
รายงานการก ากบัตดิตามการด าเนนิงานประจ าปรีอบ 6 เดอืน 

1.1 ขอ้มลูทัว่ไป  
 

ชือ่โรงเรยีน    โรงเรยีนบา้นแซรไปร 
ทีอ่ยู ่    หมูท่ี ่ 4   ต าบลไพรพฒันา   อ าเภอภูสงิห ์   จงัหวัดศรสีะเกษ            

  หา่งจากอ าเภอภูสงิห ์          เปน็ระยะทาง   25   กโิลเมตร 
              หา่งจากอ าเภอขุขันธ์        เปน็ระยะทาง 45  กโิลเมตร 
              หา่งจากจงัหวัดศรสีะเกษ        เปน็ระยะทาง 105  กโิลเมตร 
     หา่งจากช่องสะง าซึง่เปน็จดุผา่นแดนไปประเทศกมัพชูา  เปน็ระยะทาง 11 กโิลเมตร 
สงักดั   ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3  
โทรศพัท ์  045-969369 , 086-8688539 
E-mail   banseapraischool@gmail.com  
Website   http://http://data.bopp-obec.info/web//school _ID=1033530774    
เปดิสอน        ตัง้แตช้ั่นอนบุาล 2 – ช้ันประถมศึกษาปทีี ่6 
เนือ้ที ่   จ านวน  35 ไร่  1 งาน  31  ตารางวา  
เขตพืน้ทีบ่รกิาร   2  หมูบ่า้น คือ บา้นแซรไปร กบับา้นแซรไปรใต ้
 

ประวตัโิรงเรยีน   
โรงเรยีนบา้นแซรไปร   ตัง้อยูบ่า้นแซรไปร หมูท่ี ่ 4  ต าบลไพรพฒันา  อ าเภอภูสงิห ์จงัหวัดศรสีะเกษ  

รหสัไปรษณีย ์33140  สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3  เปดิสอนตัง้แต่
ระดบัช้ันอนบุาล1 ถึง ระดบัช้ันประถมศึกษาปทีี6่  เนือ้ที ่จ านวน  35 ไร ่ 1 งาน  31  ตารางวา มพีืน้ทีเ่ขต
บรกิาร 2  หมูบ่า้น คือ บา้นแซรไปร กบับา้นแซรไปรใต ้อยู่ในเขตการปกครองสว่นทอ้งถ่ินขององค์การบรหิาร
สว่นต าบลไพรพฒันา เปน็พืน้ทีร่าบเชิงเขาตดิชายแดนเขมร มรีะยะ ทางจากโรงเรยีนถึงอ าเภอภูสงิห ์25 
กโิลเมตร  

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐานกระทรวงศึกษาธิการเดมิไดร้บัอนญุาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนเมือ่วันที ่9  มถุินายน พ.ศ.2507 โดยมนีายยอด   ออ่นโอภาส   
นายอ าเภอขุขันธ์  เปน็ผูร้เิริม่จดัตัง้ข้ึนและทางราชการไดแ้ตง่ตัง้นายผาย  ใจมนต ์ มาด ารงต าแหนง่ครใูหญ่
และนายจนัทร ์ รศัม ีเปน็ครสูายผูส้อน 
  การด าเนินการจัดต้ังอาคารเรียน นายแรม  จันทร์หอม  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บา้นแซรไปรและคณะครูได้
ร่วมมือกับชาวบ้านจัดสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวข้ึนต้ังอาคารเป็นศาลาพักกฐิน  โดยได้สร้างขึ้นในที่ดินของ 
นายนวง  คุ้มรอบ ต่อมา นายผาย ใจมนต์  ครูใหญ่ได้ย้ายไปด ารงต าแหนง่ครใูหญท่ีโ่รงเรียนบ้านใจดีและได้
มอบหมายให้นายจันทร์  รัศมี  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 
 จากนั้นนายจนัทร ์ รัศมี  นายแรม  จันทร์หอม  ช่วยกันหาวัสดุในทอ้งถ่ิน  เพื่อท าการสร้างอาคาร
เรียนหลงัใหม่  โดยปลกูสร้างเปน็อาคารเรยีนช่ัวคราว   2   ห้องเรยีน โดยได้ท าการปลกูสร้างเมือ่วันที่  18  
ธันวาคม พ.ศ. 2511 ในที่ดินของโรงเรียน จ านวน  35 ไร่  1 งาน  31  ตารางวา  
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ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2520    ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521  ได้เกิดเหตุการณ์มีผู้ก่อการร้าย

คอมมวินสิต์ เข้ามาคุกคามในหมูบ่า้น และมกีารตอ่สูก้นัระหว่างเจา้หนา้ทีข่องไทยกบัผูก้อ่การรา้ย   เจา้หนา้ที่
ไทยถอยก าลงั ผู้ก่อการรา้ยได้ยึดหมู่บา้นและได้เผาอาคารเรยีน 1 หลังบา้นพกัคร ู 2 หลังวันที ่ 13  มีนาคม 
พ.ศ. 2521 ราษฎรในหมู่บา้นได้น าบตุรหลานอพยพไปอยู่ทีอ่ื่นเพราะกลัวผูก้่อการรา้ย  ซึ่งทางราชการได้จดั
เจ้าหน้าที่ทหาร  ต ารวจตระเวนชายแดนมาควบคุมพื้นที่ในหมู่บา้นเพื่อคุ้มครองปกป้องความปลอดภัยจน
เหตุการณ์สงบและทางโรงเรยีนไดเ้ปดิท าการสอนใหม ่  เมื่อวันที ่ 25  มีนาคม  พ.ศ. 2521 ได้แต่งตัง้ให ้นาย
มะลิ ทองมนต์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไพรต าบลด ารงต าแหน่งครูใหญ่ ต่อมามีนายศักดา  พรหมศรี  เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้อ านวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ 
 
ก าเนิดโรงเรียนเมื่อ  วันที่   9  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.   2507 
สีประจ าโรงเรียน     

 
     แดง         ขาว 

    แดง หมายถึง    - 
     ขาว   หมายถึง    - 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน      ต้นกก หรือ ต้นผือ 
ปรัชญาโรงเรียน   นตถิ ปญญา สมาอาภา แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี 
ค าขวัญประจ าโรงเรียน      เรียนดี   มีวินัย   รักใคร่ สามัคคี 
อักษรย่อ           ซป.  
เอกลักษณ์   โรงเรียนส่งเสริมการออมเงิน   
อัตลักษณ์   รักการออมเงิน 
ตราประจ าโรงเรียน   
 
 
 
 

 
วิสยัทศัน ์

“ ภายในปี 2565 โรงเรยีนบา้นแซรไปร  มุง่จดัการศึกษา  พฒันาผูเ้รยีนใหม้คุีณภาพการศึกษาตาม
เกณฑม์าตรฐานการศึกษา  มทีกัษะการด าเนนิชีวิตตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง อนรุกัษ์สิง่แวดลอ้ม
และภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน โดยชุมชนมสีว่นรว่ม ยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมพีระมหากษัตรยิเ์ปน็ประมขุ” 
 
 
 



สภาพทัว่ไปชมุชน 
 

เขตบรกิารของโรงเรยีนบา้นแซรไปร ประกอบดว้ย เขตพืน้ทีก่ารปกครองจ านวน 1 ต าบล  2 หมูบ่า้น  
ไดแ้ก ่บา้นแซรไปร หมูท่ี ่4  และบา้นแซรไปรใต้  หมูท่ี ่8 
 
ลกัษณะภมูปิระเทศ   
              ลกัษณะภูมปิระเทศลกัษณะภูมปิระเทศทีต่ัง้ของโรงเรยีนบา้นแซรไปร  เปน็ภูเขาช่ือเทอืกเขาพนม
ดงรกัทีก่ัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูาและพืน้ทีบ่างสว่นเปน็ทีร่าบเชิงเขา 
       
 การคมนาคมขนสง่    

ในเขตบรกิารของโรงเรยีนบา้นแซรไปร   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนตร์ะหว่างหมูบ่า้นลกัษณะของ
ถนนมีลกัษณะเปน็ถนนลาดยาง  2   ช่องจราจรซึง่ตัดผา่นโรงเรยีนไปจนถึงช่องสะง าซึง่เปน็ชายแดนตดิตอ่กบั
ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันนับว่า การคมนาคมมีสะดวกและรวดเร็ว 

