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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี   ที่ตั้ง   หมู่ที่  6  ต าบลหาดทรายรี  อ าเภอเมืองชุมพร   จังหวัดชุมพร                            
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  มีบุคลากรสายบริหารจ านวน 1 คน และมีบุคลากรครู ครูอัตราจ้าง และครูพ่ีเลี้ยง จ านวน  9 คน เจ้าหน้าที่อ่ืน    
2  คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา 
1. ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก ดีเลิศ  (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี   (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีกระบวนการพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา     
ที่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและ
ตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตน  ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล  สิ่งแวดล้อม  สถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย   
มีการส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ ช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน  มีวินัย รู้จักการ
ประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย  รู้จัก
แสวงหาความรู้ สามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย พยายามค้นหา
ค าตอบ เล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้  
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการจัดครูที่
เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่ส าเร็จการศึกษาปฐมวัย ครูเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัย ให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  
ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อ
การเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่น  มีความสุขในการ
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เรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตาม
ผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีระบบ
บริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ครูผู้สอนได้ด าเนินการจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ  สร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิด
ความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปันและการรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข มีการประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมี  
ส่วนร่วม เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน                  
จากโครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีการประเมินพัฒนาการเด็ก      
ตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้ในการปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสูงข้ึน 

 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
   - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
   - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ 
   - กิจกรรมหนูน้อยสู่โลกกว้าง 
   - กิจกรรมวัดผลและประเมินผลพัฒนาการ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ   
   - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
   - กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
   - กิจกรรมก้าวแรกแห่งความส าเร็จ (บัณฑิตน้อย) 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4 กิจกรรมวันส าคัญ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 5 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีชีวีมีสุข 
 แผนปฏิบัติงานที่ 6 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 7 กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 8 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 9 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 10 การประชุม/อบรม/สัมมนา ของครูและบุคลากร 
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2. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ด ี (ระดับ 3) 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ด ี (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี  (ระดับ 3) 

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน ในด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  โดยมี
ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ
เป็นไปตามเกณฑ ์ ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยน และแก้ปัญหาได้  มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้แก่ แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา  ผลการทดสอบระดับชาติ และผลการทดสอบอื่นๆ มีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานในการจัดการ  มีเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 

 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่ สถานศึกษา
ก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจ ในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม  มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญา ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วั ย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสม  ใน
แต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
               ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ      
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านหาดทรายรี การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยใช้
ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและความ
ต้องการของชุมชน  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ทางด้านวิชาชีพ ตามความต้องการของครู และสถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
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สภาพของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  โดยประเมินภาพความส าเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่
โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้อง กับบริบทของโรงเรียน  และความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  มีระบบการบริหาร
จัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา มีการนิเทศภายใน จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้   ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยใช้วงจรการ
บริหารงานคุณภาพ PDCA สู่การพัฒนา ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้
เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนเชิงบวกเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็กกับครู ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้และสามารถอยู่ร่วมกัน
ได้อย่าง มีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้
เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 
แผนพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสูงข้ึน 

           แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
           แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความฯ 
           แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
           แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการพัฒนาบุคลากร 
          แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการการนิเทศภายในโรงเรียน 
          แผนปฏิบัติงานที่ 6 โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน 
          แผนปฏิบัติงานที่ 7 โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา 
           แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการหลักสูตรสาระท้องถิ่นฯ 
           แผนปฏิบัติงานที่ 6 โครงการห้องเรียนน่าอยู่ ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
           แผนปฏิบัติงานที่ 7 โครงการหาดทรายรีสะอาด บรรยากาศดี (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 
           แผนปฏิบัติงานที่ 8 โครงการค่ายคุณธรรม  เยาวชนหาดทรายรี 
           แผนปฏิบัติงานที่ 9 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

          แผนปฏิบัติงานที่ 10 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

          แผนปฏิบัติงานที่ 11 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
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ค าน า 
 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการจัดการศึกษา ในรอบปีการศึกษาที่ผ่ านมา ให้หน่วยงานต้น
สังกัด หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และสาธารณซนได้รับทราบ ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2561 โดยโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างน้อย 1 ระดับคุณภาพ อีกทั้งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ฉบับนี้ใช้เป็น
ข้อมูล แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มี
ส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 
2562 ฉบับนี้ คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
 
              (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์)   

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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สารบัญ 
หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร  

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย                   ก 
2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                    ค  

ค าน า                 จ 
สารบัญ                 ฉ  
ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐาน                                                                                        1 
ส่วนที่  2 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย              15 
ส่วนที่  3 ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน           28   
ส่วนที่  4 สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา                                                              46 
ภาคผนวก                                                                                                                 57 

 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดง    
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษา   

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562  

 ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน 

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมิน ตนเอง SAR 
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อาคาร 5 ปี 2559 
ส้ว

ส้วม 2 

 
 
ท
า
ง 
เ

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 

ชื่อโรงเรียน   โรงเรียนบ้านหาดทรายรี    
ที่อยู่    หมู่ 6  ต าบล หาดทรายรี  อ าเภอ เมือง  จังหวัด ชุมพร  86120 
สังกัด     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  
เครือข่ายสถานศึกษา เมืองชุมพร 4 
โทรศัพท์   08-3173-7229   โทรสาร - 
E-mail    hadsairi2559@gmail.com Website - 
เปิดสอนระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2  ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  
ชื่อผู้บริหาร   นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์ 
โทรศัพท์มือถือผู้บริหาร 08-3173-7229 
 
                                                       แผนผังโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

  

                           * ปี 2552                                   

                                                        

 

   
          

                                                                          
  

    * ปี 2559                                                                                  
 

 

  

   

 

 

ถนนชุมพร   -   ถนนหาดทรายรี อาคาร 1 อาคารพิทักษ ์
อาคาร 2 อาคารมัตรา 
อาคาร 3 อาคารลงักาจิว 
อาคาร 4 อาคารมัตโพน 
อาคาร 5 อาคารทองหลาง 
 

mailto:hadsairi2559@gmail.com
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ระดับปฐมวัย 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
             ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ครูมีมาตรฐาน  บริหาร
อย่างมีส่วนร่วม  เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
๒. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
เป้าหมาย (GOALS) 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม และสติปัญญา ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
๒. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๓. ครูใช้กระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

 
กลยุทธ์ (STRATEGY) 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพของเด็ก 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
วิสัยทัศน์ (VISION) 
             ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ครูมีมาตรฐาน  บริหาร
อย่างมีส่วนร่วม  เน้นเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
พันธกิจ (MISSION) 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๓. ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๔. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เป้าหมาย (GOALS) 
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๒. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๓. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
๔. ครูใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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กลยุทธ์ (STRATEGY) 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒  คุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
ปรัชญาโรงเรียน  

“สามัคคี  มีความรู้  ควบคู่คุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “รักษ์สิ่งแวดล้อม” 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “สะอาด  บรรยากาศดี” 
 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน   
  
 
 
 

 
1.2 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน 
พนักงาน 
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่ 

อ่ืน ๆ 
รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2562 1 5 2 2 2 12 
 

 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปวส. ปวช. 
ต่ ากว่า 
ปวช. 

รวมท้ังหมด 

จ านวน(คน) - 3 7 - 1  1 12 
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3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

 
 

1.3 ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ 10 มิถุนายน 2562) 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน 

ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง รวม 

อ.2 1 5 7 12 12 
อ.3 1 9 11 20 20 
รวม 2 14 18 32  
ป.1 1 8 1 9 9 
ป.2 1 8 8 16 16 
ป.3 1 3 7 10 10 
ป.4 1 8 9 17 17 
ป.5 1 10 4 14 14 
ป.6 1 6 9 15 15 
รวม 6 43 38 81  

รวมทั้งหมด 8 57 56 113  
 

 
 
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน  
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 1 - 
2. ประถมศึกษา 1 22  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
3. วิทยาศาสตร์ 1 25  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4. ปฐมวัย 2 25  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
5. ภาษาไทย 1 25  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
6. ภาษาอังกฤษ 1 27  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
7. คณิตศาสตร์ 1 27  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
8. รัฐศาสตร์  1 28  ชั่วโมง/สัปดาห์ 
9. บริหารธุรกิจ 1 27  ชั่วโมง/สัปดาห์ 

รวม 10  คน  
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1.4 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับปฐมวัย 

1) ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 2  

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ด้านร่างกาย 12 10 83.33 2 16.67 - - 
2.  ด้านอารมณ-์จิตใจ 12 10 83.33 2 16.67 - - 
3.  ด้านสังคม 12 10 83.33 2 16.67 - - 

4.  ด้านสติปัญญา 12 9 75.00 3 25.00 - - 

 

 

2)  ผลพัฒนาการเด็ก   ชั้นอนุบาลปีที่ 3     

พัฒนาการด้าน 
จ านวนเด็ก       
ที่ประเมิน 

จ านวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 20 16 80.00 4 20.00 - - 
2. ด้านอารมณ-์จิตใจ 20 17 85.00 3 15.00 - - 
3. ด้านสังคม 20 16 80.00 4 20.00 - - 
4. ด้านสติปัญญา 20 16 80.00 4 20.00 - - 

 (ให้น าเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย)
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1.5 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2562 
 

 

ระดับชั้น 
จ านวน 

นร.
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร ์ สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร ์ สุขศึกษาฯ ศิลปะ ดนตร ี การงานฯ ภาษาอังกฤษ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 9 8 88.89 8 88.89 8 88.89 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 9 100.00 6 66.67 
ป.2 16 9 56.25 10 62.50 8 50.00 7 43.75 8 50.00 10 62.50 11 68.75 10 62.50 7 43.75 
ป.3 10 5 50.00 6 60.00 3 30.00 7 70.00 4 40.00 8 80.00 10 100.00 10 100.00 8 80.00 
ป.4 17 8 47.06 5 29.41 5 29.41 7 41.18 5 29.41 14 82.35 14 82.35 16 94.12 8 47.06 
ป.5 14 3 21.43 7 50.00 3 21.43 9 64.29 7 50.00 11 78.57 14 100.00 13 92.86 7 50.00 
ป.6 15 9 60.00 6 40.00 3 20.00 12 80.00 7 46.67 13 86.67 14 93.33 15 100.00 7 46.67 

รวมทั้งสิ้น 81 42 51.85 42 51.85 30 37.04 51 62.96 40 49.38 63 80.25 71 88.89 73 90.12 43 53.09 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป 
จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ภาษาอังกฤษ 66.67 43.75 80.00 47.06 50.00 46.67
การงานฯ 100.00 62.50 100.00 94.12 92.86 100.00
ศิลปะ ดนตรี 100.00 68.75 100.00 82.35 100.00 93.33
สุขศึกษาฯ 100.00 62.50 80.00 82.35 78.57 86.67
ประวัติศาสตร์ 100.00 50.00 40.00 29.41 50.00 46.67
สังคมศึกษาฯ 100.00 43.75 70.00 41.18 64.29 80.00
วิทยาศาสตร์ 88.89 50.00 30.00 29.41 21.43 20.00
คณิตศาสตร์ 88.89 62.50 60.00 29.41 50.00 40.00
ภาษาไทย 88.89 56.25 50.00 47.06 21.43 60.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป
จ าแนกตามระดับชั้น  ปีการศึกษา 2562
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2) ผลประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ป.1 9 9 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป.2 16 10 62.50 6 37.50 0 0.00 0 0.00 
ป.3 10 10 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 
ป.4 17 13 76.47 4 23.53 0 0.00 0 0.00 
ป.5 14 10 71.43 4 28.57 0 0.00 0 0.00 
ป.6 15 13 86.67 2 13.33 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 81 65 80.25 16 19.75 0 0.00 0 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมทั้งสิ้น
ด่ีเย่ียม 100.00 62.50 100.00 76.47 71.43 86.67 80.25
ดี 0.00 37.50 0.00 23.53 28.57 13.33 19.75
ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2562
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3) ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
 

