
รายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 
(Self – Assessment Report : SAR) 

ปกีารศกึษา 2562 
 

 
 
 
 
 

 
                                               
                                    
 
 
                                                          

เอกสารส าคญัล าดบัที ่01 / 2563 

  

  โรงเรยีนบา้นแซรไปร 
กลุม่โรงเรยีนภสูงิหช์ายขอบ 

ต าบลไพรพฒันา   อ าเภอภสูงิห ์ จงัหวดัศรสีะเกษ 

 
 
 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า ก 
 

ค าน า 
 

รายงานประจ าปขีองสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้   โรงเรียนบ้านแซรไปร ได้จัดท าข้ึน 
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ  คือ บทสรุปของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านแซรไปร ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูลในการ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพื้นที่การศึกษา   
ตลอดจนเพื่อประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  
 
 
       โรงเรียนบ้านแซรไปร 
       30 มีนาคม 2563  
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บทสรปุของผูบ้รหิารสถานศึกษา 
รายงานผลการประเมนิคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

โรงเรยีนบา้นแซรไปร ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาศรสีะเกษ เขต 3 
ข้อมูลพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านแซรไปร ตั้งอยูห่มู่ที่ 4 ต าบลไพรพฒันา อ าเภอภูสิงห์ จงัหวัดศรสีะเกษ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาศรีสะเกษ เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ 
จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 3 - ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรสายบรหิาร  จ านวน 1 คน (ร้อยละ 
6.25) ข้าราชการครู จ านวน 11คน (ร้อยละ 68.75)  พนักงานราชการ 1 คน (ร้อยละ 6.25)  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 
1 คน (ร้อยละ 6.25) ครูธุรการ 1 คน (ร้อยละ 6.25)  นักการภารโรง 1 คน (ร้อยละ 6.25)   ได้รับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการจัดการศึกษา 2 ระดับ  คือ 

1. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย จ านวนนกัเรียน 55 คน 
 2. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษาปีที่ 1–ประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวนนักเรียน 212 คน 
 
ผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ดังนี้ 
1. ระบบประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาโดยรวม 
 ผลการติดตามตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาพบว่า มีผลการประเมินอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
จดุเดน่และจดุทีค่วรพฒันา 

 - ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 
จดุเดน่   ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค์  มีทักษะในการท างาน สามารถท างานเป็นทีมมี
ประสิทธิภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข และมจีิตสาธารณะ รักษ์ชุมชน รักษ์ท้องถ่ิน 
จดุทีค่วรพฒันา   ผูเ้รียนควรได้รบัการสง่เสริมด้านการคิดวิเคราะห์ การจ าแนกข้อมลู เปรียบเทียบและการ
ประเมินค่าความน่าเช่ือถือ   ควรได้รับการส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์ ทักษะอาชีพ และภาษาต่างประเทศเพิม่ขึ้น 
และควรได้รับการส่งเสริมด้านดนตรี ศิลปะและอุปกรณ์การฝึกเพิ่มข้ึน 
 

        - ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
จดุเดน่  ผูบ้รหิาร คณะครูวางแผนการจัดการเรียนการสอนดีมาก 
จดุทีค่วรพฒันา  ควรเพิ่มทรัพยากรทางด้านงบประมาณและครูเพิม่ขึ้น เพื่อใช้การพฒันาเพยีงพอและมากขึ้น 
 

        - ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
จดุเดน่   สถานศึกษาจัดโครงการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถในการพฒันากระบวนการด้านการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ การประเมินผลที่หลากหลาย ชุมชนให้ความร่วมมือ สนบัสนุนการจัดกจิกรรมทุกครัง้ 
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จดุทีค่วรพฒันา  ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรูณาการที่หลากหลายให้เหมาะสมกบัวุฒิภาวะการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ชุมชนควรร่วมมือกันในการพัฒนา ส่งเสริมการจัดกจิกรรมทกุครั้ง 
 
2.  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัยพบว่า มีผลการประเมินระดับ  ดเีลิศ 
       - ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน 
จุดเดน่  พัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา  อยู่ในระดับดี  เด็กสามารถใช้ส่วนต่างๆของ
ร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  เข้ากับเพื่อนๆได้ดี มีความรับผิดชอบอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
จุดที่ควรพฒันา พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กยังขาดความคิดรวบยอด  เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้  ขาดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ทักษะการสงัเกต  การจ าแนก ประเภท   การ
วัด   และการสื่อความหมาย 
 
 - ด้านการการบริหารจัดการ 
จุดเด่น ผู้บริหารครูมีความเข้าใจหลักสูตร  ปรัชญา  จุดหมาย  ของการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดท าโครงการเพื่อสนองกลยุทธ์ของสถานศึกษา  มีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของเด็กแต่ละคนจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่
หลากหลาย สรุปผลการประเมินพัฒนาการ จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนา จัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อพัฒนาเด็กอย่างทั่วถึง จัดท าข้อมูลเพื่อสร้าง
ความเข้าใจระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
  
 - ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
จุดเดน่  เน้นการจัดการเรียนการสอนที่คลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้เด็กเกิดความรับผิดชอบ  และมี
ระเบียบวินัย 
จดุทีค่วรพฒันา เปิดโอกาสให้เดก็ใช้ภาษาสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้สึก จากการปฏิบัติกจิกรรมทางภาษาที่
หลากหลายในสภาพแวดล้อม ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ มุ่งฝึกใหเ้ด็กรักการอ่าน การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  และการเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษา 
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แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
           จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยทุกคนกล้าคิด  และ
ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล   ส่งเสริม  
สนับสนุนเด็กให้เป็นคนเก่ง  คนดีของสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตพิสัยที่ดี  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความเป็น
ไทย  เรียนรู้อย่างมีความสุข  ตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้เด็กเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ  
           โรงเรียนบ้านแซรไปรเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัยจ านวนมาก  และมีความ
หลากหลายทางภาษา ตลอดจนเปิดโอกาสให้การศึกษาแก่เด็กที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านคือประเทศกัมพูชาได้ เข้า
มาเรียนร่วมกับเด็กไทย ครูจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อใช้ในการสื่อสาร
ระหว่างนักเรียนกับครู  ตลอดจนบุคลากรที่มีจ านวนไม่เพียงพอ  นอกจากนี้การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้นับว่าเป็นสิ่งที่จ าเปน็  การประสานงานระหว่าง  ชุมชน  องค์กร  และผู้ปกครอง  จะช่วยสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 
3. มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน พบว่า มีผลการประเมินระดับ  ดเีลศิ 
  - ด้านคุณภาพผู้เรียน 
จดุเดน่  ผูเ้รียนไดร้ับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์สจุริต มเีมตตากรุณา รู้จักประหยัดและอดออม  สามารถใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการพูดได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการท างาน สามารถท างานเป็นทีม มเีจต
คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนส่วนใหญ่มสีุขภาพกายแข็งแรง มีความร่าเริงแจม่ใส รูจ้ักป้องกันตนเองจากภัยสิ่ง  
เสพติด มจีิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันอาหารกลางวันใหแ้ก่กันและกัน มกีารพฒันาด้านอารมณ์และสังคมดี มี
การแสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา อย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รกัการอ่าน และรูจ้ัก
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมทีส่ถานศึกษาจัดข้ึน 
จุดที่ควรพัฒนา  ผู้เรียนควรได้รับการฝึกและพัฒนาให้รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การ 
ตัดสินใจ การคาดการณ์ และก าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง จากกิจกรรมทีห่ลากหลายทั่วถึงทกุวิชาทุกระดับช้ัน และ
ได้รับการส่งเสรมิให้รูจ้ักสรุปความคิดรวบยอด  สร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการจัดแหล่งเรยีนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งการจัดเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนให้ครบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที 
 

- ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
จดุเดน่ สถานศึกษาจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เป็นสถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน บริหารและจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บุคลากรได้รบัการ
พัฒนาและไดร้ับการนิเทศการท างานจากหลายหน่วยงาน มกีารจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย   มี
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การวิจัยในช้ันเรียน  ผู้บรหิารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้บริหารต้นแบบในการบรหิารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)  สร้างความเข้าใจ และความมสีัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดี ชุมชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีย่ิง มีแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
จดุทีค่วรพฒันา  กระบวนการบริหารงานวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมค่อนข้างนอ้ย ระบบการก ากบัติดตาม และ
ประเมินผลยงัไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  การปรับปรงุหลักสูตรใหส้นองความต้องการของผู้เรียน และทอ้งถ่ิน  มี
การน าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรุงพฒันาค่อนข้างน้อย  กิจกรรมที่กระตุ้นใหผู้้เรียนได้รู้จกัคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  คิดแก้ปัญหา ยังไมห่ลากหลายทั่วถึงทุกวิชาทุกระดับช้ัน  และมีการน าเทคโนโลยี  มาใช้พัฒนา
คุณภาพยังไม่เพียงพอทั่วถึงทุกระดับช้ัน 
  
          - ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
จดุเดน่  ครผูู้สอนได้รับการพฒันาด้านการจัดกจิกรรมการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างสม่ าเสมอ  และ
ต่อเนื่อง มีความพยายามอย่างสงูในการพัฒนาตนเอง ท าแผนการสอนแบบบูรณาการ ครูมีวุฒิ  มีความรู้  มี
ประสบการณ์  มีความสามารถตรงกบังานที่รบัผิดชอบ  
จดุทีค่วรพฒันา   ครผูู้สอนบางส่วนมีการก าหนดแผนการสอนยังไม่หลากหลายชัดเจนครบกระบวนการ  มีบันทึก
สรปุ  ผลหลงัการสอน และน าผลไปพฒันาคุณภาพผู้เรียนยังไม่หลากหลายทั่วถึงทุกวิชา ทุกระดับช้ัน ควรพัฒนา
ในเทคนิควิธีการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างและการใช้สื่อนวัตกรรม การพัฒนาด้านการอ่าน 
การศึกษา อย่างต่อเนือ่งครบถ้วนทุกคน  และจัดท าแฟม้พฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพือ่ใช้เป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคลและมจี านวนครูไม่ครบช้ัน 
 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
            แนวทางการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียน คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับ
การใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาตนเอง  และการสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อใช้แก้ปัญหาให้กับ
ผู้เรียนและท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพต่อไป 
  
ความตอ้งการและการชว่ยเหลอื  
              สิ่งที่โรงเรียนต้องการ คือ การส่งเสริมและสนบัสนุน  ในการพัฒนาบุคลากรครู จากองค์กรทาง
การศึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้องได้แก่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3                     
ในการจัดการอบรม  สมัมนา ทางวิชาการ   ในเรื่องที่ทางโรงเรียนตอ้งการความช่วยเหลอื โรงเรียนตอ้งใช้ครูเพือ่
ท าหน้าที่ธุรการค่อนข้างมาก ท าให้ครมูีภาระเพิ่มมากขึ้น  ในบางครัง้มากกว่างานสอน และมีอัตราเสี่ยงในการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไมเ่จตนาได้ ถ้าใช้เวลา  และความเอาใจใส่
น้อยลง เช่น งานการเงิน งานพัสดุ การจัดซือ้จัดจ้าง ซึ่งครูตอ้งให้เวลาและให้ความส าคัญค่อนข้างมาก ความส าคัญ
และจ าเป็นของการเตรียมการสอนจึงอาจลดลงไปตามความจ าเป็น 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 5 
 

 
1.1 ขอ้มลูทัว่ไป  
 

ชือ่โรงเรยีน    โรงเรียนบ้านแซรไปร 
ทีอ่ยู ่    หมู่ที่  4   ต าบลไพรพัฒนา   อ าเภอภูสิงห์    จังหวัดศรีสะเกษ            

  ห่างจากอ าเภอภูสงิห์           เป็นระยะทาง   25   กิโลเมตร 
              ห่างจากอ าเภอขุขันธ์        เป็นระยะทาง 45  กิโลเมตร 
              ห่างจากจงัหวัดศรสีะเกษ        เป็นระยะทาง 105  กิโลเมตร 
     ห่างจากช่องสะง าซึง่เป็นจุดผ่านแดนไปประเทศกัมพูชา  เปน็ระยะทาง 11 กิโลเมตร 
สงักดั   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3  
โทรศพัท ์  045-969369 , 086-8688539 
E-mail   banseapraischool@gmail.com  
Website   http://http://data.bopp-obec.info/web//school _ID=1033530774    
เปดิสอน        ตั้งแต่ช้ันอนุบาล 2 – ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
เนือ้ที ่   จ านวน  35 ไร่  1 งาน  31  ตารางวา  
เขตพืน้ทีบ่รกิาร   2  หมู่บ้าน คือ บ้านแซรไปร กับบ้านแซรไปรใต ้
 

ประวตัโิรงเรยีน   
โรงเรียนบ้านแซรไปร   ตั้งอยู่บ้านแซรไปร หมู่ที่  4  ต าบลไพรพัฒนา  อ าเภอภูสงิห์ จงัหวัดศรสีะเกษ  

รหสัไปรษณีย์ 33140  สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3  เปิดสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่6  เนื้อที่ จ านวน  35 ไร่  1 งาน  31  ตารางวา มีพื้นที่เขต
บริการ 2  หมู่บ้าน คือ บ้านแซรไปร กับบ้านแซรไปรใต้ อยู่ในเขตการปกครองส่วนท้องถ่ินขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลไพรพัฒนา เป็นพื้นทีร่าบเชิงเขาติดชายแดนเขมร มีระยะ ทางจากโรงเรียนถึงอ าเภอภูสงิห์ 25 
กิโลเมตร  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเดิมได้รบัอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการให้จัดต้ังโรงเรียนเมือ่วันที่ 9  มิถุนายน พ.ศ.2507 โดยมีนายยอด   อ่อนโอภาส   
นายอ าเภอขุขันธ์  เป็นผู้ริเริ่มจัดต้ังข้ึนและทางราชการได้แตง่ตั้งนายผาย  ใจมนต์  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่
และนายจันทร์  รัศมี เป็นครูสายผูส้อน 
  การด าเนินการจัดตั้งอาคารเรียน นายแรม  จันทร์หอม  ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านแซรไปรและคณะครูได้
ร่วมมือกับชาวบ้านจัดสร้างอาคารเรียนช่ัวคราวข้ึนต้ังอาคารเป็นศาลาพักกฐิน  โดยได้สร้างขึ้นในที่ดินของ 