 การเศรษฐกจิ 
 สภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประชากรพืน้ทีภ่ายในเขตบรกิารของโรงเรยีนสว่นใหญจ่ะข้ึนอยูก่บัภาค
เกษตรกรรมเปน็หลกั พชืเศรษฐกจิทีท่ ารายไดเ้ข้าหมูบ่า้น ไดแ้ก่ ยางพารา มนัส าปะหลงั ออ้ย  ข้าว  
โดยเฉพาะยางพาราและมนัส าปะหลงัเปน็พชืเศรษฐกจิทีส่รา้งรายได้ใหก้บัประชากร แตป่ญัหาประชากรมทีีด่นิ
ท ากนิจ านวนไมม่าก บางครอบครวัไมม่หีรอืบางครอบครวัมแีตไ่ดข้ายทีด่นิของครอบครวัจงึไมม่ทีีด่นิเปน็ของ
ตนเองท าใหป้ระชากรสว่นมากยงัยากจน 
 
สาธารณสขุ 
 ในเขตบรกิารของโรงเรยีนบา้นแซรไปร   มีโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบลบา้นแซรไปร  ใหบ้รกิาร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัย คือ 
                นายบญุรตัน ์  คุณแขวน     ต าแหนง่ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพต าบล 
                นางภัทราภรณ์  คุณแขวน   ต าแหนง่พยาบาลเวชปฏิบตั ิ
                นางสมุาล ี สบืสมิมา          ผูช่้วยแพทยแ์ผนไทย 
 
การนบัถอืศาสนา 
   แสดงข้อมลูการนบัถือศาสนาของประชากรบา้นแซรไปร 
 

รอ้ยละของจ านวนประชากร 
 

ศาสนาทีน่บัถือ 
พทุธ อสิลาม ครสิต ์ ฮนิด ู อืน่ๆ 

รอ้ยละ 100 - - - - 
ประชากรในเขตบรกิารของโรงเรยีนบา้นแซรไปร  นบัถือศาสนาพทุธ  รอ้ยละ 100          



 
             ลกัษณะภูมปิระเทศลกัษณะภูมปิระเทศทีต่ัง้ของโรงเรยีนบา้นแซรไปร  เปน็ภูเขาช่ือเทอืกเขาพนมดง
รกัทีก่ัน้เขตแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกมัพชูาและพืน้ทีบ่างสว่นเปน็ทีร่าบ       
 1. เนื้อที่ทั้งหมดของเขตบริการ                                           6.40 ตารางกิโลเมตร 
          2. การปกครองและการบริหาร 

-  หมู่บ้าน     2  แห่ง 
-  องค์การบริหารส่วนต าบล     1  แห่ง 
-  เทศบาล      -  แห่ง 

         3. การศาสนา 
 จ านวนวัด     2      วัด 

  
  

2) วฒุกิารศกึษาสงูสดุของบุคลากร     

วุฒกิารศกึษา ปวช. ม.6 ปรญิญาตร ี
ประกาศนยีบตัร

บณัฑติ 
ปรญิญาโท 

ปรญิญา
เอก 

จ านวน 0 2 9 0 5 0 
 
 
3) สาขาวิชาทีจ่บการศกึษาและภาระงานสอน 

ที ่ สาขาวชิา จ านวน(คน) 
ภาระการสอนเฉลีย่ของ
คร ู1 คน (ชม./สัปดาห)์ 

1 บรหิารการศึกษา 1 5 

2 คณิตศาสตร ์ 1 25 

3 วิทยาศาสตร ์ 1 25 

4 ภาษาไทย 1 25 

5 ภาษาองักฤษ 2 25 

1.2 ขอ้มลูบคุลากรของสถานศกึษา          

        

     1) จ านวนบุคลากร       
        

บุคลากร ผูบ้รหิาร ครผููส้อน 
พนกังาน
ราชการ 

ครอูตัรา
จา้ง 

เจา้หนา้ที่
อืน่ๆ 

รวมทัง้หมด 

ปกีารศึกษา 2562 1 11 1 1 2 16 
        



6 สงัคมศึกษา 1 25 

7 การงานอาชีพและเทคโนย ี 1 25 

8 สขุศึกษาและพลศึกษา 2 25 

9 ศิลปศึกษา 0 0 

10 ปฐมวัย 3 25 

  รวม 12   
 

 

1.3 ขอ้มลูนกัเรยีน   (ขอ้มลู ณ 10 มถินุายน 2562)     

     จ านวนนกัเรยีนปกีารศกึษา 2562       รวมทัง้สิน้ 269 คน  

ระดบัช้ันเรยีน 
จ านวน

หอ้งเรยีน 
จ านวนนกัเรยีน 

เฉล่ียต่อห้อง 
ชาย หญงิ รวม 

อนบุาล 2 1 11 14 25 25 

อนบุาล 3 1 13 18 31 31 

รวมอนบุาล 2 24 32 56  

ประถมศึกษาปทีี ่1 2 26 12 38 19 
ประถมศึกษาปทีี ่2 1 16 18 34 34 
ประถมศึกษาปทีี ่3 2 21 20 41 21 
ประถมศึกษาปทีี ่4 2 15 21 36 18 
ประถมศึกษาปทีี ่5 2 22 15 37 17 
ประถมศึกษาปทีี ่6 1 8 19 27 27 

รวมประถม 1 108 105 213  
รวมทัง้หมด 3 132 137 269  

 
 
 
 
 
 
 
 



1.4  ผลการประเมนิพัฒนาการ ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 
    

    นกัเรยีนชั้นอนบุาลปทีี ่3  ทีเ่ขา้รบัการประเมนิ  จ านวน 30 คน 
 

พฒันาการ 
 ผลการประเมนิของเดก็ตามระดบัคณุภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรับปรงุ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ดา้นรา่งกาย 27 90 3 10 - 0 

ดา้นอารมณแ์ละจติใจ 29 96.6 1 3.3 - 0 

ดา้นสตปิัญญา 27 90 3 10 - 0 

ดา้นสงัคม 28 93.3 2 6.6 - 0 

 
 

1.5  ผลการประเมนิระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

     1) ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษา  
 

 
    
 



 2) ผลประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 
 

3) ผลการประเมนิการอา่น คดิวเิคราะหแ์ละเขยีน 
 

 
 

 



4) ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 5 ดา้น   ปกีารศกึษา 2562 
 

  
 
5) ผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   ปกีารศกึษา 2562 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



1.6 ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน  (Reading Test : RT)  

     1) ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน (RT) ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1  

ปกีารศกึษา 2562 

 
 

 

1.7 ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาติ (National Test : NT)   
 

     1) ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต(ิNT) ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3     
ปกีารศกึษา 2562 

 



1.8 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พื้นฐาน (O-NET)       

     1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ปกีารศกึษา 2562 

  
 

1.9 ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัปฐมวยั  ปกีารศกึษา 2562 
 

มาตรฐาน 
ระดบั

คณุภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของเดก็ 4 ดเีลศิ 

     1.1 มพีฒันาการดา้นรา่งกาย แข็งแรง มสีขุนสิยัทีด่แีละดแูลความปลอดภัย
ของตนเองได ้

4 ดีเลศิ 

     1.2 มพีฒันาการดา้นอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ 4 ดเีลศิ 
     1.3 มพีฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลอืตนเอง และเปน็สมาชิกทีด่ขีองสงัคม 4 ดเีลศิ 
     1.4 มพีฒันาการดา้นสตปิญัญา สือ่สารได้ มทีกัษะการคิดพืน้ฐานและ
แสวงหาความรูไ้ด ้

4 ดเีลศิ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 4 ดเีลศิ 
   2.1 มหีลกัสตูรครอบคลมุพฒันาการทัง้ 4 ดา้น สอดคลอ้งกบับรบิทของ
ทอ้งถ่ิน 

4 ดเีลศิ 

   2.2 จัดครใูหเ้พยีงพอกบัช้ันเรยีน 4 ดเีลศิ 
   2.3 สง่เสรมิใหค้รมูคีวามเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์ 4 ดเีลศิ 



   2.4 จัดสภาพแวดลอ้มและสือ่เพือ่การเรยีนรู ้อยา่งปลอดภัยและพยีงพอ 4 ดเีลศิ 
   2.5 ใหบ้รกิารสือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และสือ่การเรยีนรูเ้พือ่สนบัสนนุการ
จดัประสบการณ์ 

4 ดเีลศิ 

   2.6 มรีะบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปดิโอกาสใหผู้เ้กีย่วข้องทกุฝา่ยมสีว่นรว่ม 4 ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคัญ 4 ดเีลศิ 
   3.1 จัดประสบการณ์ทีส่ง่เสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการทกุดา้นอยา่งสมดลุเตม็
ศักยภาพ 

4 ดเีลศิ 

   3.2 สรา้งโอกาสใหเ้ดก็ไดร้บัประสบการณ์ตรง เลน่ และปฏิบตัอิยา่งมี
ความสขุ 

4 ดเีลศิ 

   3.3 จัดบรรยากาศทีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรูใ้ช้สือ่และเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัวัย 4 ดเีลศิ 
   3.4 ประเมนิพฒันาการเดก็ตามสภาพจรงิ และน าผลการประเมนิพฒันาการ
เดก็ไปปรบัปรงุการจดัประสบการณ์และพฒันาเดก็ 