ระดับชั้น 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ป.1 9 7 77.78 2 22.22 0 0.00 0 0.00 
ป.2 16 5 31.25 8 50.00 3 18.75 0 0.00 
ป.3 10 3 30.00 3 30.00 4 40.00 0 0.00 
ป.4 17 4 23.53 8 47.06 5 29.41 0 0.00 
ป.5 14 7 50.00 5 35.71 2 14.29 0 0.00 
ป.6 15 11 73.33 4 26.67 0 0.00 0 0.00 

รวมทั้งสิ้น 81 37 45.68 30 37.04 14 17.28 0 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวมท้ังสิ้น
ด่ีเย่ียม 77.78 31.25 30.00 23.53 50.00 73.33 45.68
ดี 22.22 50.00 30.00 47.06 35.71 26.67 37.04
ผ่าน 0.00 18.75 40.00 29.41 14.29 0.00 17.28
ไม่ผ่าน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

จ าแนกตามระดับคุณภาพ  ปีการศึกษา 2562
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1.6 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

ระดับ ด้านคณิตศาสตร ์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 

ระดับประเทศ 44.94 46.46 45.70 
ระดับสังกัด สพฐ. 45.64 46.00 45.82 
ระดับศึกษาธิการภาค 47.20 48.75 47.97 
ระดับจังหวัด 49.60 50.77 50.19 
ระดับเขตพ้ืนที่ 55.60 56.04 55.83 
ระดับโรงเรียน 58.80 56.25 57.52 

 
จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2562  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
 

ด้าน 
จ านวนและร้อยละนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

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

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 1 10.00 6 60.00 3 30.00 0 0.00 
ความสามารถด้านภาษาไทย 1 10.00 7 70.00 2 20.00 0 0.00 

เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 1 10.00 6 60.00 3 30.00 0 0.00 
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ดา้นคณิตศาสตร์ ดา้นภาษาไทย เฉลีย่ทัง้ 2 ดา้น

คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน 
(NT)  

ดีมาก ดี พอใช้ ปรบัปรุง
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 1.7 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) 
 1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
ระดับ/รายวิชา 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ 
คะแนนรวมเฉลี่ย 

 61 63 64 65 

 ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99 

 ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18 

 สพป.ชุมพร เขต 1 53.99 37.50 37.62 40.80 42.48 

 ระดับโรงเรียน 55.85 34.23 40.38 37.71 42.04 

 

 
 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คะแนนรวม

เฉลี่ย

ระดับประเทศ 49.07 34.42 32.90 35.55 37.99

ระดับสังกัด สพฐ. 47.95 30.86 31.60 34.30 36.18

สพป.ชุมพร เขต 1 53.99 37.50 37.62 40.80 42.48

ระดับโรงเรียน 55.85 34.23 40.38 37.71 42.04
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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2) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

รายวิชา/ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 

2560 2561 2562 ผลการพัฒนา 
ภาษาไทย 51.41 55.81 55.85 4.44 
ภาษาอังกฤษ 37.75 32.88 34.23 -3.52 
คณิตศาสตร์ 47.00 35.75 40.38 -6.62 
วิทยาศาสตร์ 48.15 34.98 37.71 -10.44 
คะแนนรวมเฉลี่ย 46.08 39.86 42.04 -4.04 

 
 

 
 

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤ

ษ
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสต
ร์

คะแนนรวม
เฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 2560 51.41 37.75 47.00 48.15 46.08
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 2561 55.81 32.88 35.75 34.98 39.86
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน 2562 55.85 34.23 40.38 37.71 42.04
คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน ผลการ

พัฒนา
4.44 -3.52 -6.62 -10.44 -4.04
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 - 2562
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6
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1.8  ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก  ปีการศึกษา  2562   
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หอ้งวิทยาศาสตร์ แปลงเกษตร หอ้งลกูเสอื หอ้งคอมพิวเตอร์
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ศาลกรมหลวงชมุพร โครงการพระราชด าริ() สถานประกอบการ พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ รา้นผา้บาติก
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1.9 ข้อมูลงบประมาณ  
งบประมาณ (รับ-จ่าย)  

รายรับ จ านวน/บาท รายจ่าย จ านวน/บาท 
เงินงบประมาณ 3,831,669 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 3,546,360 
เงินนอกงบประมาณ 464,040 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 669,835.33 
เงินบริจาค(จ้างครู) 84,000 งบบริจาค(จ้างครู) 84,000 

รวมรายรับ 4,379,709 รวมรายจ่าย 4,300,195.33 
 
 งบด าเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง คิดเป็นร้อยละ..........80.97..........ของรายรับ  
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา คิดเป็นร้อยละ...........15.29.........ของรายรับ 
 
1.10 ข้อมูลภาพชุมชนโดยรวม 
  1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นชุมชน ชนบท พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดต่อกับทะเล มีประชากร
ประมาณ 850 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัด ร้านค้า สถานที่ท่องเที่ยว อาชีพหลักของชุมชน คือ  
อาชีพท าประมง อาชีพรับจ้าง อาชีพค้าขาย  เนื่องจากเป็นสถานที่ท่องเที่ยวติดริมทะเล  ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ 
ประเพณี / ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพร
เขตอุดมศักดิ์  
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ การค้าขาย และอาชีพประมง         
ส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ / รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี 30,000 – 50,000 บาท จ านวน
คนเฉลี่ยต่อครอบครัว  4 – 6  คน  
 3) จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน  
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  วัดเขตอุดมศักดิ์วนาราม(วัดหาด
ทรายรี)  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร จึงเป็นโอกาสของโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดเขตอุดมศักดิ์
วนาราม มูลนิธิกรมหลวงชุมพรหาดทรายรี หัวหน้าอุทยานหมู่เกาะชุมพร คือ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  แหล่ง
ความรู้ และวิทยากรในการให้ความรู้ 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีเป็นแหล่งชุมชน จึงท าให้มีความเสี่ยงเก่ียวกับยาเสพติด และการพนัน 
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ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับปฐมวัย 

 
 
 

 
 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2562  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก ดีเลิศ  (ระดับ 4) 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี   (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเดก็เป็นส าคัญ ดีเลิศ  (ระดับ 4) 

 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
1.  ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีกระบวนการพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา ที่
หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตา
ประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

ประเด็นที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีกระบวนการพัฒนาเด็กให้มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกาย
คล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย โรงเรียนได้ด าเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. มีการด าเนินการโครงการอาหารกลางวัน โดยจัดอาหารกลางวันที่สะอาด  ถูกสุขลักษณะ  ปริมาณและ
คุณภาพเหมาะสมตามวัย  ให้เด็กได้รับประทานทุกคน 

2. มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมออกก าลังกายหน้าห้องเรียนก่อนเข้าห้องเรียน
ทุกวัน เพ่ือให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ให้เด็กได้เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เพ่ือฝึกให้เด็กได้ทรงตัวได้ดี ใช้มือ
และตาประสานสัมพันธ์ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย  มีกฎกติกาข้อตกลงให้เด็กได้ปฏิบัติ
ตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเองและผู้อ่ืน มีการให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน  หลีกเลี่ยง
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สภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคลสิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย และได้รับความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบล หาดทรายรี ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก 

3. โครงการอาหารเสริม (นม) มีการควบคุมดูแลให้เด็กได้ดื่มนมเป็นประจ าทุกวันพร้อมกับรับประทานอาหาร
ว่างอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงทุกเดือน 

4. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีชีวีมีสุข   จัดท าขึ้นเพ่ือการดูแลสุขภาพ ของเด็กนักเรียนปฐมวัย และให้ความส าคัญ 
ในการให้ความรู้ การฝึกปฏิบัติ การเสริมสร้างและการแก้ปัญหาด้านสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้เรี ยน เพ่ือให้นักเรียนมี
น้ าหนัก/ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย มีทักษะการเคลื่อนไหวได้เหมาะสมตามวัย   สามารถดูแลสุขภาพ
ของตนเองได้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติด โรคภัย และป้องกันระวังภัยไม่ให้เกิดอันตรายต่อตนเองได้
เหมาะสมตามวัย เต็มศักยภาพ  

ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จัก

ยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิ ตส านึกและ
ค่านิยมที่ดี มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหวได้
เหมาะสมกับวัย โรงเรียนได้ด าเนินการ จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีความร่าเริงแจ่มใสมี ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง มีความมั่นใจ 
กล้าแสดงออก รวมถึงสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
           2. กิจกรรมหนูน้อยฝึกสมาธิ   ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา
ที่ตน นับถือ สามารถควบคุมอารมณ์ จิตใจของตนเองได้ รวมถึงฝึกให้เด็กรู้จักการรอคอย รู้จักการแสดงออกทางอารมณ์
ที่เหมาะสม 
           3. กิจกรรมหนูน้อยสู่โลกกว้าง โรงเรียนบ้านหาดทรายรี น าเด็กไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร 
มณฑลทหารบกท่ี 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เพ่ือฝึกให้เด็กสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดี
ในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย โดยฝึกจากประสบการณ์จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
          4. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เคลื่อนไหวร่างกายและใช้มือสัมผัสอุปกรณ์ได้
อย่างคล่องแคล่ว กิจกรรมทดลองเช่น กิจกรรมหมุดลอยน้ า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กทดลองน าเสนอผลงานกับ      
เพ่ือน ๆ กับคุณครู ให้เด็กได้เคลื่อนไหวหยิบจับสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัส ใน
การทดลอง และการสังเกตด้วยตนเองจนได้ข้อมูลที่ชัดเจน   
          5. การปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กโดยการจัดบรรยากาศ จัด
สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ทั้งบรรยากาศ ด้านวิชาการและบรรยากาศด้านสิ่งแวดล้อม  มีการปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับบริเวณสถานที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมสวยงาม  เพ่ือสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่  น่าเรียน จัดภูมิทัศน์ 
สวนหย่อมบริเวณโรงเรียน สวนหย่อมบริเวณห้องน้ า ป้ายบอกสถานที่ต่าง ๆ   และป้ายนิเทศข่าวสารความรู้ต่างๆอย่าง
เหมาะสมสวยงาม 
          6. กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ด าเนินการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการออกก าลังกาย ให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
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อารมณ์ - จิตใจ สังคมและสติปัญญา ด้วยการเล่นกีฬา เพ่ือท าให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนั้น ยังฝึกนิสัยการเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มีน้ าใจเป็นนักกีฬา  มีความสามัคคีในหมู่คณะ 
กิจกรรมที่จัดได้แก่ กิจกรรมแข่งแต่งตัว กิจกรรมวิ่งเปรี้ยว  กิจกรรมแข่งวิ่งและกิจกรรมชักเย่อ 

ประเด็นที่ 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีกระบวนการพัฒนาให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยใน

ตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น 
การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. มีการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ทั้ง 6 กิจกรรมหลัก  
          2. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆระดับปฐมวัย  ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี     
ในวันส าคัญต่างๆ ของชาวพุทธ รู้จักการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
          3. กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและวินัยของเด็ก มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เด็กมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ พ้ืนฐานประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น และพ่ึงตนเองได้ รู้สิทธิ หน้าที่ มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม  กิจกรรมเลือกตั้งในโรงเรียน เด็กสามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ปฏิบัติตนเบื้องต้น
ให้เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ประเด็นที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย   ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต 
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มี
นิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี 
การฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้
เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/
โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้     
          1.  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ท้ัง 6 กิจกรรมหลัก 
          2. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เพ่ือพัฒนาทางด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ฝึกให้เด็กกล้า
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเด็กกับครู กับเพ่ือน กับผู้ปกครอง ขณะอ่านหนังสือนิทาน 
           3. กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้โลกกว้าง โรงเรียนบ้านหาดทรายรี น าเด็กไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ชุมพร มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร  โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(หนองใหญ่)  เพ่ือฝึกให้เด็กสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้ซึ่งเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย 
โดยฝึกจากประสบการณ์จริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
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          4. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง และได้เคลื่อนไหวร่างกายและใช้มือสัมผัสอุปกรณ์
ได้อย่างคล่องแคล่ว กิจกรรมทดลองเช่น กิจกรรมหมุดลอยน้ า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กทดลองน าเสนอผลงานกับ
เพ่ือน ๆ กับคุณครูได้เด็กเคลื่อนไหวหยิบจับสัมผัสอุปกรณ์ต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว เด็กสามารถใช้ประสาทสัมผัส ในการ
ทดลอง และการสังเกตด้วยตนเองจนได้ข้อมูลที่ชัดเจน   
          5. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการปฐมวัย ฝึกให้เด็กได้วาดภาพระบายสี จากเรื่องท่ีก าหนด ปั้นดินน้ ามัน การ
สร้างภาพด้วยการปั้นรูปต่างๆตามจินตนาการ การฉีก ตัดปะ กระดาษสร้างให้เป็นภาพเรื่องราวตามจินตนาการของเด็ก
และสามารถเล่าเรื่องจากผลงานได้ 
3.  ผลการด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีผลส าเร็จของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพของเด็กและ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

- ประเด็นที่ 1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้     
ร้อยละ 86.49 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

- ประเด็นที่ 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ  86.49  สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 - ประเด็นที่ 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี ร้อยละ 81.08 สูงกว่าค่าเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาก าหนด 
 - ประเด็นที่ 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ  
83.78  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

- ผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 1 มีพัฒนาการสูงขึ้น (สามปีต่อเนื่องเทียบ ปีการศึกษา 2560 - 2562) 
จ านวน  2  ประเด็นพิจารณา ได้แก่   

1. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
2. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

- น าเสนอเด็กได้รับรางวัล  (เอกสารแนบ  ภาคผนวก ) 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรและมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เสริมในการพัฒนาเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 

4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
2. กิจกรรมวันส าคัญต่างๆระดับปฐมวัย 
3. กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดีชีวีมีสุข 
4. กิจกรรมก้าวแรกแห่งความส าเร็จ (บัณฑิตน้อย) 
5. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
6. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
7. มุมเสริมประสบการณ์ 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ปีการศึกษา 2562 

       

 
 19 

8. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
9. บันทึกการใช้สื่อการจัดการเรียนการสอน 
10. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
11. กิจกรรมหนูน้อยสู่โลกกว้าง 
12. กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ 

 
5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ 
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด 
2. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข  
3. มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี มีวินัยในตนเอง ประหยัดและ
พอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
4. ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2560-2562 

1. พัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานและการแสวงหาความรู้ 
2. การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

 
6.แนวทางการพัฒนา (การน าจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 

แผนพัฒนาที่ 1 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กควบคู่ไปกับชุมชน หรือเป็นผู้น าชุมชนในการเสริมสร้าง
สุขภาพของเด็ก  

แผนพัฒนาที่  2 จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็น
กระบวนการตามหลักวิทยาศาสตร์ 

แผนพัฒนาที่ 3 เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในความสามารถและจัดแสดงผลงานที่ตนเองเป็นผู้จัดท า เพ่ือ
ส่งเสริมความภาคภูมิใจให้กับเด็ก 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดี 
2.  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา   
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีกระบวนการบริหารและการจัดการสถานศึกษาที่มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการ
ทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ์ มีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ มีการให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู และมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาต่อไป   

 ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 โดยโรงเรียนมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการ
เรียนรู้ ผ่านการเล่นการลงมือปฏิบัติ โดยมีหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและเป้าหมาย
เฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนได้ด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ
เพ่ือสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
  1. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ โครงการนี้จัดท าขึ้น เพ่ือเป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ระดับปฐมวัย และหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัยให้มีความครอบคลุมกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น   
  2. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย   
  3. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย   
 ประเด็นที่ 2.2 มีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย 
หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน ตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โรงเรียนได้ด าเนินการ โดย
การจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
 1. โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานในหน้าที่ของ
ตน เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการท างาน เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้ครูและ
บุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับนักเรียนต่อไป  
 2. จัดให้มีครูผู้สอนปฐมวัยเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน 
 3. จัดครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัยได้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนอย่างพอเพียงกับชั้นเรียนตาม
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
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 ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้พัฒนาครูและบุลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินการพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบ 
การจัดกิจกรรม  มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โรงเรียน
บ้านหาดทรายรีได้ด าเนินการโดยการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้    

 1. โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ครูมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานในหน้าที่ของ
ตน เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจที่ดีในการท างาน เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม และเพ่ือให้ครูและ
บุคลากรได้น าเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กับนักเรียนต่อไป  
  2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้น 
  3. โรงเรียนจัดให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC)   
  4. โรงเรียนมีการจัดให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการอบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาตามท่ีหน่วยงาน
ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นตรงตามหลักสูตรของการพัฒนา  
 ประเด็นที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ   
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่น ของ
เล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่ อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ด าเนินการ โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้  
  1. โรงเรียนมีการจัดโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ โครงการนี้จัดท าขึ้นเพ่ือจัดกิจกรรมให้
โรง เรี ยนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่ อ เ พ่ือการเรียนรู้ อย่ างปลอดภัยและเพียงพอส าหรับ เด็ กปฐมวัย  
  2. โรงเรียนมีการส ารวจตรวจสอบความปลอดภัยและความเหมาะสมของสถานที่ สื่อท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัยและเพียงพอส าหรับเด็กปฐมวัย  
 ประเด็นที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ส าหรับครู   
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุและอุปกรณ์ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้
สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้     
  1. โรงเรียนมีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยี   เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาข้อมูลทาง
โลกออนไลน์   
 2. โรงเรียนมีการจัดอุปกรณ์ของเล่นของใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆให้ เพียงพอกับเด็กโดยจัดให้
เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อการพัฒนาเด็ก  
 3. โรงเรียนมีการจัดให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรมการจัดประสบการณ์เพ่ือเป็นการพัฒนาครู และ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีความปลอดภัย  เหมาะสมและสอดคล้องกับ
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พัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย   
 ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่
สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มีการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผล
การด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้น
สังกัด โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ก าเนินการโดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
ดังนี้    
  1. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ เพ่ือให้การบริหารของสถานศึกษามีคุณภาพและเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม   
  2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือดูแล ติดตาม ช่วยเหลือนักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้น           
 3. โรงเรียนมีการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีเพ่ือน าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 4. โรงเรียนมีการจัดท าเพจโรงเรียนเพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน และรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง     
3.  ผลการด าเนินงาน 

 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีผลส าเร็จของการจัดกระบวนการบริหารและจัดการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้  
 ประเด็นที่ 2.1 มีหลักสูตรคลอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับคุณภาพ 
ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
  ประเด็นที่  2.2 จัดครู ให้ เ พียงพอกับชั้น เรียน อยู่ ในระดับคุณภาพ ดี เลิศ เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
ที่สถานศึกษาก าหนด 
  ประเด็นที่ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพอเพียง อยู่ ในระดับคุณภาพ ดี 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู 
อยู่ในระดับคุณภาพ ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 
4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย 
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4. รายงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
5. รายงานผลการประชุม – อบรม – สัมมนาของครูและบุคลากร 
6. เกียรติบัตร/รางวัลที่ได้รับ 
7. แฟ้มผลงานของข้าราชการครู 
8. บันทึกการประชุมครูบุคลากรในสถานศึกษา/บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู 
10. แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11. แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
12. ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ/สภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน 

 
5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านและสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น      
2. สถานศึกษามีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนและเป็นครู
ประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียงกับชั้นเรียนตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด                                        
3. สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม  

1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษาและการขับ เคลื่ อนการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพ 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการ
ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมากขึ้น
เพ่ือความหลากหลายในการจัดประสบการณ์
และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 
 
 

 
6.แนวทางการพัฒนา (การน าจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
  แผนพัฒนาที่ 1 จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 แผนพัฒนาที่ 2 จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือความหลากหลายในการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ของเด็ก  
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2.  วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ครูผู้สอนมีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็ม
ศักยภาพ มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข มีการจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน า
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ 
 ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
  ครูผู้สอนวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
โดยความร่วมมือของพ่อแม่ และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง โดยการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประเด็นดังกล่าวข้างต้นดังนี้   
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้  
      - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
            - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย   
      - กิจกรรมหนูน้อยสู่โลกกว้าง   
      - กิจกรรมวัดผลและประเมินผลพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย   
  2. จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
  3. จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน   
  4. จัดท าวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง   
 ประเด็นที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
  ครูผู้สอนมีการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่ างอิสระ ตาม
ความต้องการ ความสนใจความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าและสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข โดยครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้    
  1. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่ เน้นเด็กเป็นส าคัญ ประกอบด้วยกิจกรรมดังต่อไปนี้   
      - กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
            - กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย   
      - กิจกรรมหนูน้อยสู่โลกกว้าง   
      - กิจกรรมวัดผลและประเมินผลพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย    
  2. กิจกรรมวันส าคัญ เช่น กิจกรรมไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวันลอย
กระทง และกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น   
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 ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
  ครูผู้สอนมีการจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัยมีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็น
ต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจและวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ โดยครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้     
  1. ครูจัดบรรยากาศภายในห้องและสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้เหมาะสม และมีความ
ปลอดภัย โดยเด็กมีส่วนร่วม   
  2. ครูผลิตและจัดหาสื่อที่มีความเหมาะสม ปลอดภัยและสอดคล้องกับพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน    
  3. ครูเลือกใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัย  
 ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
  ครูผู้สอนมีการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและน าผลการประเมิน
ที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพโดยครูผู้สอนมีแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ดังนี้       
 1. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
 2. ครูมีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีที่หลากหลาย 
 3. ครู ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์พัฒนาเด็ก  
  4. กิจกรรมการพัฒนาเครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผล   
  5. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
  6. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3.  ผลการด าเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีผลส าเร็จของการจัดกระบวนการบริกหารและจัดการตามประเด็นพิจารณา ดังนี้  
 ประเด็นที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ 80 เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
  ประเด็นที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ 80 เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
  ประเด็นที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80 เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ร้อยละ 80 เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
  2. แผนปฏิบัติการประจ าปี   
  3. แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้   
  4. บันทึกหลังสอน   
  5. บันทึกการผลิต/การใช้สื่อส าหรับเด็กปฐมวัย   
  6. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน   
  7. สมุดนิเทศในชั้นเรียน   
  8. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/หลักสูตรท้องถิ่นระดับปฐมวัย   
  9. รายงานโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
  10. รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
  11. แบบบันทึกพัฒนาการของเด็ก   
  12. รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู   
  13. ผลงานนักเรียน   
  14. ภาพกิจกรรม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
  15. ภาพกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย   
  16. ภาพกิจกรรมหนูน้อยสู่โลกกว้าง   
  17. ภาพการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน   
  18. ภาพการจัดกิจกรรม 6 กิจกรรมหลัก 
  

5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ครูมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ  
2. ครูมีการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  
3. ครูมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  
4. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

1. การน าหลักสูตรท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมากข้ึน 
2. การน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 

 

 

6.แนวทางการพัฒนา (การน าจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
  แผนพัฒนาที่ 1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาหลักสูตรท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเพ่ิมมากขึ้น 

แผนพัฒนาที่ 2 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

80.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 80.00 84.38 สูงกว่าเป้าหมาย 
3. มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

80.00 87.50 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

80.00 81.26 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดี ดี 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง๔ด้านสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี ดีเลิศ สูงกว่าเป้าหมาย 
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ส าหรับครู 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี ดี ตามเป้าหมาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