 

mailto:banseapraischool@gmail.com
http://http/data.bopp-obec.info/web/school
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นายนวง  คุ้มรอบ ต่อมา นายผาย ใจมนต์  ครูใหญ่ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งครูใหญ่ที่โรงเรียนบ้าน ใจดีและได้
มอบหมายให้นายจันทร์  รัศมี  รักษาการในต าแหน่งครูใหญ่ 
 จากนั้นนายจันทร์  รัศมี  นายแรม  จันทร์หอม  ช่วยกันหาวัสดุในท้องถ่ิน  เพื่อท าการสร้างอาคาร
เรียนหลังใหม่  โดยปลูกสร้างเป็นอาคารเรียนช่ัวคราว   2   ห้องเรียน โดยได้ท าการปลูกสร้างเมื่อวันที่  18  
ธันวาคม พ.ศ. 2511 ในที่ดินของโรงเรียน จ านวน  35 ไร่  1 งาน  31  ตารางวา  
  

ในเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2520    ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2521  ได้เกิดเหตุการณ์มีผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์ เข้ามาคุกคามในหมู่บ้าน และมีการต่อสู้กันระหว่างเจ้าหน้าที่ของไทยกับผู้ก่อการร้าย   เจ้าหน้าที่
ไทยถอยก าลัง ผู้ก่อการร้ายได้ยึดหมู่บ้านและได้เผาอาคารเรียน 1 หลังบ้านพักครู  2 หลังวันที่  13  มีนาคม 
พ.ศ. 2521 ราษฎรในหมู่บ้านได้น าบุตรหลานอพยพไปอยู่ที่อื่นเพราะกลัวผู้ก่อการร้าย  ซึ่งทางราชการได้จัด
เจ้าหน้าที่ทหาร  ต ารวจตระเวนชายแดนมาควบคุมพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อคุ้มครองปกป้องความปลอดภัยจน
เหตุการณ์สงบและทางโรงเรียนได้เปิดท าการสอนใหม่   เมื่อวันที่  25  มีนาคม  พ.ศ. 2521 ได้แต่งตั้งให้ 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   โรงเรียนสองภาษา   
อัตลักษณ์   สนทนาภาษาเขมร 
ตราประจ าโรงเรียน   
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วสิยัทศัน ์
“ ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านแซรไปร  มุ่งจัดการศึกษา  พัฒนาผูเ้รียนให้มีคุณภาพการศึกษาตาม

เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา  มีทักษะการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง อนรุักษ์สิ่งแวดล้อม
และภูมิปญัญาท้องถ่ิน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข” 
 
สภาพทัว่ไปชมุชน 
 

เขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร ประกอบด้วย เขตพื้นทีก่ารปกครองจ านวน 1 ต าบล  2 หมู่บ้าน  
ได้แก่ บ้านแซรไปร หมู่ที่ 4  และบ้านแซรไปรใต้  หมู่ที่ 8 
 
ลกัษณะภมูปิระเทศ   
              ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านแซรไปร  เป็นภูเขาช่ือเทือกเขาพนม
ดงรักทีก่ั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศกัมพูชาและพื้นทีบ่างส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา 
       
 การคมนาคมขนสง่    

ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร   มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้านลักษณะของ
ถนนมีลักษณะเป็นถนนลาดยาง  2   ช่องจราจรซึ่งตัดผ่านโรงเรียนไปจนถึงช่องสะง าซึ่งเป็นชายแดนติดต่อกับ
ประเทศกัมพูชา ปัจจุบันนับว่า การคมนาคมมีสะดวกและรวดเร็ว 

 การเศรษฐกจิ 
 สภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประชากรพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนส่วนใหญจ่ะข้ึนอยู่กบัภาค
เกษตรกรรมเป็นหลัก พืชเศรษฐกิจทีท่ ารายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย  ข้าว  
โดยเฉพาะยางพาราและมันส าปะหลงัเป็นพืชเศรษฐกจิทีส่รา้งรายได้ให้กบัประชากร แต่ปญัหาประชากรมีที่ดิน
ท ากินจ านวนไม่มาก บางครอบครัวไม่มหีรือบางครอบครัวมีแต่ได้ขายที่ดินของครอบครัวจงึไม่มทีี่ดินเป็นของ
ตนเองท าให้ประชากรส่วนมากยงัยากจน 
 
สาธารณสขุ 
 ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร   มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านแซรไปร  ให้บริการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  มีเจ้าหน้าที่ประจ าสถานีอนามัย คือ 
                นายบุญรัตน์   คุณแขวน     ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
                นางภัทราภรณ์  คุณแขวน   ต าแหน่งพยาบาลเวชปฏิบัต ิ
                นางสุมาลี  สืบสมิมา          ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 
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การนบัถอืศาสนา 
   แสดงข้อมูลการนบัถือศาสนาของประชากรบ้านแซรไปร 
 

รอ้ยละของจ านวนประชากร 
 

ศาสนาทีน่บัถอื 
พุทธ อิสลาม คริสต ์ ฮินดู อื่นๆ 

รอ้ยละ 100 - - - - 
ประชากรในเขตบริการของโรงเรียนบ้านแซรไปร  นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 100          
 
             ลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านแซรไปร  เป็นภูเขาช่ือเทือกเขาพนมดง
รักที่กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกมัพูชาและพื้นที่บางส่วนเป็นที่ราบ       
 1. เนื้อที่ทั้งหมดของเขตบริการ                                           6.40 ตารางกิโลเมตร 
          2. การปกครองและการบริหาร 

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

         3. การศาสนา 
 จ านวนวัด     2      วัด 
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2) วฒุกิารศกึษาสงูสดุของบคุลากร     

วฒุกิารศกึษา ปวช. ม.6 ปรญิญาตร ี
ประกาศนยีบตัร

บัณฑติ 
ปรญิญาโท 

ปรญิญา
เอก 

จ านวน 0 2 9 0 5 0 

     

1.2 ขอ้มลูบคุลากรของสถานศกึษา          

        

     1) จ านวนบคุลากร       
        

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผูส้อน 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตรา
จ้าง 

เจ้าหน้าที่
อื่นๆ 

รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2562 1 11 1 1 2 16 
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3) สาขาวชิาทีจ่บการศกึษาและภาระงานสอน 

ที ่ สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระการสอนเฉลีย่ของ
คร ู1 คน (ชม./สปัดาห)์ 

1 บรหิารการศึกษา 1 5 

2 คณิตศาสตร์ 1 25 

3 วิทยาศาสตร ์ 1 25 

4 ภาษาไทย 1 25 

5 ภาษาอังกฤษ 2 25 

6 สังคมศึกษา 1 25 

7 การงานอาชีพและเทคโนยี 1 25 

8 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 25 

9 ศิลปศึกษา 0 0 

10 ปฐมวัย 3 25 

  รวม 12   
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1.3 ขอ้มลูนกัเรยีน   (ขอ้มลู ณ 10 มถิุนายน 2562)     

     จ านวนนกัเรยีนปกีารศกึษา 2562       รวมทัง้สิน้ 262 คน  

ระดับช้ันเรียน 
จ านวน

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 2 1 11 14 25 25 

อนุบาล 3 1 13 17 30 30 

รวมอนบุาล 2 24 31 55  

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 21 14 35 17.5 
ประถมศึกษาปีที่ 2 1 14 18 32 16 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 20 19 39 18 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 14 21 35 17.5 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 24 15 39 18 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 8 19 27 27 

รวมประถม 1 101 106 207  
รวมทัง้หมด 3 125 137 262  
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1.4  ผลการประเมินพฒันาการ ตามหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั 

       
    นกัเรยีนชัน้อนบุาลปทีี ่3  ทีเ่ขา้รบัการประเมนิ  จ านวน 30 คน 

 

พฒันาการ 
 ผลการประเมนิของเดก็ตามระดบัคณุภาพ 

ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 
จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ จ านวน รอ้ยละ 

ดา้นรา่งกาย 27 90 3 10 - 0 

ดา้นอารมณแ์ละจติใจ 29 96.6 1 3.3 - 0 

ดา้นสตปิญัญา 27 90 3 10 - 0 

ดา้นสงัคม 28 93.3 2 6.6 - 0 
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1.5  ผลการประเมินระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (ขอ้มลู ณ 31 มนีาคม 2563) 

     1) ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษา (ขอ้มลู ณ 31 มนีาคม 2563) 
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    2) ผลประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ 
 

 
 

3) ผลการประเมนิการอา่น คิดวเิคราะหแ์ละเขยีน 
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4) ผลการประเมนิสมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน 5 ดา้น   ปกีารศกึษา 2562 
 

 
 
5) ผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน   ปกีารศกึษา 2562 
 

 

 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 16 
 

1.6 ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน  (Reading Test : RT)  

     1) ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน (RT) ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1  

ปกีารศกึษา 2562 
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2) ผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่นของผูเ้รยีน (RT) ปกีารศกึษา 2561 – 2562 
 

          2.1) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  และ
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 – 2562 
 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง  

2561 2562 ระหว่างปีการศึกษา  
     การอา่นออกเสยีง 63.66 44.96 - 18.70  
     การอา่นรูเ้รือ่ง 92.33 86.23 - 6.10  
     รวม 2 สมรรถนะ 78.00 65.59 - 12.41 

 
 
          2.2) เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  และ
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2561 - 2562 จ าแนกตามร้อยละของระดบัคุณภาพ 
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รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 19 
 

1.7 ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาติ (National Test : NT)   
 

     1) ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต(ิNT) ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่3     
ปกีารศกึษา 2562 
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   2) ผลการประเมนิการทดสอบความสามารถพืน้ฐานของผูเ้รยีนระดบัชาต ิปกีารศกึษา 2561 - 2562 

             2.1)  เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดบัชาติ  (NT)            
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3  และร้อยละของผลต่างระหว่างปกีารศึกษา 2561 – 2562 

ความสามารถ 
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ร้อยละของผลต่าง  

2561 2562 ระหว่างปีการศึกษา  
     ด้านภาษา 46.45 34.70 -11.75  
     ด้านค านวณ 40.52 33.48 -7.04  
     ด้านเหตุผล 40.31 -  -  
     รวมความสามารถเฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 42.43  -9.40  
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2.2)   เปรียบเทียบผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเ้รียนระดับชาติ  (NT)  และรอ้ยละของ
ผลต่างระหว่างปกีารศึกษา 2561 - 2562  จ าแนกตามร้อยละของระดับคุณภาพ 
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1.8 ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิั้นพืน้ฐาน (O-NET)       

     1) ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน (O-NET)  ปกีารศกึษา 2562 

 
  2) เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน(O-NET) ปกีารศกึษา 2561 - 2562 
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1.9 ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัปฐมวัย  ปกีารศกึษา 2562 
 

มาตรฐาน 
ระดบั

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของเดก็ 4 ดเีลศิ 

     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได ้

4 ดีเลิศ 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ 4 ดีเลิศ 
     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4 ดีเลิศ 
     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปญัญา สื่อสารได้ มีทกัษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได ้

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 4 ดเีลศิ 
   2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของ
ท้องถ่ิน 

4 ดีเลิศ 

   2.2 จัดครูให้เพียงพอกบัช้ันเรียน 4 ดีเลิศ 
   2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
   2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 4 ดีเลิศ 
   2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

4 ดีเลิศ 

   2.6 มีระบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วม 4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 4 ดเีลศิ 
   3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมพีัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็ม
ศักยภาพ 

4 ดีเลิศ 

   3.2 สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รบัประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

4 ดีเลิศ 

   3.3 จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวัย 4 ดีเลิศ 
   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจรงิ และน าผลการประเมินพฒันาการ
เด็กไปปรับปรงุการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา 4 ดเีลศิ 
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1.10. ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปกีารศกึษา 2562 
 

มาตรฐาน 
ระดบั

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน 4 ดเีลศิ 
     1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 4 ดีเลิศ 
     1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 5 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  4 ดเีลศิ 
     2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน  5 ยอดเยี่ยม 
     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 

     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  4 ดีเลิศ 
     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

     2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรียนรู ้

3 ดี 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 4 ดเีลศิ 
     3.1 จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้  

4 ดีเลิศ 

     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 4 ดีเลิศ 
     3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 ดีเลิศ 
     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

4 ดีเลิศ 

     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพือ่พัฒนาและ
ปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้

4 ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา 4 ดเีลศิ 
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สรปุผลการประเมนิคณุภาพภายนอก 
          โรงเรียนบ้านแซรไปร มผีลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา 
ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีรายละเอียดดังนี ้
 

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(ประถมศกึษา) 

ระดบัคณุภาพ 
ปรบัปรงุ พอใช ้ ด ี ดมีาก 

กลุม่ตวับง่ชีพ้ืน้ฐาน  
ตัวบง่ชีท้ี ่1  ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี    √ 
ตัวบง่ชีท้ี ่2 ผูเ้รยีนมคีณุธรรม  จรยิธรรมและคา่นยิมทีพ่งึประสงค ์    √ 
ตัวบง่ชีท้ี ่3  ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้ และเรยีนรูอ้ยา่งตอ่เนือ่ง    √ 
ตัวบง่ชีท้ี ่4  ผูเ้รยีนคดิเปน็  ท าเปน็   √  
ตัวบง่ชีท้ี ่5  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  √   
ตัวบง่ชีท้ี ่6  ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีน 
                   เปน็ส าคญั 

  √  

ตัวบง่ชีท้ี ่7  ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา   √  
ตัวบง่ชีท้ี ่8  พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดย 
                   สถานศกึษาและตน้สงักดั                  

 √   

กลุม่ตวับง่ชีอ้ตัลกัษณ ์  
ตัวบง่ชีท้ี ่9 ผลการพฒันาใหบ้รรลตุามปรชัญา  ปณธิาน  พนัธกจิ 
                  และวตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

  √  

ตัวบง่ชีท้ี ่10 ผลการพฒันาตามจดุเนน้และจดุเดน่ทีส่ง่ผลสะทอ้น 
                  เปน็เอกลกัษณข์องสถานศกึษา 

  √  

กลุม่ตวับง่ชีม้าตรการสง่เสรมิ  
ตัวบง่ชีท้ี ่11  ผลการด าเนนิงานโครงการพเิศษเพือ่สง่เสรมิบทบาท 
                  ของสถานศกึษา 

  √  

ตัวบง่ชีท้ี ่12  ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพือ่ยกระดบัมาตรฐาน 
                  รกัษามาตรฐาน  และพฒันาสูค่วามเปน็เลศิที ่สอดคลอ้ง 
                  กบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

   √ 

ระดบัคณุภาพรวม   √  

โรงเรยีนมผีลการประเมนิระดับคณุภาพ   ด ี   โดยมคีา่คะแนน  80.12 
 ผลการรบัรองมาตรฐานคุณภาพ     √          รับรอง                     ไม่รับรอง   