4 ดเีลศิ 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศกึษา 4 ดเีลศิ 

 

1.10. ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปกีารศกึษา 2562 
 

มาตรฐาน 
ระดบั

คณุภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน 4 ดเีลศิ 
     1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รยีน 4 ดเีลศิ 
     1.2 คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของผูเ้รยีน 5 ยอดเยีย่ม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  4 ดเีลศิ 
     2.1 มเีปา้หมาย วิสยัทศัน ์และพนัธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน  5 ยอดเยีย่ม 
     2.2 มรีะบบบรหิารจดัการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยีย่ม 
     2.3 ด าเนนิงานพฒันาวิชาการทีเ่นน้คุณภาพของผูเ้รยีนรอบดา้น ตาม
หลกัสตูรสถานศึกษาและทกุกลุม่เปา้หมาย 

4 ดีเลศิ 

     2.4 พฒันาครแูละบคุลากรใหม้คีวามเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  4 ดเีลศิ 
     2.5 จดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ตอ่การจดัการเรยีนรู้
อยา่งมคุีณภาพ 

5 ยอดเยีย่ม 

     2.6 จดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนนุการบรหิารจดัการและ
การจดัการเรยีนรู ้

3 ดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ 4 ดเีลศิ 



     3.1 จดัการเรยีนรูผ้า่นกระบวนการคิดและปฏิบตัจิรงิ และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ช้ในชีวิตได้  

4 ดเีลศิ 

     3.2 ใช้สือ่ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหลง่เรยีนรูท้ีเ่อือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 4 ดีเลศิ 
     3.3 มกีารบรหิารจดัการช้ันเรยีนเชิงบวก 4 ดเีลศิ 
     3.4 ตรวจสอบและประเมนิผูเ้รยีนอยา่งเปน็ระบบ และน าผลมาพฒันา
ผูเ้รยีน 

4 ดีเลศิ 

     3.5 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละใหข้้อมลูสะทอ้นกลบัเพือ่พฒันาและ
ปรบัปรงุการจดัการเรยีนรู ้

4 ดเีลศิ 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศกึษา 4 ดเีลศิ 

 

 

 
 

สรุปผลการประเมนิคณุภาพภายนอก 
          โรงเรยีนบา้นแซรไปร มผีลการประเมนิคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ประถมศึกษา ไดร้บัการ
รบัรองมาตรฐานการศึกษา มรีายละเอยีดดงันี ้
 

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
(ประถมศึกษา) 

ระดบัคุณภาพ 
ปรบัปรงุ พอใช้ ดี ดมีาก 

กลุม่ตวับง่ช้ีพืน้ฐาน  
ตวับง่ช้ีที ่1  ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี    √ 
ตวับง่ช้ีที ่2 ผูเ้รยีนมคุีณธรรม  จรยิธรรมและค่านยิมทีพ่งึประสงค์    √ 
ตวับง่ช้ีที ่3  ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้ และเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง    √ 
ตวับง่ช้ีที ่4  ผูเ้รยีนคิดเปน็  ท าเปน็   √  
ตวับง่ช้ีที ่5  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีน  √   
ตวับง่ช้ีที ่6  ประสทิธิผลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน 
                   เปน็ส าคัญ 

  √  

ตวับง่ช้ีที ่7  ประสทิธิภาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา   √  
ตวับง่ช้ีที ่8  พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดย 
                   สถานศึกษาและตน้สงักดั                  

 √   

กลุม่ตวับง่ช้ีอตัลกัษณ์  
ตวับง่ช้ีที ่9 ผลการพฒันาใหบ้รรลตุามปรชัญา  ปณิธาน  พนัธกจิ 
                  และวัตถุประสงค์ของการจดัตัง้สถานศึกษา 

  √  

ตวับง่ช้ีที ่10 ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจดุเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้น 
                  เปน็เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

  √  

สรปุผลการประเมนิจากหนว่ยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ 



กลุม่ตวับง่ช้ีมาตรการสง่เสรมิ  
ตวับง่ช้ีที ่11  ผลการด าเนนิงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาท 
                  ของสถานศึกษา 

  √  

ตวับง่ช้ีที ่12  ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศึกษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 
                  รกัษามาตรฐาน  และพฒันาสูค่วามเปน็เลศิที ่สอดคลอ้ง 
                  กบัแนวทางการปฏิรปูการศึกษา 

   √ 

ระดบัคุณภาพรวม   √  

โรงเรยีนมผีลการประเมนิระดบัคณุภาพ   ด ี   โดยมคีา่คะแนน  80.12 
 ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ     √          รบัรอง                     ไมร่บัรอง   
 

ขอ้เสนอแนะจากผลการประเมนิคณุภาพภายในและภายนอก 
การตดิตามตรวจสอบคณุภาพภายในของสถานศกึษาโดยสถานศกึษาหรอืหนว่ยงานตน้สังกดั 

- จดุเดน่  จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะจากการตดิตามตรวจสอบคณุภาพภายในของสถานศกึษาโดยสถานศกึษาหรอื
หน่วยงานตน้สงักดั 

1. ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน 
จุดเดน่ 
          ผูเ้รยีนไดร้บัการปลกูฝงัใหม้คีวามซือ่สตัยส์จุรติ มเีมตตากรณุา รูจ้กัประหยดัและอดออม   
สามารถใช้ภาษาเพือ่การสือ่สารดา้นการพดูได้ดี มีความกระตอืรอืรน้ ใฝ่รู้ใฝเ่รยีน รักการท างาน สามารถท างานเปน็ทมี มเีจต
คติที่ดีต่ออาชีพสจุรติ ผู้เรียนสว่นใหญม่ีสุขภาพกายแข็งแรง มีความรา่เริงแจม่ใส รู้จักปอ้งกันตนเองจากภัยสิง่  เสพติด มี
จิตใจเอื้อเฟือ้เผือ่แผ ่รู้จักแบง่ปนัอาหารกลางวันใหแ้ก่กนัและกัน มีการพฒันาด้านอารมณ์และสงัคมด ีมีการแสดงออกดา้น
ศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา อย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้รับการปลกูฝังให้รักการอ่าน และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จาก
กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
           ผู้เรียนควรได้รับการฝึกและพัฒนาให้รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การ 
ตัดสินใจ การคาดการณ์ และก าหนดเปา้หมายดว้ยตนเอง จากกจิกรรมทีห่ลากหลายทัว่ถึงทกุวิชาทกุระดบัช้ัน และไดร้บัการ
ส่งเสริมให้รู้จักสรุปความคิดรวบยอด  สร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการจัดแหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอก
โรงเรียน อีกทั้งการจัดเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนให้ครบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ 
 

2. ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
จุดเดน่ 
           สถานศึกษาจดัองค์กรและโครงสรา้งการบรหิารชัดเจน ทุกฝา่ยมสีว่นรว่ม เปน็สถานศึกษาในโครงการโรงเรยีนปฏิรปู
การเรยีนรูเ้พือ่พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน บริหารและจดัการโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐาน บุคลากรไดร้บัการพฒันาและไดร้บัการนเิทศ
การท างานจากหลายหนว่ยงาน มีการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งหลากหลาย   มีการวิจยัในช้ันเรยีน  ผูบ้รหิารเปน็ผูม้ี



วิสัยทัศน์ เป็นผู้บริหารต้นแบบในการบริหารงานโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน(SBM)  สร้างความเข้าใจ และความมีสมัพนัธ์กับ
ชุมชนเป็นอย่างดี ชุมชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง มีแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
จุดทีค่วรพฒันา 
           กระบวนการบรหิารงานวิชาการโดยชุมชนมสีว่นรว่มค่อนข้างนอ้ย ระบบการก ากบัตดิตาม และประเมนิผลยงัไมม่ี
ประสทิธิภาพเทา่ทีค่วร  การปรบัปรงุหลกัสตูรใหส้นองความตอ้งการของผูเ้รยีน และทอ้งถ่ิน  มกีารน าข้อมลูมาใช้ในการ
ปรบัปรงุพฒันาค่อนข้างนอ้ย  กจิกรรมทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคิดวิเคราะห ์ คิดสงัเคราะห ์ คิดแกป้ญัหา ยงัไมห่ลากหลาย
ทัว่ถึงทกุวิชาทกุระดบัช้ัน  และมกีารน าเทคโนโลย ี มาใช้พฒันาคุณภาพยงัไมเ่พยีงพอทัว่ถึงทกุระดบัช้ัน  

3. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ 
จุดเดน่ 
           ครูผูส้อนไดร้บัการพฒันาดา้นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคัญอยา่งสม่ าเสมอ  และตอ่เนือ่ง มคีวาม
พยายามอย่างสงูในการพฒันาตนเอง ท าแผนการสอนแบบบูรณาการ ครูมีวุฒ ิ มีความรู ้ มีประสบการณ์  มีความสามารถ
ตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
 

จุดทีค่วรพฒันา 
           ครูผูส้อนบางสว่นมกีารก าหนดแผนการสอนยงัไมห่ลากหลายชัดเจนครบกระบวนการ       มบีนัทกึสรปุผลหลงัการ
สอน และน าผลไปพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนยังไม่หลากหลายทั่วถึงทกุวิชา ทุกระดับช้ัน ควรพฒันาในเทคนคิวิธีการสอน ใช้สื่อ
เทคโนโลยทีีท่นัสมยั การสรา้งและการใช้สือ่นวัตกรรม การพฒันาดา้นการอา่น การศึกษา อย่างตอ่เนือ่งครบถ้วนทกุคน  และ
จัดท าแฟม้พฒันาผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล เพื่อใช้เปน็ข้อมลูในการสง่เสรมิความสามารถของนกัเรยีนตามความสนใจและความ
ถนัดของแต่ละบุคคล 
 
- แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 แนวทางการพฒันาในอนาคตของโรงเรยีน คือ ส่งเสรมิและสนบัสนนุใหค้รไูดเ้ข้ารบัการอบรม เกีย่วกบัการใช้สือ่
เทคโนโลยตีา่ง ๆ  เพื่อพฒันาตนเอง  และการสรา้งนวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อใช้แกป้ญัหาใหก้บัผูเ้รยีนและท าวิจยัใน
ช้ันเรียน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพต่อไป 
 
- ความตอ้งการและการชว่ยเหลอื  
 สิ่งที่โรงเรียนต้องการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุน  ในการพัฒนาบุคลากรครู จากองค์กรทางการศึกษา
ภายนอกทีเ่กีย่วข้องได้แก ่ ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3                     ในการจดัการอบรม  
สัมมนา ทางวิชาการ   ในเรื่องทีท่างโรงเรยีนต้องการความช่วยเหลอื โรงเรยีนต้องใช้ครเูพือ่ท าหนา้ทีธุ่รการค่อนข้างมาก ท า
ให้ครมูภีาระเพิม่มากข้ึน  ในบางครัง้มากกว่างานสอน และมอีตัราเสีย่งในการด าเนินงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความผดิพลาดโดย
รู้เท่าไม่ถงึการณ์หรอืไม่เจตนาได้ ถ้าใช้เวลา  และความเอาใจใส่นอ้ยลง เช่น งานการเงนิ งานพัสด ุการจัดซือ้จดัจา้ง ซึ่งครู
ต้องใหเ้วลาและใหค้วามส าคัญค่อนข้างมาก ความส าคัญและจ าเปน็ของการเตรยีมการสอนจึงอาจลดลงไปตามความจ าเป็น 

 
 
 



จุดเดน่  จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคณุภาพภายนอกรอบสาม 
 

 

- จดุเดน่  
1. ดา้นผลการจดัการศกึษา 

ผูเ้รยีนมนี้ าหนกั-สว่นสงูเหมาะสมกบัขนาดรปูรา่งตามวัย มรีา่งกายแข็งแรงสามารถท ากจิกรรมตา่งๆ ได้คลอ่งแคลว่ว่องไว 

มคีวามรู ้ความเข้าใจเกีย่วกบัโทษของสิง่เสพตดิและสิง่มอมเมาเพราะเปน็สิง่ทีไ่มด่ี มพีษิมภัียตอ่รา่งกาย ไมยุ่ง่เกีย่วกบัเสพ

สิง่เสพตดิและปลอดจากสิง่มอมเมา รูจ้กัปฏิบตัตินอยา่งระมดัระวังในการใช้ชีวิตประจ าวัน รูจ้กัทีจ่ะหลกีเลีย่งหนหีา่งจากสิง่

เสพตดิและการพนนัตา่งๆ ใช้อนิเทอรเ์นต็ในการค้นคว้าหาความรูต้า่งๆ ผูเ้รยีนไดแ้สดงออกตามความสามารถของตนเอง มี

ผลงานไดร้บัเกยีรต ิรางวัล ผูเ้รยีนท าความเคารพ พอ่แม ่ผูป้กครอง ช่วยเหลอืงานบา้นตา่งๆ มาโรงเรยีนแตเ่ช้า ทนัเข้าแถว

เคารพธงชาติและจะช่วยกนัปฏิบตักิจิกรรมท าความสะอาดโรงเรยีน แตง่กายตามระเบยีบ เรยีบรอ้ย สะอาด ตามระเบยีบ

ของสถานศึกษามคีวามสภุาพ นอบนอ้ม มสีมัมาคารวะและมคีวามรบัผดิชอบงาน มนี้ าใจ รูจ้กัแบง่ปนั มคีวามรบัผดิชอบมี

ความซือ่สตัยส์จุรติ ปฏิบตัติวัตามระเบยีบสถานศึกษา รูจ้กัเกบ็รกัษาทรพัยส์นิสว่นตวั ไมพ่ดูโกหก ไมล่กัขโมย มคีวามมุง่

มานะในการเรยีน มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ระบอบประชาธิปไตยและการท าหนา้ทีก่ารเป็น

พลเมอืงดตีามการปกครองระบอบประชาธิปไตย มวิีนยัในตนเอง สามารถช่วยเหลอืตนเองและผูอ้ืน่สามารถท างานรว่มกบั

ผูอ้ืน่ได ้ผูเ้รยีนสามารถตัง้ค าถามจากการอา่นหนงัสอืวารสาร การต์นูในหอ้งสมดุ เพือ่หาความรูเ้พิม่เตมิ สามารถค้นคว้าหา

ความรูจ้ากอนิเทอรเ์นต็ หรอืสือ่เทคโนโลยตีา่งๆได้ เข้ารว่มกจิกรรมในสถานศึกษาอยา่งเปน็ประจ า ไดล้งมอืปฏิบตัจิรงิ มี

ความสขุและสนกุสนานในการรว่มกจิกรรมนัน้ๆ ไดเ้ข้ารว่มกจิกรรมวันส าคัญตา่งๆ และใหค้วามส าคัญตอ่การเข้ารว่ม

กจิกรรม ตลอดจนการปฏิบตัตินไดถู้กตอ้งตามบรบิทของวันส าคัญนัน้ๆ ไดถู้กตอ้ง 

 

2. ดา้นการบรหิารจดัการศกึษา 
ผูบ้รหิารมกีารบรหิารจดัการโดยหลกัการมสีว่นรว่ม ยดึหลกัความคุ้มค่าและใช้ทรพัยากรทีม่จี ากดัเพือ่เกดิประโยชนส์งูสดุ
แกส่ว่นรวม มกีารบรหิารจดัการทัง้ 4 ดา้นคือ วิชาการ งบประมาณ บคุลากรและการบรหิารทัว่ไปเปน็ไปตามระเบยีบ มี
แผนการด าเนนิงานประจ าป ีมคี าสัง่มอบหมายงาน มกีารปฏิบตังิานไมซ่้ าซอ้น แตล่ะฝา่ยมหีวัหนา้ฝา่ยรว่มกนักบัคณะคร ูมี
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปกีารศึกษา 2560 – 2563 แผนปฏิบตักิารประจ าปกีารศึกษา 2560 – 2563 มกีารรายงาน
ผลการปฏิบตังิานทกุปมีเีอกสารสารสนเทศเพือ่การบรหิารครบถ้วนทนัตอ่การใช้งานและมเีอกสารข้อมลูจากผลการประเมนิ
และจากการนเิทศตดิตามผล ผูบ้รหิาร คณะครแูละคณะกรรมการสถานศึกษา รว่มกนัวางแผนการท างานและพฒันา
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาด าเนนิการตามระเบยีบการสรรหาและไดค้ณะกรรมการสถานศึกษาครบตามเกณฑ ์9 คน 
โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะท าหนา้ทีใ่นการพจิารณานโยบาย แผนพฒันาสถานศึกษาใหค้วามเหน็ชอบแผนปฏิบตักิาร
ประจ าปกีารศึกษา 2560 – 2563 การจดัท าสาระหลกัสตูรสถานศึกษาการจดักจิกรรมเสรมิสรา้งการพฒันาการของผูเ้รยีน
ทกุดา้นทัง้ในและนอกสถานศึกษา สถานศึกษามกีารจดัสภาพแวดลอ้มทีส่ะอาด ถูกสขุลกัษณะ มกีารจดัแตง่อาคาร สภาพ
ภูมทิศันโ์ดยรอบสถานศึกษามคีวามรม่รืน่จดัสภาพแวดลอ้มใหม้คีวามความสวยงาม นา่อยู ่น่าเรยีน มกีารปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ



อบุตัภัิย ช่วยดแูลรกัษาเครือ่งมอื เครือ่งใช้ตา่งๆใหอ้ยูใ่นสภาพทีใ่ช้การได้ดี ไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายใดๆ แกท่กุคนใน
สถานศึกษา 

 
3. ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

ครูทุกคนช่วยกนัจดัโครงสรา้งของหลกัสตูรในการจดัการเรยีนการสอนใหเ้หมาะสมกบัทกุกลุม่สาระการเรยีนรู ้มีการ
วิเคราะหผ์ูเ้รยีนเปน็รายบคุคล มีการจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้โดยจะเนน้ตามวิชาเอกหรอืตามถนดั มกีารจดับรรยากาศใน
ห้องเรียนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้มีการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนได้ปฏิบตัิอย่างหลากหลายเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิความคิดแกป้ญัหาและ
ตัดสินใจ ฝึกใหค้้นคว้าหาความรูด้้วยตนเองเช่ือมโยงความรู้เดิมกบัความรู้ใหม่ มีการน าผลจาการประเมนิผลการเรยีนการ
สอนมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุปัญหา อุปสรรค เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาให้แก่ผู้เรียน 

 
4. ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

สถานศึกษาน ามาตรฐานของตน้สงักดัทีค่รบถ้วน 3 มาตรฐาน มาก าหนดเปน็เปา้หมายการพฒันาจดัท าแผนการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด าเนนิงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา มกีารตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามกีารประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจดัท ารายงานประจ าป ี

 
- จดุทีค่วรพฒันา 
1.  ดา้นผลการจดัการศกึษา 
          ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนกลุม่สาระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์ภาษาตา่งประเทศยงัต่ ากว่าระดบัด ี

2. ดา้นการบรหิารจดัการศกึษา 
   ผูบ้รหิารยงัขาดการนเิทศ ก ากบั ตดิตาม ประเมนิผลการจดัการเรยีนรูแ้ละสง่เสรมิการผลติสือ่การเรยีนการสอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานยงัขาดการมสีว่นรว่มในการก าหนดเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา การแตง่ตัง้ทีป่รกึษา
และ/หรอืคณะอนกุรรมการเพือ่ด าเนนิงานตามระเบยีบ  

3. ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
   ครยูงัขาดการออกแบบวิธีประเมนิผลการเรยีนการสอนตามสภาพจรงิและตามศักยภาพของผูเ้รยีนทีห่ลากหลาย รวมทัง้
การท าวิจยัในช้ันเรยีนเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขและพฒันาข้อบกพรอ่งในการจดัการเรยีนการสอน 
 
4. ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
          สถานศึกษายงัขาดการน าผลการด าเนนิการในปกีารศึกษาทีผ่า่นมาและปญัหาอปุสรรคมาด าเนนิการปรบัปรงุพฒันา
เพือ่วางเปน็แนวทางในการด าเนนิการในปกีารศึกษาตอ่ไป 

 

- โอกาส 
 ผูน้ าชุมชนและชุมชนใหค้วามรว่มมอืในการพฒันาการศึกษาในทกุดา้นตามอตัภาพ 
 



- อปุสรรค 
 ชุมชนบา้นแซรไปรเปน็ชุมชนทีต่ัง้อยูใ่นเขตชายแดนไทย – กมัพชูา เสีย่งตอ่การสูร้บกนัของทหารและเสีย่งตอ่การ
แพรร่ะบาดของยาเสพตดิ ประชากรและผูป้กครองในหมูบ่า้นมฐีานะยากจน ไมม่ทีีด่นิท ากนิมากพอ ท าใหร้ายไดต้่ า สง่ผล
กระทบตอ่การด ารงชีวิตของบตุรหลาน หลายครอบครวัทีเ่ลน่การพนนั มหีนีส้นิรงุรงัจนเกดิปญัหาตดิหนีน้อกระบบ ปญัหานี้
เปน็ปญัหาสะสมเรือ้รงัเปน็ระยะเวลานาน 
 
 
 
 
 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
 
   ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็ ดเีลศิ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็ส าคัญ ดีเลศิ 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศกึษา ดเีลศิ 

 

 
ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  ดเีลศิ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ ดีเลศิ 

สรุปผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศกึษา ดเีลศิ 

 



 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

    

มาตรฐาน โครงการ ตัวชีว้ัด ผลการด าเนนิงาน 

 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพ
ของผูเ้รยีน 

โครงการพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน 
  - วัดผลประเมนิผลและ
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ 

มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.1 
ข้อที ่1 - 6 

- ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนทัง้ 
8 กลุม่สาระผา่นเกณฑต์ามหลกัสตูร
ของสถานศึกษา คิดเปน็รอ้ยละ 
96.76 
 

โครงการสง่เสรมิคุณภาพและ
ศักยภาพผูเ้รยีน 
    -แข่งขันทกัษะวิชาการ 

มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.1 
ข้อที ่1 - 6 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 ไดร้บัการพฒันา
และสง่เสรมิความสามารถตามความ
ถนดัและความแตกตา่งระหว่าง
บคุคล 
 

โครงการการพฒันาทกัษะ
การเรยีนรู ้
  -วันภาษาไทย วันสนุทรภู่
และวันตอ่ตา้นยายเสพตดิ
โลก 
 - สปัดาหอ์าเซยีน 
 -วันวิทยาศาสตร ์
 - วันครสิตม์าส 
 -ภาษาองักฤษ English 
Kids สนกุ 

มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.1 
ข้อที ่1 - 6 

ผูเ้รยีนรอ้ยละ 84 ไดร้บัการพฒันา
และสง่เสรมิความ สามารถตามความ
ถนดัและความแตกตา่งระหว่าง
บคุคล 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการกจิกรรมวันส าคัญ 
 

มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.1 
ข้อที ่1 - 6 

- ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 เข้ารว่มกจิกรรม
วันส าคัญ 
 

โครงการแข่งขันกฬีาภายใน มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.2 
ข้อที ่4 

-ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 ไดร้บัการพฒันา
ทกัษะทางการกฬีา 
-ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95 มสีขุภาพกาย
แข็งแรง มนี้ าใจนกักฬีา 
 



 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพ
ของผูเ้รยีน 

โครงการแข่งขันกฬีาระดบั
กลุม่ กพศ.และระดบัเขต
พืน้ที ่

มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.2 
ข้อที ่4 

-ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 ไดร้บัการพฒันา
ทกัษะทางการกฬีา                                           
- ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 มสีขุภาพกาย
แข็งแรง 

โครงการสง่เสรมิ
ประชาธิปไตยและระเบยีบ
วินยัในโรงเรยีน 

มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.2 
ข้อที ่1 – 4 

-ผูเ้รยีนรอ้ยละ 94.28 มคุีณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์มภีาวะผูน้ าและเปน็ผู้
ตามทีด่ ี
 

โครงการอนามยัโรงเรยีนเพือ่
สง่เสรมิสขุภาพ 

มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี  1.2 
ข้อที ่4 

- ผูเ้รยีนรอ้ยละ  90  ไดร้บัการดแูล
ดา้นสขุภาพการปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้เมือ่อยูโ่รงเรยีน 
 

โครงการอาหารกลางวัน มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.2 
ข้อที ่4 

-ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80.50 มคุีณลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ในการออม 
 

โครงการออมสนิออมทรพัย ์ มาตรฐานที ่1 
ตวับง่ช้ี 1.2 
ข้อที ่1 

- ผูเ้รยีนมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนทัง้ 
8 กลุม่สาระผา่นเกณฑต์ามหลกัสตูร
ของสถานศึกษา คิดเปน็รอ้ยละ 
96.76 
 

 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

มาตรฐาน โครงการ ตัวชีว้ัด ผลการด าเนนิงาน 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบรหิารและ 
การจดัการศกึษา 
 
 

โครงการด าเนนิการตาม
นโยบายการสนบัสนนุ
ค่าใช้จา่ยในการจดั 
การศึกษา(เรยีนฟรี15 ป)ี 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 1-5 
 

- จดัการศึกษาฟรใีนระดบัการศึกษา
ข้ันพืน้ฐานใหแ้กผู่เ้รยีน  รอ้ยละ 
100  
 - ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรยีนรูร้อ้ยละ 100                                  
- โรงเรยีนด าเนนิโครงการจดั
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในปกีารศึกษา 
2562 ไดอ้ยา่งมคุีณภาพและมี
ประสทิธิภาพผูเ้รยีนไดร้บัการ
การศึกษาตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่