80.00 80.00 ตามเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.  2561  ประจ าปีการศึกษา 2562  มีผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
        1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

ดี   (ระดับ 3) 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี   (ระดับ 3) 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดี   (ระดับ 3) 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1.  ระดับคุณภาพ : ดี 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ใช้วิธีการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็ นไปตาม
ศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนโดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติจริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้แบบใช้กระบวนการ
คิด พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านคล่องและเขียนคล่อง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเอง 
พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธีสอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนในชั้นเรียน มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ก าหนดแผนการจัดการเรียนรู้การวัดและประเมินผลแบบบูรณา
การ ครูเน้นการใช้ค าถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน นอกจากนี้โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
ของผู้เรียนเพ่ือให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และ
ตามจุดเน้นของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เรื่องการขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้ได้มาตรฐาน การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านหาดทรายรีจึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาว ะทาง
ร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
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1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
ประเด็นที่ 1.1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ที่

สถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ด าเนินการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด 

ค านวณ โดยผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละ
ระดับชั้น โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการห้องสมุดมีชีวิต จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ 

2. โครงการสอนซ่อมเสริม โดยมีการด าเนินการทดสอบการอ่าน การเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ ของ
ผู้เรียนทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง หากพบว่าผู้เรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การคิดค านวณต่ ากว่าเกณฑ์ ก็จัดให้มี
การสอนซ่อมเสริมและช่วยเหลือส่งเสริมนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง และขาดทักษะการคิดค านวณ ในตอนพัก
กลางวัน และในช่วงหลังเลิกเรียน 

3. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT, Las)  

4. แผนพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ประเด็นที่ 1.1.2   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ในการพัฒนาความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการเข้าค่ายวิชาการ S.T.E.M จัดให้นักเรียนได้ท ากิจกรรมทั้งรูปแบบการระดมสมอง แบบลงมือปฏิบัติ
จริง แบบร่วมมือกันเรียนรู้ และแบบใช้กระบวนการคิด จากการเข้าเรียนรู้ภายในฐานทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เช่น 
ฐานความรู้จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนท าการทดลอง อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นกันภายในกลุ่ม และสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน 

2. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  อภิปรายแลกเปลี่ยนค
วามคิดเห็น เพ่ือแก้ปัญหา ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  โดยใช้โครงงานเป็นฐาน   

ประเด็นที่ 1.1.3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต โรงเรียนได้
ด าเนินการพัฒนาความสามารถในสร้างนวัตกรรมให้แก่นักเรียน ดังนี้ 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนแบบโครงงานในทุกระดับชั้น 

2. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันโครงงานต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น 
โครงงานอาชีพ โครงงานคุณธรรม โครงงานห้องเรียนสีขาว 
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ประเด็นที่ 1.1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โรงเรียนได้ด าเนินการ
พัฒนาความสามารถในสร้างนวัตกรรมให้แก่นักเรียน ดังนี้ 

1. การจัดให้มีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยด าเนินการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ตให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 

2. การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ 

3. การจัดให้นักเรียนได้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์  และวิชาวิทยาการค านวณ 

ประเด็นที่ 1.1.5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ 
กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน  โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

         1. โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ในทุกระดับชั้น ด้วยกิจกรรมและโครงการต่าง ๆอย่าง
หลากหลาย ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน( O-Net ,NT, Las) กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านให้
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ RT และนักเรียนที่มีการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางใน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 และ 5 

   2. โครงการสอนซ่อมเสริม โดยจัดให้มีกิจกรรมสอนซ่อมเสริมในตารางสอน และตอนเย็นหลังเลิกเรียน ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ในรายวิชาพ้ืนฐานส าคัญเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ 

ประเด็นที่ 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีทัศนคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพนั้น โรงเรียนได้ด าเนินการจั ด
กิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์และฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนโดยน าสิ่งที่
มีอยู่ในท้องถิ่นมาจัดท าฝึกสร้างอาชีพ คือ การท าขนมพบรัก (ขนมจาก), การท าผ้าบาติก, การฝึกเป็นมัคคุเทศก์น้อย และ
การฝึกท าขนมและประดิษฐ์สิ่งต่าง ๆ ในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

2. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school  ได้น าขยะที่อยู่ในโรงเรียนที่เป็นขยะรีไซเคิล มาประดิษฐ์
เป็นงานฝีมือสร้างอาชีพให้แก่ผู้เรียน เช่น ดอกไม้จากถุงนม, ดอกไม้จากหลอด, ดอกไม้จากถุงน้ ายาปรับผ้านุ่ม, ที่รองแก้ว
จากถุงนม, ประดิษฐ์ชุดจากถุงนม ฯลฯ 

3. กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพในโรงเรียน เช่น กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ กิจกรรมเลี้ยง ปลาดุก กิจกรรมปลูก
เห็ดนางฟ้า บ่อปุ๋ยหมัก กิจกรรมโครงงานอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  

4. โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามวิธีประชาธิปไตย 
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5. การแนะแนวการศึกษาต่อ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

ประเด็นที่ 1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 

ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษา
ก าหนด โดยที่ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนนั้น 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้จัดกิจกรรมการสอนที่มีการสอดแทรกคุณธรรม  จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในทุก ๆ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ฝึกให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร รู้จักเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและมีความกตัญญูกตเวที 
ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยใช้
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติกิจกรรม โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้ 

1. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี 

2. สรุปรายงานผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8  

ประการ 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

4. โครงการหาดทรายรีสะอาด บรรยากาศดี (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

5. โครงการค่ายคุณธรรม  เยาวชนหาดทรายรี 

           6. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ zero waste school 

           7. โครงการกีฬาสีทรายรีเกม 
8. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

9. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

10. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

11. โครงการวันส าคัญ เช่น กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันส าคัญทาง 

ศาสนา เป็นต้น 

12. กิจกรรมโครงงานคุณธรรมห้องเรียนสีขาวในระดับชั้นประถมปีที่ 1 - 6 

13. ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็นที่ 1.2.2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการวันส าคัญ เช่น กิจกรรมวันปีใหม่ กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันแม่ และกิจกรรมวันส าคัญทาง 

ศาสนาพุทธ ร่วมกับชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

2. กิจกรรมรณรงค์แต่งชุดผ้าไทยในทุกวันอังคาร   

3. กิจกรรมวันภาษาไทย วันสุนทรภู่  
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4. สนับสนุนให้นักเรียนรับประทานขนมไทย ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง 

ประเด็นที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม 
ประเพณี โรงเรียนได้ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

    1. โครงการค่ายคุณธรรม  เยาวชนหาดทรายรี 

2. โครงการหาดทรายรีสะอาด บรรยากาศดี (โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

3. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

5. โครงการวันส าคัญ  

6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็นที่ 1.2.4 สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัย 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน ในการพัฒนาด้านสุขภาวะทางร่างกาย
และลักษณะจิตสังคมนั้น โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้จัดท ากิจกรรม/โครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว
ข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข  

2. โครงการอาหารกลางวันเพ่ือน้อง 

3. โครงการกีฬาสีทรายรีเกม 

4. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

5. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 

6. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต มีการทดสอบ
สมรรถภาพ การชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง การดูแลสุขภาพของตนเอง การป้องกันภัย และการป้องกันตนจากสารเสพติด 
เห็นคุณค่า มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

3.  ผลการด าเนินงาน 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 2 ประเด็น

พิจารณาดังนี้ 
1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน มีผลการประเมินดังนี้ 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีผลส าเร็จของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนและ

ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1.1  ผู้เรียนมีการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตาม

เกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น ร้อยละ 75.31 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
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ประเด็นที่ 1.2 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  ร้อยละ  74.07 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง
องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต 
ร้อยละ 71.60 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการพัฒนาตนเอง ได้
อย่างเหมาะสมและปลอดภัย ร้อยละ  72.83 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 1.5 ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในด้านความรู้ ความ
เข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ  62.80 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นมี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รอ้ยละ  76.54 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีผลส าเร็จของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพของผู้เรียนและ
ประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

ประเด็นที่ 2.1  ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่
สถานศึกษาก าหนด โดยที่ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม ค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 
79.01 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเด็นที่ 2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย ร้อยละ  76.54 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
 ประเด็นที่ 2.3  ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา 
ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยละ 74.07 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
 ประเด็นที่ 2.4  ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ใน
แต่ละช่วงวัย สามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อ่ืน  ร้อยละ  74.07 สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
- รางวัลที่นักเรียนได้รับ (เอกสารแนบ  ภาคผนวก ) 
4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

1) โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ โดยรูปแบบพหุระดับ   
2) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
3) โครงการห้องสมุดมีชีวิต  
4) โครงการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา  
5) โครงการวิธีพุทธ  
6) โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามวิธีประชาธิปไตย 
7) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net, NT, Las) 
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8) โครงการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน   
9) โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ                    
10) โครงการสอนซ่อมเสริม   
11) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
12) โครงการเข้าค่ายวิชาการ S.T.E.M 
13) โครงการหลักสูตรสาระท้องถิ่น 
 

5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ  
2. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา
ได้อย่างเหมาะสม  
3. มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรองชนะเลิศอันดับ 
1 ในโครงการแกนน าพิทักษ์ฟัน ประจ าปี 2562 กลุ่มงาน
ทันตกรรม โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร  รางวัลชนะเลิศ
อันดับ 2 ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพร้อมลีลา
ประกอบเพลง ในงานมหกรรมวิถีถิ่น  แผ่นดินชุมพร เนื่อง
ในวันอนุรักษ์มรดกไทย และนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญ
ทองจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี
ของนักเรียนระดับเครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขต
พ้ืนที่ ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง 
2. การพัฒนาการอ่าน คิดวิ เคราะห์  และเขียน        
สื่อความ 
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 

 

6. แนวทางการพัฒนา (การน าจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
แผนพัฒนาที่ 1  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้น 
 แผนพัฒนาที่ 2  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  พัฒนาให้นักเรียนมี

ทักษะการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนสื่อความในทุกระดับชั้น 
 แผนพัฒนาที่ 3  จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด

เชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตสู่การเรียนรู้  
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.  ระดับคุณภาพ : ดี 
2.  วิธีการพัฒนา  
          โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหาร มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษา สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการ ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาชีพและ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
           โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ โดยน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการบริหารจัดการ  มีกระบวนการพัฒนาครูและบุคลากรที่มุ่งเน้นการท างานเป็นทีม ด้านการจัดการเรียนการ
สอน มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน เน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนมีการบริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ โดยใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วย“PDCA” มีการนิเทศติดตาม จัดให้มีการประชุมที่
หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา  สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคล้องกับ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท า
รายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ประเด็นที่ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ได้ด าเนินการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษาและความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ตามแนวนโยบายของ        
ต้นสังกัด ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม โรงเรียนด าเนินการโดยจัดกิจกรรม/โครงการ ให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าว  ดังนี้ 

1. โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  
2. โรงเรียนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ประเด็นที่ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการร่วมกัน

จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  จัดท าคู่มือแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ทั้งในส่วนของการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา โรงเรียน
ด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้มีระบบสอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 
       โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีรูปแบบการบริหารโรงเรียน แบบ 5 ร่วม 1 หลัก  เป็นการร่วมพลัง...สู่ความเป็นหนึ่ง  โดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน  มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างรอบด้าน  ให้ผู้เรียนที่เป็นผลผลิต  เป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  
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มีทักษะวิชาการ  ทักษะอาชีพ  และทักษะชีวิต  เพ่ือให้การจัดการศึกษาและ กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงได้ด าเนินการในรูปคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้น าชุมชน  
ผู้ปกครอง  คณะครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินงาน  ดังนี้ 
         ร่วมที่ 1 ร่วมคิด : ศึกษาบริบท  เพ่ือรับรู้สภาพปัญหาของโรงเรียน  โดยการรับข้อมูล  รับฟังข้อคิดเห็นจากครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยการสอบถาม ให้โอกาสในการแสดงความเห็นถึงปัญหาและความต้องการ 
         ร่วมที่ 2 ร่วมวางแผน : น าข้อมูลที่ได้รับจากทุกฝ่าย มาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาใน
อนาคต 