สรปุผลการประเมินจากหนว่ยงานภายนอกและขอ้เสนอแนะ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณุภาพภายในและภายนอก 
การติดตามตรวจสอบคณุภาพภายในของสถานศกึษาโดยสถานศกึษาหรือหนว่ยงานต้นสงักดั 

- จดุเดน่  จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะจากการตดิตามตรวจสอบคณุภาพภายในของสถานศกึษาโดย
สถานศกึษาหรอืหนว่ยงานตน้สงักดั 

1. ดา้นคณุภาพผูเ้รยีน 
จดุเดน่ 
          ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้มีความซือ่สัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา รู้จักประหยัดและอดออม   
สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารด้านการพูดได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการท างาน สามารถท างาน
เป็นทีม มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกายแข็งแรง มีความร่าเริงแจ่มใส รู้จักป้องกันตนเอง
จากภัยสิ่ง  เสพติด มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันอาหารกลางวันให้แก่กันและกัน มีการพัฒนาด้านอารมณ์
และสังคมดี มีการแสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา อย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รักการอ่าน 
และรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดข้ึน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
           ผู้เรียนควรได้รับการฝึกและพัฒนาให้รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การ 
ตัดสินใจ การคาดการณ์ และก าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง จากกิจกรรมทีห่ลากหลายทั่วถึงทกุวิชาทุกระดับช้ัน และ
ได้รับการส่งเสรมิให้รูจ้ักสรุปความคิดรวบยอด  สร้างองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการจัดแหล่งเรยีนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งการจัดเครื่องมือสื่อการเรียนการสอนให้ครบ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่ 
 

2. ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
จดุเดน่ 
           สถานศึกษาจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม เป็นสถานศึกษาในโครงการ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน บริหารและจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บุคลากรได้รับการ
พัฒนาและได้รับการนิเทศการท างานจากหลายหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย   มี
การวิจัยในช้ันเรียน  ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้บริหารต้นแบบในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
(SBM)  สร้างความเข้าใจ และความมีสัมพันธ์กับชุมชนเป็นอย่างดี ชุมชนเห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีย่ิง มีแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
จดุทีค่วรพฒันา 
           กระบวนการบริหารงานวิชาการโดยชุมชนมสี่วนร่วมค่อนข้างน้อย ระบบการก ากบัติดตาม และ
ประเมินผลยงัไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  การปรับปรงุหลักสูตรใหส้นองความต้องการของผู้เรียน และทอ้งถ่ิน  มี
การน าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรุงพฒันาค่อนข้างน้อย  กิจกรรมที่กระตุ้นใหผู้้เรียนได้รู้จกัคิดวิเคราะห์  คิด
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สังเคราะห์  คิดแก้ปัญหา ยังไมห่ลากหลายทั่วถึงทุกวิชาทุกระดับช้ัน  และมีการน าเทคโนโลยี  มาใช้พัฒนา
คุณภาพยังไม่เพียงพอทั่วถึงทุกระดับช้ัน  

3. ดา้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
จดุเดน่ 
           ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างสม่ าเสมอ  และ
ต่อเนื่อง มีความพยายามอย่างสูงในการพัฒนาตนเอง ท าแผนการสอนแบบบูรณาการ ครูมีวุฒิ  มีความรู้  มี
ประสบการณ์  มีความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  
 

จดุทีค่วรพฒันา 
           ครูผู้สอนบางส่วนมีการก าหนดแผนการสอนยังไม่หลากหลายชัดเจนครบกระบวนการ       มีบันทึก
สรุปผลหลังการสอน และน าผลไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนยังไม่หลากหลายทั่วถึงทุกวิชา ทุกระดับช้ัน ควรพัฒนาใน
เทคนิควิธีการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย การสร้างและการใช้สื่อนวัตกรรม การพัฒนาด้านการอ่าน การศึกษา 
อย่างต่อเนื่องครบถ้วนทุกคน  และจัดท าแฟ้มพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริม
ความสามารถของนักเรียนตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
 
- แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคตของโรงเรียน คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้เข้ารับการอบรม 
เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาตนเอง  และการสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อใช้แก้ปญัหา
ให้กับผู้เรียนและท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพต่อไป 
 
- ความตอ้งการและการชว่ยเหลอื  
 สิ่งที่โรงเรียนต้องการ คือ การส่งเสริมและสนับสนุน  ในการพัฒนาบุคลากรครู จากองค์กรทาง
การศึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้องได้แก่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3                     ใน
การจัดการอบรม  สัมมนา ทางวิชาการ   ในเรื่องที่ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ โรงเรียนต้องใช้ครูเพื่อท า
หน้าที่ธุรการค่อนข้างมาก ท าให้ครูมีภาระเพิ่มมากข้ึน  ในบางครั้งมากกว่างานสอน และมีอัตราเสี่ยงในการ
ด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่เจตนาได้ ถ้าใช้เวลา  และความเอาใจใส่
น้อยลง เช่น งานการเงิน งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งครูต้องให้เวลาและใหค้วามส าคัญค่อนข้างมาก ความส าคัญ
และจ าเป็นของการเตรียมการสอนจึงอาจลดลงไปตามความจ าเป็น 
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จดุเดน่  จดุทีค่วรพฒันา และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 

 

- จดุเดน่  
1. ดา้นผลการจดัการศกึษา 

ผู้เรียนมีน้ าหนกั-ส่วนสงูเหมาะสมกบัขนาดรูปร่างตามวัย มีรา่งกายแข็งแรงสามารถท ากจิกรรมต่างๆ ได้

คล่องแคล่วว่องไว มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิง่เสพติดและสิ่งมอมเมาเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ดี มีพิษมีภัย

ต่อร่างกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเสพสิง่เสพติดและปลอดจากสิง่มอมเมา รูจ้ักปฏิบัติตนอย่างระมัดระวังในการใช้

ชีวิตประจ าวัน รู้จกัที่จะหลีกเลี่ยงหนหี่างจากสิง่เสพติดและการพนันต่างๆ ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นคว้าหา

ความรู้ต่างๆ ผูเ้รียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง มีผลงานได้รบัเกียรติ รางวัล ผู้เรียนท าความ

เคารพ พ่อแม่ ผูป้กครอง ช่วยเหลืองานบ้านต่างๆ มาโรงเรียนแต่เช้า ทันเข้าแถวเคารพธงชาติและจะช่วยกัน

ปฏิบัติกิจกรรมท าความสะอาดโรงเรียน แต่งกายตามระเบียบ เรียบร้อย สะอาด ตามระเบียบของสถานศึกษามี

ความสุภาพ นอบน้อม มสีัมมาคารวะและมีความรับผิดชอบงาน มีน้ าใจ รู้จกัแบ่งปัน มีความรบัผิดชอบมีความ

ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติตัวตามระเบียบสถานศึกษา รู้จักเก็บรักษาทรัพย์สินส่วนตัว ไม่พูดโกหก ไมล่ักขโมย มีความ

มุ่งมานะในการเรียน มีความรู้ความเข้าใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระบอบประชาธิปไตยและการท า

หน้าที่การเป็นพลเมืองดีตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีวินัยในตนเอง สามารถช่วยเหลือตนเองและ

ผู้อื่นสามารถท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได้ ผู้เรียนสามารถตั้งค าถามจากการอ่านหนงัสือวารสาร การ์ตูนในหอ้งสมุด เพื่อ

หาความรู้เพิม่เตมิ สามารถค้นคว้าหาความรูจ้ากอินเทอร์เนต็ หรือสือ่เทคโนโลยีต่างๆได้ เข้าร่วมกจิกรรมใน

สถานศึกษาอย่างเป็นประจ า ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีความสุขและสนกุสนานในการร่วมกิจกรรมนั้นๆ ได้เข้าร่วม

กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ และให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วมกจิกรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามบริบท

ของวันส าคัญนั้นๆ ได้ถูกต้อง 

 

2. ดา้นการบรหิารจดัการศกึษา 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยหลกัการมีส่วนร่วม ยึดหลักความคุ้มค่าและใช้ทรัพยากรที่มจี ากัดเพื่อเกิด
ประโยชนส์ูงสุดแก่ส่วนรวม มีการบรหิารจัดการทั้ง 4 ด้านคือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบรหิาร
ทั่วไปเป็นไปตามระเบียบ มีแผนการด าเนินงานประจ าปี มีค าสั่งมอบหมายงาน มีการปฏิบัตงิานไม่ซ้ าซ้อน แต่ละ
ฝ่ายมีหัวหน้าฝ่ายร่วมกันกบัคณะครู มีแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 – 2563 แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีการศึกษา 2560 – 2563 มีการรายงานผลการปฏิบัติงานทุกปีมเีอกสารสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
ครบถ้วนทันต่อการใช้งานและมเีอกสารข้อมูลจากผลการประเมินและจากการนเิทศติดตามผล ผูบ้รหิาร คณะครู
และคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกันวางแผนการท างานและพฒันาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาด าเนินการ
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ตามระเบียบการสรรหาและได้คณะกรรมการสถานศึกษาครบตามเกณฑ์ 9 คน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะ
ท าหน้าที่ในการพิจารณานโยบาย แผนพัฒนาสถานศึกษาใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 
2560 – 2563 การจัดท าสาระหลักสูตรสถานศึกษาการจัดกจิกรรมเสริมสร้างการพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน
ทั้งในและนอกสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้มที่สะอาด ถูกสุขลกัษณะ มีการจัดแต่งอาคาร 
สภาพภูมิทัศน์โดยรอบสถานศึกษามีความร่มรื่นจัดสภาพแวดล้อมใหม้ีความความสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน มีการ
ป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย ช่วยดูแลรักษาเครื่องมอื เครื่องใช้ต่างๆให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี ไม่ก่อใหเ้กิดอันตราย
ใดๆ แก่ทุกคนในสถานศึกษา 

 
3. ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

ครูทุกคนช่วยกันจัดโครงสร้างของหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยจะเน้นตามวิชาเอกหรือตาม
ถนัด มีการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติอย่างหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ ฝึกให้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเช่ือมโยงความรู้เดิมกับความรู้
ใหม่ มีการน าผลจาการประเมินผลการเรียนการสอนมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุปัญหา อุปสรรค เพื่อใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาให้แก่ผู้เรียน 

 
4. ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 

สถานศึกษาน ามาตรฐานของต้นสังกัดที่ครบถ้วน 4 มาตรฐาน มาก าหนดเป็นเป้าหมายการพฒันาจัดท า
แผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามกีารประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดท ารายงานประจ าปี 

 
- จดุทีค่วรพฒันา 
1.  ดา้นผลการจดัการศกึษา 
          ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศยังต่ า
กว่าระดับด ี

2. ดา้นการบรหิารจดัการศกึษา 
   ผู้บริหารยงัขาดการนเิทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอน
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานยังขาดการมสี่วนรว่มในการก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษา การ
แต่งตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามระเบียบ  
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3. ดา้นการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
   ครูยังขาดการออกแบบวิธีประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริงและตามศักยภาพของผู้เรียนทีห่ลากหลาย 
รวมทั้งการท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อปรับปรงุแก้ไขและพฒันาข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอน 
 
4. ดา้นการประกนัคณุภาพภายใน 
          สถานศึกษายังขาดการน าผลการด าเนินการในปกีารศึกษาที่ผ่านมาและปัญหาอุปสรรคมาด าเนินการ
ปรับปรงุพฒันาเพื่อวางเป็นแนวทางในการด าเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

 

- โอกาส 
 ผู้น าชุมชนและชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาในทุกด้านตามอัตภาพ 
 
- อปุสรรค 
 ชุมชนบ้านแซรไปรเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตชายแดนไทย – กัมพูชา เสี่ยงต่อการสูร้บกันของทหารและ
เสี่ยงตอ่การแพรร่ะบาดของยาเสพติด ประชากรและผูป้กครองในหมูบ่้านมีฐานะยากจน ไม่มทีี่ดินท ากินมากพอ 
ท าให้รายได้ต่ า ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของบุตรหลาน หลายครอบครัวทีเ่ล่นการพนัน มหีนี้สินรุงรังจนเกิด
ปัญหาติดหนี้นอกระบบ ปัญหาน้ีเป็นปญัหาสะสมเรื้อรังเป็นระยะเวลานาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 31 
 

สว่นที ่2  
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา 

 
   ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศกึษา ดเีลศิ 

 
มาตรฐานที ่1 คณุภาพของเดก็  
ระดับคณุภาพ : ดีเลศิ 
1.1 กระบวนการพฒันา   
มกีารจดัท าแผนการจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั ใหค้รบทัง้  4  ด้าน 

1) มพีฒันาการดา้นรา่งกายแขง็แรง มสีขุนสิยัทีด่แีละดแูลความปลอดภยัของตนเอง   

 มพีฒันาการดา้นรา่งกายแขง็แรง 

o จัดกิจกรรม/โครงการใหส้อดคล้องกบัการพัฒนาเดก็ เช่น  

 กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ   

 กิจกรรมแล่นกลางแจ้ง 

 กิจกรรมการบรหิารร่างกายหน้าเสาธง   

 โครงการแข่งกีฬาสีภายใน    

 โครงการแข่งกีฬากลุ่มโรงเรียน   

 มสีขุนสิยัทีด่ ี   

o จัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กดูแลและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเองจนเป็นนิสัย 

เช่น   

 กิจกรรมการล้างมือก่อนและหลังการรับประทานอาหาร   

 กิจกรรมการล้างมือหลังจากการใช้ห้องส้วม 
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 กิจกรรมการแปรงฟันก่อนนอน 

 ฝึกการท ากจิส่วนตัวในห้องส้วมให้เป็นเวลา 

 ดแูลความปลอดภยัของตนเอง   

o กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

o ฝึกทักษะการเล่นเครื่องเล่นสนามให้กบัเดก็ แนะน าวิธีเล่น  

o ฝึกการเล่นคนเดียวและวิธีเล่นกับผู้อื่นไม่ให้เกิดอันตราย 

2) มพีฒันาการดา้นอารมณ ์ จติใจ ควบคมุ และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 

 กิจกรรมการนัง่สมาธิหน้าเสาธงและในห้องก่อนปฏิบัติกิจกรรม เพื่อควบคุมอารมณ์ได้

เหมาะสมขณะที่ปฏิบัติกจิกรรมด้วนตนเองและผู้อื่น 

 กิจกรรมเสรี/เล่นตามมุม 

o ฝึกการเล่นแบบสร้างสรรค์ให้กบัตัวเองและผู้อื่นเพือ่ความเพลิดเพลิน 

o เล่นเพื่อหาประสบการณ์เป็นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง/เพื่อนในหอ้งเรียน 

