ช่องจราจรซึ่งตัดผ่านโรงเรียนไปจนถึงช่องสะง าซึ่งเป็นชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชา 
ปัจจุบันนับว่า การคมนาคมมีสะดวกและรวดเร็ว 

  ๒.๖  การเศรษฐกิจ 
 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประชากรพ้ืนที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม
เป็นหลัก พืชเศรษฐกิจที่ท ารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย  ข้าว  โดยเฉพาะยางพาราและมัน
ส าปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับประชากร แต่ปัญหาประชากรมีที่ดินท ากินจ านวนไม่มาก บางครอบครัวไม่
มีหรือบางครอบครัวมีแต่ได้ขายที่ดินของครอบครัวจึงไม่มีที่ดินเป็นของตนเองท าให้ประชากรส่วนมากยังยากจน 

๒.๗ สาธารณสุข 
 ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแซรไปร  ให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข   
    ๒.๘ นับถือศาสนา 
ตารางที่  ๓   แสดงข้อมูลการนับถือศาสนาของประชากรบ้านแซรไปร 

ร้อยละของจ านวนประชากร 
 

ศาสนาที่นับถือ 

พุทธ อิสลาม คริสต์ ฮินดู อ่ืนๆ 
ร้อยละ ๑๐๐ - - - - 

จากตารางที่ ๓  ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ๑๐๐          
 

             ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศท่ีตั้งของโรงเรียนบ้านแซรไปร  เป็นภูเขาชื่อเทือกเขาพนมดงรักท่ีกั้น
เขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชาและพ้ืนที่บางส่วนเป็นที่ราบ       
 ๑. เนื้อท่ีทั้งหมดของเขตบริการ                                              ๖.๔๐ ตารางกิโลเมตร 
 ๒. ประชากรทั้งหมด (นับถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)    ๒,๑๑๑ คน 

-  ชาย  (ร้อยละ ๕๑.๕๔)    ๑,๐๘๘ คน 
-  หญิง  (ร้อยละ  ๔๘.๔๖)    ๑,๐๒๘ คน  



 
 
  หมู่บ้านที่มีประชากรมากท่ีสุด คือ 

-   บ้านแซรไปร    ๑,๐๘๘ คน 
  หมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ  

-   บ้านแซรไปรใต้    ๑,๐๒๘ คน 
         ๓. จ านวนครัวเรือนทั้งหมด    ๔๗๕ ครัวเรือน 
         ๔. การปกครองและการบริหาร 

-  หมู่บ้าน     ๒  แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล     ๑  แห่ง 
-  เทศบาล      -  แห่ง 

         ๕. การศาสนา 
 จ านวนวัด     ๒      วัด 

๒.๙ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบ  
 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการนอกระบบที่เอ้ืออ านวยต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน แสดงรายละเอียด  
ตารางท่ี ๔   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้แหล่งวิชาการในและนอกระบบ 

แหล่งเรียนรู้ ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 
๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๔. ห้องวิทยาศาสตร์ 
๕. ห้องสื่อ 
๖. สวนสมุนไพร 
๗. ห้องครัว 
๘. แปลงสาธิตเพ่ือการเกษตร 
๙. บ่อปลา 
๑๐. สนามเด็กเล่น 
๑๑. สนามกีฬา                                                         
๑๒. สวนเกษตร 
๑๓. สระโรงเรียน 
๑๔. คอกหมู 
๑๕. สวนสมุนไพร 
๑๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
บ้านแซรไปร 
๑๗. วัดบ้านแซรไปร 
๑๘. หน่วยปลูกหญ้าแฝกบ้านแซรไปร 
๑๙.วัดบ้านไพรพัฒนา 

๑. ห้องสมุด 
๒. ห้องคอมพิวเตอร์ 
๓. ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
๔. ห้องวิทยาศาสตร์ 
๕. ห้องสื่อ 
๖. สวนสมุนไพร 
๗. ห้องครัว 
๘. แปลงสาธิตเพ่ือ
การเกษตร 
๙. บ่อปลา 
๑๐. สนามเด็กเล่น 
๑๑. สนามกีฬา                                                         
๑๒. สวนเกษตร 
๑๓. สระโรงเรียน 
๑๔. คอกหมู 
๑๕. สวนสมุนไพร 
๑๖. หลุมหลบภัย 

๑. โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลบ้านแซรไปร 
๒ วัดบ้านแซรไปร 
๓. หน่วยปลูกหญ้าแฝกบ้าน
แซรไปร 
๔. เขื่อนบ้านแซรไปร 
๕. ร้านค้าชุมชน 
๖.ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
๗.วัดบ้านไพรพัฒนา 

 
 



 
 
๓. สภาพปัจจุบัน 

ข้อมูลพ้ืนฐานทางการศึกษา  
ตารางที่๕  จ านวนนักเรียนก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาจ าแนกรายชั้นและเพศ  ปีการศึกษา ๒๕๖๑   

ช้ันเรียน จ านวน
ห้องเรียน 

จ านวนนักเรียน เฉลี่ยนักเรียน
ต่อห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาลปีท่ี ๒ ๑ ๑๓ ๑๗ ๓๐ ๓๐ 
อนุบาลปีท่ี ๓ ๒ ๒๔ ๑๕ ๓๙ ๑๙.๕ 

รวมก่อนประถมศกึษา ๓ ๓๗ ๓๒ ๖๙ ๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๔ ๑๓ ๒๗ ๒๗ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒ ๒๒ ๒๔ ๔๖ ๒๓ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒ ๑๖ ๒๑ ๓๗ ๑๘.๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒ ๒๒ ๑๖ ๓๘ ๑๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๘ ๒๐ ๒๘ ๒๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔ ๒๔ 

รวมประถมศึกษา ๙ ๙๕ ๑๐๕ ๒๐๐ ๒๓.๒๕ 
รวมท้ังหมด ๑๒ ๑๓๒ ๑๓๗ ๒๖๙ ๒๓.๑๒๕ 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC  ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑  
        จากตารางที่ ๕ แสดงข้อมูลชั้นเรียน จ านวนห้องเรียน จ านวนนักเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาล  
ปีที่ ๒  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖   โดยแยกเป็นเพศชายและเพศหญิง จ านวนทั้งหมด ๒๖๙ คน 

 

ตารางที่๖  ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  
             ระดับ น้ าหนักต่ า

กว่าเกณฑ์ 
น้ าหนักสูง
กว่าเกณฑ์ 
(เด็กอ้วน) 

ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

น้ าหนักและ
ส่วนสูงต่ า
กว่าเกณฑ์ 

รวม 

ก่อนประถมศึกษา ๑๓ ๔ ๑๖ ๗ ๔๐ 
ประถมศึกษา ๓๒ ๑๔ ๓๔ ๒๐ ๑๐๐ 

รวม ๔๕ ๑๘ ๕๐ ๒๗ ๑๔๐ 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 จากตารางที่ ๖ แสดงข้อมูลภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนโดยวัดจากน้ าหนักและส่วนสูงของนักเรียน
เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตารางที่๗    สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
ที ่

 
สาขาวิชา 

จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู ๑ 
คนในแต่ละสาขาวิชา                

(ชม./สัปดาห์) 

 
รายชื่อ 

๑ บริหารการศึกษา ๑ - นายประดิษฐ์  พันธ์พิพัฒน์ 
๒ ภาษาไทย ๑ ๒๕/๑ นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา 
๓ คณิตศาสตร์ ๑ ๒๕/๑ นางสาวอรทัย ศรีมงคล 
๔ วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๕/๑ น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย 
๕ สังคมศึกษา ๑ ๒๕/๑ ว่าที่ รต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์ 
๖ สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ ๒๕/๑ นางเกสร  ญานุกูล 

นายสุภักดิ ์ วงค์แสง 
๗ การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี 
๑ ๒๕/๑ นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ 

๘ ภาษาอังกฤษ ๒ ๒๕/๑ นางณัฐรดา  สนิท 
น.ส.วริศรา  วิริยะบัณฑิต 

๙ การศึกษาปฐมวัย ๓ - นางฉวีวรรณ ศรีวิชา, 
นางขนิษฐา  พรมโสภา                 
นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 

๑๐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ ๑ ๒๕/๑ นางอรจิรา  มีศรี 
รวม ๑๔ - - 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 จากตารางที่ ๗ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร ในสาขาที่จบ
การศึกษาและภาระงานสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สามารถจ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียด
ดัง  
ตารางที่ ๘   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ าแนกต าแหน่ง วิทยฐานะ และวุฒิการศึกษา   

ประเภท ต าแหน่ง วิทยฐานะ ปริญญา
เอก 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
ตรี 

ต่ ากว่า
ปริญญา

ตรี 

รวมทั้งสิ้น 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ รวม 

๑.บริหาร ผู้อ านวยการ เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - - - - - - - 
เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - - - 
ช านาญการ
พิเศษ 

- - ๑ -  - - - - ๑ - ๑ 

ไม่มีวิทยฐานะ - - - - - - - - - - - 
๒. คร ู คร ู เชี่ยวชาญพิเศษ - - - - - - - - - - - 

เชี่ยวชาญ - - - - - - - - - - - 
ช านาญการ
พิเศษ 

- - - - ๑ ๓ - - ๑ ๓ ๔ 

ช านาญการ - - - - - - - - - - - 
ไม่มีวิทยฐานะ - - - ๒ - ๓ - - - ๕ ๕ 

ครูผู้ช่วย  - - - - - ๒ - - - ๒ ๒ 
๓. 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา 

ลูกจ้างประจ า  - - - - - - - - - - - 
พนักงาน
ราชการ 

 - - - - - ๑ - - - ๑ ๑ 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

 - - - - - ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๓ 

รวมทั้งสิ้น   ๒ ๒ - ๑๑ ๑ ๑ ๓ ๑๓ ๑๖ 
ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม DMC๒๐.... ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 จากตารางที่ ๘ แสดงจ านวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร ในปีการศึกษา 
๒๕๖๑  คือผู้อ านวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน ๑๖ คน     แยกเป็นเพศชาย ๓ 
คน เพศหญิง ๑๓ คน วุฒิการศึกษาปริญญาโท ๔  คน ปริญญาตรี ๑๐ คน ต่ ากว่าปริญญาตรี  ๒  คน  วิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ  ๕  คน ช านาญการ -  คน  ไม่มีวิทยฐานะ ๗  คน 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ข้อมูลอาคารเรียน อาคารประกอบ 

โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รายละเอียดดังตาราง 
ตารางที่๙     สภาพความพอเพียงของอาคารเรียน อาคารประกอบและครุภัณฑ์พ้ืนฐาน 

รายการ จ านวน 
ทีมี่ 

จ านวน 
ที่ควรมี 

ขาด/เกิน สภาพการใช้งาน 
ดี พอใช้ ทรุด

โทรม 
รอรื้อ
ถอน 

อาคารเรียน (หลัง) ๓ - - / - - - 
 ห้องเรียน (ห้อง) ๑๘ - - / - - - 
อาคารประกอบ - - - - - - - 
 ห้องส้วม (ที่) ๑๒ - - - / - - 
 บ้านพักครู (หลัง) ๔ ๙ -๕ / - - - 
 อาคารฝึกงาน (หลัง) ๑ - - - / - - 
 อาคารอเนกประสงค์ (หลัง) ๑ - - / - - - 
 หอประชุม (หลัง) - - - - - - - 
 โรงอาหาร (หลัง) ๑ - - / - - - 
    อาคารโดม ๑ - - / - - - 
ครุภัณฑ์พื้นฐาน ๑  - / - - - 
 โทรศัพท์ (เลขหมาย) ๑ - - - / - - 
 คอมพิวเตอร์ (เครื่อง) ๒๗ ๔๐ -๑๓ - / - - 
อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) - - - - - - - 
ห้องสมุด ๑ - - - / - - 

ที่มา : ข้อมูลตามโปรแกรม B-OBEC๖๐/M-OBEC๖๑) 
 จากตารางที๙่ แสดงข้อมูลอาคารประกอบโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 

๔. โครงสร้างการบริหารงาน 
โรงเรียนบ้านแซรไปร  เป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  

ตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาของ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐  มีการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมาย
ก าหนด รายละเอียดดัง 
 
 
 
 
 
 



 
 

การบริหารงานงบประมาณ 
 

การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานวิชาการ 
 

งานวชิาการ 

 
 
แผนภูมิ ๑ 

 แผนภูมิที่๑ การบริหารงาน 
       โรงเรียนบ้านแซรไปร    ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

(คณะกรรมการที่ปรึกษา) 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

งานบุคลากร 

นางสาวจุฑามาศ ปรารถนา 

หัวหน้า 
 

น.ส.จุฑามาศ  ปรารถนา 
น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย  
น.ส.ปาริฉตัร ไพรบึง 
นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา 
นางเกสร  ญานุกลู 
นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
น.ส.ชุลีพร  นีระมนต ์
ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
นางขนิษฐา  พรมโสภา 
นางณัฐรดา  สนิท 
น.ส.วริศรา  วิริยะบณัฑติ 
น.ส.อรทัย  ศรมีงคล 
นางอรจิรา  มีศร ี
น.ส.ทิชากร  บัวกอ 
 