หลกัสตูรก าหนดและมคุีณภาพสงู
ข้ึน 
 

โครงการด าเนนิการตาม
นโยบายการสนบัสนนุ
ค่าใช้จา่ยในการจดั
การศึกษา(ปจัจยัพืน้ฐาน
นกัเรยีนยากจน)   

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 1 – 5 

 
 

-จดัการศึกษาฟรใีนระดบัการศึกษา
ข้ันพืน้ฐานใหแ้กผู่เ้รยีน  รอ้ยละ 
100  
 - ผูเ้รยีนไดร้บัการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรยีนรูร้อ้ยละ 100                                  
- โรงเรยีนด าเนนิโครงการจดั
การศึกษาข้ันพืน้ฐาน ในปกีารศึกษา 
2562 ไดอ้ยา่งมคุีณภาพและมี
ประสทิธิภาพผูเ้รยีนไดร้บัการ
การศึกษาตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ี่
หลกัสตูรก าหนดและมคุีณภาพสงู
ข้ึน 
 

 
 
 

โครงการจดัสวัสดกิารและ
เสรมิสรา้งขวัญและก าลงัใจ
บคุลากร 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 4 
 

- ครรูอ้ยละ 94.16 เข้ารบัการ 
อบรมสมัมนาทางวิชาการ ศึกษาดู
งาน 
 

โครงการพฒันาครใูหม้ี
ความสามารถในการจดัการ
เรยีนการสอนอยา่งมี
ประสทิธิภาพและเนน้
ผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ 
 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี  4 

- ครรูอ้ยละ 100 ไดร้บัการนเิทศ
ภายใน 

โครงการนเิทศภายใน มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 4 

-วัสดคุรภัุณฑท์ีไ่ดร้บัการซอ่มแซม
แลว้ใช้งานไดเ้ปน็ปกต ิการบรหิาร
พสัดมุปีระสทิธิภาพรอ้ยละ 93            
 

โครงการซอ่มแซมวัสดุ
ครภัุณฑ ์

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 1 - 5 

 

ชุมชนรอ้ยละ 98 มสีว่นรว่มในการ
จดัการศึกษา 
และการพฒันาโรงเรยีนในดา้นตา่งๆ 
 

โครงการสัมพันธ์ชุมชน มาตรฐานที ่2 -คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูป้กครองรอ้ยละ 90 มสีว่นรว่มใน



ตวับง่ช้ี 1 – 5 

 

การจดัการศึกษาและการพฒันา
โรงเรยีนในดา้นตา่งๆและรบัทราบ
ข้อมลูตา่งๆของโรงเรยีน 
 

โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 1 – 5 

 

-ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 ไดร้บัการดแูล
ช่วยเหลอื สง่เสรมิและพฒันาเตม็
ศักยภาพ 

 โครงการจดัระบบดแูล
ช่วยเหลอืผูเ้รยีน 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 1 – 5 

 

-มกีารด าเนนิงานธุรการโรงเรยีน
เปน็ปจัจบุนัมปีระสทิธิภาพ รวดเรว็ 
คิดเปน็รอ้ยละ 90 
 

โครงการพฒันาระบบงาน
ธุรการ 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 1 – 5 

 

- สามารถจดัหาหมกึเครือ่งถ่าย
เอกสาร   คิดเปน็รอ้ยละ 96.40 
 

 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานที่และพัฒนา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี  5 
 

-ร้อยละ 90   สภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนและอาคารสถานที่
และพัฒนาสะอาด เรียบร้อย
สวยงามอยู่เสมอ 

 โครงการพฒันาแหลง่เรยีนรู ้
ICT 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี  6 
 

-ร้อยละ 80  มีการจัดซื้ออุปกรณ์
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ICT ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้

 โครงการระบบประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  - แผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบตักิาร
ประจ าป/ีsar 
 

มาตรฐานที ่2 
ตวับง่ช้ี 1 – 5 

 

โรงเรยีนมกีารจดัท าแผนพฒันา
คุณภาพการศึกษา/แผนพฒันา
โรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล/
แผนปฏิบตักิารประจ าป/ีรายงาน
ประจ าปขีองสถานศึกษา(Sar) 
คิดเปน็รอ้ยละ 89 

 

 

 

 

 



มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
   

มาตรฐาน โครงการ ตัวชีว้ัด ผลการด าเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
เรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีน 
เปน็ส าคัญ 
 

โครงการพฒันาแหลง่
เรยีนรูภ้ายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

มาตรฐานที ่3 
ตวับง่ช้ี 2 

- ผูเ้รยีนรอ้ยละ 85 สามารถใช้หอ้งสมดุ 
และแหลง่เรยีนรูท้ัง้ภายในและแหลง่
เรยีนรูภ้ายนอกค้นคว้าหาความรู ้
 

โครงการปรบัปรงุ
หลกัสตูรสถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานที ่3 
ตวับง่ช้ี 1-5 

มจีดัท าโครงการปรบัปรงุหลกัสตูร
สถานศึกษาข้ึนมาใหมแ่ละทบทวน
หลกัสตูรอยา่งตอ่เนือ่ง(ปรบัปรงุป ี
2562) รอ้ยละ 100 
 

โครงการจดัหาสือ่วัสดุ
เพือ่การเรยีนการสอน 
 

 

มาตรฐานที ่3 
ตวับง่ช้ี 1-5 

- ครไูดจ้ดัหาสือ่วัสดเุพือ่จดัการเรยีน
การสอน 
และผูเ้รยีน มกีารเรยีนรูจ้ากสือ่และ
ปา้ยนเิทศทีค่รจูดัไว้ คิดเปน็รอ้ยละ 
100 
 

โครงการโรงเรยีน
คุณธรรม 

มาตรฐานที ่3 
ตวับง่ช้ี 1-5 

- ผูเ้รยีนรอ้ยละ 80 
มคุีณธรรม จรยิธรรมคุณลกัษณะทีพ่งึที่
ดี 
ประสงค์ 

โครงการเข้าค่ายพกัแรม
คืนลกูเสอืเนตรนาร ี

มาตรฐานที ่3 
ตวับง่ช้ี 1-5 

- ผูเ้รยีนรอ้ยละ 95.21 
มรีะเบยีบวินยัมทีกัษะชีวิต 
 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ที่ยัง่ยืน 

มาตรฐานที ่3 
ตวับง่ช้ี 2 

- ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 ไดเ้ข้ารว่มการทศัน
ศึกษา 
 

 โครงการวันอ าลาสถาบนั
และปจัฉิมนเิทศ   

มาตรฐานที ่3 
ตวับง่ช้ี 1 – 5 

 

ผูเ้รยีนช้ันประถมศึกษา 
ปทีี ่6 รอ้ยละ 97 เข้ารว่มกจิกรรม 
 

 
 
 



 สรุปผลการประเมนิ และแนวทางการพฒันา 
 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศึกษาถือเปน็ข้อมลูสารสนเทศส าคัญทีส่ถานศึกษา จะตอ้งน าไปวิเคราะห ์สงัเคราะห์

เพื่อสรุปน าไปสูก่ารเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (3-5 ปี) และ
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถ
สรุปผลการประเมนิในภาพรวมของจดุเดน่ จุดควรพฒันาของแตล่ะมาตรฐาน พรอ้มทัง้แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไ้ด้
คุณภาพที่สูงข้ึนในอนาคตดังนี้ 
 
ระดบัการศกึษาปฐมวยั  

จุดเดน่ จุดควรพฒันา 
ดา้นคณุภาพของเดก็ 
- เดก็ไดร้บัอาหารกลางวันและนมอยา่งเพยีงพอทกุวัน 
สามารถเลน่เกมกลางแจง้ เลน่เครือ่งเลน่สนามออกก าลงั
กาย เดนิ กระโดดไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ ทรงตวัไดด้ี จบั
ตอ้งสิง่ของ จบัดนิสอ ส ีแปรงฟนัไดเ้องสามารถดแูล
ตวัเองไดใ้นการท ากจิวัตประจ าวัน และดแูลสขุอนามยั
ของตนเองได้ ปฏิบตัติามข้อตกลงของหอ้ง รูจ้กั
หลกีเลีย่งกจิกรรมทีท่ าใหเ้กดิการบาดเจบ็ ท ากจิกรรม
เสรจ็ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เดก็มคีวามสดช่ืน แจม่ใส 
บอกความตอ้งการหรอืความพอใจของตนเอง บอกช่ือ 
เพศและจ านวนสมาชิกของตนเองได ้รูจ้กัปรบมอืแสดง
ความยนิดกีบัเพือ่นทีอ่อกมาแสดงผลงานตา่งๆ เดก็จะ
เลอืกเลน่ตามมมุ เลอืกกจิกรรมทีต่นเองชอบ ท า
กจิกรรมทีเ่ลอืกเองจนส าเรจ็ สามารถเลน่และปฏิบตัิ
กจิกรรมตา่งๆ เพือ่นไดด้ี มปีฏิสมัพนัธ์กบัเพือ่น ครู พอ่
แม่ มกีารถาม พดูคุย เลา่เรือ่งทางบา้นใหฟ้งั หวัเราะ
ชอบใจ มสีนุทรยีภาพทางดา้นศิลปะ ดนตรแีละการ
เคลือ่นไหว มคีวามสนใจและอารมณ์รว่มตามจงัหวะ
เพลงดว้ยความสนกุสนาน มคีวามรูแ้ละความเข้าใจใน
ธรรมชาตริอบตวั เช่น สตัว์ ตน้ไม ้ดอกไมต้า่งๆ ตามวัย 
เดก็ปฏิบตักิจิวัตรประจ าวันได ้มคีวามรบัผดิชอบในการ
ท ากจิกรรมตามทีค่รมูอบหมาย รูจ้กัควบคุมตวัเอง รูจ้กั
อดทนรอคอยตามล าดบักอ่นหลงั ในสิง่ทีต่อ้งการไดต้าม
วัย รูจ้กัการขออนญุาต รูจ้กัช่ืนชมในความสามารถ 
ผลงาน หรอืความส าเรจ็ของเพือ่นโดยการปรบมอืและ