3) มพีฒันาการดา้นสงัคม  ชว่ยเหลอืตนเอง และเปน็สมาชกิทีด่ขีองสงัคม 

 การปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง 

 การปฏิบัตกิิจกรรมเสรมิสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

 การแก้ปญัหาง่าย ๆ ด้วยตนเอง 

 จัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 6 กิจกรรมใน 1 วัน ตามแผนการจัดประสบการณ์ เช่น  

o กิจกรรมเคลือ่นไหวและจังหวะ การจัดกลุม่  การปฏิบัติตามค าสั่งเช่นใหจ้ับคู่/

กลุ่ม 

o กิจกรรมสร้างสรรค์ การนั่งเป็นกลุ่ม 

o กิจกรรมเสรี/การเล่นตามมมุ  การเล่นเบทบาทสมมติกบัเพือ่น ๆ 

o กิจกรรมกลางแจง้  เล่นเครื่องเล่นสนามกบัเพื่อน เล่นอิสระกับเพือ่น ๆ 

o กิจกรรมเกมการศึกษา   การเล่นเป็นกลุ่มช่วยกันคิดหาเหตผุล ฯลฯ 

4) มพีฒันาการดา้นสตดิปญัญาสือ่สารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้ 

 จัดท า/หา สือ่ประกอบการจัดประสบการณ์ 

 ส่งเสริมใหเ้ด็กสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 จัดเนื้อหาสาระ/กจิกรรมตามความสนใจ ความถนัด และความแตกต่าง่ระหว่างบุคคล 
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 ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและแกป้ัญหา 

 ให้เด็กฝึกปฏิบัติจริง คิดวิเคราะห์   คิดสร้างสรรค์ 

 กระตุ้นใหเ้ด็กรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาค าตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองทั้งในหอ้ง

และนอกห้องเรียน  เช่น กิจกรรมโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 จัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์หลากหลายเหมาะสมกบัธรรมชาติและ ความต้องการของ

เด็ก 

 สอดแทรกคุณธรรม ซือ่สัตย์สุจริตในกจิกรรมที่จัดประสบการณ์ 

 ส่งเสริมการเรียนรูจ้ากแหล่งต่าง ๆ รู้จกัตั้งค าถามเพือ่หาเหตุผล 

 ให้เด็กเข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึน 

 สรปุประเด็นจากการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้อง 

 ฝึกใหม้ีจิตส านึกในการอนุรกัษ์วัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนา

สิ่งแวดล้อมมจีิตสาธารณะทีมุ่่งท าประโยชน์  และสร้างสิ่งทีด่ีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันใน

สังคมอย่างมีความสุข 

1.2 ผลการด าเนนิงาน  
 เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญัญา บรรลุตามเป้าหมายที่

สถานศึกษาก าหนด มีความพร้อมในการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 ส่งเสริมใหเ้ด็กเข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญในโรงเรียน เช่น ประกวดภาพระบายสีวันภาษาไทย  

วันคริสมาส   ได้รับเกียรติ  

 ส่งเสริมใหเ้ด็กเข้าแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง   

 ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตรและมแีผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมใน

การพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 พ่อแม่ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสรมิพัฒนาการของเด็ก  ให้ควมสนใจ 

ให้ความช่วยเหลือ  และมีส่วนร่วมในการพฒันาเด็ก และเข้าร่วมกิจกรรมทีโ่รงเรียนจัดข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง 
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1.3 จดุเดน่   
  เด็กได้รับอาหารกลางวันและนมอย่างเพียงพอทุกวัน สามารถเล่นเกมกลางแจ้ง เล่นเครือ่งเล่น
สนามออกก าลงักาย เดิน กระโดดได้อย่างคลอ่งแคล่ว ทรงตวัได้ดี จับต้องสิ่งของ จับดินสอ สี แปรงฟันได้
เอง สามารถดูแลตัวเองได้ในการท ากิจวัตรประจ าวันและดูแลสุขอนามยัของตนเองได้ ปฏิบัติตามข้อตกลง
ของห้อง รู้จกัหลีกเลี่ยงกิจกรรมทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บ ท ากิจกรรมเสรจ็ตามที่ได้รบัมอบหมาย เด็กมีความ
สดช่ืน แจ่มใส บอกความต้องการหรือความพอใจของตนเอง บอกช่ือ เพศและจ านวนสมาชิกของตนเองได้ 
รู้จักปรบมือแสดงความยินดีกบัเพือ่นที่ออกมาแสดงผลงานตา่งๆ เด็กจะเลือกเล่นตามมุม เลือกกิจกรรมที่
ตนเองชอบ ท ากิจกรรมทีเ่ลือกเองจนส าเร็จ สามารถเล่นและปฏิบัติกจิกรรมต่างๆ เพื่อนได้ดี มีปฏิสัมพันธ์
กับเพือ่น ครู พ่อแม่ มีการถาม พูดคุย เล่าเรื่องทางบ้านให้ฟงั หัวเราะชอบใจ มสีุนทรียภาพทางด้านศิลปะ 
ดนตรีและการเคลื่อนไหว มีความสนใจและอารมณร์่วมตามจังหวะเพลงด้วยความสนุกสนาน มีความรู้และ
ความเข้าใจในธรรมชาติรอบตัว เช่น สัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ ตามวัย เด็กปฏิบัติกจิวัตรประจ าวันได้ มีความ
รับผิดชอบในการท ากจิกรรมตามที่ครมูอบหมาย รูจ้ักควบคุมตัวเอง รูจ้ักอดทนรอคอยตามล าดับก่อนหลัง 
ในสิ่งที่ต้องการได้ตามวัย รู้จักการขออนุญาต รูจ้ักช่ืนชมในความสามารถ ผลงาน หรือความส าเรจ็ของเพื่อน
โดยการปรบมือและยิ้มอย่างมีความสุข มีน้ าใจ เล่นของเล่นด้วยกัน กล่าวค าขอบคุณครูเมื่อรับสิ่งของ ยกมือ
ไหว้ขอโทษเมื่อท าผิด มีมารยาทในการไหว้แสดงความเคารพครูและผู้ใหญ่ทีรู่้จัก เคารพในข้อตกลงของห้อง 
เข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนาทุกปี ร่วมกันวางแผนและออกความคิดเห็นในการเล่นและท า
กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้เด็กมีทักษะพื้นฐานและมีความรู้พื้นฐานสมวัย 

 
1.4 จดุควรพฒันา 

1. เด็กยังขาดความสนใจที่จะหยบิอ่าน/ใช้หนังสือ ค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือ สือ่สิง่พิมพ์ แต่จะให้

ความสนใจสือ่อีเล็กทรอนิคแทน   

2. สนามเดก็เล่นและเครื่องเล่นสนามเก่าและช ารุด  ไม่มีความปลอดภัยส าหรับเดก็ 

3. ขาดการจัดมมุการเรียนรู้ส าหรบัผู้ปกครอง  

4. ไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลงิที่พร้อมใช้งาน  

5. ครูยังขาดการจัดท าแผนการจัดท าประสบการณ์การเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัอายุ ความพร้อม 

พัฒนาการ และวิธีการเรียนรู้ของเด็กตามบริบทของสงัคม และวัฒนธรรมทอ้งถ่ินทีเ่ด็กอาศัยอยู่  

1.5 แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพใหด้ขีึน้กว่าเดมิ (อยา่งนอ้ย 1 ระดบั)  
 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้เด็กปฐมวัยทุกคนกล้าคิด  
และลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ตามศักยภาพของเด็กแต่ละบุคคล   ส่งเสริม  



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 35 
 

สนับสนุนเด็กให้เป็นคนเก่ง  คนดีของสังคม  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตพิสัยที่ดี  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีความเป็น
ไทย  เรียนรู้อย่างมีความสุข  ตลอดจนผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการให้เด็กเติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ระดบัคณุภาพ : ดเีลศิ 

2.1 กระบวนการพฒันา  
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิที่ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ  
    และสอดคล้องกบัความต้องการของชุมชน ท้องถ่ินอย่างชัดเจน  
 2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบรหิารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสม 
ครอบคลมุประเด็นหลักต่อไปนี ้
 2.1 พัฒนาวิชาการที่เน้นผู้เรียนทุกกลุม่เป้าหมาย และด าเนนิการอย่างเป็นรูปธรรม  
 2.2 พัฒนาครูและบุคลากรที่ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.3 บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศทีม่ีความถูกต้อง ครบล้วน ทันสมัย และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดี  
3. ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่ายมีส่วนร่วมและมเีครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด 
    การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบรหิารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
 
2.2 ผลการด าเนนิงาน 
ด้านกระบวนการทางการศึกษา สถานศึกษามีการสง่เสริมก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่
หลากหลายและเน้น ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อ ใช้สื่อ และจัดท าระบบดูแลช่วยเหลอืเด็ก 
นิเทศติดตามผลการจัด ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด้าน
ผลผลิตทางการศึกษา เด็กมีพฒันาการด้านร่างกาย อารมณจ์ิตใจ สังคม สติปญัญาได้ดีเหมาะสมตามวัย 
สามารถน ามา บรูณาการในชีวิตประจ าวันได ้
 
2.3 จดุเดน่ 
            1. ด้านกระบวนการ สถานศึกษาบรหิารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบริหารหลักสูตรโดย
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจน เป็นปจัจบุันสามารถตรวจสอบได้ จัด
โครงการ กิจกรรมสง่เสรมิสนบัสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ จัดการศึกษา ด าเนินงานตามแผนพฒันา
การศึกษาที่ ก าหนดไว้ 
            2. สถานศึกษามีการส่งเสริมก ากับดูแลให้ครจูัดท า แผนการจัดประสบการณ์ทีห่ลากหลายและเน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสือ่ ใช้สื่อ และจัดท าระบบดูแลช่วยเหลอืเด็ก นิเทศติดตามผลการจัด
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ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ สง่ผลใหเ้ด็กมี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจัดท าโครงสร้างการบรหิาร
ชัดเจน/แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนภูมิองค์กร/โครงสร้างการบริหาร 
2.4 จดุควรพฒันา 
ด้านกระบวนการ ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสาร ด้านสารสนเทศ กจิกรรมของสถานศึกษา ต่อชุมชน
อย่างต่อเนื่อง และ เป็นปจัจบุัน 
 
2.5 แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพใหด้ขีึน้กว่าเดมิ (อยา่งนอ้ย 1 ระดบั)  
        1. โรงเรียนควรสง่เสรมินักเรียนได้ศึกษาแหลง่เรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถ่ินของชุมชนใหเ้ป็นรูปธรรม รู้
คุณค่าความส าคัญของชุมชน รักและหวงแหนชุมชน  
        2. โรงเรียนควรสง่เสรมิด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ เน้นให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และ เข้า
ร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ  
        3. โรงเรียนควรปลูกฝั่งนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม จัดกจิกรรมหรือการเรียนการสอนให้นกัเรียนมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
        4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถในการคิด แก้ปญัหา และการใช้เทคโนโลยี  
        5. ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ทีส่ าคัญของศตวรรษที่ 21 

 
มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 

ระดบัคณุภาพ : ดเีลศิ 

3.1 กระบวนการพฒันา 
  - กิจกรรมแปรงฟันให้ถูกวิธี และ กิจกรรมการล้างมือ 7 ข้ันตอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายในการให้ความรู้ทั้งผู้ปกครองและเด็กเพื่อให้มี
ความรู้และเข้าใจข้ันตอนในการแปรงฟนัและลา้งมืออย่างถูกวิธี ครูมีการดูแลให้เด็กมีการปฏิบัติทัง้ก่อนรับประทาน
อาหาร และหลังจากเข้าห้องน้ าทุกครั้ง มีการบันทึกผลพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลในการดูแลเด็ก
ร่วมกับผู้ปกครอง 

  - กิจกรรมตรวจสุขภาพทุกสัปดาห์ ประกอบด้วย ตรวจเล็บ กิจกรรมตรวจเหา ตรวจความสะอาดของ

ร่างกาย และเสื้อผ้า โดยจะมีการตรวจทุกเช้าหลังเด็กเคารพธงชาติ และบันทึกผลเด็กเป็นรายบคุคลเพื่อใช้เปน็

ข้อมูลในการดูแลเด็ก   

      - กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมกลางแจง้ ซึ่งครูจัดกิจกรรมทกุวันตามตารางกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 

มีเป้าหมายเพื่อให้เด็กได้เล่นนันทนาการ และออกก าลังกาย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็กใหญ่ ให้มีพัฒนาการที่
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เหมาะสม ซึ่งเด็กจะได้รับการจัดประสบการณ์ทั้งในรูปแบบเกมการศึกษากลางแจ้ง หรือ กิจกรรมการเล่น

กลางแจ้งอย่างเสรี และการเล่นเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย 

 - กิจกรรมการช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง ซึ่งครูจะดูแลช่ังน้ าหนักวัดส่วนสูงเด็กทุกเดือนและบันทึกข้อมูลไว้
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลเด็ก ซึ่งเด็กคนใดที่มีน้ าหนักและส่วนสูงไม่เป็นไปตามเป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด ครูจะดูแลในเรื่องอาหารและนมเป็นพิเศษ และน าข้อมูลเด็กส่งต่อไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดูแล  
 - กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนจากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา และชุมชน ซึ่งครูจะจัด
กิจกรรมทุกสัปดาห์ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมส ารวจ โดยบูรณาการใน 6 กิจกรรมหลักประจ าวัน เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้
จากประสบการณ์ตรง เข้าใจบริบทวิถีชีวิตชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ และได้น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต     จากการจัด
กิจกรรมส ารวจครูได้บูรณาการให้เด็กได้น าสิ่งที่ได้เรียนรู้มาต่อยอดในการปฏิบัติกิจกรรมใบงาน เช่น วาดภาพ
ระบายสี การเล่าเรื่องน่าสนใจ เป็นต้น 
           - กิจกรรมปฏิบัติการทดลองทางวิทยาทยาศาสตร์ ตามกรอบกิจกรรมของโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
เช่น กิจกรรมการศึกษาเรื่อง การเดินของปู เป็นต้น โดยในการจัดกิจกรรมครูได้ก าหนดให้เด็กทุกคนได้ร่วมลงมือ
ปฏิบัติ สังเกต และร่วมซักถามสิ่งที่สงสัย หรือต้องการเรียนรู้ โดยเน้นทรัพยากรที่มีในชุมชน ท้องถ่ินเป็นหลักใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงสร้างเสริมทักษะการสังเกต การคิด 
และแก้ปัญหาร่วมกันของเด็ก 
 