 
 

นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
หัวหน้า 

 

นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
น.ส.ทิชากร  บัวกอ 
 

นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
หัวหน้า 

นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา 
น.ส.ชุลีพร  นีระมนต ์
ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร ์
น.ส.วริศรา  วิริยะบณัฑติ 
นางเกสร  ญานุกลู 
น.ส.จุฑามาศ  ปรารถนา 
นางขนิษฐา  พรมโสภา 
น.ส.ฐิตาภา  ราชพิมาย 

น.ส.ปาริฉตัร ไพรบึง 
นางณัฐรดา  สนิท 
นางอรจิรา  มีศร ี
น.ส.ทิชากร  บัวกอ 
 
 

นางเกสร  ญานุกลู 

หัวหน้า 
 

นางเกสร  ญานุกลู 
นางขนิษฐา  พรมโสภา 
นางณัฐรดา  สนิท 
น.ส.ทิชากร  บัวกอ
  
 



 
 

 
 

ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การบริหารงานวิชาการ 
 
-  การพัฒนาหลักสูตร  
   สถานศึกษา 
-  การพัฒนากระบวน     
    การเรียนรู ้
-   การวัดประเมินผล 
-   การพัฒนาสื่อ 
    นวัตกรรม 
-   การวิจัยเพื่อพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษา 
-  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
-  การนิเทศก ากับติดตาม 
-  การแนะแนว 
-  การพัฒนาระบบ    
   ประกันคุณภาพภายใน    
   สถานศึกษา 
-  การส่งเสรมิความรู้  
    ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
-   การประสานความ      
     ร่วมมือในการพัฒนา  
     วิชาการกับสถาน             
     ศึกษาอื่น 
-   การส่งเสรมิสนับสนุน  
     งานวิชาการแก่บุคคล   
      ครอบครัว 
 

การบริหารงานบุคคล 
 

-  การวางแผนอัตรา  
   ก าลังและก าหนด    
   ต าแหน่ง 
-  การสรรหาและ  
   บรรจุแต่งตั้ง 
-  การส่งเสรมิประ  
   สิทธิภาพในการ  
   ปฏิบัติราชการ 
-  วินัยและการรักษา  
    วินัย 
-  การออกจากราชการ 

การบริหารงานงบประมาณ 
 

-  การจัดท าค าของบ   ประมาณ 
-  การจัดสรรงบประมาณ 
-  การตรวจสอบติดตาม  
   ประเมินผล รายงานผล      
    การใช้เงิน /งบประมาณ     
    การด าเนินการ 
-  การระดมทรัพยากรและ  
    การลงทุนเพื่อการศึกษา 
-  การบริหารการเงิน 
 -  การบริหารบัญช ี
-   การบริหารพัสดุและ 
    สินทรัพย์ 

การบริหารงานทั่วไป 
 

-  การบริหารงานธุรการ 
-  งานเลขานุการคณะ 
    กรรมการสถานศึกษา 
-  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
-  งานประมานและ   
    พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
-   การจัดระบบการ บริหารและ
พัฒนาองค์การ 
-  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
-  งานดูแลสถานท่ี 
-  งานสนับสนุนวิชาการ 
-  งานจัดท าส ามะโนนักเรียน 
-  งานรับนักเรียน 
-  งานระดมทรัพยากรเพื่อ   
การศึกษา 
-  การส่งเสรมิกิจการนักเรียน 
-  งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
-  งานบริการสาธารณะ 
- งานจัดระบบควบคุมหน่วยงาน 
-  งานส่งเสริมสนับสนุน 
    ประสานงานการศึกษาบุคคล
ชุมชน 
-  งานประสานงานราชการกับ 
    สพป.เขต 
-  งานท่ีไมร่ะบไุว้ในงานอ่ืน 

 

 



 
 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านแซรไปรจัดสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑(ปรับปรุงปีพ.ศ.๒๕๖๑)  
โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

 ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรียนรู ้       
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 ประวัติศาสตร ์  

 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 

 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 

 เศรษฐศาสตร์    ภูมิศาสตร์   ต้านทุจริตศึกษา 

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

 
๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรยีน(พ้ืนฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพ่ิมเติม  ภาษาอังกฤษ(ปีละ๔๐ชั่วโมง) ภาษาเขมร(ปลีะ ๔๐ ชั่วโมง) 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
 กิจกรรมแนะแนว ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
 กิจกรรมนักเรียน  
       -กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

       -กิจกรรมชุมนุม 

 
๔๐ 

๔๐ 

 
๔๐ 

๔๐ 

 
๔๐ 

๔๐ 

 
๔๐ 

๔๐ 

 
๔๐ 

๔๐ 

 
๔๐ 

๔๐ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด  (ชั่วโมง/ปี) ๑,๐๐๐  ชั่วโมง / ปี 

* * หมายเหตุ ๑. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ด าเนินการทั้งโดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมอื่นในเวลาเรยีนปกติ      และด าเนิน
กิจกรรมนอกเวลาเรียน 

๒. วิชาภาษาต่างประเทศ(ภาษาองักฤษ) ด าเนินการจัดการเรยีนการสอนโดยเกณฑ์ใช้ข้อ ๒  
๓. วิชาหน้าท่ีพลเมือง และวิชาต้านทุจริตศึกษา ด าเนินการโดยการบูรณาการในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 



 
 
ภารกิจความรับผิดชอบ   

ด้านการจัดการศึกษา   
  ๑. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
  ๒. จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๐  
ภารกิจตามกฎหมาย                  

  ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานความรู้การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ส่งเสริมการอ่านและการ 
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศและภาษาถ่ิน เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
                 ๒. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษา การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้ 
เกิดข้ึนแก่นักเรียน 
                ๓. พัฒนาครูให้มีคุณภาพและพัฒนาระบบความก้าวหน้าของครูโดยฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง      
                ๔. พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษา ในทุก
ระดับชั้น 
  ภารกิจตามมาตรฐานสถานศึกษา 
 มาตรฐานการศึกษาเป็นข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุก
แห่ง มาตรฐานถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักเทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ
การประกันคุณภาพทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ๒๕๔๘) มาตรฐานในบริบทนี้จึงเป็น
มาตรฐานที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาโดยองค์รวม การก าหนดให้มีมาตรฐานการศึกษาท าให้เกิดโอกาส
ที่เท่าเทียมกันในการพัฒนาคุณภาพ เพราะสถานศึกษาทุกแห่งรู้ว่าเป้าหมายการพัฒนาที่แท้จริงอยู่ที่ใด การก าหนดให้มี
มาตรฐานการศึกษาจึงเป็นการให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษา ๒  ประการ คือ 
 ๑. สถานศึกษาทุกแห่งมีเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 ๒.  มาตรฐานท าให้สถานศึกษาเข้าใจชัดเจนว่าจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปในทิศทางใด 
 ดังนั้น หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือประเมินความก้าวหน้า หรือมีการประเมินเพ่ือรับรองมาตรฐาน
โดยองค์กรภายนอก สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการประเมินนั้น ๆ ได้ด้วยเหตุผลความจ าเป็ นข้างต้น  
โรงเรียนบ้านแซรไปร จึงพัฒนาสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา จ านวน ๔ ด้าน ๑๑ มาตรฐาน ๕๑ 
ตัวบ่งชี้ ขั้นพื้นฐาน ๔ มาตรฐาน  ๑๑ ตัวบ่งชี้  ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ดังนี้ 

๑. สร้างพลังขับเคลื่อนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการโรงเรียนที่ดี  
๒. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๓Rs๘Cs) 
๓. สร้างเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
๔. เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการขับเคลื่อนสถานศึกษาที่มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าว  โรงเรียนได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาเป็นกรอบก ากับการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
๑. การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ   
๔. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

๕. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๖. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๗. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  

 



 
 
ผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา  

ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษา  
 โรงเรียนบ้านแซรไปร ได้ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียน กลุ่มอายุ ๔ – ๑๕ ปี  เข้าเรียนในระดับ

ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ดังนี้ 
 
 

 
 
 

ผลการประเมินพัฒนาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

           นักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่๓  ที่เข้ารับการประเมิน  จ านวน ๓๒ คน 
 

พัฒนาการ 
 ผลการประเมินของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ด้านร่างกาย ๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

ด้านอารมณ์และจิตใจ ๓๕ ๙๔.๕๙ ๒ ๕.๔๐ ๐ ๐.๐๐ 

ด้านสติปัญญา ๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

ด้านสังคม ๓๖ ๙๗.๒๙ ๑ ๒.๗๐ ๐ ๐.๐๐ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการประเมินระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 

     ๑) ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
 

 
    ๒) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 



 
 
๓) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

 
๔) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 



 
 
๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  (Reading Test : RT)  

     ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

 
 



 
 

 
 
๒) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

          ๒.๑) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑  และร้อยละของ
ผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 
 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ระหว่างปีการศึกษา 
      การอ่านออกเสียง ๖๙.๓๕ ๖๓.๖๖ -๕.๖๙ 
      การอ่านรู้เรื่อง ๗๐.๗๐ ๙๒.๓๓ ๒๑.๖๓ 
      รวม ๒ สมรรถนะ ๗๐.๐๒ ๗๘.๐๐ ๗.๙๘ 

  
          ๒.๒) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๑  และร้อยละ
ของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
 



 
 

       
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)   
 

     ๑) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓     
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 



 
 

 
 
   ๒) ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

             ๒.๑)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)                   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง 

 ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ระหว่างปีการศึกษา 
      ด้านภาษา ๔๔.๖๕ ๔๖.๔๕ ๑.๘๐ 

      ด้านค านวณ ๒๙.๓๑ ๔๐.๕๒ ๑๑.๒๑ 

      ด้านเหตุผล ๓๘.๙๔ ๔๐.๓๑ ๑.๓๗ 

      รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง ๓ ด้าน ๓๗.๖๓ ๔๒.๔๓ ๔.๘๐ 

  



 
 

           
๒.๒)   เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT)  และร้อยละของผลต่าง
ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑  จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 

 
 



 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)       

     ๑) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
  ๒) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ 

 
 
 



 
 

จ านวนนักเรียน/ครู กรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ปกครอง ที่ได้รับรางวัลที่ส าคัญ  ฯลฯ 
  

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
สถานศึกษา 
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 
-สพฐ. 

 
โรงเรียนบ้านแซรไปร 

ครู 
-ครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย 
 
 
-ครูผู้สอนดีเด่น รายการพนักงานราชการ/
อัตราจ้าง/พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม(สาย
ผู้สอน) และลูกจ้างชั่วคราว/ลูกจ้างประจ า 

 
-สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู   
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
 
-สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู   
อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
 

 
นางขนิษฐา  พรมโสภา 

 
 

นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 
 

 
นักเรียน 
-นักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา ป.๑-๖/เหรียญ
ทอง ชนะเลิศ 
 
-วาดภาพด้วยโปรแกรมPaint ประเภท
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ป.๑-
๖/เหรียญทอง อันดับ ๗ 
 
-กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่  กลอนสี่ (๔ บท) ป.๔-
๖ / เหรียญเงิน อันดับ ๖ 
 
-การแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็กระดับชั้น 
ป.๔-๖/เหรียญเงิน อนัดับ ๘ 
 
 
 
-การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.๑-๓/
เหรียญเงิน อันดับ ๙ 
 
-ประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  
ป.๔-๖/เหรียญเงิน  อันดับ ๑๑ 
 

 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 

 
ด.ช. ก้องภพ  จันคณา 
 
 
 
๑.ด.ช.ทราพงษ์  จงหาญ 
๒.ด.ช.ศักรินทร์  บุญมี 
 
 
ด.ญ.ถิรดา  สร้อยทัด 
ด.ญ.ตวิษา  พรมงาม 
 
๑. เด็กหญิงกิตติกา  เกียรติ
จรูญ 
๒. เด็กหญิงอรปรีญา  มูลสาร 
๓. เด็กหญิงธัญพิมล  สุขเลิม 
 
๑.ด.ญ.ดารากานต์  เป็นผล 
๒.ด.ญ.ประภัสสร กล้าฉลาด 
 
๑. ด.ญ.กัญญาพร ส าราญสุข 
๒. ด.ญ.ปนัดดา  กล้าฉลาด 
๓. ด.ญ.มณฑิรา สวนเกตุ 
๔. ด.ญ.ลลิตา พรอมอ่อน 
๕. ด.ญ.ศิรประภา เฉนียง 
๖. ด.ญ.ศิริวรรณ บุญสิงห ์
 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-วาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ป.๑-๖/เหรียญเงิน 
อันดับที่ ๑๓ 
 
-วาดภาพระบายสี ป.๔-๖/เหรียญทองแดง 
อันดับ๑๖ 
 
-ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.๑-๖/ 
เหรียญทองแดง อันดับ ๑๘ 
 