ร่วมที่ 3 ร่วมปฏิบัติ : พิจารณาทางเลือกในการแก้ปัญหาที่เหมาะสมไปสู่การปฏิบัติ โดยใช้กระบวนการ PDCA 
เน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จัดท ารายงานโครงการ ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน 
ก าหนดแนวทางพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป และรายงานผลการด าเนินงานให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ 
          ร่วมที่ 4  ร่วมประเมินผล  :  โดยใช้กระบวนการตรวจสอบ  ทบทวน  และประเมินกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ มีการประเมินผลผลิต  ผลลัพธ์ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน  และประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือน าผลไปวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้ตรงกับความต้องการ เพ่ือพัฒนางานต่าง ๆ ได้
อย่างต่อเนื่อง 
          ร่วมที่ 5  ร่วมชื่นชมยินดี  :  ขยายผลและเผยแพร่ผลงาน ความภาคภูมิใจในความส าเร็จทุกด้าน ให้ผู้ปกครอง 
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ภายใต้ 1 หลัก คือหลักธรรมาภิบาล     
 1. หลักนิติธรรม  :   ผู้บริหารต้องยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมือง และกฎระเบียบข้อบังคับ  
ระเบียบวินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณครู ถูกประเด็นตามหลักวิชา และได้รับความพึงพอใจจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในระบบงานของสถานศึกษาท้ัง 4 งาน  

2. หลักคุณธรรม  :  ผู้บริหารจะต้องยึดหลักความเหมาะสม ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 และหลักความ 
ยุติธรรม 

3. หลักความโปร่งใส :  ผู้บริหารต้องยึดหลักความบริสุทธิ์  ด าเนินงานด้วยความบริสุทธิ์ โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยใช้หลักการ PDCA ในระบบงานของสถานศึกษาท้ัง 4 งาน 
 4. หลักการมีส่วนร่วม  ผู้บริหารต้องให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา ทั้งครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง ตลอดทั้งชุมชนมีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาในโครงการและกิจกรรมของสถานศึกษาที่จัดขึ้นตลอดปี
การศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรมการ 
 5. หลักความรับผิดชอบ  ผู้บริหารต้องให้มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึง
ความรับผิดชอบร่วมกันในผลของการจัดการศึกษา ที่มีผลผลิตคือ ตัวผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีแตกต่างกัน 
 6. หลักความคุ้มค่า  ผู้บริหารต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินการกับทรัพยากร
ทางการศึกษาอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยใช้หลักการ PDCA เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของระบบงานทั้ง     
4 งานอย่างครบถ้วน 
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 ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 
1. นักเรียน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั้งด้านทักษะวิชาการทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต  

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นคนดี  คนเก่ง  และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ  มีความสามารถในการ

บริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน  ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอนได้ เข้ากับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 
3. โรงเรียน  มีความพร้อมในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียน และให้บริการทางการศึกษา ทั้งวัสดุ

อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  บุคลากร และสถานที่ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก   
4. เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน มีส่วนร่วมในการสนับสนุน  ส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียน

ให้มีคุณภาพ 
ประเด็นที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม

หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการ
เรียนรู้กับกลุ่มนักเรียนเรียนรวม โรงเรียนด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็น
ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกระดับชั้น เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีผลสั มฤทธิ์ที่มี
การพัฒนาขึ้น 

2. จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือให้เข้ากับบริบทของสถานศึกษา 
3. อบรมการจัดท าหลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 1 และเครือข่ายสถานศึกษาเมือง 4 
4. จัดท าคู่มือการบริหารวิชาการ จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  

หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และรายวิชาเพ่ิมเติม   คู่มือการวัดผลประเมินผล และคู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
5. จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการสอนซ่อมเสริม และสอนเสริม ให้ผู้เรียนทุกระดับ

ชั้นในการสอนเสริม ในตอนเย็นหลังเลิกเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ในเรื่องอ่าน เขียน คิดค านวณ และ ในสาระการเรียนรู้
หลักได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

ประเด็นที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ

ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โรงเรียนด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 
2. การอบรมโครงการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจรของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. การอบรมออนไลน์ทางไกลเพ่ือพัฒนาศักยภาพได้ตลอดเวลาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
4. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ื อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ (PLC) 
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5. โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
ประเด็นที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ

สภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้และมีความปลอดภัย โรงเรียนด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรมและ
โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น ดังนี้ 

1. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
3. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
4. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
5. กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่ เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
6. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
7. กิจกรรมพัฒนาระบบห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  

ประเด็นที่ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้    
โรงเรียนบ้านหาดทรายรี มีการจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ใน

การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม กับสภาพของสถานศึกษา มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศรายชั้น
เรียน เพ่ือการพัฒนาโรงเรียน การบริหารจัดการงบประมาณ บุคคล วิชาการ งานบริหารทั่วไป โดยมีศูนย์ข้อมูล
สารสนเทศระบบข้อมูล School mis มีระบบจัดการเรียนรู้ มีการบริหารทรัพยากร สื่อการเรียนรู้สารสนเทศ  มีการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนด าเนินการ โดยการจัดกิจกรรมและโครงการเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นดังกล่าวข้างต้น 
ดังนี้ 

1. กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน โดยใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล DMC 
3. ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนยากจน โดยใช้ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT 
4. ระบบการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน โดยใช้โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน      School mis 

3.  ผลการด าเนินงาน 
     จากวิธีการพัฒนาข้างต้นนี้ ก่อให้เกิดผลดีต่อสถานศึกษา ดังนี้  

3.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน นโยบายของรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายต้นสังกัด เป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหาร โดยมีการก าหนดหน้าที่/ภาระงานบุคลากรไว้
อย่างชัดเจน ซึ่งระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียนอย่างชัดเจน มีผลการด าเนินงานในระดับ ดี เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

3.2  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน มีผล
การด าเนินการในระดับ ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
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3.3  สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย มีผลการด าเนินการ ในระดับ ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  

3.4 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มีผลการด าเนินการในระดับ ดี เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

3.5 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมทาง
สังคม ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีผลการด าเนินการ ในระดับ ดี เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

3.6 สถานศึกษาจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามบริบท
ของสถานศึกษา  มีผลการด าเนินการในระดับ ดี เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 
       -  ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 2 มีพัฒนาการเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 6  ประเด็น
พิจารณา  ได้แก ่
        1. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
        2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
        4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
        5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
        6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้จากการบริหาร 
         การจัดการตามแนวคิด รวมพลัง...สู่ความเป็นหนึ่ง ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและโครงการต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จ  ดังนี้ 
        -  สถานศึกษาได้รับรางวัล ได้แก่ 

1) รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา               
ปีการศึกษา 2560-2562  

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแกนน าพิทักษ์ฟัน ประจ าปี 2562 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาล
ปากน้ าชุมพร 
          3) รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารีพร้อมลีลาประกอบเพลง ในงานมหกรรมวิถีถิ่น  แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 

   -  ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัล ได้แก่   

1) ครูดีไม่มีอบายมุข  ประจ าปีการศึกษา 2562 

2) ผ่านการทดสอบหลักสูตร หลักสูตรกรรมการกลาง ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 

สทศ. 2562 
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4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
           1. หลักสูตรสถานศึกษา 
           2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้  
           3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
           4. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
           5. แผนปฏิบัติการประจ าปี  
           6. แผนการจัดการเรียนรู้ฯ 
           7. คู่มือการบริหารงาน 4 งาน 
           8. เอกสารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

9. เอกสารการนิเทศภายใน 
10. เอกสารข้อมูลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
11. เอกสารหลักฐานผลงานเชิงประจักษ์ในการพัฒนางานวิชาการ 
12. รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
13. รายงานประจ าปี 
14. รายงานประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
15. รายงานการอบรมการพัฒนาครู 
16. รายงานโครงการที่เกี่ยวข้อง 
17. แฟ้มสะสมผลงานครู 
18. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ / วารสารโรงเรียน 
19. เว็บไซต์โรงเรียน 
20. ค าสั่ง/บันทึกการประชุม 
21. แบบส ารวจและสรุปความพึงพอใจ 

 
5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็น
ระบบ มีการนิ เทศ ติดตาม จัด ให้มี การประชุมที่
หลากหลายวิธี เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนด
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน มีการจัด
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ความต้องการของชุมชน 
ปรับโครงสร้างการบริหารงานให้สอดคลองกับนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้ เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตร มีการ

1. โรงเรียนควรมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ใช้ในการบริหารจัดการให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน พัฒนา
ระบบไฟฟ้า ระบบเสียง และระบบการสื่อสารให้มี
คุณภาพ 
2. รายงานผลการด าเนินงานในบางงาน/กิจกรรม ควรมี
การเผยแพร่สู่สาธารณชน ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงานเพ่ือ
การสนับสนุนช่วยเหลือในครั้งต่อไป 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ก ากับ ติดตาม และประเมินผล อย่างเป็นระบบ และ
ต่อเนื่อง รวมถึงการใช้ผลการประเมิน ติดตาม มาใช้วาง
แผนการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
2. สถานศึกษามีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหาร และการจัดการให้เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ 
PDCA 
3. คณะกรรมสถานศึกษาและผู้ปกครอง สนับสนุน
การศึกษาและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของ
สถานศึกษา สอดคล้องกับบริบทความต้องการของผู้เรียน 
สถานศึกษาและท้องถิ่น 
4.  ผู้ เ รี ยน โรงเรี ยน ชุมชน องค์ กรส่ วนท้องถิ่ นมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
5. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้
เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

3. ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการบริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้ทันสมัย   
4. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนทั้งด้าน
วิชาการ และความสามารถพิเศษ 
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

 
6.แนวทางการพัฒนา (การน าจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 

 แผนพัฒนาที่ 1  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
แผนพัฒนาที่ 2  จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ถูกต้องครบถ้วนและมีการรายงานผลต่อสาธารณชน

ให้ได้รับทราบทั่วกัน           
แผนพัฒนาที่ 3  โครงการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
แผนพัฒนาที่ 4  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
แผนพัฒนาที่ 5  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  ระดับคุณภาพ :  ดี 
2.  วิธีการพัฒนา  

โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้ด าเนินการพัฒนาครูให้มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริงและมีการสร้างสื่อการเรียนการสอน  เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข  
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้างปฏิสัมพันธ์ทีดี  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ
พัฒนาและปรับการจัดการเรียนรู้  โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี ้