3.2 ผลการด าเนนิงาน 
       จากการด าเนินกจิกรรมเพื่อพฒันาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง
สถานศึกษาได้มีการก าหนดเกณฑเ์ป้าหมายในการพัฒนาเดก็ไว้เป็นกรอบในการพัฒนา ในแต่ละกิจกรรมเพื่อ
เป็นค่ามาตรฐานแกนกลางให้ครูได้น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาเด็กให้มีพฒันาการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ซึ่งผลการด าเนินกจิกรรม พบว่าทุกกจิกรรมสามารถมผีลการด าเนินงานบรรลเุป้าหมายตามแผน ในระดับ
คุณภาพเฉลี่ย ดีเลิศ และเมื่อน าผลการประเมินพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีเ่น้นเดก็เป็นส าคัญ ซึง่
ผลการด าเนินการเมื่อเปรียบเทียบผลกับปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง และมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาด้านปฐมวัยที่สถานศึกษาก าหนดไว้ โดยสามารถพฒันาครู
ให้ได้รับรางวัลครูผูฝ้ึกสอนนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการระดบักลุ่มโรงเรียน  
 

3.3 จุดเด่น  
       สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก มีอาคารสถานที่สื่อธรรมชาติที่สามารถ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  และสถานศึกษาได้ผ่านการประเมินบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและได้รับการรับรอง
จากคณะกรรมการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
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3.4 จุดควรพัฒนา  
                1. ครูควรมีการน าสื่อบุคคล เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน หรือเครือข่ายในชุมชนเข้ามาร่วมในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ให้หลากหลายเพิ่มข้ึน 
   2. ครูควรจัดกิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ จากการลงมือปฏิบั ติ เช่น 
การจัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ เกมการศึกษากลางแจ้ง เป็นต้น 
   3. ครูควรมีการจดบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกวัน และประเมินผลทุกกิจกรรม และมีการ
สรุปผลเพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาเด็กตามสภาพจริง และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร 

 
3.5 แผนงาน/แนวทางพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นกว่าเดิม (อย่างน้อย 1 ระดับ) 
                สถานศึกษาได้มีการน าผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2563 มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและจุด
ควรพัฒนา และน าผลมาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้  
   1. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเหมาะสมตามวัย  มีความกล้าแสดงออก มีสุนทรียภาพ ซึ่งเด็ก
ควรได้รับการส่งเสริมในการแสดงออกด้านสุนทรียภาพอย่างเต็มศักยภาพ จากการส่งเสริมให้ได้แสดงออกใน
กิจกรรมร่วมกับชุมชนเครือข่าย การส่งเข้าประกวดในด้านสุนทรียภาพ อีกทั้งควรได้รับการพัฒนาในด้านดนตรี
พื้นบ้านโดยมีการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสื่อ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็กท าให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสถานศึกษาควรมีการจัดสรร
พื้นที่ส าหรับเป็นแหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติเฉพาะปฐมวัยให้ชัดเจน และพัฒนาสื่อธรรมชาติให้มีความหลากหลาย
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กต่อไป 
   3. การพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย และ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
     4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ยุค 4.0 
 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมระดบัการศกึษาปฐมวยั 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอยูใ่นระดบั  ดเีลศิ 
  

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกจิกรรมต่างๆ สง่ผลให้สถานศึกษาจัดการพฒันาคุณภาพ 
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดเีลศิ 
ทั้งนี้เพราะ 

                             มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดเีลศิ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ดเีลศิ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดเีลศิ 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดเีลศิ 
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ผลการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 

มาตรฐาน ระดบัคณุภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ  ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศกึษา ดเีลศิ 

มาตรฐานที ่1 คณุภาพของผูเ้รยีน  

ระดับคณุภาพ : ดีเลศิ 

1.1 กระบวนการพฒันา  

 สถานศึกษามีการบรหิารจัดการศึกษาโดยเน้นการปฏิรปูการเรียนรู้ทั้งเน้นผูเ้รียน เป็นส าคัญเพือ่ให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ใช้หลกับริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเน้นการมสี่วนร่วมของทกุ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดการศึกษา มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครจูัดการเรียนรู้ให้
เป็นไปตามศักยภาพของผูเ้รียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลกัสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกบัผูเ้รียน พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผูเ้รียนและมี
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การเรียนการสอนนอกจากนีส้ถานศึกษาได้มีการด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา ความเป็นประชาธิปไตย การ
ท างานและความรับผิดชอบร่วมกันท าให้ผูเ้รียนได้รบัประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 
   

มาตรฐาน โครงการ ตัวชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 

โครงการพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการศึกษา 
  - วัดผลประเมินผลและ
ยกระดับผลสมัฤทธ์ิ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 
ข้อที่ 1 - 6 

- ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 
8 กลุ่มสาระผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตร
ของสถานศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 
96.76 
 

โครงการสง่เสรมิคุณภาพและ
ศักยภาพผู้เรียน 
    -แข่งขันทักษะวิชาการ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 
ข้อที่ 1 - 6 

ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนา
และสง่เสรมิความสามารถตามความ
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ถนัดและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 

โครงการการพัฒนาทกัษะ
การเรียนรู ้
  -วันภาษาไทย วันสุนทรภู่
และวันต่อต้านยายเสพติด
โลก 
 - สัปดาห์อาเซียน 
 -วันวิทยาศาสตร์ 
 - วันคริสต์มาส 
 -ภาษาอังกฤษ English 
Kids สนุก 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 
ข้อที่ 1 - 6 

ผู้เรียนร้อยละ 84 ได้รับการพัฒนา
และสง่เสรมิความ สามารถตามความ
ถนัดและความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพ
ของผู้เรียน 

โครงการกจิกรรมวันส าคัญ 
 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี 1.1 
ข้อที่ 1 - 6 

- ผู้เรียนรอ้ยละ 95 เข้าร่วมกจิกรรม
วันส าคัญ 
 

โครงการแข่งขันกีฬาภายใน มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
ข้อที่ 4 

-ผู้เรียนร้อยละ 95 ได้รับการพฒันา
ทักษะทางการกีฬา 
-ผู้เรียนร้อยละ 95 มีสุขภาพกาย
แข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬา 
 

โครงการแข่งขันกีฬาระดบั
กลุ่ม กพศ.และระดับเขต
พื้นที ่

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
ข้อที่ 4 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการพฒันา
ทักษะทางการกีฬา                                           
- ผู้เรียนรอ้ยละ 85 มีสุขภาพกาย
แข็งแรง 

โครงการสง่เสรมิ
ประชาธิปไตยและระเบียบ
วินัยในโรงเรียน 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
ข้อที่ 1 – 4 

-ผู้เรียนร้อยละ 94.28 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มีภาวะผู้น าและเป็นผู้
ตามที่ด ี
 

โครงการอนามัยโรงเรียนเพื่อ
ส่งเสริมสุขภาพ 

มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี  1.2 
ข้อที่ 4 

- ผู้เรียนรอ้ยละ  90  ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นเมือ่อยู่โรงเรียน 
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โครงการออมสินออมทรัพย ์ มาตรฐานที่ 1 
ตัวบ่งช้ี 1.2 
ข้อที่ 1 

-ผู้เรียนร้อยละ 80.50 มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ในการออม 
 

 

1.2 ผลการด าเนนิงาน  
 -  ในด้านผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ ผูเ้รียนสามารถอ่าน การสือ่สาร คิดค านวณ และคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา รู้จักการวางแผนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย สามารถสร้างนวัตกรรม และสบืค้นข้อมลูหรือแสวงหาความรูจ้ากสือ่ 
เทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรูเ้ท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนมีความกล้าแสดงออก สามารถ
ปรับตัวเข้ากับสังคมได้และมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลกัสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทกัษะพื้นฐาน
และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
 - ผู้เรียน มีค่านิยมที่พงึประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดี มีทกัษะในการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง มีความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย มีความการสง่เสรมิและจัดกรรมที่ร่วมกันอนุรกัษ์ความ
เป็นไทย ยอมรับที่จะอยูก่ันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนมีสุขนสิัย สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี และมี
สุนทรียภาพ มผีลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมนิในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ประเดน็ 
 

ผลการประเมนิ 

1.1 ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน 
 
 
ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน  
(ป.1- ป.6) 
(ระดับ ดีเลิศ) 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มผีลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ความสามารถใน
การสือ่สาร คิด
ค านวณ  
และคิดวิเคราะห ์
(ระดับ ดีเลิศ) 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มผีลการประเมินความสามารถในการสือ่สาร คิดค านวณ และคิด
วิเคราะห์ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
(ระดับ ดี)  

 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีฯ 
(ระดับ ดี)  

 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีฯ 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตาม
หลักสูตร 
(ระดับ ดีเลิศ)  

 
 
 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตร 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มผีลการประเมินความรู้ ทกัษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติ
ที่ดีต่องานอาชีพ 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 
 
ด้านการมีคุณ
ลักณษะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษา
ก าหนด 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการมีคุณลักณษะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

 
 
 

ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มผีลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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ด้านความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและ 
ความเป็นไทย 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 

 
 

การยอมรับที่จะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างที่
หลากหลาย 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละผลการประเมินผูเ้รียนด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลาย
  ช้ันประถมศึกษาปทีี่  1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ           

 
 

ร้อยละผลการประเมินผูเ้รียนด้านสุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่  1 – 6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ           



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 46 
 

สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิต
สังคม 
(ระดับ ยอดเยี่ยม) 

 
 

1.3 จดุเดน่ 
 

 ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละระดบัช้ัน 
สามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา  สามารถ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษา และมีความ
พร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน ผูเ้รียนไดร้ับการปลูกฝังให้มีความซื่อสัตย์สจุริต มเีมตตากรุณา 
รู้จักประหยัดและอดออม  สามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารดา้นการพูดได้ดี มีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รัก
การท างาน สามารถท างานเป็นทีม มเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุรติ ผู้เรียนส่วนใหญม่ีสุขภาพกายแข็งแรง มีความร่าเริง
แจ่มใส รูจ้ักป้องกันตนเองจากภัยสิ่ง  เสพติด มจีิตใจเอื้อเฟือ้เผื่อแผ่ รูจ้ักแบง่ปันอาหารกลางวันให้แก่กันและกัน มี
การพัฒนาด้านอารมณ์และสงัคมดี มีการแสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา อย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนได้รบัการ
ปลูกฝังให้รกัการอ่าน และรูจ้ักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมทีส่ถานศึกษาจัดข้ึน 
 
1.4 จุดควรพัฒนา     
       
 ผู้เรียนควรได้รับการฝึกและพัฒนาให้รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ การคาดการณ์ 
และก าหนดเป้าหมายด้วยตนเอง จากกิจกรรมที่หลากหลายทั่วถึงทุกวิชาทุกระดับช้ัน และได้รับการส่งเสริมใหรู้จ้กั
สรุปความคิดรวบยอด  สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองจากการจัดแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งการจัด
เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนให้ครบ เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
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1.5 แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพใหด้ขีึน้กว่าเดมิ (อยา่งนอ้ย 1 ระดบั)   
      1) พัฒนาให้นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดบัช้ัน  
 2) พัฒนาให้นกัเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตผุลประกอบการตัดสินใจ มกีารอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหาอย่างมี
เหตผุล   
 3) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เช่ือมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
 4) พัฒนาให้นกัเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ตนเอง และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสือ่สาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
 5) พัฒนาให้นกัเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลกัสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทัง้ 
 6) พัฒนาให้นกัเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดบัชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดบัช้ันที่สงูข้ึน มีพฤติกรรมเป็นผู้ทีม่ีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  
 7) พัฒนาให้นกัเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนรุักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทัง้ภูมิปญัญาไทย     
 8) พัฒนาให้นกัเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
   

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 

ระดับคณุภาพ : ดีเลศิ 

2.1 กระบวนการพฒันา  
 โรงเรียนมกีารวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยทุธ์ ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่ชัดเจนเพื่อใหส้อดคล้องกบัหน่วยงานต้นสังกัดและได้ด าเนินการวิเคราะหส์ภาพปัญหา 
ผลการจัดการศึกษาทีผ่่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อเพือ่พัฒนาคุณภาพผูเ้รียน มีการปรับแผนพฒันา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ใหส้อดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพฒันา และนโยบาย
การปฏิรปูการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรพัยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานใหผู้ร้ับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนา
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ตาแผนงานเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายที่ก าหนดไว้มีการด าเนินการนิเทศ ก ากบัติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และ
สรปุผลการด าเนินงาน 
 

มาตรฐาน โครงการ ตัวชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน 

มาตรฐานที ่2 
กระบวนการบรหิารและ 
การจดัการศกึษา 
 
 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2562 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1-5 
 

- จัดการศึกษาฟรีในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียน  ร้อยละ 100  
 - ผู้เรียนได้รับการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรูร้้อยละ 
100                                  
- โรงเรียนด าเนินโครงการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปี
การศึกษา 2562 ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสทิธิภาพ
ผู้เรียนได้รับการการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรูท้ี่
หลักสูตรก าหนดและมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 

ด าเนินการตามนโยบายการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา(ปัจจัยพื้นฐาน
นักเรียนยากจน)   

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 

 
 

-จัดการศึกษาฟรีในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่
ผู้เรียน  ร้อยละ 100  
 - ผู้เรียนได้รับการศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรูร้้อยละ 
100                                  
- โรงเรียนด าเนินโครงการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปี
การศึกษา 2562 ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสทิธิภาพ
ผู้เรียนได้รับการการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรูท้ี่
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หลักสูตรก าหนดและมี
คุณภาพสูงข้ึน 
 

โครงการพัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี  4 

- ครูร้อยละ 94.16 เข้ารับ
การ อบรมสัมมนาทาง
วิชาการ ศึกษาดูงาน 
 

โครงการนิเทศภายใน มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 4 

- ครูร้อยละ 100 ได้รับการ
นิเทศภายใน 

โครงการซ่อมแซมวัสดุ
ครุภัณฑ์ 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 - 5 

 

-วัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับการ
ซ่อมแซมแล้วใช้งานได้เป็น
ปกต ิการบรหิารพสัดุมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 93            
 

โครงการสมัพันธ์ชุมชน มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 

 

ชุมชนร้อยละ 98 มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา 
และการพัฒนาโรงเรียนใน
ด้านต่างๆ 
 

โครงการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูป้กครอง 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 

 

-คณะกรรมการสถานศึกษา
และผูป้กครองร้อยละ 90 มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และการพัฒนาโรงเรียนใน
ด้านต่างๆและรับทราบข้อมูล
ต่างๆของโรงเรียน 
 

 โครงการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 

 

-ผู้เรียนร้อยละ 85 ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลอื ส่งเสริมและ
พัฒนาเต็มศักยภาพ 
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โครงการพัฒนาระบบงาน
ธุรการ 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 

 

-มีการด าเนินงานธุรการ
โรงเรียนเป็นปัจจุบันมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว คิด
เป็นรอ้ยละ 90 
 

 โครงการจัดหาหมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร    
 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 

- สามารถจัดหาหมึกเครื่อง
ถ่ายเอกสาร   คิดเป็นร้อยละ 
96.40 
 

 โครงการการพัฒนา
ผู้บริหารให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 
 

- 

 โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์
อาคารสถานที่และพฒันา
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี  5 
 

-ร้อยละ 90   สภาพแวดล้อม
บริเวณโรงเรียนและอาคาร
สถานที่และพัฒนาสะอาด 
เรียบร้อยสวยงามอยูเ่สมอ 

 โครงการพัฒนาแหลง่เรียนรู้ 
ICT 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี  6 
 

-ร้อยละ 80  มีการจัดซื้อ
อุปกรณ์พฒันาแหล่งเรียนรู้ 
ICT ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

 โครงการระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
  - แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนพฒันา
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/รายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา(Sar) 
 

มาตรฐานที่ 2 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 

 

โรงเรียนมกีารจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนพฒันา
โรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล/แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี/รายงานประจ าปี
ของสถานศึกษา(Sar) 
คิดเป็นร้อยละ 89 

 

 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 51 
 

2.2 ผลการด าเนนิงาน  

2.1 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกจิสอดคล้องกับหน่วยงานต้นสงักัดและสภาพ
ปัญหาความต้องการพัฒนาของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถ่ิน 
และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปตามแผนการศึกษาชาติ 
 2.2 แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปสีอดคลอ้งกบัการพัฒนาผู้เรียนทุก 
กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้ีความรู้ความเช่ียวชาญ ตามมาตรฐานต าแหนง่
โดยพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ วิชาการ ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง 
 2.3 ผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย และเครือข่ายการพฒันาคุณภาพสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมวางแผน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และรบัทราบ รบัผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 2.4 สถานศึกษามีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา ที่ 
เหมาะสม เป็นระบบและต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 2.5 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารและการจัดการเชิงระบบ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมา 
ภิบาล และแนวคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง โดยมุง่พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

โดยมีผลการพัฒนาเชิงประจกัษ์  ดังนี ้
 

วิธดี าเนนิการ
พฒันา 

ผลการพฒันา 

 
การพัฒนาครู 
บุคลากรทาง 
การศึกษา 

ร้อยละแสดงจ านวนครั้งที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการอบรมและพัฒนาวิชาชีพ 
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การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และ
ประเมินผล 

ร้อยละของครทูี่ได้รับการนเิทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร 

 
 

   

2.3 จดุเดน่ 
 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกจิที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน จัดองค์กรและโครงสร้างการ
บรหิารชัดเจน ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม มีการวางแผนพัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียน  การจัดบุคลากร
ได้รับการพัฒนาและได้รับการนเิทศการท างานจากหลายหนว่ยงาน มีการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย   มีการวิจัยในช้ันเรียน  ผู้บริหารเป็นผูม้ีวิสัยทัศน์   
   
2.4 จดุควรพฒันา 
 กระบวนการบริหารงานวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมค่อนข้างน้อย ระบบการก ากบัติดตาม และ
ประเมินผลยงัไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  การปรับปรงุหลักสูตรใหส้นองความต้องการของผู้เรียน และทอ้งถ่ิน  มี
การน าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรุงพฒันาค่อนข้างน้อย  กิจกรรมที่กระตุ้นใหผู้้เรียนได้รู้จกัคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  คิดแก้ปัญหา ยังไมห่ลากหลายทั่วถึงทุกวิชาทุกระดับช้ัน  และมีการน าเทคโนโลยี  มาใช้พัฒนา
คุณภาพยังไม่เพียงพอทั่วถึงทุกระดับช้ัน 

 
2.5 แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพใหด้ขีึน้กว่าเดมิ (อยา่งนอ้ย 1 ระดบั)   
         1)   มีการจัดท าและทบทวนเพือ่พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรทอ้งถ่ินเป็นประจ าทุกปีและ
ต่อเนื่อง 

2)   จัดให้มีการการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง                              
3)   ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
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4)   จัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ และทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
5)   บริหารจัดการรับ-จ่ายเงินงบประมาณอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
6)   พัฒนาบุคลากรอบรมและศึกษาดูงาน 

          7)   พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการมสี่วนร่วมในการบรหิาร 
จัดการศึกษา 

           8)   ส่งเสรมิความสัมพันธ์กับชุมชนให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเป็นส าคญั 
ระดับคณุภาพ : ดีเลศิ 

3.1 กระบวนการพฒันา 
โรงเรียนมกีารจัดหลักสูตรด าเนินการส่งเสริมการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มกีารจัดกิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบรูณาการภาระงานช้ินงาน 
ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดย 1 ช้ินงาน สามารถน าไปใช้วัดประเมินผลได้หลากหลายวิชา สนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนทีเ่น้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรูด้้วยโครงงาน มีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการ
ส่งเสริมใหผู้้เรียนพฒันาตามธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน มีสือ่โสตทัศนูปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอนครบทกุห้องเรียน สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

 
3.2 ผลการด าเนนิงาน 

จากการด าเนินงาน / โครงการ / กิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อพฒันาให้ครกูารจัดการเรียนการสอนที่ 
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ส่งผลใหผ้ลการประเมินคุณภาพมาตรฐานที่ 3 อยูใ่นระดับ ดเีลศิ 
   

มาตรฐาน โครงการ ตัวชีว้ดั ผลการด าเนนิงาน 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 
 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ห้องสมุด 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ี 2 

- ผู้เรียนรอ้ยละ 85 
สามารถใช้ห้องสมุด และ
แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและ
แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ค้นคว้าหาความรู้ 
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- แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

 

โครงการปรับปรงุ
หลักสูตรสถานศึกษา 
 

 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ี 1-5 

มีจัดท าโครงการปรับปรงุ
หลักสูตรสถานศึกษาข้ึนมา
ใหม่และทบทวนหลกัสูตร
อย่างต่อเนื่อง(ปรบัปรุงปี 
2562) ร้อยละ 100 
 

โครงการจัดหาสื่อวัสดุ
เพื่อการเรียนการสอน 
 

 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ี 1-5 

- ครูไดจ้ัดหาสื่อวัสดเุพื่อ
จัดการเรียนการสอน 
และผูเ้รียน มกีารเรียนรู้
จากสือ่และป้ายนิเทศที่ครู
จัดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
 

โครงการโรงเรียน
คุณธรรม 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ี 1-5 

- ผู้เรียนรอ้ยละ 80 
มคุีณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะที่พึงที่ด ี
ประสงค์ 

โครงการเข้าค่ายพักแรม
คืนลูกเสือเนตรนาร ี

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ี 1-5 

- ผู้เรียนรอ้ยละ 95.21 
มีระเบียบวินัยมีทักษะชีวิต 
 

โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานศึกษา
เพื่อการเรียนรูท้ี่ยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ี 2 

- ผู้เรียนรอ้ยละ 90 ได้เข้า
ร่วมการทัศนศึกษา 
 

 โครงการวันอ าลาสถาบัน
และปจัฉิมนิเทศ   

มาตรฐานที่ 3 
ตัวบ่งช้ี 1 – 5 

 

ผู้เรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่ 6 ร้อยละ 97 เข้าร่วม
กิจกรรม 
 

3.2 จดุเดน่ 

 ครูรู้เป้าหมายการศึกษา และเป้าหมายของหลักสูตร  สามารถที่จะจัดการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มี
กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีส่ร้างโอกาสให้ทกุคนมสีว่นร่วม    ส่งเสรมิการใช้แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่ยึดโยงกบับริบทของชุมชนและทอ้งถ่ิน  ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน  สนับสนุนงบประมาณในการไปศึกษานอกสถานที ่ของครูและผู้เรียนอย่างเต็มที่  ท าใหผู้้เรียนได้รับ
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ประสบการณ์ตรง มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงอิงพัฒนาการของผูเ้รียนครผูู้สอนได้รบัการพฒันา
ด้านการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ครูทกุคนจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีวุฒิ มีความรู้ 
มีประสบการณ์ในการท างาน  มีความสามารถตรงกับงานทีร่บัผิดชอบ  มีจ านวนครูตามเกณฑม์ีการสนบัสนุน 

 
3.4 จดุควรพฒันา             

ครูผูส้อนบางส่วนมีการก าหนดแผนการสอนยังไมห่ลากหลายชัดเจนครบกระบวนการ  มีบันทึกสรปุผล   
หลงัการสอน และน าผลไปพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนยงัไม่หลากหลายทั่วถึงทุกวิชา ทุกระดบัช้ัน ควรพัฒนาในเทคนิค
วิธีการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยทีี่ทันสมัย การสร้างและการใช้สือ่นวัตกรรม การพัฒนาด้านการอ่าน การศึกษา อย่าง
ต่อเนื่องครบถ้วนทุกคน  และจัดท าแฟ้มพฒันาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการส่งเสริมความสามารถ
ของผู้เรียนตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล 
 
3.5 แผนงาน/แนวทางพฒันาคณุภาพใหด้ขีึน้กว่าเดมิ (อยา่งนอ้ย 1 ระดบั)  

1)   การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2)   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถ่ิน 
3)  การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4)  การส่งเสริมการอ่านห้องสมุด 
5)  การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
6)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
7)  การเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือเนตรนาร ี
8)  การทัศนศึกษานอกสถานที่     
 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอยูใ่นระดบั   ดเีลศิ 

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับ ดีเลิศ      
ทั้งนี้ เพราะ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดบั ดเีลศิ  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการศึกษา อยู่ในระดับ ดเีลศิ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดบั ดเีลศิ    

        ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านแซรไปร มุ่งพฒันาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม น าความรู้     
มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ โดยยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และสามารถด ารงชีวิตอยู่
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ในสังคมได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ โดยใช้เทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้ต่างๆ จัดระบบการบรหิารและจัดการศึกษาโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
และมุ่งสู่มาตรฐานสากล โดยได้รบัความร่วมมอือย่างเต็มทีจ่ากคระกรรมการสถานศึกษาเครือข่ายผู้ปกครอง 
องค์กรทางศาสนา และชุมชนทีเ่ข้ามาพฒันา เพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาช้ันน าของชุมชน ทั้งนี้สถานศึกษามี
การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนอย่างหลากหลายที่เปน็ไปตามปัญหาและความต้องการพัฒนาตามสภาพของ
ผู้เรียน สอดคลอ้งกบัจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถ่ินผูเ้รียนมีความสามารถในการอ่านและ
เขียน การสื่อสาร ความสามารถในการคิดค านวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี และมีความ
ประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลกัษณะตามที่สถานศึกษาก าหนดปรากฏอย่างชัดเจนในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการของผูบ้รหิารสถานศึกษามีผลประเมินอยู่ในระดับดเียี่ยม จากการด าเนินงานตามงาน
ตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ครูมีการก าหนด เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะส าคัญของผูเ้รียน และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์มีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
น าข้อมูลมาใช้วางแผนในการจัดการเรียน การสอน เพือ่พัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ มีการออกแบบและ
จัดการเรียนรู้เพือ่ตอบสนอง ความต้องการและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนอย่างเหมาะสม ครมูีการ
ผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด มีการวัดผลประเมินผลทีห่ลากหลาย ครูสามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้ผูเ้รียนทั้งด้านการเรียนและด้านคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและด าเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมสี่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการด าเนินงานทีผ่่านมาเป็นฐานใน
การพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา โดยสถานศึกษาให้ความส าคัญกับผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
 
สรปุผลการประเมินในภาพรวมระดบัการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาอยูใ่นระดบั   ด ี

จากผลการด าเนินงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้สถานศึกษาจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบผลส าเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่าได้ระดับยอดเยี่ยม ทั้งน้ี เพราะ
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับดีเลิศ  ..... มาตรฐาน 
ทั้งน้ี  
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สว่นที ่3 

สรปุผลการประเมนิ และแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา (3-5 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้ น จากผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน 
พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงข้ึนในอนาคตดังนี้ 
 
ระดับการศกึษาปฐมวยั  ระดับคณุภาพ : ดีเลศิ 

จดุเดน่ จดุควรพฒันา 
ดา้นคณุภาพของเดก็ 
- เดก็ได้รับอาหารกลางวันและนมอย่างเพียงพอทุกวัน 
สามารถเล่นเกมกลางแจ้ง เล่นเครื่องเล่นสนามออกก าลัง
กาย เดิน กระโดดได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี จับ
ต้องสิง่ของ จบัดินสอ สี แปรงฟันได้เองสามารถดูแล
ตัวเองได้ในการท ากิจวัตประจ าวัน และดูแลสุขอนามัย
ของตนเองได้ ปฏิบัตติามข้อตกลงของห้อง รูจ้ัก
หลีกเลี่ยงกจิกรรมที่ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ ท ากิจกรรม
เสร็จตามที่ได้รับมอบหมาย เด็กมีความสดช่ืน แจ่มใส 
บอกความต้องการหรือความพอใจของตนเอง บอกช่ือ 
เพศและจ านวนสมาชิกของตนเองได้ รู้จักปรบมือแสดง
ความยินดีกับเพื่อนที่ออกมาแสดงผลงานต่างๆ เด็กจะ
เลือกเล่นตามมมุ เลือกกิจกรรมที่ตนเองชอบ ท า
กิจกรรมที่เลือกเองจนส าเร็จ สามารถเล่นและปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ เพือ่นได้ดี มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ครู พ่อ
แม่ มีการถาม พูดคุย เล่าเรื่องทางบ้านให้ฟงั หัวเราะ
ชอบใจ มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรีและการ
เคลื่อนไหว มีความสนใจและอารมณร์่วมตามจังหวะ
เพลงด้วยความสนุกสนาน มีความรู้และความเข้าใจใน
ธรรมชาติรอบตัว เช่น สัตว์ ต้นไม้ ดอกไม้ต่างๆ ตามวัย 
เด็กปฏิบัตกิิจวัตรประจ าวันได้ มีความรับผิดชอบในการ