-พินิจวรรณคดี ป.๔-๖/เหรียญทองแดง 
อันดับ ๒๐ 
 
-ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.๔-๖/
เหรียญทองแดง อันดับ ๒๐ 
 
-วิ่ง ๖๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญิง /รองชนะเลิศ 
อันดับ๑ 
 
-วิ่ง ๘๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญิง/รองชนะเลิศ 
อันดับ๑ 
 
-วิ่ง ๔x๑๐๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญิง/รองชนะเลิศ 
อันดับ๑ 
 
 
 
-วิ่ง ๕x๘๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญิง/รองชนะเลิศ 
อันดับ๑ 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต๓ 
 
อ าเภอภูสิงห์ 
 
 
อ าเภอภูสิงห์ 
 
 
อ าเภอภูสิงห์ 
 
 
 
 
อ าเภอภูสิงห์ 
 
 

ด.ช.ณัตพล  จงหาญ 
 
 
 
ด.ญ.สิรินทรา  แสงทอง 
 
 
ด.ช.เทพมงคล  แก้วสุวรรณ 
 
 
ด.ญ.สุพรรษา  อ าภา 
 
 
๑. ด.ญ.วธัญญา  มะลิซ้อน 
๒. ด.ญ.ศศิวภา  เฉลิมรัมย์ 
 
ด.ญ. กิตติกา  เกียรติจรูญ 
 
 
ด.ญ. ตวิษา  พรมงาม 
 
 
๑. ด.ญ.กิตติกา  เกียรติจรูญ 
๒. ด.ญ.ตวิษา  พรมงาม 
๓. ด.ญ.สิรินทรา  แสงทอง 
๔. ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
 
๑. ด.ญ.วธัญญา  มะลิซ้อน  
๒. ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๓.ด.ญ.เพชรลดา  ชาบัวน้อย 
๔. ด.ญ.นภาลัย  ฝอยทอง 
๕. ด.ญ.กิตติกา  เกียรติจรูญ 
 

 
 
 
 
 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-วิ่ง ๘x๕๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญิง/รองชนะเลิศ 
อันดับ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
แฮนด์บอล รุ่น ๑๒ ปี หญิง/รองชนะเลิศอันดับ
๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-วิ่ง ๘๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญิง/ชนะเลิศ อันดับ๑ 
 
 
-วิ่ง ๑๐๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญิง/ชนะเลิศ อันดับ๑ 
 
 
-วิ่ง ๑๐๐ ม. รุ่น ๑๕ ปีหญิง/ชนะเลิศ อันดับ๑ 
 
 
-วิ่ง ๒๐๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญิง/ชนะเลิศ อันดับ๑ 
 
 
-วิ่ง ๒๐๐ ม. รุ่น ๑๕ ปีหญิง/ชนะเลิศ อันดับ๑ 
 
 
 

อ าเภอภูสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
อ าเภอภูสิงห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 

๑. ด.ญ.วธัญญา  มะลิซ้อน  
๒. ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๓.ด.ญ.เพชรลดา  ชาบัวน้อย 
๔. ด.ญ.นภาลัย  ฝอยทอง 
๕. ด.ญ.กิตติกา  เกียรติจรูญ 
๖. ด.ญ.กรชนก  กวดขันธ ์
๗.ด.ญ. แก้วตา  บุญสิงห ์
๘. ด.ญ.ตวิษา  พรมงาม 
 
๑. ด.ญ.วธัญญา  มะลิซ้อน  
๒. ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๓.ด.ญ.เพชรลดา  ชาบัวน้อย 
๔. ด.ญ.นภาลัย  ฝอยทอง 
๕. ด.ญ.กิตติกา  เกียรติจรูญ 
๖. ด.ญ.กรชนก  กวดขันธ ์
๗.ด.ญ. แก้วตา  บุญสิงห ์
๘. ด.ญ.ตวิษา  พรมงาม 
๙. ด.ญ.ชาลิสา  ดีใจ 
๑๐.ด.ญ.สิรินทรา  แสงทอง 
๑๑.ด.ญ.สุพรรษา  อ าภา 
๑๒.ด.ญ.ถิรดา  สร้อยทัด 
 
ด.ญ. กิตติกา  เกียรติจรูญ 
 
 
ด.ญ. สิรินทรา  แสงทอง 
 
 
ด.ญ.แก้วตา  บุญสิงห์ 
 
 
ด.ญ. ตวิษา  พรมงาม 
 
 
 ด.ญ.นภาลัย  ฝอยทอง 
 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-แฮนด์บอล รุ่น๑๒ ปีหญิง/ 
ชนะเลิศ อันดับ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-เซปักตะกร้อ รุ่น ๑๒ ปีหญิง/ 
ชนะเลิศ อันดับ๑ 
 
 
 
 
-ชักเย่อ ระดับปฐมวัย/ 
รองชนะเลิศ อันดับ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
-วิ่ง ๔x๑๐๐ ม. รุ่น ๑๒ ปีหญงิ/รองชนะเลิศ 
อันดับ๑ 
 
 
 
-วิ่ง ๔x๑๐๐ ม. รุ่น ๑๕ ปีหญงิ/รองชนะเลิศ
อันดับ๑ 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 

๑. ด.ญ.วธัญญา  มะลิซ้อน  
๒. ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๓.ด.ญ.เพชรลดา  ชาบัวน้อย 
๔. ด.ญ.นภาลัย  ฝอยทอง 
๕. ด.ญ.กิตติกา  เกียรติจรูญ 
๖. ด.ญ.กรชนก  กวดขันธ ์
๗.ด.ญ. แก้วตา  บุญสิงห ์
๘. ด.ญ.ตวิษา  พรมงาม 
๙. ด.ญ.ชาลิสา  ดีใจ 
๑๐.ด.ญ.สิรินทรา  แสงทอง 
๑๑.ด.ญ.สุพรรษา  อ าภา 
๑๒.ด.ญ.ถิรดา  สร้อยทัด 
 
๑. ด.ญ.ตวิษา  พรมงาม 
๒. ด.ญ.วธัญญา  มะลิซ้อน 
๓. ด.ญ.อรปรีญา  มูลสาร 
๔. ด.ญ.สิรินทรา  แสงทอง 
๕. ด.ญ.เกสรา  บุญเฉลียว 
 
๑.ด.ช. จิรภาส  จันหอม 
๒.ด.ช.ตะวัน  เป็นผล 
๓.ด.ช.วรินทร์  พันธ์เสน 
๔.ด.ช.สิริโชค  พรมงาม 
๕.ด.ช.ชลัมพล  สุขตน 
๖.ด.ช.รสบัส  พรมงาม 
๗.ด.ช.สรวิชญ์  สุขงาม 
๘.ด.ช.พงศกร  กวดขันธ์ 
 
๑. ด.ญ.กิตติกา  เกียรติจรูญ 
๒. ด.ญ.ตวิษา  พรมงาม 
๓. ด.ญ.สิรินทรา  แสงทอง 
๔. ด.ญ.วธัญญา  มะลิซ้อน 
 
๑. ด.ญ.นภาลัย  ฝอยทอง 
๒. ด.ญ. แก้วตา  บุญสิงห ์
๓. ด.ญ. วธัญญา  มะลิซ้อน 
๔. ด.ญ. ศศิวภา  เฉลิมรัมย์ 
 



 
 

ชื่อรางวัล หน่วยงาน/ระดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล 
-วิ่ง ๔x๔๐๐ ม. รุ่น ๑๕ ปีหญงิ/รองชนะเลิศ 
อันดับ๑ 
 
 
 
-วอลเลย์บอล รุ่น๑๒ปีชาย/ 
รองชนะเลิศ อันดับ๒ 
 
 
 
 
 
 
-วิ่ง ๑๐๐ ม. รุ่น ๑๐ ปีหญิง/ 
รองชนะเลิศ อันดับ๒ 
 
-วิ่ง ๔๐๐ ม. รุ่น ๑๕ ปีชาย/ 
รองชนะเลิศ อันดับ๒ 
 
-วิ่ง ๔x๑๐๐ ม. รุ่น ๑๕ ปีชาย/รองชนะเลิศ 
อันดับ๒ 
 

กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๓ 
 
 
 
 
 

๑. ด.ญ.นภาลัย  ฝอยทอง 
๒. ด.ญ. แก้วตา  บุญสิงห ์
๓. ด.ญ. ตวิษา  พรมงาม 
๔. ด.ญ. กรชนก  กวดขันธ์ 
 
๑.ด.ช.ศักรรินทร์  ตะกรุดแก้ว 
๒. ด.ช.พงศกร  สุนสาย 
๓.ด.ช.เทพมงคล  แก้วสุวรรณ 
๔. ด.ช.ธนกฤษ  สุกเลิม 
๕.ด.ช.เผ่าลาภ  จันทร์ด า 
๖.ด.ช.ชนุดม  อินทร์ส าราญ 
๗. ด.ช.คณิสร  สีลาจันทร์ 
 
ด.ญ.กัลยา  ฝ่าพิมาย 
 
 
ด.ช.ธราพงษ์  จงหาญ 
 
 
๑. ด.ช.อติชัย  สืบสิมมา  
๒. ด.ช.ธราพงษ์  จงหาญ 
๓.ด.ช.ศักรินทร์  บุญมี 
๔.ด.ช.วรโชติ  บุณนา 
 

 
ที่มา : ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรยีน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 

มาตรฐาน โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

 
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
  - วัดผลประเมินผลและยกระดบั
ผลสัมฤทธ์ิ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
ข้อที่ ๑ - ๖ 

- ผู้เรียนมีผล สัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
หลักระดับดีขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ ๘๐  

โครงการส่งเสริมคุณภาพและ
ศักยภาพผู้เรียน 
    -แข่งขันทักษะวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
ข้อที่ ๑ - ๖ 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ ไดร้ับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความ สามารถตามความถนัดและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

โครงการการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 
  -วันภาษาไทย วันสุนทรภู่และวัน
ต่อต้านยายเสพติดโลก 
 - สัปดาห์อาเซียน 
 -วันวิทยาศาสตร์ 
 - วันคริสต์มาส 
 -ภาษาอังกฤษ English Kids สนุก 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
ข้อที่ ๑ - ๖ 

ผู้เรยีนร้อยละ ๘๕ ไดร้ับการพัฒนาและ
ส่งเสริมความ สามารถตามความถนัดและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

 
 
มาตรฐานที่ ๑ 
คุณภาพของผู้เรียน 

โครงการกิจกรรมวันส าคญั 
 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๑ 
ข้อที่ ๑ - ๖ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญ 
 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที่ ๔ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ไดร้ับการพัฒนาทักษะ
ทางการกีฬา 
-ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ มีสุขภาพกายแข็งแรง 
มีน้ าใจนักกีฬา 
 

โครงการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่ม กพศ.
และระดับเขตพื้นท่ี 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที่ ๔ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ไดร้ับการพัฒนา
ทักษะทางการกีฬา                                           
- ผู้เรยีนร้อยละ ๙๕ มสีุขภาพกายแข็งแรง 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและ
ระเบียบวินยัในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที่ ๑ – ๔ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๗.๖๐ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มภีาวะผู้น าและเป็นผูต้ามที่ด ี
 

โครงการอนามยัโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี  ๑.๒ 
ข้อที่ ๔ 

- ผู้เรียนร้อยละ  ๙๘  ไดร้ับการดแูลด้าน
สุขภาพการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่ออยู่
โรงเรียน 
 

โครงการอาหารกลางวัน มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที่ ๔ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๑  มีภาวะโภชนาการ
สูงขึ้น, 
- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ รับประทานมี
คุณค่าทางโภชนาการ 

โครงการออมสินออมทรัพย ์ มาตรฐานที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี ๑.๒ 
ข้อที่ ๑ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๒.๘๐ มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ในการออม 
 



 
 

มาตรฐาน โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการ
บริหารและ 

การจัดการศึกษา 

 
 

โครงการด าเนินการตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา
(เรียนฟร๑ี๕ ปี) 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 
 

- จัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  ร้อยละ ๑๐๐  
 - ผู้เรยีนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ร้อยละ ๑๐๐                                  
- โรงเรียนด าเนินโครงการจดัการศกึษาขั้น
พื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไดอ้ย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับ
การการศึกษาตามมาตรฐานการเรยีนรู้ที่
หลักสตูรก าหนดและมีคณุภาพสูงขึ้น 
 

โครงการด าเนินการตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศกึษา
(ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน)   

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 
 

-จัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้แก่ผู้เรียน  ร้อยละ ๑๐๐  
 - ผู้เรยีนได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน
การเรยีนรู้ร้อยละ ๑๐๐                                  
- โรงเรียนด าเนินโครงการจดัการศกึษาขั้น
พื้นฐาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไดอ้ย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพผู้เรียนได้รับ
การการศึกษาตามมาตรฐานการเรยีนรู้ที่
หลักสตูรก าหนดและมีคณุภาพสูงขึ้น 
 