ประเด็นที่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ครูมีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียน  โดยการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีกระบวนการ
เรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุนคนมีส่วนร่วม  มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับการฝึกทักษะ แสดงออก  
แสดงความคิดเห็น  สรุปองค์ความรู้  น าเสนอผลงานได้ โดยครูมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและ
พัฒนา  ดังนี้ 
  1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
  2.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  3.  โครงการหลักสูตรสาระท้องถิ่น 
  4.  โครงการวันส าคัญ 
  5.  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  6.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  7.  โครงการส่งเสริมงานลูกเสือ – เนตรนารี 
ประเด็นที่  3.2   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ครูได้มีการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยสร้างโอกาสให้นักเรียนได้
แสวงหาความรู้จากสื่อที่หลากหลาย  การจัดกิจกรรมการเรียนเรียนการสอนให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น  จ านวนห้องละ 
๑ ชั่วโมงเรียนต่อสัปดาห์ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
อินเตอร์เน็ต  สื่อสังคม   ในการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน  โดยครูมีแผนงาน/โครงการ/
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  ดังนี้ 
  1.  โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
  2.  โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  3.  โครงการห้องเรียนน่าอยู่  ผลิตสื่อเพ่ือการสอน 
  4.  โครงการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  5.  โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
  6.  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา   
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ประเด็น  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน  โดยเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
ความสุข  และให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนทั้งด้านการเรียน และคุณภาพ
ชีวิต  โดยครูมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมพัฒนา  ดังนี้ 
  1.  โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2.  โครงการหลักสูตรสาระท้องถิ่น 
  3.  โครงการวันส าคัญ 
  4.  โครงการส่งเสริมงานลูกเสือ – เนตรนารี 
  5.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
  6.  โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
  7.  โครงการสถานศึกษาสีขาว  ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  8.  กิจกรรมแนะแนว 
  9.  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  10.  กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
ประเด็น  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 ครูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีการวัดและประเมินผลพัฒนาการของ
ผู้เรียน ตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  เช่น แบบทดสอบแบบเลือกค าตอบที่ถูกต้อง  
แบบทดสอบข้อเขียน  มีขั้นตอนใช้เครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  โดยครูมีแผนงาน 
/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา  ดังนี้ 
  1. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
  2.  โครงการหลักสูตรสาระท้องถิ่น 
  3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ   
  4.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  5.  โครงการห้องเรียนน่าอยู่  ผลิตสื่อเพ่ือการสอน 
  6.  โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ  
ประเด็น  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  โดยมีแผนงาน/โครงการ/แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา  ดังนี้ 
  1. โครงการนิเทศภายในโรงเรียน 

  2.  โครงการหลักสูตรสาระท้องถิ่น 

  3.  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 

  4.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา 

  5.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
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3.  ผลการด าเนินงาน 

ประเด็นที่  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 จากการด าเนินการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้   

ส่งผลให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้และมีการสร้างสื่อการเรียนการ
สอนที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  คิดเป็นร้อยละ  74.29  สูงกว่า
ค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเด็นที่  3.2   ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 จากการด าเนินการด้านการใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและเอ้ือต่อการเรียนรู้  
ส่งผลให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้  ที่เอ้ือต่อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  คิดเป็นร้อยละ  77.14  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเด็น  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 จากการด าเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ส่งผลให้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงบวกให้ผู้เรียนเกิดการ 

เรียนรู้อย่างมีความสุข  และให้ความช่วยเหลือให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิต  คิดเป็นร้อยละ  74.29  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเด็น  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 จากการด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและผลมาพัฒนาผู้เรียน  ส่งผลให้ครูโรงเรียน 

บ้านหาดทรายรีมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  มีการวัดและประเมินผล
พัฒนาการของผู้เรียน ตามสภาพจริงด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ครอบคลุมการประเมิน   มีขั้นตอนใช้เครื่องมือวิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
คิดเป็นร้อยละ  74.29  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

ประเด็น  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 จากการด าเนินการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 

เรียนรู้  ส่งผลให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือ พัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  คิดเป็นร้อยละ  77.14  สูงกว่าค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด 

-  ประสิทธิผลของการด าเนินงานในมาตรฐานที่ 3 มีพัฒนาการสูงขึ้น  (สามปีต่อเนื่องเทียบปีการศึกษา  
2560 - 2562 )  จ านวน 5  ประเด็นพิจารณา ได้แก่ 
  1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 2.  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 4.  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
-  รางวัลทีค่รไูด้รับ (เอกสารแนบ  ภาคผนวก) 
-  ในปีการศึกษา  2562  ไม่มีจ านวนครูที่มีวิทยฐานะทีสู่งขึ้น  
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4.  หลักฐานเอกสารเชิงประจักษ์ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. แบบรายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4. แบบรายงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
5. แบบรายงานโครงการหลักสูตรสาระท้องถิ่น 
6. แบบรายงานโครงการวันส าคัญ 
7. แบบรายงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
8. แบบรายงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9. แบบรายงานโครงการส่งเสริมลูกเสือ – เนตรนารี 
10. แบบรายงานโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
11. แบบรายงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 
12. แบบรายงานโครงการห้องเรียนน่าอยู่ ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
13. แบบรายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
14. แบบรายงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
15. แบบรายงานโครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
16. แบบรายงานโครงการวิจัยในชั้นเรียน 
17. แบบรายงานโครงการหาดทรายรีสะอาดบรรยากาศดี ( โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. )  
18. ค าสั่ง 
19. เกียรติบัตร 
20. ภาพถ่าย 
21. ตารางสอนซ่อมเสริม 
22. หลักสูตรสาระท้องถิ่น 
23. แฟ้มห้องเรียน 
24. สมุดนิเทศ 

25. แบบบันทึกการประชุม 

26. แบบบันทึกการสังเกตการสอน 
 

5.  แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน  โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้คิด  ได้ปฏิบัติจริง  ได้บูรณาการ
ทักษะในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างชิ้นงาน   

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
2. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
และมีคุณธรรม  มีการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย  
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
อีกท้ังการวัดประเมินผล   
4. ครูแก้ไขปัญหานักเรียนโดยยึดหลักการวิจัย  โรงเรียน
จัดระบบการปฏิบัติงานและการนิ เทศติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  และยังมีความรักและเมตตาต่อศิษย์ในการ
ประเมินผลโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคล
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
5. โรงเรียนจัดระบบการปฏิบัติงาน และการนิเทศติดตาม
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

 
6.แนวทางการพัฒนา (การน าจุดที่ควรพัฒนามาแก้ไข) 
 

แผนพัฒนาที่ 1 โครงการห้องเรียนน่าอยู่ ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
  แผนพัฒนาที่ 2 โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
          แผนพัฒนาที่ 3 โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ดี ดี ดี 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.1ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   ดี 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ           

70 75.31 สูงกว่าเป้าหมาย 

2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

70 74.07 สูงกว่าเป้าหมาย 

3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 67 71.60 สูงกว่าเป้าหมาย 
4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 70 72.83 สูงกว่าเป้าหมาย 
5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 62 62.80 สูงกว่าเป้าหมาย 
6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 70 76.54 สูงกว่าเป้าหมาย 
ประเด็นการพิจารณา ที่ 1.2 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

  ดี 

1)การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 72 79.01 สูงกว่าเป้าหมาย 
2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 72 76.54 สูงกว่าเป้าหมาย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 72 74.07 สูงกว่าเป้าหมาย 
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 72 74.07 สูงกว่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี ดี ดี 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้จริง 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้ก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จไว้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.3  มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.4  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดี ดี ตามเป้าหมาย 
  2.5  มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 

  2.6  มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดี ตามเป้าหมาย 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าร้อยละ/ระดับคุณภาพ สรุปผลการ

ประเมิน เป้าหมาย ผลการประเมิน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ 

ดี ดี ดี 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

72 74.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 72 77.14 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 72 74.29 สูงกว่าเป้าหมาย 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

72 74.29 สูงกว่าเป้าหมาย 

3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

72 77.14 สูงกว่าเป้าหมาย 

สรุปภาพรวมสถานศึกษาได้ระดับคุณภาพ ดี 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

 

 
 
 

 
สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 จากการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และโครงการ
พิเศษทั้งหมด ในปีการศึกษา 2562  จ านวน  33  โครงการ บรรลุผลเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดทุกโครงการดังนี้  
 

 โครงการ/กิจกรรมที่ประสบผลส าเร็จ 
 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย - ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู 

3. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
4. โครงการการนิเทศภายในโรงเรียน - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากคณะครู 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
6. โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนสื่อความฯ 

- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครูผู้ปกครอง 

7. โครงการห้องเรียนน่าอยู่ ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู 
8. โครงการห้องสมุดมีชีวิต - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู 
9. โครงการวิจัยในชั้นเรียน - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก ครู 
10. โครงการเข้าค่ายวิชาการ S.T.E.M - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู 
11. โครงการหลักสูตรสาระท้องถิ่นฯ - ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน ชุมชน วัด  
12. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
13. โครงการงานประกันคุณภาพการศึกษา - ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 

- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
14. โครงการพัฒนาระบบงานบริหารงบประมาณ - ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา และคณะครู 
15. โครงการพัฒนาบุคลากร - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจาก สพป.ชพ.1 
16. โครงการอาหารกลางวันเพ่ือน้อง - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเทศบาลต าบลหาดทรายรี 
17. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและ 
การจัดการ 

- ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา และคณะครู 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปัจจัยสนับสนุน 

18. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมภายใน
โรงเรียน 

- ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 

19. โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข 

- ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน ชุมชน วัด เทศบาลต าบลหาด
ทรายรี 
- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

20. โครงการกีฬาสีทรายรีเกม - ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง 
- นักเรียนชอบเล่นกีฬาและมีก าลังใจในการออกไปแข่งขันกีฬา 

21. โครงการส่งเสริมงานลูกเสือ-เนตรนารี  - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากเครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 

22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยใน
สถานศึกษา 

- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู  

23. โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติชุมพร 
- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากแหล่งเรียนรู้หนองใหญ่ 

2.4 โครงการค่ายคุณธรรม เยาวชนหาดทรายรี - ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน ชุมชน วัด 
- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากวัดธุดงคสถาน 

25. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
26. โครงการหาดทรายรีสะอาด บรรยากาศดี  
(โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

- ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน ชุมชน วัด เทศบาลต าบลหาด
ทรายรี 
- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

27. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 
28. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบลหาดทรายรี โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร 
29. โครงการวันส าคัญ - ได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน ชุมชน วัด เทศบาลต าบลหาด

ทรายรี 
- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

30. โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านหาด
ทรายรี 

- ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมหุ้นจากสมาชิก 

31. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน - ได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหาดทรายรี 
32. โครงการควบคุมภายใน - ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
33. โครงการส่งเสริมงานบริหารทั่วไป - ได้รับการสนับสนุนจากสถานศึกษา 

- ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 
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     ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา  จะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์  เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้น  จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการ
พัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับคุณภาพ :  ระดับดีเลิศ 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่
เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ  ภัย และสิ่งเสพติด 2. มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
3. มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันอย่างดี มีวินัย
ในตนเอง ประหยัดและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมใน
และนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม
ทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
4. ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปี
การศึกษา 2560-2562 

ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. พัฒนาทักษะการคิดพ้ืนฐานและการ
แสวงหาความรู้ 
2. การพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่นสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ที่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น      
2. สถานศึกษามีการจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนและเป็นครูประจ าการที่จบ
การศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนอย่างพอเพียงกับชั้น
เรียนตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด                                        
3. สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการพัฒนาให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
4. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อและสื่อเพ่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
5. สถานศึกษามีระบบการบริหารที่มีคุณภาพและเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วม 

 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
2 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร
พัฒนาการ ให้ บ ริ กา รสื่ อ เทค โน โลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น เ พ่ื อ ค ว า ม
หลากหลายในการจัดประสบการณ์และ
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต่อไป 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ปีการศึกษา 2562 

       

 
 52 

 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

แผนพัฒนาที่ 1 โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กควบคู่ไปกับชุมชน หรือเป็นผู้น าชุมชนในการเสริมสร้าง
สุขภาพของเด็ก  

แผนพัฒนาที่ 2 จัดกิจกรรมตามโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเพ่ือส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็น
กระบวนการตามหลักวิทยาศาสตร์ 