ดา้นคณุภาพของเดก็ 

1.  เด็กยงัขาดความสนใจทีจ่ะหยิบอ่าน/ใช้หนงัสอื 
ค้นคว้าข้อมูลจากหนงัสอื สื่อสิ่งพมิพ์ แต่จะให้ความ
สนใจสื่ออีเล็กทรอนิคแทน   
2. สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามเก่าและช ารุด  
ไม่มีความปลอดภัยส าหรับเด็ก 
3. ขาดการจัดมุมการเรียนรู้ส าหรบัผูป้กครอง  
4. ไม่มีการติดตั้งอปุกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน  
5. ครูยังขาดการจัดท าแผนการจัดท าประสบการณ์
การเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับอายุ ความพรอ้ม 
พัฒนาการ และวิธีการเรียนรู้ของเด็กตามบริบทของ
สังคม และวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เดก็อาศัยอยู่  
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ท ากิจกรรมตามที่ครูมอบหมาย รู้จักควบคุมตัวเอง รูจ้ัก
อดทนรอคอยตามล าดับก่อนหลัง ในสิ่งที่ต้องการได้ตาม
วัย รู้จักการขออนุญาต รูจ้ักช่ืนชมในความสามารถ 
ผลงาน หรือความส าเร็จของเพือ่นโดยการปรบมือและ
ยิ้มอย่างมีความสุข มีน้ าใจ เล่นของเล่นด้วยกัน กล่าวค า
ขอบคุณครูเมื่อรับสิ่งของ ยกมือไหว้ขอโทษเมือ่ท าผิด มี
มารยาทในการไหว้แสดงความเคารพครูและผู้ใหญ่ที่รูจ้ัก 
เคารพในข้อตกลงของห้อง เข้าร่วมกจิกรรมวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนาทุกปี ร่วมกันวางแผนและออกความ
คิดเห็นในการเล่นและท ากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มกบั
เพื่อนได้เด็กมีทักษะพื้นฐานและมีความรู้พื้นฐานสมวัย 
 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
  1. ด้านกระบวนการ สถานศึกษาบรหิารจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานบริหารหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ชัดเจน เป็นปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ จัดโครงการ 
กิจกรรมสง่เสริมสนบัสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการ จัด
การศึกษา ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่ 
ก าหนดไว้ 
2. สถานศึกษามีการส่งเสริมก ากบัดูแลให้ครจูัดท า 
แผนการจัดประสบการณ์ที่หลากหลายและเน้น ผู้เรียน
เป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูมกีารผลิตสื่อ ใช้สื่อ และจัดท า
ระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก นิเทศติดตามผล การจัด
ประสบการณ์อย่างเป็นระบบ สง่ผลใหเ้ด็กมี คุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาจัดท าโครงสร้างการบริหาร
ชัดเจน/แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนาสถานศึกษา/แผนภูมิ
องค์กร/โครงสร้างการบรหิาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
    - ด้านกระบวนการ ควรมีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร ด้านสารสนเทศ กจิกรรมของ
สถานศึกษา ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และ เป็นปัจจุบัน 
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ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
     - สถานศึกษามสีภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อ
การเรียนรู้ของเด็ก มอีาคารสถานทีส่ื่อธรรมชาติที่
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน  และสถานศึกษา
ได้ผ่านการประเมินบ้านนกัวิทยาศาสตร์นอ้ยและไดร้ับ
การรบัรองจากคณะกรรมการโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 
 
 
 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 1. ครูควรมีการน าสื่อบุคคล เช่น ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
หรือเครือข่ายในชุมชนเข้ามาร่วมในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็ก ใหห้ลากหลาย
เพิ่มข้ึน 
2. ครูควรจัดกิจกรรมใหเ้ด็กได้เรียนรูก้ารแกป้ัญหาใน
สถานการณ์ต่างๆ จากการลงมือปฏิบัติ เช่น การจัด
กิจกรรมบทบาทสมมุติ เกมการศึกษากลางแจง้ เป็น
ต้น 
3. ครูควรมีการจดบันทกึผลการจัดกจิกรรมการ
เรียนรู้ทุกวัน และประเมินผลทุกกจิกรรม และมีการ
สรปุผลเพือ่น ามาใช้ในการพฒันาเด็กตามสภาพจรงิ 
และสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลกัสูตร 
 
 
 

 
แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพทีส่งูขึน้ 
                สถานศึกษาได้มีการน าผลการประเมินตนเองในปีการศึกษา 2562 มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดเด่นและจุด
ควรพัฒนา และน าผลมาวิเคราะห์ต่อยอดเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้  
   1. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจเหมาะสมตามวัย  มีความกล้าแสดงออก มีสุนทรียภาพ ซึ่งเด็ก
ควรได้รับการส่งเสริมในการแสดงออกด้านสุนทรียภาพอย่างเต็มศักยภาพ จากการส่งเสริมให้ได้แสดงออกใน
กิจกรรมร่วมกับชุมชนเครือข่าย การส่งเข้าประกวดในด้านสุนทรียภาพ อีกทั้งควรได้รับการพัฒนาในด้านดนตรี
พื้นบ้านโดยมีการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
   2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการสื่อ อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของเด็กท าให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งสถานศึกษาควรมีการจัดสรร
พื้นที่ส าหรับเป็นแหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติเฉพาะปฐมวัยให้ชัดเจน และพัฒนาสื่อธรรมชาติให้มีความหลากหลาย
เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กต่อไป 
   3. การพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย และ
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างต่อเนื่อง 
     4. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ยุค 4.0 
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ระดับการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  ระดับคณุภาพ : ดีเลศิ 
 

จดุเดน่ จดุควรพฒันา 
ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน 
     - ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสือ่สารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน สามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา  สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร มีความก้าวหน้าทางด้านการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา และมีความพร้อมในการศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรอืการท างาน ผูเ้รียนได้รบัการปลูกฝงัใหม้ี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีเมตตากรุณา รู้จกัประหยัดและ
อดออม  สามารถใช้ภาษาเพื่อการสือ่สารด้านการพูดได้
ดี มีความกระตือรอืร้น ใฝรู่้ใฝเ่รียน รกัการท างาน 
สามารถท างานเป็นทีม มเีจตคติที่ดีต่ออาชีพสจุริต 
ผู้เรียนส่วนใหญ่มสีุขภาพกายแข็งแรง มีความร่าเริง
แจ่มใส รูจ้ักป้องกันตนเองจากภัยสิ่ง  เสพติด มจีิตใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักแบ่งปันอาหารกลางวันให้แกก่ัน
และกัน มีการพัฒนาด้านอารมณ์และสงัคมดี มีการ
แสดงออกด้านศิลปะ  ดนตรี  และกีฬา อย่างสม่ าเสมอ 
ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังให้รกัการอ่าน และรูจ้ักแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมทีส่ถานศึกษาจัดข้ึน 
 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
    -  สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน จัดองค์กรและโครงสร้าง
การบริหารชัดเจน ทกุฝ่ายมสี่วนร่วม มกีารวางแผน
พัฒนาการคุณภาพการจัดการศึกษาที่เน้นผูเ้รียน  การ
จัดบุคลากรได้รบัการพัฒนาและได้รบัการนเิทศการ
ท างานจากหลายหน่วยงาน มีการจัดกจิกรรมการเรียน

ดา้นคณุภาพของผูเ้รยีน 
     -   ผู้เรียนควรได้รบัการฝึกและพฒันาใหรู้้จักคิด 
วิเคราะห์ คิดสงัเคราะห์ คิดแก้ปัญหา การ 
ตัดสินใจ การคาดการณ์ และก าหนดเป้าหมายด้วย
ตนเอง จากกิจกรรมทีห่ลากหลายทั่วถึงทุกวิชาทุก
ระดับช้ัน และได้รบัการสง่เสริมให้รูจ้ักสรปุความคิดรวบ
ยอด  สร้างองค์ความรู้ ด้วยตนเองจากการจัดแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน อกีทั้งการจัดเครือ่งมือสื่อ
การเรียนการสอนให้ครบ เพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดบัชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดา้นกระบวนการบรหิารและการจดัการ 
    -  กระบวนการบริหารงานวิชาการโดยชุมชนมสี่วน
ร่วมค่อนข้างน้อย ระบบการก ากบัติดตาม และ
ประเมินผลยงัไม่มปีระสิทธิภาพเท่าที่ควร  การปรับปรงุ
หลักสูตรใหส้นองความต้องการของผูเ้รียน และท้องถ่ิน  
มีการน าข้อมลูมาใช้ในการปรบัปรุงพัฒนาค่อนข้างน้อย  
กิจกรรมที่กระตุ้นใหผู้้เรียนได้รูจ้ักคิดวิเคราะห์  คิด
สังเคราะห์  คิดแก้ปัญหา ยังไมห่ลากหลายทั่วถึงทุกวิชา
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การสอนอย่างหลากหลาย   มีการวิจัยในช้ันเรียน  
ผู้บริหารเป็นผูม้ีวิสัยทัศน์     
 
ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
    -   ครูรู้เป้าหมายการศึกษา และเป้าหมายของ
หลักสูตร  สามารถทีจ่ะจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็น
ส าคัญ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ทุกคนมสี่วนร่วม    ส่งเสรมิการใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถ่ิน  ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน  สนบัสนุน
งบประมาณในการไปศึกษานอกสถานที่ ของครูและ
นักเรียนอย่างเตม็ที่  ท าให้นักเรียนได้รบัประสบการณ์
ตรง มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงองิ
พัฒนาการของผูเ้รียนครูผูส้อนได้รบัการพัฒนาด้านการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ครทูุกคน
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีวุฒิ มีความรู้ มี
ประสบการณ์ในการท างาน  มีความสามารถตรงกับ
งานที่รบัผิดชอบ  มีจ านวนครูตามเกณฑ์มีการสนบัสนุน 
 
 

ทุกระดบัช้ัน  และมีการน าเทคโนโลยี  มาใช้พัฒนา
คุณภาพยังไม่เพียงพอทั่วถึงทุกระดับช้ัน 
 
ดา้นกระบวนการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 

- ครูผูส้อนบางส่วนมีการก าหนดแผนการสอนยัง

ไม่หลากหลายชัดเจนครบกระบวนการ     มีบันทึกสรปุ  

ผลหลงัการสอน และน าผลไปพฒันาคุณภาพผู้เรียนยัง

ไม่หลากหลายทั่วถึงทุกวิชา ทุกระดับช้ัน ควรพัฒนาใน

เทคนิควิธีการสอน ใช้สื่อเทคโนโลยีทีท่ันสมัย การสร้าง

และการใช้สื่อนวัตกรรม การพัฒนาด้านการอ่าน 

การศึกษา อย่างต่อเนือ่งครบถ้วนทุกคน  และจัดท า

แฟ้มพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อใช้เป็นข้อมลูใน

การสง่เสรมิความสามารถของนักเรียนตามความสนใจ

และความถนัดของแต่ละบุคคล 
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แผนงาน/แนวทางการพฒันาเพือ่ใหไ้ดค้ณุภาพทีส่งูขึน้ 
แนวทางการพฒันาในอนาคต 
 แนวทางการพฒันาในอนาคตของโรงเรียน คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูไดเ้ข้ารับการอบรม 
เกี่ยวกับการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ เพือ่พัฒนาตนเอง  และการสร้างนวัตกรรมการสอนของตนเอง เพื่อใช้แก้ปญัหา
ให้กับผู้เรียนและท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพต่อไป 
  
ความตอ้งการและการชว่ยเหลอื  
 สิ่งทีโ่รงเรยีนต้องการ คือ การสง่เสรมิและสนับสนุน  ในการพัฒนาบุคลากรครู จากองค์กรทาง
การศึกษาภายนอกที่เกี่ยวข้องได้แก่  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรสีะเกษ เขต 3  ในการจัดการ
อบรม  สัมมนา ทางวิชาการ   ในเรื่องที่ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่ 

1. การพัฒนาครผููส้อนในการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนา ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน 0-NET และ NT 

   3. การจัดสรรครูผูส้อนให้ตรงตามวิซาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
   4. โรงเรียนต้องใช้ครเูพื่อท าหน้าที่ธุรการค่อนข้างมาก ท าให้ครูมีภาระเพิ่มมากขึ้น  ในบางครั้งมากกว่างานสอน 
และมีอัตราเสี่ยงในการด าเนินงานที่อาจก่อใหเ้กิดความผิดพลาดโดยรูเ้ท่าไม่ถึงการณ์หรือไมเ่จตนาได้ ถ้าใช้เวลา  
และความเอาใจใส่น้อยลง เช่น งานการเงิน งานพัสดุ การจดัซื้อจัดจ้าง ซึ่งครูต้องให้เวลาและให้ความส าคัญ
ค่อนข้างมาก ความส าคัญและจ าเป็นของการเตรียมการสอนจึงอาจลดลงไปตามความจ าเป็น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 63 
 

 
สว่นที ่4 

ภาคผนวก 
 

สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานข้อมูลส าคญั หรือเอกสารอ้างอิงต่างๆ แบบย่อ ๆ  เช่น 
1. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  
2. ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
4. ค าสั่งผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ประกาศโรงเรยีนบา้นแซรไปร 
เรือ่ง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั  
เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 

----------------------------- 
โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมี
การประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
ส าคัญข้อหนึ่ง  คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อการรองรบัการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านแซรไปร  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านแซรไปร  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑    
 โรงเรียนบ้านแซรไปร จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อเป็น
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัยและการประเมินคุณภาพภายใน  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นต้นไป 
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 ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                     (นายประเสริฐ  ค าสี)      (นายประดิษฐ์    พันพิพัฒน)์ 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 66 
 

มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 
แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นแซรไปร เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาปฐมวยั 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ฉบบัลงวนัที ่๓๑ ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

…………………………………….. 
มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๖๑  มจี านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
  มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของเดก็ 
  มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
  มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 
มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของเดก็ 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพืน้ฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
  ๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ ๔ ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของท้องถ่ิน 
  ๒.๒ จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 
  ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  ๒.๔ จัดสภาพ แวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  ๒.๕ ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ส ารบัคร ู
  ๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั 
  ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
  ๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
  ๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับวัย 
  ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรบัปรุง การจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรยีนบา้นแซรไปร 
เรือ่ง ก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
..................................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัยเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาปฐมวัย ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑  โรงเรียน
บ้านแซรไปรจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยจากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแซรไปร  มีคุณภาพและมาตรฐาน           
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 
 ประกาศ ณ วันที่ ๒  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
                     (นายประเสริฐ  ค าสี)     (นายประดิษฐ์    พันพิพัฒน์) 
       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
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การก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา   
เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  ปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

เรือ่ง  ก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  ระดบัปฐมวยั 
.................................................................................................. 