ดา้นคณุภาพของเดก็ 

1.  เดก็ยงัขาดความสนใจทีจ่ะหยบิอา่น/ใช้หนงัสอื 
ค้นคว้าข้อมลูจากหนงัสอื สือ่สิง่พมิพ ์แตจ่ะใหค้วาม
สนใจสือ่อเีลก็ทรอนคิแทน   
2. สนามเดก็เลน่และเครือ่งเลน่สนามเกา่และช ารดุ  
ไมม่คีวามปลอดภัยส าหรบัเดก็ 
3. ขาดการจดัมมุการเรยีนรูส้ าหรบัผูป้กครอง  
4. ไมม่กีารตดิตัง้อปุกรณ์ดบัเพลงิทีพ่รอ้มใช้งาน  
5. ครยูงัขาดการจดัท าแผนการจดัท าประสบการณ์
การเรยีนรูท้ีส่อดคลอ้งกบัอาย ุความพรอ้ม 
พฒันาการ และวิธีการเรยีนรูข้องเดก็ตามบรบิทของ
สงัคม และวัฒนธรรมทอ้งถ่ินทีเ่ดก็อาศัยอยู ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยิม้อยา่งมคีวามสขุ มนี้ าใจ เลน่ของเลน่ดว้ยกนั กลา่วค า
ขอบคุณครเูมือ่รบัสิง่ของ ยกมอืไหว้ขอโทษเมือ่ท าผดิ มี
มารยาทในการไหว้แสดงความเคารพครแูละผูใ้หญท่ีรู่จ้กั 
เคารพในข้อตกลงของหอ้ง เข้ารว่มกจิกรรมวันส าคัญ
ทางพทุธศาสนาทกุป ีรว่มกนัวางแผนและออกความ
คิดเหน็ในการเลน่และท ากจิกรรมรว่มกนัเปน็กลุม่กบั
เพือ่นไดเ้ดก็มทีกัษะพืน้ฐานและมคีวามรูพ้ืน้ฐานสมวัย 
 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
  1. ดา้นกระบวนการ สถานศึกษาบรหิารจดัการศึกษา
โดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานบรหิารหลกัสตูรโดยเนน้ผูเ้รยีน
เปน็ส าคัญ ม ีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่ง
ชัดเจน เปน็ปจัจบุนัสามารถตรวจสอบได ้จดัโครงการ 
กจิกรรมสง่เสรมิสนบัสนนุตามนโยบายเกีย่วกบัการ จดั
การศึกษา ด าเนนิงานตามแผนพฒันาการศึกษาที ่
ก าหนดไว้ 
2. สถานศึกษามกีารสง่เสรมิก ากบัดแูลใหค้รจูดัท า 
แผนการจดัประสบการณ์ทีห่ลากหลายและเนน้ ผูเ้รยีน
เปน็ส าคัญ สง่เสรมิใหค้รมูกีารผลติสือ่ ใช้สือ่ และจดัท า
ระบบดแูลช่วยเหลอืเดก็ นเิทศตดิตามผล การจดั
ประสบการณ์อยา่งเปน็ระบบ สง่ผลใหเ้ดก็ม ีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาจดัท าโครงสรา้งการบรหิาร
ชัดเจน/แผนกลยทุธ์/แผนพฒันาสถานศึกษา/แผนภูมิ
องค์กร/โครงสรา้งการบรหิาร 
 
 
 
 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     - สถานศึกษามสีภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมเอือ้ตอ่
การเรยีนรูข้องเดก็ มอีาคารสถานทีส่ือ่ธรรมชาตทิี่
สามารถสง่เสรมิการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน  และสถานศึกษา
ไดผ้า่นการประเมนิบา้นนกัวิทยาศาสตรน์อ้ยและไดร้บั
การรบัรองจากคณะกรรมการโครงการบา้น
นกัวิทยาศาสตรน์อ้ย ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
    - ดา้นกระบวนการ ควรมกีารประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูข่าวสาร ดา้นสารสนเทศ กจิกรรมของ
สถานศึกษา ตอ่ชุมชนอยา่งตอ่เนือ่ง และ เปน็ปจัจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 1. ครคูวรมกีารน าสือ่บคุคล เช่น ภูมปิญัญาทอ้งถ่ิน 
หรอืเครอืข่ายในชุมชนเข้ามารว่มในการจดั
ประสบการณ์การเรยีนรูใ้หแ้กเ่ดก็ ใหห้ลากหลาย
เพิม่ข้ึน 



 
 
 
 

2. ครคูวรจดักจิกรรมใหเ้ดก็ไดเ้รยีนรูก้ารแกป้ญัหาใน
สถานการณ์ตา่งๆ จากการลงมอืปฏิบตั ิเช่น การจดั
กจิกรรมบทบาทสมมตุ ิเกมการศึกษากลางแจง้ เปน็
ต้น 
3. ครคูวรมกีารจดบนัทกึผลการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูท้กุวัน และประเมนิผลทกุกจิกรรม และมกีาร
สรปุผลเพือ่น ามาใช้ในการพฒันาเดก็ตามสภาพจรงิ 
และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสตูร 
 
 
 

 
แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพทีสู่งขึน้ 
                สถานศึกษาไดม้กีารน าผลการประเมนิตนเองในปกีารศึกษา 2561 มาวิเคราะหเ์พือ่หาจดุเดน่และจดุควรพฒันา 
และน าผลมาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้  
   1. เด็กมพีฒันาการด้านอารมณ์จติใจเหมาะสมตามวัย  มีความกลา้แสดงออก มีสุนทรยีภาพ ซึ่งเด็กควรได้รับ
การส่งเสริมในการแสดงออกด้านสนุทรียภาพอย่างเต็มศักยภาพ จากการสง่เสริมให้ได้แสดงออกในกิจกรรมรว่มกับชุมชน
เครือข่าย การส่งเข้าประกวดในด้านสุนทรียภาพ อีกทั้งควรได้รับการพัฒนาในด้านดนตรีพื้นบา้นโดยมีการเรยีนรู้จากภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   2. สถานศึกษามกีารบรหิารจัดการสือ่ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ทีเ่หมาะสม มีสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ของเด็กท าใหเ้ด็กไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบตัจิริง ซึ่งสถานศึกษาควรมกีารจดัสรรพืน้ทีส่ าหรบัเปน็
แหล่งเรยีนรู้ทางธรรมชาติเฉพาะปฐมวัยให้ชัดเจน และพัฒนาสือ่ธรรมชาติให้มีความหลากหลายเพื่อใช้เป็นสือ่การเรยีนรู้
ส าหรับเด็กต่อไป 
   3. การพัฒนาบคุลากรโดยสนับสนุนครไูด้แลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นหนา้ทีง่านทีไ่ดร้บัมอบหมาย และน าไปใช้ใหเ้กดิ
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
     4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ยุค 4.0 

 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   
 

จุดเดน่ จุดควรพฒันา 
ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน 
     - ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการอา่น การเขียน 
การสือ่สารและการคิดค านวณ ตามเกณฑข์องแตล่ะ
ระดบัช้ัน สามารถในการคิดวิเคราะหแ์ละคิดอยา่งมี

ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน 
     -   ผูเ้รยีนควรไดร้บัการฝกึและพฒันาใหรู้จ้กัคิด 
วิเคราะห ์คิดสงัเคราะห ์คิดแกป้ญัหา การ 