 
 
 

โครงการจดัสวสัดิการและเสริมสรา้งขวัญ
และก าลังใจบุคลากร 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๔ 
 

- จ านวนครูที่ไดร้ับการช่วยเหลือจาก
กองทุนสวัสดิการร้อยละ ๑๐๐   
 

โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถใน
การจัดการเรยีนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี  ๔ 

- ครูร้อยละ ๑๐๐ เข้ารับการ อบรม
สัมมนาทางวิชาการ ศึกษาดูงาน 
 

โครงการนิเทศภายใน มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๔ 

-ครูร้อยละ ๑๐๐ ไดร้ับการนิเทศภายใน 

โครงการซ่อมแซมวสัดุครภุณัฑ ์ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ - ๕ 

-วัสดุครภุัณฑ์ทีไ่ดร้ับการซ่อมแซมแล้วใช้
งานได้เป็นปกติ การบรหิารพัสดุมี
ประสิทธิภาพร้อยละ ๘๘            

โครงการสัมพันธ์ชุมชน มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

ชุมชนร้อยละ ๘๕ มสี่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 
และการพัฒนาโรงเรียนในด้านตา่งๆ 

โครงการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผู้ปกครอง 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

-คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้กครอง
ร้อยละ ๘๕ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
และการพฒันาโรงเรียนในด้านตา่งๆและ
รับทราบข้อมลูต่างๆของโรงเรียน 
 



 
 
 โครงการจดัระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน มาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 
-ผู้เรียนร้อยละ ๙๗ ไดร้ับการดูแล
ช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

-งานธรุการโรงเรียนเป็นปจัจุบันมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ ๙๓ 

 โครงการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน    

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

-งานบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๐ 

 โครงการการพัฒนาผู้บริหาร มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

-งานบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่และพัฒนาสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี  ๕ 
 

-ร้อยละ ๘๐   อาคารสถานท่ีและพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี  ๖ 

-ร้อยละ ๙๐  มีการจดัซื้ออุปกรณพ์ัฒนา
แหล่งเรียนรู้ ICT ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

 โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจ าป/ีsar 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

- ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรยีนได้มีการจดัท า
แผนพัฒนาคุณภาพ 
- ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรยีนได้มีการจดัท า
แผนพัฒนาปฎิบัติการประจ าป ี
- ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรยีนได้มีการจดัท า
รายงานคุณภาพการศึกษา (SAR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

มาตรฐาน โครงการ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการ
เรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียน 
เป็นส าคญั 
 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๒ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ศึกษา
และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก 
 

โครงการปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

มีจัดท าโครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาข้ึนมาใหม่และทบทวน
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง(ปรับปรุงป ี
๒๕๖๑) ร้อยละ ๑๐๐ 
 

โครงการจดัหาสื่อวัสดเุพื่อ
การเรยีนการสอน 
 

 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

- ครูได้จดัหาสื่อวัสดเุพื่อจัดการ
เรียนการสอน 
และผูเ้รียน มีการเรยีนรู้จากสื่อ
และป้ายนเิทศท่ีครูจดัไว้ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๘ 
 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม มาตรฐานท่ี ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ 
มคีุณธรรม จริยธรรมคณุลักษณะที่
พึงที่ด ี
ประสงค ์

โครงการเข้าค่ายพักแรมคืน
ลูกเสือเนตรนาร ี

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑-๕ 

- ผู้เรียนร้อยละ ๙๕.๒๑ 
มีระเบยีบวินัยมีทักษะชีวิต 
 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษาเพื่อ
การเรยีนรู้ที่ยั่งยืน 

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๒ 

-ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมการ
ทัศนศึกษา 
 

 โครงการวันอ าลาสถาบันและ
ปัจฉิมนิเทศ   

มาตรฐานที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี ๑ – ๕ 

 

ผู้เรยีนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี ๖ ร้อยละ ๙๕ เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 
ที่มา : ข้อมูลผลการประเมิน SAR ของโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน 
ระดับ

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๔ ดีเลิศ 

     ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

๔ ดีเลิศ 

     ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๔ ดีเลิศ 
     ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๔ ดีเลิศ 
     ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๔ ดีเลิศ 
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

๔ ดีเลิศ 

   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ๔ ดีเลิศ 

   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๔ ดีเลิศ 

   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ ๔ ดีเลิศ 
   ๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

๔ ดีเลิศ 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 
   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๔ ดีเลิศ 

   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๔ ดีเลิศ 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๔ ดีเลิศ 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๔ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 

     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ๔ ดีเลิศ 

     ๒.๑ มีเปา้หมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ๕ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๔ ดีเลิศ 

     ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ๔ ดีเลิศ 
     ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๕ ยอดเยี่ยม 

     ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

๓ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 
     ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

๔ ดีเลิศ 

     ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๓ ดี 

     ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ๔ ดีเลิศ 
     ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๔ ดีเลิศ 

     ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 

 
 

    
 
 
 
 
 



 
 
ปัญหา/ความต้องการพัฒนา   
      สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  ด้านผู้เรียน    

    ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ผลการประเมินทั้ง  ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีคุณภาพระดับดี ภาษาไทย มีกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีระดับคุณภาพต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน  คือ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ  
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อยู่ในระดับพอใช้ 

  ด้านสถานศึกษาและการบริหารจัดการ 
  ๑. เพ่ิมความปลอดภัยด้านอาคาร สถานที่ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ของใช้ ของเล่น อุปกรณ์การเรียนรู้) 
  ๒. จัดท าแผนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกชั้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ชัดเจน  โดยมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่าย  
       ความต้องการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

  - โครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

  - โครงการส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพผู้เรียน 

  - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

  - โครงการจัดหาสื่อวัสดุเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  - โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

  - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
  - โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  - โครงการแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี ๒๕๖๒ 

  - โครงการด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ปัจจัยพื้นฐาน) 
  - โครงการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 

  - โครงการจัดหาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 

  - โครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  - โครงการพัฒนาผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

  - โครงการนิเทศภายใน 

  - โครงการจัดหาครูผู้สอน และบุคลากรเสริมเพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

  - โครงการอนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ 

  - โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  - โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 

  - โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  - โครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน 

  - โครงการแข่งขันกีฬา สพป. นอกสถานศึกษา 

  - โครงการเดินทางไกลและเข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ 

  - โครงการกิจกรรมวันส าคัญ 

  - โครงการสัมพันธ์ชุมชน 

  - โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน 

  - โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย และระเบียบวินัยโรงเรียน 



 
 
  - โครงการออมสินออมทรัพย์ 
  - โครงการวันอ าลาสถาบันและปัจฉิมนิเทศ 

  - โครงการระบบบริหารงานธุรการ 

  - โครงการโรงเรียนคุณธรรม 

  - โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 โรงเรียนบ้านแซรไปร มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา ได้รับการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ตารางที่ ๒๕  การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย   

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ระดับคุณภาพ 
 ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย   √  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป    √ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  √   

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  √  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

  √  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   √ 
ระดับคุณภาพรวม   √  
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี      โดยมีค่าคะแนน  ๘๘ 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     √ รับรอง                      ไม่รับรอง   



 
 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการประเมินรอบสาม เมื่อวันที่ ๖-๘  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  มีดังนี้ 
 

๑.ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 จุดเด่น พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  อยู่ในระดับดี  เด็กสามารถใช้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  เข้ากับเพ่ือนๆได้ดี มีความรับผิดชอบอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
 จุดที่ควรพัฒนา พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กยังขาดความคิดรวบยอด  เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้  ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทักษะการสังเกต  การจ าแนก ประเภท   การวัด   และ
การสื่อความหมาย 
 

๒. ด้านการเรียนการสอน 
 จุดเด่น  เน้นการจัดการเรียนการสอนที่คลอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กเกิดความรับผิดชอบ  และมีระเบียบ
วินัย 
 จุดที่ควรพัฒนา เปิดโอกาสให้เด็กใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึก จากการปฏิบัติกิจกรรมทางภาษาท่ี
หลากหลายในสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งฝึกให้เด็กรักการอ่าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  และการเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการใช้ภาษา 
 

๓. ด้านการการบริหารจัดการ 
 จุดเด่น ผู้บริหารครูมีความเข้าใจหลักสูตร  ปรัชญา  จุดหมาย  ของการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดท าโครงการเพื่อสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา  มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของ
เด็กแต่ละคนจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย สรุปผล
การประเมินพัฒนาการ จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 จุดที่ควรพัฒนา จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือพัฒนาเด็กอย่างทั่วถึง จัดท าข้อมูลเพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

๔. ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
 จุดเด่น สร้างความม่ันใจต่อชุมชน  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  สนับสนุน ตลอดจนพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาโดยให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ตามวัย  ใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ   มีการถ่ายทอด
ความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  พ่อแม่  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 จุดที่ควรพัฒนา เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานที่  เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้  จัด
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  และเด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยทุกคนกล้าคิด  และลงมือ
ปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล   ส่งเสริม  สนับสนุนเด็กให้เป็น
คนเก่ง  คนดีของสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตพิสัยที่ดี  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความเป็นไทย  เรียนรู้อย่างมีความสุข  
ตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้เด็กเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
 

 
 
 



 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
 โรงเรียนบ้านแซรไปร เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัยจ านวนมาก  และมีความหลากหลาย
ทางภาษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้การศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในประเทศเพ่ือนบ้านคือประเทศกัมพูชาได้เข้ามาเรียนร่วมกับเด็กไทย 
ครูจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาของประเทศเพ่ือนบ้านเพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครู  ตลอดจน
บุคลากรที่มีจ านวนไม่เพียงพอ  นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้นับว่าเป็นสิ่งที่จ าเป็น  การประสานงาน
ระหว่าง  ชุมชน  องค์กร  และผู้ปกครอง  จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 

จุดเด่น  
ด้านผลการจัดการศึกษา 
            เด็กได้รับอาหารกลางวันและนมอย่างเพียงพอทุกวัน สามารถเล่นเกมกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนามออกก าลังกาย 
เดิน กระโดดได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี จับต้องสิ่งของ จับดินสอ สี แปรงฟันได้เอง สามารถดูแลตัวเองได้ในการท า
กิจวัตรประจ าวันและดูแลสุขอนามัยของตนเองได้ ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้อง รู้จักหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ท าให้เกิดการ
บาดเจ็บ ท ากิจกรรมเสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เด็กมีความสดชื่น แจ่มใส บอกความต้องการหรือความพอใจของตนเอง 
บอกชื่อ เพศและจ านวนสมาชิกของตนเองได้ รู้จักปรบมือแสดงความยินดีกับเพ่ือนที่ออกมาแสดงผลงานต่างๆ เด็กจะเลือก
เล่นตามมุม เลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบ ท ากิจกรรมที่เลือกเองจนส าเร็จ สามารถเล่นและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพ่ือนได้
ดี มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน ครู พ่อแม่ มีการถาม พูดคุย เล่าเรื่องทางบ้านให้ฟัง หัวเราะชอบใจ มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว มีความสนใจและอารมณ์ร่วมตามจังหวะเพลงด้วยความสนุกสนาน มีความรู้และความเข้าใจใน
ธรรมชาติรอบตัว เช่น สัตว์ ตน้ไม้ ดอกไม้ต่างๆตามวัย เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีความรับผิดชอบในการท ากิจกรรม
ตามท่ีครูมอบหมาย รู้จักควบคุมตัวเอง รู้จักอดทนรอคอยตามล าดับก่อนหลัง ในสิ่งที่ต้องการได้ตามวัย รู้จักการขออนุญาต 
รู้จักชื่นชมในความสามารถ ผลงาน หรือความส าเร็จของเพ่ือนโดยการปรบมือและยิ้มอย่างมีความสุข มีน้ าใจ เล่นของเล่น
ด้วยกัน กล่าวค าขอบคุณครูเมื่อรับสิ่งของ ยกมือไหว้ขอโทษเมื่อท าผิด มีมารยาทในการไหว้แสดงความเคารพครูและผู้ใหญ่ที่
รู้จัก เคารพในข้อตกลงของห้อง เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาทุกปี ร่วมกันวางแผนและออกความคิดเห็นในการ
เล่นและท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพ่ือนได้เด็กมีทักษะพ้ืนฐานและมีความรู้พ้ืนฐานสมวัย 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
             สถานศึกษาวางแผนพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ ผู้บริหารมีการจัด
องค์กรโครงสร้างและระบบการบริหารงานและพัฒนาองค์กรเป็น ๔ งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบบุคลากร
ชัดเจน องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส่งเสริมให้เด็กทุกคนในพ้ืนที่บริการได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็กพิการ มีการคัดเลือกครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก 
ผู้ปกครอง ชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษามีบุคลิกภาพยิ้มง่าย ใจดี มีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูทุกคนได้รับการฝึกอบรมพัฒนาด้านการอบรมเลี้ยงดูและจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทุก
ด้าน มีการก าหนดนโยบายห้ามเด็กออกนอกสถานศึกษาในเวลาเรียน จัดส่งครูเข้ารับการอบรมในเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือ
จากต้นสังกัดและน ามาขยายผลต่อกับผู้ปกครอง จัดจ้างนักการภารโรงมาช่วยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ผู้บริหารและครู
ฝ่ายปกครองเข้ารับการอบรมหลักสูตรป้องกันภัยในสถานศึกษาและน ามาขยายผลต่อครูให้ปฏิบัติตาม 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 ครูส่งเสริมการเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรมพัฒนาเด็กทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้าน    อารมณ์
และจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ครูได้จัดอาหารกลางวันและนมให้เด็กได้รับประทานอย่างเพียงพอทุกวัน ได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ให้เด็กรู้จักแปรงฟัน ล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ า        