 
มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา คา่เปา้หมายมาตรฐาน/ 

ประเดน็การพจิารณา 
มาตรฐานที ่ ๑  คุณภาพของเดก็ ดเีลศิ 
๑.๑ มีการพฒันาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 

ดีเลิศ 

๑.๒ มีการพฒันาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
๑.๓ มีการพฒันาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเปน็สมาชิกที่ดีของสงัคม ดีเลิศ 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและจดัการ ดเีลศิ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทขอองท้องถ่ิน ดีเลิศ 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
๒.๕  ให้บริการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่ ๓  การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั ดเีลศิ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกดา้นอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ ดีเลิศ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สือ่เทคโนโลยทีี่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิแลละน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรงุ
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมนิในภาพรวมของสถานศกึษา ดเีลศิ 
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การก าหนดคา่เปา้หมาย 
๑. ศึกษาข้อมูลเดมิ  ผลการประเมินต่าง ๆ ทีผ่่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 

๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพื่อให้

สอดคล้องกบัการประเมิน  ดังนี ้

ระดับ  ยอดเยี่ยม 

ระดับ  ดีเลิศ 

ระดับ  ดี 

ระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  ก าลงัพัฒนา 

๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพจิารณา  จะก าหนดเป็น  ระดบัคุณภาพ  หรือ  เป็นรอ้ย

ละตามความเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 
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คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั  ดงันี้ 
มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั3 มาตรฐาน ผูร้บัผดิชอบ 

มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของเดก็ นางฉวีวรรณ  ศรวีิชา 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้

 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพืน้ฐานและ
แสวงหาความรู้ได ้

 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ นางขนษิฐา  พรมโสภา 
๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของ
ท้องถ่ิน 

 

๒.๒ จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพ แวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
๒.๕ ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนุน
การจัดประสบการณ์ส าหรับคร 

 

๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั นางสาวปารฉิตัร  ไพรบงึ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็
ศักยภาพ 

 

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

 

๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับ
วัย 

 

๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรบัปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ประกาศโรงเรยีนบา้นแซรไปร 
เรือ่ง  ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
----------------------------- 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  
ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมี
การประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  จึงให้ยกเลิก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ     เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ  โครงสร้าง  และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
ส าคัญข้อหนึ่ง  คือมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท  
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
จัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสูก่ารพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อการรองรบัการ
ประกันคุณภาพภายนอก 

โรงเรียนบ้านแซรไปร  จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านแซรไปร  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ และปรับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่
๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑    
 โรงเรียนบ้านแซรไปร จึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อเป็น
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน  ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑  เป็นต้น
ไป 
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ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                     (นายประเสริฐ  ค าสี)      (นายประดิษฐ์    พันพิพัฒน์) 
        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
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มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นแซรไปร เรือ่ง ใหใ้ชม้าตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
ฉบบัลงวนัที ่๓๑  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

…………………………………….. 
มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑  มจี านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก ่
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรยีน 
   ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
   ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที ่๑  คณุภาพของผูเ้รยีน 
 ๑.๑  ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน 
  ๑)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
  ความคิดเห็น และแก้ปญัหา 
  ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒)  ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
  ๓)  การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที ่ ๒  กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
 ๒.๑  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่น้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลกัสูตรสถานศึกษา 
 และทุกกลุม่เป้าหมาย 
 ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
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 ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที ่ ๓  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั 
 ๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพฒันาผูเ้รียน 
 ๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรยีนบา้นแซรไปร 
เรือ่ง ก าหนดคา่เปา้หมายตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
..................................................................... 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้
ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖  สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๑  โรงเรียนบ้านแซรไปรจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จากการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมินคุณภาพ
ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
การประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแซรไปร  มีคุณภาพและมาตรฐาน           
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา 

 ประกาศ ณ วันที่ ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 
(นายประเสริฐ  ค าสี)     (นายประดิษฐ์    พันพิพัฒน์) 

                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน         ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
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มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา แนบทา้ยประกาศโรงเรยีนบา้นแซรไปร 
เรือ่ง  การใชม้าตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา 
............................................................. 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของผูเ้รยีน  
๑.๑ ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน ดเีลศิ 
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดีเลิศ 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

ดีเลิศ 

๓)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ ยอดเยี่ยม 
๑.๒ คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน ยอดเยีย่ม 
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ ยอดเยีย่ม 
๒.๑ การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลกัสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย  

ดีเลิศ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้  

ยอดเยีย่ม 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั ดเีลศิ 
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มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันาผูเ้รียน ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ 
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การก าหนดคา่เปา้หมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕ ระดบั เพื่อให้สอดคลอ้ง
กับการประเมิน ดังนี้ 

  ระดับ ๕  ยอดเยี่ยม  
  ระดับ ๔  ดีเลิศ  
  ระดับ ๓  ดี  
  ระดับ ๒  ปานกลาง 
  ระดับ ๑  ก าลังพัฒนา 
 ๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
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ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สถานศึกษามีภาระหน้าทีจ่ะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา ๔๘  ให้สถานศึกษา 
มีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัดเป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านแซรไปร จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา 
และคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทัง้ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกจิกรรม 
ตามสาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา 
การจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปกีารศึกษา  ๒๕๖๒  คณะกรรมการสถานศึกษา 
ได้ให้ความเห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 

 

                 ( นายประเสริฐ  ค าสี ) 

                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

                        โรงเรียนบ้านแซรไปร 
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 ค าสัง่โรงเรยีนบา้นแซรไปร 
ที ่ ๓๘/๒๕๖๒ 

เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัปฐมวยั 
เพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

--------------------------------------------------------- 
โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

โดยอาศัยอ านาจตาม พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน    ระดับการศึกษาปฐมวัย  เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

๑. คณะกรรมการอ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษา  ประกอบดว้ย 

 ๑.  นายประดิษฐ์   พันพิพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.  นางเกสร  ญานุกูล   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.  นายสุภักดิ์  วงค์แสง     ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์ ครู    กรรมการ 
๕.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  ครู/ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  ครู            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

มหีนา้ที ่  
๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงานเกี่ยวกบั

การประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบงัคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน

คุณภาพภายใน   
๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
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๔. สนับสนุนให้มกีารพฒันาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารซึ่งเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

                                                
2. คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบมาตรฐานการศกึษาปฐมวยั  ดงันี้ 
 

มาตรฐานการศกึษาระดบัปฐมวยั3 มาตรฐาน ผูร้บัผดิชอบ 
มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของเดก็ นางฉวีวรรณ  ศรวีิชา 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้

 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้  
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสงัคม ช่วยเหลอืตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพืน้ฐานและ
แสวงหาความรู้ได ้

 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ นางขนษิฐา  พรมโสภา 
๒.๑ มีหลกัสูตรครอบคลมุพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกบับรบิทของ
ท้องถ่ิน 

 

๒.๒ จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน  
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
๒.๔ จัดสภาพ แวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  
๒.๕ ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพือ่สนับสนุน
การจัดประสบการณ์ส าหรับคร 

 

๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณท์ีเ่นน้เดก็เปน็ส าคญั นางขนษิฐา  พรมโสภา 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิให้เดก็มีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็
ศักยภาพ 

 

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

 

๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกับ
วัย 

 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 82 
 

๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรบัปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 

 
 
มหีนา้ที่  รายงาน สรุป ประเมิน  จัดเกบ็ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด เพื่อรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
          ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย  ให้ผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเตม็
ความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  หากมีปัญหาอุปสรรคใดใหร้ายงานใหผู้้บงัคับบัญชาทราบ  
เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป 
 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(ลงช่ือ)............................................. 
        (นายประดิษฐ์  พันพิพฒัน์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หน้า 83 
 

 
 

 ค าสัง่โรงเรยีนบา้นแซรไปร 
ที ่ ๔๓/๒๕๖๒ 

เรือ่ง  แตง่ตัง้คณะกรรมการรบัผดิชอบมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
เพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ประจ าปกีารศกึษา ๒๕๖๒ 

--------------------------------------------------------- 
โรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  และเพื่อให้การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษามีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  และคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

โดยอาศัยอ านาจตาม พระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๒๗  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังนี้ 
 

๒. คณะกรรมการอ านวยการประกนัคณุภาพการศกึษา  ประกอบดว้ย 

 ๑.  นายประดิษฐ์   พันพิพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
๒.  นางเกสร  ญานุกูล   ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๓.  นายสุภักดิ์  วงค์แสง     ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๔.  ว่าที่ ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์ ครู    กรรมการ 
๕.  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา  ครู/ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย  ครู    กรรมการ/

ผู้ช่วยเลขานุการ 
มหีนา้ที ่  

๕. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพื่อส่งเสรมิ สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงานเกี่ยวกบั
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบงัคับ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภายใน   

๗. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
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๘. สนับสนุนให้มกีารพฒันาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบรหิารซึ่งเป็นกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

 
๒.  คณะกรรมการรบัผดิชอบมาตรฐานการศกึษาขั้นพืน้ฐาน  ดงันี ้

 

มาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  ผูร้บัผดิชอบ 
มาตรฐานที ่๑ คณุภาพของผูเ้รยีน  
๑.๑ ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน  
๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา 
๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกป้ัญหา 

นางณัฐรดา  สนิท 
 

๓)มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 
๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ 
๕) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 
๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีตอ่งานอาชีพ นางเกสร  ญานุกลู 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน  
๑) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 
๒) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย นางสาวอรทัย  ศรีมงคล 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ว่าที่ ร.ต.หญงิอรทัย  บัวจันทร ์
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสงัคม นายสุภักดิ์  วงค์แสง 

นางอรจิรา  มีศร ี
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
๒.๑ การมเีป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกจิทีส่ถานศึกษาก าหนดชัดเจน นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน ์

นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา 
๒.๒ มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน ์

ว่าที่ ร.ต.หญงิอรทัย  บัวจันทร ์
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน ์
นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน ์
ว่าที่ ร.ต.หญงิอรทัย  บัวจันทร ์
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มาตรฐานเพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา  ผูร้บัผดิชอบ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมทีเ่อื้อต่อการจดัการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

นายสุภักดิ์  วงค์แสง 
 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้  

นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ 
 

มาตรฐานที ่๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็ส าคญั  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิรงิและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต 

 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศและแหลง่เรียนรู้ทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ นางสาวชุลีพร  นีระมนต์ 
๓.๓ มีการบรหิารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพฒันา
ผู้เรียน 

นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย 
และคณะครูทุกคน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลบัเพือ่พฒันาและ
ปรับปรงุการจัดการเรียนรู ้

นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา 
และคณะครูทุกคน 

 

 มหีนา้ที่  รายงาน สรุป ประเมิน  จัดเกบ็ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด เพื่อรับการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพภายนอกส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) ใหเ้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 ให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมาย  ให้ผู้ที่ได้รบัการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายอย่างเตม็
ความสามารถและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  หากมีปัญหาอุปสรรคใดใหร้ายงานใหผู้้บงัคับบัญชาทราบ  
เพื่อจะได้แก้ไขต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

(ลงช่ือ)............................................. 
        (นายประดิษฐ์  พันพิพฒัน์) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
ทราบ 
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                                           ค าสัง่โรงเรยีนบา้นแซรไปร 

     ที่    ๓๓   / ๒๕๖๓ 
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( SAR ) 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  
........................................................................................................................................................... 

 ด้วยโรงเรียนบ้านแซรไปร ได้ท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและพระราชบัญญัติการศึกษา นโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต ๓ และนโยบายของโรงเรียน ดังนั้น  เพื่อให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๒ บรรลุตามวัตถุประสงค์   จึงแต่งตั้งคณะครูรับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ 
 ๑. นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเกสร  ญานุกลู         ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
 ๓. นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
 ๔. นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา      ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 

๕. นายสุภักดิ์   วงค์แสง   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๖. ว่าที่ ร.ต.หญงิอรทัย  บัวจันทร์   ครูช านาญการ   กรรมการ 
๗. นางขนิษฐา  พรมโสภา   ครู    กรรมการ 
๘. นางสาวชุลีพร  นีระมนต ์  ครู    กรรมการ 
๙. นางณัฐรดา  สนิท   ครู    กรรมการ 
๑๐. นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต  ครู    กรรมการ 
๑๑. นางสาวอรทัย  ศรีมงคล  ครู    กรรมการ 
๑๒. นางสาวปาริฉัตร ไพรบงึ  พนักงานราชการ   กรรมการ 
๑๓. นางอรจิรา  มีศร ี   พี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๑๔. นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

  

มหีนา้ที ่ ด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ตามที่ได้รับมอบหมายใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ ใหผู้้ที่ได้รบัการแต่งตั้งปฏิบัตหิน้าที่  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
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ทั้งนี้  ตั้งแต่ วันที่  ๒๐  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓   เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 ลงช่ือ      
             

           ( นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์ ) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแซรไปร 
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ผู้จดัท ำ 
 

ท่ีปรึกษำ/ตรวจทำน/ปรบัแก้ 
 
 นายประดษิฐ ์ พนัพพิฒัน์   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นแซรไปร 
 
คณะผูจ้ดัท ำ 

๑. นายประดิษฐ์  พันพิพัฒน์     ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรยีน  ประธานกรรมการ 
๒. นางเกสร   ญานุกูล  ต าแหน่งคร ู/ ครชู านาญการพเิศษ  รองประธาน
กรรมการ 
๓. นางฉวีวรรณ  ศรีวิชา  ต าแหน่งคร ู/ ครชู านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๔. นางสาวจุฑามาศ  ปรารถนา    ต าแหน่งคร ู/ ครชู านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๕. นายสุภักดิ์   วงค์แสง  ต าแหน่งคร ู/ ครชู านาญการพเิศษ  กรรมการ 
๖. ว่าที่ รต.หญิง อรทัย  บัวจันทร ์ต าแหน่งคร ู    กรรมการ 
๗. นางสาวชุลีพร    นีระมนต์ ต าแหน่งคร ู    กรรมการ 
๘. นางขนิษฐา  พรมโสภา  ต าแหน่งคร ู    กรรมการ 
๙. นางณัฐรดา  สนิท  ต าแหน่งคร ู    กรรมการ  

           ๑๐. นางสาววริศรา  วิริยะบัณฑิต ต าแหน่งคร ู    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวอรทัย  ศรีมงคล ต าแหน่งคร ู    กรรมการ  
๑๒. นางสาวฐิตาภา  ราชพิมาย ต าแหน่งคร ู   กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางสาวปาริฉัตร  ไพรบึง ต าแหน่งพนกังานราชการ  ผู้ช่วยกรรมการและ
เลขานุการ 
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