แผนพัฒนาที่ 3 เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกในความสามารถและจัดแสดงผลงานที่ตนเองเป็นผู้จัดท า เพ่ือ
ส่งเสริมความภาคภูมิใจให้กับเด็ก 
          แผนพัฒนาที่ 4 จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 แผนพัฒนาที่ 5 จัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมาก
ขึ้นเพ่ือความหลากหลายในการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ของเด็ก  
          แผนพัฒนาที่ 6 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการน าเอาหลักสูตรท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเพ่ิมมากขึ้น 
          แผนพัฒนาที่ 7 โครงการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. ครูมีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ  
2. ครูมีการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข  
3. ครูมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย  
4. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 
1. การน าหลักสูตรท้องถิ่นหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
ประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยเพิ่มมาก
ขึ้น 
2. การน าสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ให้เด็ก
ปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระดับคุณภาพ :  ระดับดี 
 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. โรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  
2. มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม  
3. มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ส่งผลให้
โรงเรียนได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแกนน าพิทักษ์ฟัน 
ประจ าปี 2562 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลปากน้ าชุมพร  รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพร้อมลีลาประกอบเพลง ใน
งานมหกรรมวิถีถิ่น  แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย และ
นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียนระดับเครือข่ายสถานศึกษา และระดับเขตพ้ืนที่ ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
2. การพัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และ
เขียน 
3. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 
            
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษามีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการ
นิเทศ ติดตาม จัดให้มีการประชุมที่หลากหลายวิธี เพ่ือให้ทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน มี
การจัดโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ความต้องการของชุมชน ปรับโครงสร้าง
การบริหารงานให้สอดคลองกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา รวมถึง
การใช้ผลการประเมิน ติดตาม มาใช้วางแผนการด าเนินงานในปี
การศึกษาต่อไป 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. โรงเรียนควรมีการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้
ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน พัฒนาระบบ
ไฟฟ้า ระบบเสียง และระบบการสื่อสารให้
มีคุณภาพ 
2. รายงานผลการด าเนินงานในบางงาน/
กิจกรรม ควรมีการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
ให้ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนินงาน
เพ่ือการสนับสนุนช่วยเหลือในครั้งต่อไป 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2. สถานศึกษามีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการให้
เข้มแข็งโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA 
3. คณะกรรมสถานศึกษาและผู้ปกครอง สนับสนุนการศึกษาและมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษา สอดคล้องกับ
บริบทความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษาและท้องถิ่น 
4. ผู้เรียน โรงเรียน ชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่นมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
5. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3. ควรสนับสนุนกระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
จัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัย   
4. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนทั้งด้านวิชาการ และ
ความสามารถพิเศษ 
5. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการ
นิ เทศ ก ากับ  ติดตาม อย่ างต่อเนื่ อง
สม่ าเสมอ 
 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมให้
นักเรียนได้คิด  ได้ปฏิบัติจริง  ได้บูรณาการทักษะในรายวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างชิ้นงาน   
2. มีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายและมี
คุณธรรม  มีการสืบค้นโดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอีกท้ังการวัด
ประเมินผล   
4. ครูแก้ไขปัญหานักเรียนโดยยึดหลักการวิจัย  และยังมีความรักและ
เมตตาต่อศิษย์ในการประเมินผลโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
บุคคล เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง 
5. โรงเรียนจัดระบบการปฏิบัติงานและการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง   

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้
เรียนรู้  และการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนา
ตนเอง 

 
แผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพที่สูงขึ้น 

แผนพัฒนาที่ 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการจัดท าแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ และทุกระดับชั้น 

แผนพัฒนาที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนสื่อความ พัฒนาให้นักเรียนมี
ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในทุกระดับชั้น 

แผนพัฒนาที่ 3 จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิด 
เชื่อมโยงประสบการณ์จากชีวิตจริงสู่การเรียนรู้ 

แผนพัฒนาที่ 4  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการให้ต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 
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แผนพัฒนาที่ 5  จัดท ารายงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆให้ถูกต้องครบถ้วนและมีการรายงานผลต่อสาธารณชน
ให้ได้รับทราบทั่วกัน           

แผนพัฒนาที่ 6  โครงการพัฒนาบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
          แผนพัฒนาที่ 7  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
          แผนพัฒนาที่ 8  โครงการวิจัยในชั้นเรียน 
          แผนพัฒนาที่ 9  โครงการห้องเรียนน่าอยู่ ผลิตสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ครูมีสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
          แผนพัฒนาที่ 10  โครงการแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 แผนพัฒนาที่ 11  โครงการพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสู่ห้องเรียน 
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ภาคผนวก 
 

 หลักฐาน ข้อมูลส าคัญ เอกสารอ้างอิงต่างๆ ภาพกิจกรรมส าคัญ ที่แสดง 
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา รางวัลความส าเร็จ สถานศึกษา/ผู้บริหาร/ครู/นักเรียน 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดทรายรี    
ปีการศึกษา 2562 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการก าหนดค่า
เป้าหมายความส าเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายใน 

 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 2562 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมิน ตนเอง SAR 
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ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ประเภท รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 

สถานศึกษา - - - 
ผู้บริหาร ครูดีไม่มีอบายมุข  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ สพฐ. ๒๕๖๒ 

ผ่านการทดสอบหลักสูตร หลักสูตรกรรมการกลาง 
ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 

สทศ. ๒๕๖๒ 

      ครู  
นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ 

1. ส่งทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน เต้นโครงการ
มหัศจรรย์ฟันดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ 
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒   

โรงพยาบาลปากน้ า ๒๕๖๒ 

2. ส่งนักเรียนเข้าประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารีพร้อมลีลาประกอบเพลง ในงานมหกรรมวิถี
ถิ่น  แผ่นดินชุมพร เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย 
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ ๒ 

จังหวัดชุมพร ๒๕๖๒ 

2. ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดิน โครงการเครือข่าย
ครูดีของแผ่นดิน เจริญรอบตามเบื้องยุคลบาท 

กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๒ 

4. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การน าเสนอผลงาน
นวัตกรรม ๑ ครูดี ๑ นวัตกรรมปฐมวัย งานเสวนา
วิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN ๑” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๕๖๒ 

5. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับ
เครือข่าย การแข่งขันกิจกรรมมารยาทไทย ป.๔ – 
๖ 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร ๔ 

๒๕๖๒ 

6. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเครือข่าย การแข่งขันปั้น
ดินน้ ามัน ปฐมวัย 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร ๔ 

๒๕๖๒ 

7. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับ
เครือข่าย การแข่งขันฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร ๔ 

๒๕๖๒ 

8. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ ระดับเครือข่าย 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง  
ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๖ 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร ๔ 

๒๕๖๒ 
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ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ประเภท รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 

      ครู  
นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ (ต่อ) 

9. ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 1.
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.๑ – ป. ๖ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๕๖๒ 

10 ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับชั้น ปฐมวัย 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๕๖๒ 

11. ได้รับเกียรติบัตร ให้เป็นครูดีไม่มีอบายมุข 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

กระทรวงศึกษาธิการ ๒๕๖๒ 

นางสาวชุติมา  ชูแสง  
1. รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐานโครงการ

เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท  

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 

2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

4. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 

ส านักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า (สคล.) 

2563 

5. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับชั้นปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 
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ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ประเภท รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 

      ครู  
นางสายใจ  พรหมพิมาน 

1. รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 

นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย 
1. รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐานโครงการ

เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท  

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 
 

 
2. รางวัลการน าเสนอผลงานนวัตกรรม 1 โรงเรียน 1 

นวัตกรรมความดี งานเสวนาวิชาการ “เปิดบ้านนัก
คิด ทักษะชีวิต CPN 1” ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 
2562 

3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัล 
เหรียญทอง การแข่งขันประกวดมายาทไทย 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของ
นักเรียน ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

4. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน5.ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

5. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น  
ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 
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ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ประเภท รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 

      ครู  
นางสาวรังสินี  ร่มรื่น 

1. รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐานโครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท  

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 

2. รางวัลเหรียญทอง การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 1 
ครูดี 1 นวัตกรรมการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งานเสวนา
วิชาการ “เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

3. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช 2563 

ส านักงานเครือข่ายองค์กรงด
เหล้า (สคล.) 

2562 

4. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ระดับชั้น  
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เครือข่าย ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

5. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง  
กิจกรรมการสร้างโปรแกรมกราฟิกด้วย
คอมพิวเตอร์ ระดับชั้นป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

6. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับชั้น  
ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เครือข่าย ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

7. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน  
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ(Impromptu 
Speech) ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 
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ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ประเภท รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 

      ครู  
นางสาวรังสินี  ร่มรื่น (ต่อ) 

8. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้น 
ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

9. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทองแดง กิจกรรมการแข่งขันการท าหนังสือเล่มเล็ก 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

10. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเข้าร่วม 
กิจกรรมการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอส
เวิร์ด) ระดับชั้น ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

นางสาววรรณลิษา  ลือชัย 
1. รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐานโครงการเครือข่าย

ครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท  
มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 

2. รางวัลเหรียญทอง การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 1 
โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ งานเสวนาวิชาการ 
“เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การ
แข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6                งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

4. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 
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ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ประเภท รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 

      ครู  
นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า 

 รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐานโครงการ
เครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอยตามเบื้องพระ
ยุคลบาท 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 2562 

 รางวัลเหรียญเงิน การน าเสนอผลงานนวัตกรรม 1 
โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ งานเสวนาวิชาการ 
“เปิดบ้านนักคิด ทักษะชีวิต CPN1” 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
เงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองชุมพร 4 

2562 

 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันการสร้าง
การ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-3 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองชุมพร 4 

2562 

 รางวัลเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปี 
2562 

ส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 2562 

 รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจ าปีการศึกษา 2562 
เนื่องในวันครูแห่งชาติ  พุทธศักราช 2563 

ส านักงานเครือข่ายองค์กร          
งดเหล้า (สคล.) 

2562 

นางสาวอาริตา  หนูแข 
 เหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป. 1-

3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 19 ปี
การศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

 เหรียญทอง กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรื่องจากภาพ) ป. 1-3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 
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ผลงานที่ประสบผลส าเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ประเภท รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 

      ครู  
นางสาวจุฬาทิพย์  พลรู้ 

 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขัน
เครื่องร่อนแบบเดินตามระดับชั้น ป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

 รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น    
ป.4-ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2560                         

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 
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ผลงานนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 
1. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

การแข่งขันสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ 
ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 2562 

2. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน 
ปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ
เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 2562 

3. รางวัลครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง กิจกรรมการปั้นดินน้ ามัน ระดับชั้นปฐมวัย 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

4. รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการแข่งขันการวาด
ภ า พ ร ะ บ า ย สี  ร ะ ดั บ ชั้ น  ป . 4 - ป . 6  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 2562 

5. รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างโปรแกรม
กราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นป.1-ป.3 งาน
ศิลปหัตถกรรม นักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 2562 

6. รางวัลเหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ระดับเครือข่าย ครั้ งที่  69 ประจ าปี
การศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 2562 

7. รางวัล เหรียญเงิน  กิจกรรมการแข่ งขันพูด
ภาษาอังกฤษ(Impromptu Speech) ระดับชั้น ป.
1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่าย 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 2562 
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ผลงานนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 
8. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการวาด

ภาพระบายสีระดับชั้น ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ งที่  69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

9. รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการแข่งขัน
การท าหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ป.4-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

10. รางวั ล เข้ าร่ วมกิจกรรมการแข่ งขันต่อศัพท์
ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

2562 

11. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรี ยนระดับ เขต พ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

เครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 
4 

2562 

12. รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการแข่งขัน
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ป.3 
งานศิลปหัตถกรรมนัก เรี ยนระดับ เขต พ้ืนที่
การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

2562 

13. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือสื่ อ
ภาษาไทย ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 
2562 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2562 

14. รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1  การ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
กราฟิก  ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 
69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ประธานเครือข่ายสถานศึกษา
เมืองชุมพร 4 

2560 
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ผลงานนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
ที ่ รางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบ ปีท่ีได้รับ 

15. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่  2  
กิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม
ระดับชั้น ป.1-ป.3   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครั้ งที่  69 ประจ าปี
การศึกษา 2562                         

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  2562 

16. รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ร ะ ดั บ ชั้ น  ป . 4 - ป . 6  ง า น
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2560     