 
 
ออกก าลังกาย เดิน วิ่งกระโดด ให้เด็กรู้จักควบคุมตนเอง รู้จักอดทนรอคอยตามล าดับก่อนหลัง ในสิ่งที่ต้องการ รู้จักแสดง
ความยินดี รู้จักขอโทษและอภัยให้กัน ให้เด็กเลือกเล่นตามมุม เลือกท ากิจกรรมที่ตนเองชอบ ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ตามวัฒนธรรมไทย ให้เด็กมีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน มีความรู้และเข้าใจในธรรมชาติรอบตัว มีมารยาทในการไหว้ เคารพใน
ข้อตกลงของห้อง ร่วมกันวางแผนและออกความคิดเห็นในการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพ่ือน เข้าร่วมกิจกรรม
วันส าคัญทางพุทธศาสนาทุกปี จัดกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ให้เด็กได้ส ารวจธรรมชาติรอบตัว จัดมุมหนังสือให้เด็ก
ได้เปิดหนังสือ ให้เด็กได้วาดรูป ขีดเขียนเส้นลักษณะต่างๆและอธิบายสิ่งที่ตนวาดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง ครู
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ตอบสนองต่อความรู้สึกของเด็กอย่างอบอุ่น ใช้ค าพูดที่นุ่มนวลและตอบสนองอารมณ์อย่าง
ทันท่วงทีต่ออารมณ์และความรู้สึกของเด็ก ปฏิบัติกับเด็กอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริมมิตรภาพระหว่างเด็กด้วยการจัดกิจกรรม
เป็นกลุ่ม ช่วยเด็กแก้ปัญหาความขัดแย้ง แลกเปลี่ยนข้อมูลเด็กกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
 สถานศึกษาน ามาตรฐานของต้นสังกัดที่ครบถ้วน ๑๑ มาตรฐาน มาก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาจัดท าแผนการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านผลการจัดการศึกษา   

เด็กยังขาดความสนใจที่จะขออ่านหนังสือ หยิบใช้หนังสือ ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออ่ืนๆ การ
สรุปความรู้และการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ได้สมวัย 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา   

ผู้บริหารยังขาดการจัดพ้ืนที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นที่เป็นระเบียบ เหมาะสม ปลอดภัยส าหรับเด็กการจัดมุมการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง การติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดและน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี 
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ครูยังขาดการจัดท าแผนการจัดท าประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับอายุ ความพร้อม พัฒนาการ และวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กตามบริบทของสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่ การใช้วิธีการที่หลากหลายในการประเมิน
พัฒนาการของเด็กเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินพัฒนาการของเด็กเป็น
รายบุคคลอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกด้าน รวมทั้งมีกระบวนการประเมินการเรียนรู้และพัฒนาการเด็ก โดยใช้
แหล่งข้อมูลหลายด้าน และมีการจดบันทึกอย่างสม่ าเสมอทุกวัน 
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

สถานศึกษายังขาดการน าผลการด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคมาด าเนินการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือวางเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
โอกาส 

ผู้น าชุมชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในทุกด้านตามอัตภาพ 
อุปสรรค 

ชุมชนบ้านแซรไปรเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา เสี่ยงต่อการสู้รบกันของทหารและเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ประชากรและผู้ปกครองในหมู่บ้านมีฐานะยากจนไม่มีที่ดินท ากินมากพอ ท าให้รายได้ต่ า ส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของบุตรหลาน หลายครอบครัวที่เล่นการพนัน มีหนี้สินรุงรังจนเกิดปัญหาติดหนี้นอกระบบ ปัญหานี้
เป็นปัญหาสะสมเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน 
 

 
 



 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภา การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ด้านผลการจัดการศึกษา  

เด็กควรได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถการใช้ค าถาม – ตอบ การสรุปความรู้และการเชื่อมโยงประสบการณ์ที่
เกิดจากการเรียนรู้ได้สมวัย เช่น จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือท าให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือและตัวหนังสือ กิจกรรมการเรียนรู้
ภาษาแบบองค์รวม คือ การเล่าเรื่องจากการพูดทุกวันและเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง    
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ผู้บริหารควรประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการมีส่วนร่วมในการให้

ความคิดเห็น เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและกิจการในการด าเนินงานต่างๆของสถานศึกษา การส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้ง
ควรปรับปรุงพ้ืนที่สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นให้เป็นระเบียบที่เหมาะสมปลอดภัยส าหรับเด็ก จัดที่พักรอของผู้ปกครองให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานและจัดให้มีถังขยะที่สะอาด มีฝาปิดมิดชิดอยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดี และน าไปก าจัดอย่างถูกวิธีโดยด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ครูควรจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่สอดคล้องกับอายุ ความพร้อม พัฒนาการ และวิธีการเรียนรู้ 

ของเด็กตามบริบทของสังคม และวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เด็กอาศัยอยู่มีการบันทึกและประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ของเด็กอย่างสม่ าเสมอ น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สามารถใช้งานได้จริง
และตอบสนองความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคลโดยด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน  
สถานศึกษาควรสร้างเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงานให้หลากหลายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมและน าปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลมาปรับปรุง แก้ไขในการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบครบวงจร (PDCA) โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
          โรงเรียนบ้านแซรไปร มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษา ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ 

 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง    √ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น   √  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  √   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

                   เป็นส าคัญ 

  √  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา 

                   สถานศึกษา 

  √  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย 

                   สถานศึกษาและต้นสังกัด                  

 √   

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ 

                  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

  √  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 

                  เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  √  

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ประถมศึกษา) 
ระดับคุณภาพ 

 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท 

                  ของสถานศึกษา 

  √  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน 

                  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่ 
สอดคล้อง 

                  กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

   √ 

ระดับคุณภาพรวม   √  

 

โรงเรียนมผีลการประเมินระดับคุณภาพ   ดี    โดยมีค่าคะแนน  ๘๐.๑๒ 
 ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ     √          รับรอง                     ไม่รับรอง   
 



 
 
 

 
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

 

 
จุดเด่น  

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
   ผู้เรียนมีน้ าหนัก-ส่วนสูงเหมาะสมกับขนาดรูปร่างตามวัย มีร่างกายแข็งแรงสามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้คล่องแคล่ว
ว่องไว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีพิษมีภัยต่อร่างกาย ไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับเสพสิ่งเสพติดและปลอดจากสิ่งมอมเมา รู้จักปฏิบัติตนอย่างระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจ าวัน รู้จักที่จะหลีกเลี่ยง
หนีห่างจากสิ่งเสพติดและการพนันต่างๆ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ผู้เรียนได้แสดงออกตาความสามารถ
ของตนเอง มีผลงานได้รับเกียรติ รางวัล ผู้เรียนท าความเคารพ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ช่วยเหลืองานบ้านต่างๆ มาโรงเรียนแต่
เช้า ทันเข้าแถวเคารพธงชาติและจะช่วยกันปฏิบัติกิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียน แต่งกายตามระเบียบ เรียบร้อย สะอาด 
ตามระเบียบของสถานศึกษามีความสุภาพ นอบน้อม มีสัมมาคารวะและมีความรับผิดชอบงาน มีน้ าใจ รู้จักแบ่งปัน มีความ
รับผิดชอบมีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตัวตามระเบียบสถานศึกษา รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนตัว ไม่พูดโกหก ไม่ลักขโมย 
มีความมุ่งมานะในการเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบอบประชาธิปไตยและการท าหน้าที่
การเป็นพลเมืองดีตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีวินัยในตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ผู้เรียนสามารถตั้งค าถามจากการอ่านหนังสือวารสาร การ์ตูนในห้องสมุด เพ่ือหาความรู้เพิ่มเติม สามารถ
ค้นคว้าหาความรู้จากอินเทอร์เน็ต หรือสื่อเทคโนโลยีต่างๆได้ เข้าร่วมกิจกรรมในสถานศึกษาอย่างเป็นประจ า ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง มีความสุขและสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และให้ความส าคัญต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบริบทของวันส าคัญนั้นๆ ได้ถูกต้อง 
๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
           ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยหลักการมีส่วนร่วม ยึดหลักความคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม มีการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้านคือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไปเป็นไป
ตามระเบียบ มีแผนการด าเนินงานประจ าปี มีค าสั่งมอบหมายงาน มีการปฏิบัติงานไม่ซ้ าซ้อน แต่ละฝ่ายมีหัวหน้าฝ่าย
ร่วมกันกับคณะครู มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปีมีเอกสารสารสนเทศเพ่ือการบริหารครบถ้วนทันต่อการใช้งานและมี
เอกสารข้อมูลจากผลการประเมินและจากการนิเทศติดตามผล ผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันวาง
แผนการท างานและพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาด าเนินการตามระเบียบการสรรหาและได้คณะกรรมการ
สถานศึกษาครบตามเกณฑ์ ๙ คน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะท าหน้าที่ในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนา
สถานศึกษาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ การจัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษาการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้านท้ังในและนอกสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ มีการจัดแต่งอาคาร สภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถานศึกษามีความร่มรื่นจัดสภาพแวดล้อมให้มีความ
ความสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน มีการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ช่วยดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้การ
ได้ดี ไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แก่ทุกคนในสถานศึกษา 

 

 



 
 
๓.ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    ครูทุกคนช่วยกันจัดโครงสร้างของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจะเน้นตามวิชาเอกหรือตามถนัด มีการจัด
บรรยากาศในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความคิด
แก้ปัญหาและตัดสินใจ ฝึกให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ มีการน าผลจาการประเมินผล
การเรียนการสอนมาวิเคราะห์เพ่ือหาสาเหตุปัญหา อุปสรรค เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้แก่ผู้เรียน 
 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาน ามาตรฐานของต้นสังกัดที่ครบถ้วน ๔ มาตรฐาน มาก าหนดเป็นเป้าหมายการพัฒนาจัดท าแผนการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
            ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศยังต่ ากว่าระดับดี 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
             ผู้บริหารยังขาดการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังขาดการมีส่วนร่วมในการก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา การแต่งตั้งที่ปรึกษา
และ/หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามระเบียบ  
 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
             ครูยังขาดการออกแบบวิธีประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและตามศักยภาพของผู้เรียนที่หลากหลาย 
รวมทั้งการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน 
 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
          สถานศึกษายังขาดการน าผลการด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคมาด าเนินการปรับปรุงพัฒนา
เพ่ือวางเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 
โอกาส 
 ผู้น าชุมชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในทุกด้านตามอัตภาพ 
อุปสรรค 
 ชุมชนบ้านแซรไปรเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา เสี่ยงต่อการสู้รบกันของทหารและเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของยาเสพติด ประชากรและผู้ปกครองในหมู่บ้านมีฐานะยากจน ไม่มีที่ดินท ากินมากพอ ท าให้รายได้ต่ า ส่งผล
กระทบต่อการด ารงชีวิตของบุตรหลาน หลายครอบครัวที่เล่นการพนัน มีหนี้สินรุงรังจนเกิดปัญหาติดหนี้นอกระบบ ปัญหานี้
เป็นปัญหาสะสมเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน  

    การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนบ้านแซรไปร ได้ด าเนินการใน ๒ ประการ คือ ๑) ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders) เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ได้ตรงความต้องการตามภารกิจบทบาทและมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ ๒) ให้ความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในเชิงโอกาสและอุปสรรค
ที่เปลี่ยนแปลงไปกับศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียน   เพ่ือก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

                       การศึกษาสถานภาพของโรงเรียนบ้านแซรไปร   

โรงเรียนบ้านแซรไปร   มีภารกิจในการจัดการศึกษาออกเป็น ๒ ระดับ  ได้แก่  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับ
ประถมศึกษา จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการศึกษา  ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายใน  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis    ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ประเมินสถานภาพของ
สถานศึกษา  สรุปได้ดังนี้ 

                                         การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ปรากฏว่ามี  “โอกาส”  มากกว่า  “อุปสรรค”  โดยสรุป  ดังนี ้