วิจารณญาณอภิปราย แลกเปลีย่นความคิดเหน็ และ
แกป้ญัหา  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สือ่สาร มคีวามกา้วหนา้ทางดา้นการเรยีนตามหลกัสตูร
สถานศึกษา และมคีวามพรอ้มในการศึกษาตอ่ การ
ฝกึงานหรอืการท างาน ผูเ้รยีนไดร้บัการปลกูฝงัใหม้ี
ความซือ่สตัยส์จุรติ มเีมตตากรณุา รูจ้กัประหยดัและ
อดออม  สามารถใช้ภาษาเพือ่การสือ่สารดา้นการพดูได้
ดี มคีวามกระตอืรอืรน้ ใฝรู่ใ้ฝเ่รยีน รกัการท างาน 
สามารถท างานเปน็ทมี มเีจตคตทิีด่ตีอ่อาชีพสจุรติ 
ผูเ้รยีนสว่นใหญม่สีขุภาพกายแข็งแรง มคีวามรา่เรงิ
แจม่ใส รูจ้กัปอ้งกนัตนเองจากภัยสิง่  เสพตดิ มจีติใจ
เอือ้เฟือ้เผือ่แผ ่รูจ้กัแบง่ปนัอาหารกลางวันใหแ้กก่นั
และกนั มกีารพฒันาดา้นอารมณ์และสงัคมด ีมกีาร
แสดงออกดา้นศิลปะ  ดนตร ี และกฬีา อยา่งสม่ าเสมอ 
ผูเ้รยีนไดร้บัการปลกูฝงัใหร้กัการอา่น และรูจ้กัแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง จากกจิกรรมทีส่ถานศึกษาจดัข้ึน 
 
 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
    -  สถานศึกษามเีปา้หมาย วิสยัทศัน ์พนัธกจิที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน จดัองค์กรและโครงสรา้ง
การบรหิารชัดเจน ทกุฝา่ยมสีว่นรว่ม มกีารวางแผน
พฒันาการคุณภาพการจดัการศึกษาทีเ่นน้ผูเ้รยีน  การ
จดับคุลากรไดร้บัการพฒันาและไดร้บัการนเิทศการ
ท างานจากหลายหนว่ยงาน มกีารจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนอยา่งหลากหลาย   มกีารวิจยัในช้ันเรยีน  
ผูบ้รหิารเปน็ผูม้วิีสยัทศัน ์    
 
 
ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
    -   ครรููเ้ปา้หมายการศึกษา และเปา้หมายของ
หลกัสตูร  สามารถทีจ่ะจดัการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็
ส าคัญ มกีระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีส่รา้ง
โอกาสใหท้กุคนมสีว่นรว่ม    สง่เสรมิการใช้แหลง่

ตดัสนิใจ การคาดการณ์ และก าหนดเปา้หมายดว้ย
ตนเอง จากกจิกรรมทีห่ลากหลายทัว่ถึงทกุวิชาทกุ
ระดบัช้ัน และไดร้บัการสง่เสรมิใหรู้จ้กัสรปุความคิดรวบ
ยอด  สรา้งองค์ความรู ้ด้วยตนเองจากการจดัแหลง่
เรยีนรูท้ัง้ในและนอกโรงเรยีน อกีทัง้การจดัเครือ่งมอืสือ่
การเรยีนการสอนใหค้รบ เพือ่ยกผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน
และพฒันาการจากผลการสอบวัดระดบัชาต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
    -  กระบวนการบรหิารงานวิชาการโดยชุมชนมสีว่น
รว่มค่อนข้างนอ้ย ระบบการก ากบัตดิตาม และ
ประเมนิผลยงัไมม่ปีระสทิธิภาพเทา่ทีค่วร  การปรบัปรงุ
หลกัสตูรใหส้นองความตอ้งการของผูเ้รยีน และทอ้งถ่ิน  
มกีารน าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรงุพฒันาค่อนข้างนอ้ย  
กจิกรรมทีก่ระตุน้ใหผู้เ้รยีนไดรู้จ้กัคิดวิเคราะห ์ คิด
สงัเคราะห ์ คิดแกป้ญัหา ยงัไมห่ลากหลายทัว่ถึงทกุวิชา
ทกุระดบัช้ัน  และมกีารน าเทคโนโลย ี มาใช้พฒันา
คุณภาพยงัไมเ่พยีงพอทัว่ถึงทกุระดบัช้ัน 
 
ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

- ครผููส้อนบางสว่นมกีารก าหนดแผนการสอนยงั

ไมห่ลากหลายชัดเจนครบกระบวนการ     มบีนัทกึสรปุ  

ผลหลงัการสอน และน าผลไปพฒันาคุณภาพผูเ้รยีนยงั

ไมห่ลากหลายทัว่ถึงทกุวิชา ทกุระดบัช้ัน ควรพฒันาใน



เรยีนรูท้ัง้ภายในและภายนอกโรงเรยีนทีย่ดึโยงกบั
บรบิทของชุมชนและทอ้งถ่ิน  ใหม้กีารแลกเปลีย่น
เรยีนรูร้ะหว่างชุมชนกบัโรงเรยีน  สนบัสนนุ
งบประมาณในการไปศึกษานอกสถานที ่ของครแูละ
นกัเรยีนอยา่งเตม็ที ่ ท าใหน้กัเรยีนไดร้บัประสบการณ์
ตรง มกีารประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิองิ
พฒันาการของผูเ้รยีนครผููส้อนไดร้บัการพฒันาดา้นการ
จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคัญ ครทูกุคน
จบการศึกษาระดบัปรญิญาตร ี มวุีฒ ิมคีวามรู ้มี
ประสบการณ์ในการท างาน  มคีวามสามารถตรงกบั
งานทีร่บัผดิชอบ  มจี านวนครตูามเกณฑม์กีารสนบัสนนุ 
 
 

เทคนคิวิธีการสอน ใช้สือ่เทคโนโลยทีีท่นัสมยั การสรา้ง

และการใช้สือ่นวัตกรรม การพฒันาดา้นการอา่น 

การศึกษา อยา่งตอ่เนือ่งครบถ้วนทกุคน  และจดัท า

แฟม้พฒันาผูเ้รยีนเปน็รายบคุคล เพือ่ใช้เปน็ข้อมลูใน

การสง่เสรมิความสามารถของนกัเรยีนตามความสนใจ

และความถนดัของแตล่ะบคุคล 

 

 
 
แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพทีสู่งขึน้ 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 แนวทางการพฒันาในอนาคตของโรงเรยีน คือ สง่เสรมิและสนบัสนนุใหค้รไูดเ้ข้ารบัการอบรม เกีย่วกบัการใช้สือ่
เทคโนโลยตีา่ง ๆ เพือ่พฒันาตนเอง  และการสรา้งนวัตกรรมการสอนของตนเอง เพือ่ใช้แกป้ญัหาใหก้บัผูเ้รยีนและท าวิจยัใน
ช้ันเรยีน เพือ่ใหค้รไูดพ้ฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศักยภาพตอ่ไป 
  
ความตอ้งการและการชว่ยเหลอื  
 สิง่ทีโ่รงเรยีนตอ้งการ คือ การสง่เสรมิและสนบัสนนุ  ในการพฒันาบคุลากรคร ูจากองค์กรทางการศึกษา
ภายนอกทีเ่กีย่วข้องไดแ้ก ่ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3  ในการจดัการอบรม  สมัมนา ทาง
วิชาการ   ในเรือ่งทีท่างโรงเรยีนตอ้งการความช่วยเหลอื ไดแ้ก ่

1. การพฒันาครผููส้อนในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ทีส่อดคลอ้งกับการพฒันา ผูเ้รยีนในศตวรรษที ่21 
2. การสรา้งข้อสอบทีส่อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูต้ามแนวทางของการประเมนิ 0-NET และ NT 

   3. การจดัสรรครผููส้อนใหต้รงตามวิซาเอกทีโ่รงเรยีนมคีวามตอ้งการและจ าเปน็ 
   4. โรงเรยีนตอ้งใช้ครเูพือ่ท าหนา้ทีธุ่รการค่อนข้างมาก ท าใหค้รมูภีาระเพิม่มากข้ึน  ในบางครัง้มากกว่างานสอน และมี
อตัราเสีย่งในการด าเนนิงานทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความผดิพลาดโดยรูเ้ทา่ไมถึ่งการณ์หรอืไมเ่จตนาได้ ถ้าใช้เวลา  และความเอาใจ
ใสน่อ้ยลง เช่น งานการเงนิ งานพสัด ุการจดัซือ้จดัจา้ง ซึง่ครตูอ้งใหเ้วลาและใหค้วามส าคัญค่อนข้างมาก ความส าคัญและ
จ าเปน็ของการเตรยีมการสอนจงึอาจลดลงไปตามความจ าเปน็ 
 
 