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2562 

17. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมคัดลายมือสื่อภาษาไทย 
ป. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 19 ปี
การศึกษา 2562 

ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

18. เหรียญทอง กิจกรรมเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียน
เรื่องจากภาพ) ป. 1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2562 

ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

19. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประกวดมายาทไทย 
ระดับชั้น ป.4-ป.6 งานมหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน 
ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเมืองชุมพร 4 ครั้งที่ 69 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเมือง
ชุมพร 4 

2562 

20. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันการ
วาดภาพระบายสี  ประเภทนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.1-ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา   2562 

21. รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ระดับชั้น ป.
1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ครั้งที่ 69 ประจ าปีการศึกษา 2562 

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 2562 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ที่  ๔๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

-------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้เกิดการน าสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการ
สนองกฎกระทรวง  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี ๑  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสายใจ    พรหมพิมาน ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่

กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ 
 ๒. พิจารณาสาระส าคัญที่ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของ

สถานศึกษา 
 ๓. ก าหนดค่าเป้าหมายความส าเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ๔. ประกาศค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ว่าด้วยการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่ ๒  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 ๑. นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ   ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่
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๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องจ าเป็นของสถานศึกษา 
๒. ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพนักเรียน 
๓. ก าหนดวิธีการด าเนินงาน  กิจกรรม  โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๔. ก าหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากภายนอกที่สนับสนุนงานวิชาการ 
๕. ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรให้ชัดเจน 
๖. ก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดา มารดา ผู้ปกครอง องค์กร ชุมชน และ

ท้องถิ่น 
๗. ก าหนดใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับกิจกรรมโครงการ 
๘. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
๙. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๑๐. ก าหนดปฏิทินการน าแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
๑๑. เสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 

องค์ประกอบที่ ๓  จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 ๑. นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาววรรณลิษา  ลือชัย   ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางสาวชุติมา    ชูแสง ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่

๑. จัดโครงสร้างหรือระบบการบริหารของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

๒. จัดระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่  ครอบคลุม  เป็นปัจจุบัน  สะดวกต่อการเข้าถึงและการ
ให้บริการหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานต้นสังกัด 

๓. น าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน 
องค์ประกอบท่ี ๔  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางปราณี    ยังบรรเทา   ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่

๑. น าแผนปฏิบัติงานประจ าปีสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลาและกิจกรรมโครงการ 
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 
 

องค์ประกอบท่ี ๕  การติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
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 ๑. นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวรังสินี    ร่มรื่น   ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางสาววรรณลิษา  ลือชัย ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา 
๒. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่ระดับบุคคล และระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๓. รายงานและน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา 
๔. เตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 

องค์ประกอบท่ี ๖  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๑. นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสายใจ    พรหมพิมาน   ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางสาวชุติมา    ชูแสง ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่

๑. ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในอย่างน้อย ๓ คน ที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
หน่วยงานต้นสังกัดขึ้นทะเบียนอย่างน้อย ๑ คน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 

องค์ประกอบท่ี ๗  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๑. นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ   ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางสาวจุฬาทิพย์  พลรู้ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 ๔. นางสาวปทุมวดี  ชูแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านหาดทรายรี ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่

๑. สรุปและจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สะท้อนภาพ
ผู้เรียนและผลส าเร็จของการบริหารจัดการตามรูปแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 

๒. น าเสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบ 
๓. เผยแพร่รายงานต่อสาธารณชน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

องค์ประกอบท่ี ๘  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 ๑. นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสายใจ    พรหมพิมาน   ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๓. นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๔. นางสาวชุติมา  ชูแสง ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๕. นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่

๑. ส่งเสริมแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็น
วัฒนธรรมองค์กร 

๒. น าผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามาวิเคราะห์    สังเคราะห์ และเลือกสรรข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

๓. เผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการโดยเคร่งครัด  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สถานศึกษาต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง   ณ   วันที่   ๓๐   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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ส่วนราชการ        โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
ที ่  ……………..........…-……………................       วันที ่   30  เมษายน  2563 
เรื่อง   พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
 

เรียน    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย    รายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562 

 ตามที่โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  ได้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
และได้จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2562  บัดนี้ การด าเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จเรียบร้อย
แล้ว 

 ในการนี้  โรงเรียนบ้านหาดทรายรีได้เสนอรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  
      
            (นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์) 
                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
............................................................................ ..................................................................................................  
ความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  เห็นชอบรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  ไม่เห็นชอบรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 
 
   (นางสกุลตลา    ไมตรีจิตร) 
                                       ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 

บันทึกข้อความ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

-------------------------------------- 

ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา      
พ.ศ.๒๕๕๓ และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๔  ที่ก าหนดให้สถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดให้มีการติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา พร้อมทั้ง
จัดท ารายงานผล และน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี จึงปร ะกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้ 

๑. นางกมลวรรณ  สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
๒. นายประจักษ์  ชูรังสฤษดิ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหัวกรูด กรรมการ 
๓. น.ส.ดวงพรทิพย์  ยมโชติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ 

  ๑)  ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา  และจัดท ารายงานผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  ๒)  ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  และ
จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ขอให้ผู้ ได้รับการแต่งตั้ ง  ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
มีประสิทธิภาพ โดยค านึกถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 

 ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

ประกาศ   ณ   วันที่    ๓๐    เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.๒๕๖๒ 
  
 
 

(นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

ที ่ ๕๑/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง) 

-------------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๙ (๓) 
ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
ดังนี้ 

๑.  คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑.๑  นางกมลวรรณ   สังข์สิงห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๑.๒  นางสายใจ  พรหมพิมาน ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  รองประธานกรรมการ 
 ๑.๓  นางสาวชุติมา  ชูแสง  ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  กรรมการ 
 ๑.๔  นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  กรรมการ 
 ๑.๕  นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่
 ๑) อ านวยการและสนับสนุนการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ให้ค าปรึกษา  แนะแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

๒.  คณะกรรมการก ากับ  ติดตาม  ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๑  นางสายใจ  พรหมพิมาน ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 ๒.๒  นางสาวชุติมา  ชูแสง  ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 ๒.๓  นางสาวอาริตา  หนูแข พนักงานราชการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก (ระดับปฐมวัย) 
  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 ๒.๔  นางสาวรังสินี   ร่มรื่น  ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 ๒.๕  นางสาววรรณลิษา  ลือชัย ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  (ท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
 ๒.๕  นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 ๒.๖  นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 มีหน้าที่  ก ากับ  ดูแล  แนะแนวทางการปฏิบัติงานและตรวจสอบติดตามการด าเนินงาน ตามมาตรฐาน  
ประเด็นพิจารณา  และตัวบ่งชี้  ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

๓.  คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  
 มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ๓.๑  นางสาวชุติมา  ชูแสง ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี หัวหน้าคณะท างาน 
 ๓.๒  นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะท างาน 
 มีหน้าที ่  
 ๑) จัดกิจกรรม งาน/โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒) จัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
 ๓) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา  ตัวบ่งชี้ตามท่ีก าหนด 

๔.  คณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ๔.๑  คณะท างาน  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑) นางสายใจ  พรหมพิมาน  ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะท างาน  
  ๒) นางสาวจุฬาทิพย์  พลรู้ ครูอัตราจ้าง รร.บ้านหาดทรายร ีคณะท างาน 
  ๓) นางสาวอาริตา  หนูแข พนง.ราชการ รร.บ้านหาดทรายรี คณะท างาน 
 ๔.๒  คณะท างาน  มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) นางสาวรังสินี  ร่มรื่น ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะท างาน 
  ๒) นางสาววรรณลิษา  ลือชัย ครูจ้างสอนโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะท างาน 
 ๔.๓  คณะท างาน มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  ๑) นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี คณะท างาน 
  ๒) นางสาวสุภาวดี  แหล่งหล้า พนง.ราชการ รร.บ้านหาดทรายรี คณะท างาน 
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 มีหน้าที ่
 ๑) จัดกิจกรรม งาน/โครงการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๒) จัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศแต่ละมาตรฐานการศึกษา 
 ๓) ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ประเด็นพิจารณา  ตัวบ่งชี้ตามท่ีก าหนด 

๕.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 ๕.๑ นางสายใจ  พรหมพิมาน ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๕.๒ นางชุติมา  ชูแสง  ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี รองประธานกรรมการ 
 ๕.๓ นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๕.๔ นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่

๑) ให้ค าแนะน า  ข้อเสนอแนะ  ในการปรับปรุงการท างานในแต่ละมาตรฐาน 
๒) ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด 

๖.  คณะกรรมการสรุปผลและจัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) 
 ๖.๑  นางสาวดวงพรทิพย์  ยมโชติ ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประธานกรรมการ 
 ๖.๒  นางอนุสรา  เพชรเจียรนัย ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายรี รองประธานกรรมการ 
 ๖.๓  นางสาวอาริตา  หนูแข พนง.ราชการ รร.บ้านหาดทรายรี กรรมการ 
 ๖.๔  นางสาววรรณลิษา  ลือชัย ครูจ้างสอน รร.บ้านหาดทรายรี กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๕  นางสาวปทุมวดี  ชุมแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านหาดทรายรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 มีหน้าที ่

๑) เก็บรวบรวมข้อมูลและประสานงานกับคณะท างานทุกฝ่าย 
๒) วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
๓) จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต ๑ และเผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไป 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ เพ่ือพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

สั่ง   ณ   วันที่   ๑๐   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 

เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ       
เรื่อง   ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๖ สิงหาคม       
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

----------------------------------------------------------- 
 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบ
กับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ 
(๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย มาตรา ๓๑ ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา 
และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า    
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙(๓) และมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕  มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม            
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน   
การประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระ
ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือเป็นหลักใน            การ
เทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม           พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  จึงปรับมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
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ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชน  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมิน คุณภาพ
ภายนอก 
 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหาดทรายรีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา              
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

                                                
   (นางกมลวรรณ    สังข์สิงห์) 

                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
 
 
 

การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

                ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒  เดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต๑  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหาดทรายรี  เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้  
                                              
                                                               (ลงชื่อ)  ....................................  
                                                                                (นางสกุลตลา  ไมตรีจิตร) 
                                                                   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                                             โรงเรียนบ้านหาดทรายรี                                                       
                                        วันที่  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหาดทรายรี 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                    
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ลงวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
**************************** 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /  

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก ระดับดีเลิศ  
๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กร้อยละ ๘๐            

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ เด็กร้อยละ ๘๐            

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๓ มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กร้อยละ ๘๐            

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กร้อยละ ๘๐            

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี 
๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ระดับดี 
๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ระดับดี 
๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ระดับดี 

๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ระดับดี 

๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับดี 
๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับดีเลิศ 
๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ร้อยละ ๘๐              

๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ร้อยละ ๘๐              
๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ร้อยละ ๘๐              
๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
ร้อยละ ๘๐              

 
 



รายงานประจ าปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหาดทรายรี ปีการศึกษา 2562 

       

 
 79 

ค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /  

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน ระดับดี  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ นักเรียนร้อยละ ๗๐                

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 
นักเรียนร้อยละ ๗๐                
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม นักเรียนร้อยละ ๖๗                
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนร้อยละ ๗๐                
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๕ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา นักเรียนร้อยละ ๖๒                
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๖ มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ นักเรียนร้อยละ ๗๐                
ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด นักเรียนร้อยละ ๗๒                

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๒ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย นักเรียนร้อยละ ๗๒                

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๓ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย นักเรียนร้อยละ ๗๒                

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
๔ สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม นักเรียนร้อยละ ๗๒                

ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป 
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มาตรฐาน / ประเด็นพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน /  

ประเด็นพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดี  
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ระดับดี 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดี 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ระดับดี 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดี 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ระดับดี 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ระดับดี 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับดี  
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้ 
ร้อยละ ๗๒ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๒ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๗๒ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ร้อยละ ๗๒ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง            

การจัดการเรียนรู้ 
ร้อยละ ๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