 

โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 
S  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน S  ใช้ภาษาถ่ินมากเกินไปท าให้ยากต่อการสื่อสารและ

การเข้าใจ 
S  มีผู้น าด้านสังคมมีความรู้ความสามารถ  
S  เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
T มีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัย T  น าเทคโนโลยีมาใช้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร เป็น

การเพ่ิมค่าใช้จ่ายในขณะที่รายได้ต่ า 
E มีพ้ืนที่และที่ดินท าการเกษตร E  ค่าครองชีพสูง  ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ 
E ประชากรมีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าไร่  ท าสวนและ
เลี้ยงสัตว์ 

E  ราคาสินค้าทางการเกษตรต่ า   รายได้ไม่พอใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

P มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ได้ผู้น าชุมชน
มาจากการเลือกตั้ง 

 

Pประชากรส่วนใหญ่เคารพกฎหมายอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  
 
 
 
 
 
 

 



 
 
                                       การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ปรากฎว่ามี  “จุดแข็ง”   มากกว่า  “จุดอ่อน” 
โดยสรุปดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

S๑  มีโครงสร้างและนโยบายที่ชัดเจนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

S๑ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 

S๒  มีการบริการที่ดีให้กับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

S๑ นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง 

M๑ บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลาย
สาขาวิชา 

M๑ มีบุคลากรไม่เพียงพอ  ครูมีภาระงานมากท าให้งานสอน
น้อยเป็นผลมาจากนโยบายเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

M๒  มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบรวมถึง
การมีโครงการรองรับการใช้เงินสามารถตรวจสอบได้ 

 

M๒  ใช้งบประมาณที่มีอย่างคุ้มค่าและใช้เพ่ือ 
ประโยชน์ของนักเรียนอย่างแท้จริง  

 

M๓  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมตามสภาพ  
M๓   มีเหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
M๔  มีการแบ่งงานเป็น ๔  กลุ่มงาน เพ่ือการบริหาร 
จัดการ และแบ่งงานให้เหมาะสมตามความถนัดและ 
ความสามารถ  

 

 

สรุปผลการวิเคราะห์/ประเมินศักยภาพของโรงเรียนบ้านแซรไปร  ปรากฎว่า  ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่า 
“อุปสรรค”   ส่วนภายในมี จดุแข็งมากกว่า จุดอ่อน   กล่าวคือโรงเรียนบ้านแซรไปร   มีสถานภาพ โน้มเอียงไปในต าแหน่งที่  
“ดาวรุ่ง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาพประกอบผลการประเมินศักยภาพของโรงเรียนบ้านแซรไปร 
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 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  ปรากฏว่ามี  “โอกาส”  มากกว่า  “อุปสรรค”  โดยสรุป  ดังนี ้
โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threats : T) 

S  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือและปฏิบัติร่วมกัน S  ใช้ภาษาถ่ินมากเกินไปท าให้ยากต่อการสื่อสารและ
การเข้าใจ 

S  มีผู้น าด้านสังคมมีความรู้ความสามารถ  
S  เป็นสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
T  มีอุปกรณ์สื่อสารและเครื่องมือเทคโนโลยีทันสมัย T  น าเทคโนโลยีมาใช้ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร เป็น

การเพ่ิมค่าใช้จ่ายในขณะที่รายได้ต่ า 
E  มีพ้ืนที่และที่ดินท าการเกษตร E  ค่าครองชีพสูง  ค่าใช้จ่ายมากกว่ารายรับ 
E  ประชากรมีอาชีพหลัก คือ การท านา ท าไร่  ท าสวนและ
เลี้ยงสัตว์ 

E  ราคาสินค้าทางการเกษตรต่ า   รายได้ไม่พอใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน 

P  มีการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ที่ได้ผู้น าชุมชน
มาจากการเลือกตั้ง 

 

P ประชากรส่วนใหญ่เคารพกฎหมายอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข  
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                                     ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
   

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  ปรากฎว่ามี  “จุดแข็ง”   มากกว่า  “จุดอ่อน” 
โดยสรุปดังนี้ 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

S๑  มีโครงสร้างและนโยบายที่ชัดเจนสามารถน าไป
ปฏิบัติได้ 

S๑ การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนหรือขั้นตอน 
ที่ก าหนดไว้ 

S๒  มีการบริการที่ดีให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
องค์กร 

S๑ นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยท าให้การท างานไม่
ต่อเนื่อง 

M๑ บุคลากรมีความรู้ความสามารถหลากหลายสาขาวิชา 
มีบุคลากรเพียงพอ   

M๑ ครูมีภาระงานมากท าให้งานสอนน้อยเป็นผลมาจาก
นโยบายเร่งด่วนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

M๒  มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบรวมถึงการมี
โครงการรองรับการใช้เงินสามารถตรวจสอบได้ 

 

M๒  ใช้งบประมาณที่มีอย่างคุ้มค่าและใช้เพ่ือประโยชน์
ของนักเรียนอย่างแท้จริง 

 

M๓  มีสื่อ วัสดุอุปกรณ์ เหมาะสมตามสภาพ  
M๓   มีเหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  
M๔  มีการแบ่งงานเป็น ๔  กลุ่มงาน เพ่ือการบริหาร
จัดการ และแบ่งงานให้เหมาะสมตามความถนัดและ
ความสามารถ 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนบ้านแซรไปร  ปรากฏว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมี “โอกาส”  
มากกว่า  “อุปสรรค”  ส่วนสภาพแวดล้อมภายในมี “จุดแข็ง”  มากกว่า “จุดอ่อน”  คือมีสถานสภาพโน้มเอียงไปใน
ต าแหน่ง   “ ดาวรุ่ง ”    

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่  ๓ 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕  
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“ ภายในปี ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแซรไปร  มุ่งจัดการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา  มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  โดยชุมชนมีส่วนร่วม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”    
 

พันธกิจ  ( MISSION ) 
 ๑. จัดการศึกษาให้กับผู้เรียนเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๒. ผู้เรียนเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 
 ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
 ๔. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐)  
 ๕. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต๓  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 
เป้าหมาย 

๑.  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
๒.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
๓.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยขั้นพ้ืนฐาน และห่างไกลยาเสพติด 
๔.  มีความสามารถคิดวิเคราะห์ /สังเคราะห์ พัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  มีสุนทรียภาพทางดนตรี กีฬา 

ศิลปะ  ฝึกทักษะการปฏิบัติด้านวิชาชีพ  เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
๕.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และมีทักษะด้านไอชีที   
๖.   บุคลากรมีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
๗.   มีโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
๘.   สร้างความร่วมมือ  ความสัมพันธ์  ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
๙.   มีนโยบายจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

         ๑๐.  พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
กลยุทธ์ (STRATEGY)    
 กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

จุดเน้น  
 ๑. ผู้บริหารมีคุณภาพ มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า มีแผนงาน  มีประสิทธิภาพ   

 ๒. ครูมีคุณภาพ  ครูมีทักษะในการจัดการเรียนรู ้ สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ                          
๓. ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้  ใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความร่วมมือและได้รับการสนับสนุนจากชุมชน อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เครือข่ายความร่วมมือมีความคล่องตัว  



 
 

๔. นักเรียนมีทักษะด้านความคิด  อารมณ์  สังคม  มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพตามหลักสูตร –นักเรียนมี ทักษะตาม
ศตวรรษท่ี๒๑ –นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร –นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาอาเซียน อย่างน้อย ๒ ภาษา 
-นักเรียนมีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม –นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดี –นักเรียนมีผลการสอบ O-net ,Nt  ตามมาตรฐานใน
ระดับประเทศก าหนด –นักเรียนปฏิบัติตนตามฮีต๑๒ คอง๑๔–นักเรียนมีทักษะในการแข่งขันทางวิชาการ -นักเรียนรู้คิด  
จิตใจดี  มีทักษะชีวิต  มีทักษะอาชีพ  สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ 
 ๕. การพัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพของนักเรียนรายบุคคล –จัดหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียน –
ส่งนักเรียนให้มีทักษะการใช้ชีวิต -เชื่อมโยงการเรียนรู้จากวิถีชีวิต/ชุมชน –มีการเรียนรู้ที่สามารถใช้ประกอบอาชีพได้ - มี
ทักษะทางด้าน ICT ดนตรีและกีฬา 

อัตลักษณ์ 
สนทนาภาษาเขมร 

เอกลักษณ์ 
โรงเรียนสองภาษา 

 
ความต้องการและจุดเน้น ในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

 

๑. ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์       

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  
พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

จุดเน้น 
               นักเรียนทุกคนได้รับการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑)เน้นการพัฒนาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา -
ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะอาชีพ จัดหาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้อง
วิชาการ  ห้องสมุด  การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                                                                                                                                                                             

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์     

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาความร่วมมือกับ
ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จุดเน้น 

                   มุ่งเน้นให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยองค์คณะบุคคล ให้เป็นรูปแบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และเน้นบุคลากรทุกระดับ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   
 

๓.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์  

นักเรียนมีทักษะด้านความคิด  อารมณ์  สังคม  มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพตามหลักสูตร พัฒนาระบบดูแล
นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  

จุดเน้น 
                มุ่งพัฒนานักเรียนให้มีทักษะด้านความคิด  อารมณ์  สังคม  มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพตามหลักสูตร   
ทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาอาเซียน อย่างน้อย ๒ ภาษา 
คุณลักษณะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมปฏิบัติตน ตามหลักศาสนามีคุณลักษณะ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย 



 
 
ใฝ่การเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ และมีสุขภาพแข็งแรง ได้มาตรฐาน
เด็กไทย เป็นผู้ห่างไกลอบายมุข และสารเสพติด   
 

๔. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลยุทธ์   

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
จุดเน้น  
     นักเรียน ครู ผู้บริหารได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบมีการตรวจสอบโดย

การประเมินภายในและภายนอก ให้ได้มาตรฐานแห่งชาติ   จัดระบบการประกันตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา ให้ได้ระดับมาตรฐาน และให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
 

๕. ด้านการปกครอง การอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
กลยุทธ์     

พัฒนาผู้เรียน ด้านการปกครอง ด้านลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ การกีฬาดนตรี 
จุดเน้น 

                 มุ่งเน้นการพัฒนาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบการปกครองประเทศไทยเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน หวงแหนศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดเข้าค่ายลูกเสือส ารอง ลูกเสือสามัญ การแข่งขันกีฬาสีใน
โรงเรียนและกีฬากลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาภูสิงห์ชายขอบ การแข่งขันกีฬาอ าเภอและกีฬาจังหวัด  
 
 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ ๔  
โครงการ กิจกรรม  

 

โรงเรียนบ้านแซรไปร ได้น ายุทธศาสตร์ มาก าหนดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ จุดเน้น มาตรการ เป้าหมายความส าเร็จของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายและเป็นกรอบทิศทางใน
การด าเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น คุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานของโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ า ต าบล ดังนี้ 
 

๑. ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
กลยุทธ์    

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา พัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  พัฒนาความร่วมมือกับ
ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 งาน/โครงการ 
๑.พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๒   
๓.พัฒนาครูให้มีความสามารถทางวิชาชีพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน

เป็นส าคัญ 
๔.การพัฒนาผู้บริหารให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๕.นิเทศภายใน 
๖.โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
๗.โครงการสัมพันธ์ชุมชน 
๘.โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง 
๙.พัฒนาระบบการบริหารงานธุรการ 

๒. ด้านการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนรู้ 
กลยุทธ์       

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
                     พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน      

งาน/โครงการ  
    ๑.จัดหาสื่อวัสดุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

         ๒.ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น     
๓.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา    
๔.ด าเนินการตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

       ๕.โครงการซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑ์  
      ๖.โครงการจัดหาหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร  
           ๗.การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
       ๘.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่ และพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  
  ๙.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT                                                                                                                                                  
 
 



 
 
๓. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

กลยุทธ์    
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

 งาน/โครงการ  
๑.ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  

         ๒.ส่งเสริมคุณภาพและศักยภาพผู้เรียน  
๔. ด้านคุณลักษณะนักเรียน   

กลยุทธ์      
นักเรียนมีทักษะด้านความคิด  อารมณ์  สังคม  มีทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพตามหลักสูตร  พัฒนาระบบดูแล

นักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม    
งาน/โครงการ   

                     ๑.พัฒนาทักษะการเรียนรู้   
๒.อนามัยโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ   
๓.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    

                     ๔.โครงการกิจกรรมวันส าคัญ  
๕.โครงการออมสินออมทรัพย์   
๖.โครงการวันอ าลาสถาบันและปัจฉิม  
๗.โครงการโรงเรียนคุณธรรม  

๕. ด้านการปกครอง การอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรมท้องถิ่น  
กลยุทธ์      

พัฒนาผู้เรียน ด้านการปกครอง ด้านลูกเสือ เนตรนารี ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ การกีฬาดนตรี  
งาน/โครงการ   

                    ๑.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน  
                       ๒.โครงการแข่งขันกีฬา สพป.นอกสถานศึกษา                
  ๓.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนาร ี
  ๔.ส่งเสริมประชาธิปไตยและระเบียบวินัยในโรงเรียน   
 



 
 

                                                                                                        รายละเอียดโครงการ / งบประมาณ 

โครงการ 
สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร ์

 
กิจกรรม/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
หมายเหต ุ 

ปี ๒๕๖๒ 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

ปี ๒๕๖๔ 
 

ปี ๒๕๖๕ 
๑.พัฒนาประสิทธิภาพการ 
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
 

๑. ด้านการบริหาร 
จัดการศึกษา  
  

๑.ผูเ้รียนมีทักษะการค้นคว้าหาความรู้ด้วย ตัวเอง 
๒.ผูเ้รียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด 
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปญัหาได้อย่างมีเหตผุล  
๓.ผูเ้รียนมีการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรยีนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔.ผูเ้รียนมีทักษะพื้นฐานในการด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๘,๖๗๒ ๘,๕๕๐ ๘,๗๐๐ ๘,๖๐๐ งานบริหาร
วิชาการ 

 

๒.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี  ๒๕๖๒   
 

๑. ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  
 

๑.การใช้งบประมาณเป็นไปอยา่งถูกระเบียบ 
โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
๒.จัดการศึกษาฟรีในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ให้แก่ผู้เรียน  ๑๐๐ %  ทุกคน 
๓.ผูเ้รียนไดร้ับการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่
หลักสตูรก าหนดและมีคณุภาพสูงขึ้น๔.โรงเรียน
ด าเนินโครงการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในปี ๒๕๖๒ 
ได้อย่างมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ 

งบเรียนฟร ี
๑๕ ปี 

งบเรียนฟรี 
๑๕ ปี 

งบเรียนฟรี 
๑๕ ปี 

งบเรียนฟร ี
๑๕ ปี 

งานบริหาร
งบประมาณ 

 

๓.พัฒนาครูให้มคีวามสามารถ
ทางวิชาชีพในการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  
 

๑.ครมูีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒.ครมูีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล
๓.ครมูีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ครมูีความสามารถใช้เทคโนโลยใีนการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและผู้เรยีน 

๔๗,๔๒๐ ๔๗,๔๐๐ ๔๗,๕๐๐ ๔๗,๐๐๐ งานบริหาร
บุคลากร 

 



 
 

๕.ครมูีการประเมินผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกับ
สภาพผูเ้รียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียน 
๖.ครมูีการน าผลการประเมินมาปรับเปลีย่นการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ต็มตามศักยภาพ 
๗.ครมูีการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใช้ในการพัฒนา
ผู้เรยีน 

๔.การพัฒนาผู้บริหารให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

๑. ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  

๑.ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรม และปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒.ผู้บริหารมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค์ มีวิสัยทัศน์
และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๓.ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการ
และการจัดการ 
๔.ผู้บริหารมีความสามารถในการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เกีย่วข้องมีความพึง
พอใจ 

๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ งานบริหาร
บุคลากร 

 

๕.นิเทศภายใน 
 

๑. ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  
 

๑.ประชุมทางวิชาการเพื่อแก้ไขปญัหาการเรียนการ
สอนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง 
๒.นิเทศภายในครผูู้สอนเพื่อให้ค าแนะน าในด้าน
วิชาการแก่ครูในโรงเรียน 
๓.ก ากับติดตามใหค้ าปรึกษาแก่คณะครูในการ
ปฏิบัติงานการเรียนการสอน และงานโครงการ 
๔.ผู้บริหารโรงเรียนเยี่ยมช้ันเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๒ ครั้ง  
๕.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของโรงเรียนเฉลี่ยสูงขึ้น
ร้อยละ ๕  
 

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๐๐๐ งานบริหาร
บุคลากร 

 



 
 

๖.โครงการจัดหาครผูู้สอนและ
บุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนา
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 

๑. ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  
 

๑.จ้ างครูผู้ สอนและบุคลากรส่ ง เสริ มการจั ด
การศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบลเพื่อให้คุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ดังนี ้
๑.๑จัดจ้างครผููส้อนที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษา   
จ านวน  ๒  คน  
๑.๒จัดจ้างครูอตัราจา้ง ๓ คน  
๑.๓จัดจ้างครภููมิปญัญา  จ านวน  ๓  คน 
๑.๔จัดจ้างบุคลากรอื่นๆ  จ านวน  ๒  คน 

สพฐ.จัดสรร สพฐ.จัดสรร สพฐ.จัดสรร สพฐ.จัดสรร งานบริหาร
บุคลากร 

 

๗.โครงการสมัพันธ์ชุมชน 
 

๑. ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  
 

๑.โรงเรียนได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
๒.ชุมชนและสังคมได้ช่วยเหลือโรงเรียน 
๓.คณะครูและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมกับวัดและ
หมู่บ้าน 
๔.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 

๘.โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้ปกครอง 
 

๑. ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  
 

๑.คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองรับทราบ
แนวนโยบาย ความก้าวหนา้ แนวทางในการพัฒนา
ร่วมกัน 
๒.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
๓.ผลส าเร็จในด้านการบริหารการศึกษา 

๔,๓๓๔ ๔,๐๐๐ ๔,๕๐๐ ๔,๓๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 

๙.พัฒนาระบบการบริหารงาน
ธุรการ 
 

๑. ด้านการบริหาร
จัดการศึกษา  
 

๑.การวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการ  ลด
ขั้นตอนการด าเนินการให้มีประสทิธิภาพ โดยน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน เพื่อความสะดวก  
รวดเร็ว 
๒.การด าเนินงานธุรการเป็นไปอยา่งมีระบบ  
โดยยดึความถูกต้อง รวดเร็ว  ถูกตอ้งตามระเบียบ

๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ๘,๕๐๐ ๘,๔๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 



 
 

ของทางราชการ 
๓.วัสดุ  ครุภณัฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้
มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 

๑๐.จัดหาสื่อวัสดเุพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้

 

๑.ครูประจ าช้ันทุกช้ันระดับประถมศึกษาจัดสภาพ
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู ้
๒.ครูประจ าช้ันจดัหาสื่อวัสดฝุึกสอนสอบในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้
๓.นักเรียนได้มีการเรียนรู้จากสื่อและป้ายนเิทศท่ีครู
จัดไว้ให ้

๖๐,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ งานบริหาร
วิชาการ 

 

๑๑.ปรับปรุงหลักสตูร
สถานศึกษาและจัดท าหลักสตูร
ท้องถิ่น     

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้

 

๑.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
๒.จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรยีนเลือก
เรียนตามความถนดั ความสามารถและ  
ความสนใจ 
๓.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 
๔.สนับสนนุให้ครจูัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๒๐๐ ๒,๑๐๐ งานบริหาร
วิชาการ 

 

๑๒.พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา    
 

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้

 

๑.การวดัผลประเมินผลด าเนินการไปด้วยความ
เรียบร้อยสมบูรณ ์
๒.ท าเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  (ปพ.) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๑)   
๓. ระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนท้ัง ๘ 
กลุ่มสาระใหเ้พิ่มขึ้น 
๔. โรงเรียนมีความพร้อมในการจดัการสอบวดัผล

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ งานบริหาร
วิชาการ 

 



 
 

ประเมินผลในระดับชาติและระดับท้องถิ่น 
๑๓.ด าเนินการตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา(ปัจจัยพื้นฐาน) 
 

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้
 

๑.การบริหารงบประมาณที่โรงเรยีนไดร้ับจัดสรรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการจดัการศึกษา 
๒.ลดภาระค่าใช้จ่ายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน
ของผู้ปกครอง 
๓.โรงเรียนสามารถด าเนินการบรหิารงบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกระเบียบ โปร่งใส   ตรวจสอบได้ ม ี

งบปัจจัย 
พื้นฐาน 

งบปัจจัย 
พื้นฐาน 

งบปัจจัย 
พื้นฐาน 

งบปัจจัย 
พื้นฐาน 

งานบริหาร
งบประมาณ 

 

๑๔.โครงการซ่อมแซมวสัดุ
ครุภณัฑ ์

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้

 

๑.ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุครภุัณฑโ์รงเรียนให้
อยู่ในสภาพท่ีเหมาะแก่การใช้งาน 
๒.อ านวยความสะดวกกิจกรรมการเรียนการสอน 
๓.ความมั่นใจในการใช้วัสดุครุภณัฑ์เกิดความ
ปลอดภัย  

๑๒,๐๘๔ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๒๐๐ ๑๒,๑๐๐ งานบริหาร
งบประมาณ 

 

๑๕.โครงการจัดหาหมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร  
 

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้

๑.หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและคอมพิวเตอร์ที่มี
คุณภาพและเพยีงพอกับการใช้งาน 
 

๑๐,๖๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ งานบริหาร
งบประมาณ 

 

๑๖.การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ที่ยั่งยืน 
 

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้

 

๑.  นักเรียนได้เรียนรู้และสรา้งประสบการณต์รง
ด้วยตนเองภายนอกสถานศึกษา 
๒.นักเรยีนได้รับความสนุกสนานและได้ศึกษาเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
๓. นักเรียนไดต้ระหนักถึงความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  และศิลปวัฒนธรรม
ของแต่ล่ะท้องถิ่น 

๘๒,๔๑๐ ๘๓,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ ๘๕,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

งบพัฒนา
ผู้เรยีน 

๑๗.ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
สถานที่ และพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้

 

๑.โรงเรียนมีคุณภาพด้านการศึกษามีอาคารสถานท่ี
เพียงพอ สะอาดรม่รื่น น่าอยู่น่าเรยีน 
๒.คณะครู นักเรียน และชุมชน มสีถานท่ีเพียงพอใน
การจัดกิจกรรมต่างๆ  พร้อมทั้งใช้จัดกิจกรรมการ

๑๘,๐๐๐ ๑๙,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 



 
 

เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหอ้งเรียน  และ
นอกห้องเรียน  เรียนอย่างมคีวามสุข 
๓.ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  ที่ช ารุดทรุดโทรม
หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงให้มีความปลอดภัยสูงสุด  และ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๔.ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรยีนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีต่อชุมชน 

๑๘.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ICT                                                                                                                                                  

๒. ด้านการพัฒนา
หลักสตูรและ
คุณภาพการเรยีนรู ้

๑.พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เดมิที่ใช้งานให้ใช้งานได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
๒.ปรับปรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้สามารถใช้
งานได้ต่อเนื่องแทนการจดัหาใหม ่
๓.จัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับการเรียน
การสอนและภาระงานภายในโรงเรียน 
๔.พัฒนาปรังปรุงห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

งบกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๑๙.ระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  

๓. ด้านการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
 

๑.จัดระบบบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ประกันคณุภาพภายใน  
๒.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา 
 ๓.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
๔.จัดท าแผนปฎิบตัิการประจ าป ี
๕.จัดท ารายงานประจ าปี(SAR)เสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๓๐๐ ๔,๒๐๐ งานบริหาร
วิชาการ 

 

๒๐.ส่งเสริมคณุภาพและ
ศักยภาพผูเ้รียน  
 

๓. ด้านการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา  
 

๑.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์   
๒.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์   

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ ๒๕,๕๐๐ งานบริหาร
วิชาการ 

 



 
 

๓.  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์   
๔.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  
๕.  โรงเรียนมีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะวิชาการระดบัต่างๆ 

๒๑.พัฒนาทักษะการเรียนรู ้  
 

๔. ด้าน
คุณลักษณะ
นักเรียน   

๑. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์   
๒.  ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์   
๓.  ผลการประเมินการอ่าน  คิดวเิคราะห์และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์   
๔.  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์  

๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ ๒๓,๐๐๐ งานบริหาร
วิชาการ 

 

๒๒.อนามัยโรงเรียนเพื่อส่งเสริม
สุขภาพ   
 
 
 
 
 
๒๓.ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน    
 

๔. ด้าน
คุณลักษณะ
นักเรียน   
 
 
 
 
๔. ด้าน
คุณลักษณะ
นักเรียน   
 

๑.นักเรยีนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการมี
สุขนิสัยที่ดีและมีการดูแลสุขภาพของตนเอง 
๒.ความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพนักเรียนให้
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและแนะน าผู้อื่นได้  
๓.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
๔.มีอุปกรณ์ห้องพยาบาลและยาในการปฐมพยาบาล 
๑.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมผูเ้รียนทุกคน 
๒.นักเรยีนได้รับการดูแลช่วยเหลอื ส่งเสรมิและ
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์จาก
การดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและผู้เกีย่วข้อง 
๓.ครูประจ าช้ัน ครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานและองค์กรภายนอกมี
ส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
๒,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
๒,๒๐๐ 

๕,๐๐๐ 
 
 
 
 
 

 
๒,๒๐๐ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

 
 
 
 

 
งานบริหาร

ทั่วไป 

 



 
 

๒๔.โครงการกจิกรรมวันส าคัญ  
 

๔. ด้าน
คุณลักษณะ
นักเรียน   

๑.นักเรยีนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย 
๒.นักเรยีนได้ปฏิบตัิกิจกรรมในวันส าคัญต่าง ๆ 
๓.นักเรยีนได้รักษาขนบธรรมเนยีมให้คงอยู่ตลอดไป 
๓.ความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชนและโรงเรียน 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ ๒๒,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 

๒๕.โครงการออมสินออมทรัพย ์  
 

๔. ด้าน
คุณลักษณะ
นักเรียน   

๑.นักเรยีนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและ
ความส าคญัของการออมทรัพย ์
๒. นิสัยนักเรียนใหเ้ป็นคนรู้จักวางแผนในการ
ประหยดัอดออม 
๓.นักเรยีนรู้จักการวางแผน ล าดับความส าคญั 
ความจ าเป็นของการใช้จ่าย 

๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๕๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 

๒๖.โครงการวันอ าลาสถาบัน
และปัจฉิม  
 

๔. ดา้น
คุณลักษณะ
นักเรียน   

๑.การประพฤติปฏิบัติตนและมีความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณเป็นลูกท่ีดีและนักเรียนที่ดี 
๒.ความผูกพันระหว่างครูและนักเรียนกับสถาบันให้
มากยิ่งข้ึน 
๓.ความศรัทธาและเกิดความภาคภูมิใจในสถานบัน
การศึกษา 

๓,๕๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 

๒๗.โครงการโรงเรียนคณุธรรม  
 

๔. ด้าน
คุณลักษณะ
นักเรียน   

๑.ผูเ้รียนใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค ์
๒.ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคณุธรรม 
จริยธรรม ผูเ้รียนใหม้ีคุณธรรม จรยิธรรม และ
ค่านิยมอันพึงประสงค์และปฏิบัตติามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 

๒๘.โครงการแข่งขันกีฬาภายใน  
 

๕. ด้านการ
ปกครอง การ
อนุรักษ์ศิลป์

๑.นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา  
๒.นักเรยีนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 



 
 

วัฒนธรรมท้องถิ่น  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๓.นักเรยีนเกิดการเรียนรู้ มคีุณธรรม จริยธรรม  ๔.
นักเรียนมสีุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยทีด่ ี
 ๕.เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๖.รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๗.คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน
ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม  

๒๙.โครงการแข่งขันกีฬา สพป.
นอกสถานศึกษา                

๕. ด้านการ
ปกครอง การ
อนุรักษ์ศิลป์
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

๑.นักเรียนมีทักษะในการเล่นกีฬา  
๒.นักเรยีนมีทักษะในการท างาน รกัการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้
๓.นักเรยีนเกิดการเรียนรู้ มคีุณธรรม จริยธรรม  ๔.
นักเรียนมสีุขภาพแข็งแรงและมีพลานามัยทีด่ ี
 ๕.เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
 ๖.รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 

๓๐.ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีนลูกเสือ-เนตรนาร ี
 

๕. ด้านการ
ปกครอง การ
อนุรักษ์ศิลป์
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

๑.ลูกเสือมีบทบาทและมโีอกาสอยูร่่วมกันอัน
ก่อให้เกิดความสมัพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ 
๒.ลูกเสือได้มโีอกาสอยู่ค่ายพักแรม 
๓.ลูกเสือได้มโีอกาสแลกเปลีย่นความรู้ ความคดิเห็น 
ทักษะ และประสบการณ์  ซึ่งกันและกัน 
๔.การเตรยีมการเพื่อความพร้อมของลูกเสือให้มี
ความพร้อมอยู่เสมอ 
๕.ลูกเสือได้ร าลึกถึงพระมหากรณุาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจา้อยู่หัวผู้ก่อก าเนิด
ลูกเสือไทย 

๑๘,๕๐๐ ๑๘,๕๐๐ ๑๘,๕๐๐ ๑๘,๕๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

งบพัฒนา
ผู้เรยีน 

๓๑.ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
ระเบียบวินยัในโรงเรียน   
 

๕. ด้านการ
ปกครอง การ
อนุรักษ์ศิลป์

๑.นักเรยีนมีความรู้ในวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย   
๒.นักเรยีนมีความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ งานบริหาร
ทั่วไป 

 



 
 

วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

๓.นักเรยีนรู้จักรับผดิชอบต่อตนเองและครอบครัว มี
ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
๔.นักเรยีนเห็นความส าคัญของการรวมกลุ่มเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 



 
 
 

บทที่ ๕ 
 

การก ากับ ติดตามและรายงานผล 
 

เพ่ือให้การด าเนินการของโรงเรียนบ้านแซรไปร บรรลุผลส าเร็จและเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพประจ าต าบล 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ โรงเรียนจึงได้ก าหนดแนวทางและมาตรการในการก ากับ ติดตามและรายงานผล ดังนี้ 

 

๑. การก ากับ ติดตาม และรายงานผล 
๑.๑ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและผู้ก ากับ ติดตามรายกลยุทธ์ รายโครงการ และก าหนดปฏิทินในการ 

ด าเนินงานและการก ากับติดตาม รายงานผล ดังนี้  
๑.๒ ประเภทงบประมาณ ระยะเวลาที่ขอเบิก ระยะเวลาส่งใช้ ผู้ขอเบิกและส่งใช้ สรุปผล/รายงานผล  
๑.๒.๑ งบประจ า วันที่ได้รับใบแจ้ง วันที่ได้รับใบเสร็จ นาย.................หลังสิ้นสุดโครงการต้องรายงานภายใน ๑๐ วัน 
๑.๒.๒. งบพัฒนาตามกลยุทธ์หรือโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ก่อนด าเนินการไม่น้อยกว่า ๗ วันท าการ  

ไม่เกิน ๑๐ วันท าการ หลังด าเนินการ  นาง..............เมื่อได้ด าเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการทุกโครงการจัดรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 

๑.๒.๓. จัดท าเอกสารรายงานเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต ๓ 
 

๒. การตรวจสอบและการประเมินผล 
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนเพ่ือจัดท าแบบประเมินผล

โครงการทุกโครงการ โดยด าเนินการประเมินโครงการใน ๓ ระยะ คือก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และหลัง
ด าเนินการ 

 

๓. นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงาน 
น าผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์ สังเคราะห์หารูปแบบความส าเร็จ และความคุ้มค่าในการด าเนินงาน ว่า

โครงการใดควรจะด าเนินการต่อในปีงบประมาณต่อไป ควรปรับปรุงและแก้ไขอย่างไร มีปัญหา อุปสรรคอย่างไร และ
โครงการใดไม่ควรด าเนินการต่อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

  ภาคผนวก 



 
 

คณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา 
 ๑. นายประเสริฐ ค าศร  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒. นายประดิษฐ ์พันพิพัฒน์  ผูอ้ านวยการโรงเรียน 
 

คณะท างาน 
๑.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  ครู/ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
๒.  นาง เกสร  ญานุกูล   คร/ูครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
๓.  นาง ฉวีวรรณ  ศรีวิชา   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นายสุภักดิ์  วงค์แสง   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นางสาวชลุีพร  นีระมนต์  คร ู    กรรมการ 

  ๖.  ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์  คร ู    กรรมการ 
 .   ๗.  นางขนิษฐา  พรมโสภา  คร ู    กรรมการ 
 ๘.  นางณัฐรดา  สนิท   คร ู    กรรมการ 
 ๙.  นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต  คร ู    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๑๒.  นางสาวทิชากร  บัวกอ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 ๑๓. นางอรจิรา  มีศรี   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 

 ๑๔. นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  คร ู    กรรมการ/เลขานุการ 
 

วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล / จัดท าเอกสาร รูปเล่ม 
 ๑.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  ครู/ครูช านาญการพิเศษ             ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวชลุีพร  นีระมนต์  คร ู    กรรมการ 

   ๓.  ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์  คร ู    กรรมการ 
๔. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง  พนักงานราชการ   กรรมการ 

  ๕. นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  คร ู    กรรมการ/เลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านแซรไปร 
ที่  ๓๓/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารจัดการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 
--------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรยีนบ้านแซรไปร  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลตามนโยบายของรฐับาล  ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพ
ด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล  ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบล   มุ่งเสริมสรา้งความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจน
เป็นศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  ที่จะชว่ยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท  ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ย และส่งเสริม 
การมีส่วนรว่มของเอกชน  บ้าน  วดั รฐั และโรงเรยีน   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ   บริหารจัดการโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล  ดังนี ้

๑.  นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นาง เกสร  ญานุกูล   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๓.  นาง ฉวีวรรณ  ศรีวิชา   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นายสุภักดิ์  วงค์แสง   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นางสาวชลุีพร  นีระมนต์  คร ู    กรรมการ 

  ๖.  ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์  คร ู    กรรมการ 
 .   ๗.  นางขนิษฐา  พรมโสภา  คร ู    กรรมการ 

๘. นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  คร ู    กรรมการ 
 ๙.  นางณัฐรดา  สนิท   คร ู    กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต  คร ู    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวทิชากร  บัวกอ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 ๑๔. นางอรจิรา  มีศรี   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
 ๑๕.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  ครู/ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหนาที่ ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล  ให้เป็นโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล   มุ่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เปน็แหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม   งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนยร์วมบริการการศึกษาแก่
นักเรียนและชุมชน  ที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย  ใหผู้้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เพ่ือจะได้แก้ไขต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
                                                                (ลงชื่อ)............................................. 
      (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
ทราบ 



 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านแซรไปร 
ที่  ๓๔/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
--------------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรยีนบ้านแซรไปร  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลตามนโยบายของรฐับาล  ซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพ
ด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล  ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล   มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหลง่เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็น
ศูนย์รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน  ที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ลดความเหลื่อมล้ า
ทางด้านการศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท  ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมดว้ย และส่งเสริม 
การมีส่วนรว่มของเอกชน บ้าน วัด รฐั และโรงเรียน จงึแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  ดังนี้ 

๑.  นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒.  นาง เกสร  ญานุกูล   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  

๓.  นาง ฉวีวรรณ  ศรีวิชา   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  นายสุภักดิ์  วงค์แสง   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๕.  นางสาวชลุีพร  นีระมนต์  คร ู    กรรมการ 

  ๖.  ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร์  คร ู    กรรมการ 
 .   ๗.  นางขนิษฐา  พรมโสภา  คร ู    กรรมการ 

๘. นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  คร ู    กรรมการ 
 ๙.  นางณัฐรดา  สนิท   คร ู    กรรมการ 
 ๑๐.  นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต  คร ู    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง  พนักงานราชการ   กรรมการ 
 ๑๓.  นางสาวทิชากร  บัวกอ  เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการ 
 ๑๔. นางอรจิรา  มีศรี   พ่ีเลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
 ๑๕.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  ครู/ครูช านาญการพิเศษ             กรรมการ/เลขานุการ 
 มีหน้าที่  รว่มกันวิเคราะห์  สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอกองค์กร ศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรยีน  และด าเนินการ
จัดท าโครงการ  ตามแผนงาน/ยทุธศาสตร์ ที่ก าหนด  เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ของแผนพัฒนาคุณภาพประจ าต าบลและ
สอดรับต่อกลยุทธ ์ แนวนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต ๓  ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ  
 ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย  ใหผู้้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  หากมีปัญหาอุปสรรคใดให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  เพ่ือจะได้แก้ไขต่อไป 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นตน้ไป 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                                              (ลงชื่อ)............................................. 
      (นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์) 
                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 



 
 
 

ค าน า 
  
 ด้วยโรงเรยีนบ้านแซรไปร  เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการที่จะสร้างคุณภาพ
ด้านการศึกษาให้กับประเทศ โดยมีเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับต าบล ให้เปน็โรงเรยีนคุณภาพประจ า
ต าบล   
มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ เปน็แหล่งเรียนรู้ด้านคณุธรรม จรยิธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์รวม 
บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน ที่จะช่วยเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ าทางด้าน
การศึกษาแก่นักเรียนในท้องถิ่นชนบท ส่งผลต่อการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของเอกชน บ้าน วดั รฐั และโรงเรียน  โรงเรียนบ้านแซรไปร ไดจ้ัดท าแผนการพัฒนาโรงเรยีนคณุภาพประจ าต าบล ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ขึ้น เพ่ือใช้เปน็แนวทางในการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพต่อไป  โรงเรียนบ้านแซรไปร ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดท าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ เพ่ือเป็นเครื่องมือและทิศทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้ส าเร็จลลุ่วงไปดว้ยด ี หวังเปน็อย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลของโรงเรียน 
บ้านแซรไปร จะเปน็ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการบรหิาร 
จัดการศึกษาในความรับผิดชอบ ให้บรรลผุลส าเร็จต่อไป  
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