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รายงานประจําปข องสถานศึกษา
(Self - Assesment Report : SAR)
ปการศึกษา 2562

โรงเรียนบานไชยสอ
โรงเรียนบานโนนทองหลาง
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารลําดับที่ 1/2563
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บทสรุปสํา หรับผูบริหาร
โรงเรียนบานไชยสอ ตั้งอยูเลขที่ - หมูที่ 1 บานไชยสอ ถนนมลิวรรณ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ
จังหวัดขอนแกน รหัสไปรษณีย 40130 สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
Facebook : โรงเรียนบานไชยสอ สพป.ขก 5 E-Mail : Nonthonglang2500@hotmail.co.th
เปดสอนระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีเนื้อที่ 18 ไร 200 ตารางวา เขตพื้นที่
บริการบานไชยสอ หมูที่ 1 และ หมู 2 ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
จํานวนบุคลากร ทั้งหมด 9 คน ขาราชการครู 5 คน บุคลากรวิทยาศาสตร 1 คน เจาหนาที่
ธุรการ 1 คน นักการภารโรงจางชั่วคราว 1 คน ผูอํานวยการโรงเรียน คือ นางศิริรัตน อนุตรี
จํานวนนักเรียน มีหองเรียนจํานวน 8 หอง โรงเรียนบานไชยสอ มีนักเรียนทั้งหมด 81 คน
ระดับชั้นอนุบาล 25 คน ระดับประถมศึกษา 56 คน โรงเรียนบานโนนทองหลาง มีนักเรียน จํานวน 3 คน
โรงเรียนบานไชยสอ และโรงเรียนบานโนนทองหลางไดดําเนินงานดานการสรางความเขมแข็ง
ของระบบประกันคุณภาพภายใน อยาง ตอเนื่องจนถึงปจจุบันโดยไดดเนินงานตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562 ดังนี้
1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้เพื่อการประกันคุณภาพภายในและไดแตงตั้งผูรับผิดชอบ
และเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวชองมีสวนรวมในทุกกระบวนการอยางชัดเจน
2. จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนที่มคี ุณภาพตามงสู
มาตรฐานที่กําหนดไว
3. จัดระบบริหารและสารสนเทศครอบคลุมทั้งดาน 4 คือดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหาร
งานบุคคล และดานบริหารทั่วไป
4. ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา มีการประชุมวางแผนการดําเนินงานจัดทําแผน
ปฏิบัติการ โครงการและกิจกรรมตางๆ ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. จัดใหมีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพภายในในสถานศึกษา
โรงเรียนบานเรือไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาอยางนอยปละ 1 คน โดย
ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ
6. จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาโดยแตงตั้งคณะกรรมการนิทศภายใน
ประชุม นิเทศ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน
7. จัดทํารายงานประจําปของการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาครอบคลุมตามมาตรฐาน
สะทอนคุณภาพผูเรียนและผลสําเร็จ
8. จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
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ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษา: ดี
มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ

ระดับคุณ ภาพ
ดี
ดี
ดี

1. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (3 มาตรฐาน)
1.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม ( ระดับคุณภาพ : ดี)
1.2 ผลการประเมินและกระบวนการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของเด็ก ( ระดับคุณภาพ : ดี)
กระบวนการดําเนินงาน/พัฒนา
โรงเรียนบานไชยสอ มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการ
ดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได โรงเรียนจัดใหเด็กไดรับประทาน
อาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลใหเด็กดื่มนมเปนประจําทุกวันอยาง
สม่ําเสมอ มีการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกกําลังกายหนาเสาธงกอนเขาเรียน
ทุกวัน จัดหา อุปกรณ ซอมแซมสนามเด็กเลนใหมีความปลอดภัย สะดวก พรอมใชงานอยูตลอดเวลา ไมมีจุดที่
เปนอันตราย มีกฎ กติกา ขอตกลงในการดูแลตนเองใหปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมใหเด็กไดเลนกีฬา
ตามความสามารถ สนับสนุนใหเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับศูนยเครือขาย มีการจัดกิจกรรมเรียนรูสูโลก
กวาง เพื่อสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง เปนสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มี
สัมมาคารวะกับผูใหญ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว ทักทาย ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน สามารถ
รับประทานอาหารดวยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รูจักดูแลรักษาความสะอาด ทั้งภายใน
และนอกหองเรียน โดยการจั ดกิจกรรมแบงเขตพื้นที่รับผิด ชอบ รูจักช วยเหลือ แบงปน เพื่อนในหองเรีย น
ทํางานรวมกับเพื่อนๆ ได โดยการใชกิจกรรมกลุมในการจัดประสบการณ การเรียนรู รูจักเก็บของเลน สิ่งของ
เครื่องใช ของตน และของสวนรวม ปลูกฝงใหนักเรียนรูจักประเพณีวัฒนธรรม ดวยกิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรม
ไทย รูจักทดแทนบุญคุณพอ แม ครู โดยจัดกิจกรรมวันสําคัญทางชาติ กิจกรรมวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
เชน วันพอ วันแม วันไหวครู วันเขาพรรษา สงเสริมพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ปลูกฝงใหเด็กมีความซื่อสัตย
สุจริต ไมเอาสิ่งของของผูอื่นมาเปนของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กลาพูด กลาแสดงออก ยิ้มแยมแจมใส
มีการจัดกิจกรรมทางดานศิลปะ ดนตรี ใหนักเรียนไดวาดภาพระบายสี เพื่อสรางจินตนาการและมีอารมณผอง
ใส ใหเด็กไดทํากิจกรรมดวยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ทั้งในและนอกหองเรียน โดยครูได
ดําเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณการเรียนรู และมีการจัดกิจกรรม
รอง เล น เตน อาน ให เด็กได แสดงออกตามศักยภาพของตน โรงเรี ยนไดส งเสริมใหเ ด็กมีพัฒ นาการดาน
สติ ป ญ ญา สื่ อ สารได มี ทั ก ษะการคิ ด พื้ น ฐาน และแสวงหาความรู ไ ด โดยการเข า ร ว มโครงการบ า น
นักวิทยาศาสตรนอยแหงประเทศไทย โครงการคายวิทยาศาสตร ทําใหเด็กไดฝกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต
ความคิดสรางสรรค รูจักแกปญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู โดยสงเสริมใหเด็กมีความสนใจ
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เรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว กลาซักถามเพื่อคนหาคําตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อสงเสริมใหเด็กมี
ทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอาน สงเสริมใหเด็กอานนิทานและเลานิทานที่ตนเองอานใหครูและเพื่อนฟง มี
การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กเขารวมกิจกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการในระดับตางๆ มีการสรางสรรค
ผลงานดานศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ สงเสริมใหเด็กไดเสนอผลงานดวยภาษาที่
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรูนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กไดปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก เรียนรูนอก
สถานที่ แกปญหาในสถานการณจริง
ผลการดําเนินงาน/หลักฐานจากการดําเนินงาน
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม
- เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได
รอยละ 100
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬาระดับศูนยเครือขาย
- เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได รอยละ ๑๐๐
สังเกตไดจากการกลาพูด กลาแสดงออก รูจักเขาแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รูจักหนาที่รับผิดชอบ
ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งในและนอกหองเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ราเริง แจมใส
- เด็กมีพัฒนาดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ไดรอยละ 100 สังเกตไดจาก
การชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน รูจักเก็บสิ่งของเครื่องใช ทั้งของสวนตัวและสวนรวม รูจัก
ยิ้ม ทักทาย อยูเปนนิจ อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
- เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูได คิดเปนรอย
ละ 100
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณ ภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
จุดเดน
เด็กมีรางกายเติบโตตามวัย มีน้ําหนักสวนสูงตาม
เกณฑ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแล
สุขภาพและหลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตออุบัติเหตุ ภัย
และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึง
ประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มี
อารมณแจมใส ราเริง สนุกสนาน รวมกิจกรรมอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข มีสติปญญาเรียนรูไดตาม
กิจกรรมประจําวันอยางดี

จุดที่ควรพัฒนา
-ดานการมีความคิดรวบยอด การแกปญหาที่เกิดจาก
การอาน
-การทํากิจกรรมเสริมสติปญญาใหเหมาะสมตามวัย
-การพัฒนา ปลูกฝงในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เชน การลาง
มือกอนรับประทานอาหาร ลางมือกอนออกจาก
หองน้ํา หองสวม และการเลือกรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน ใหเปนนิสัย
-การยืนตรงเมื่อไดยินเพลงชาติ
-การใชคําพูดขอบคุณ ขอโทษ
-การใชวาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย
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แผนพัฒนาคุณ ภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)
1) โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนระดับปฐมวัย
2) โครงการสงเสริสมรรถภาพและสุนทรียภาพผูเรียน
3) โครงการสนับสนุนใหเด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู
4) โครงการหนูนอยสุขภาพดีมีสุข
5) โครงการสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ (ระดับคุณภาพ : ดี)
กระบวนการดําเนินงาน/พัฒนา
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบานไชยสอ ไดมีการกําหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และ พันธกิจ
ของสถานศึกษาไวอยางชัดเจน มีองคประกอบที่สําคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยไดแก การ
พัฒ นาวิ ช าการที่เ น น คุ ณภาพผู เ รี ย นรอบด า นตามหลั กสู ต รสถานศึ ก ษาปฐมวั ย ได มีก ารพั ฒ นาหลั กสู ต ร
การศึกษาปฐมวัยใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณของเด็ก โดยเปน
หลั กสู ต รที่มุงพัฒนาเด็ กทุกด าน ทั้งด านร างกาย อารมณจิต ใจ สั งคม และสติ ป ญญา เพื่อให ผู เ รี ย นมี
ความสุขในการเรียนรู มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหมีศักยภาพ สําหรับดานระบบกลไก การเสริมสราง
ความตระหนักรับรู และความเขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยใหผูมีสวนรวมทุกฝายไดมีบทบาทในการมี
สวนรวมการจัดการศึกษา โดยใหมีการประสานความรวมมือเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ
โรงเรียนบานไชยสอ ไดจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนซึ่งเอื้อประโยชน และอํานวยความ
สะดวกตอการพัฒนาเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณและจิตใจ สังคม และสติปญญา คือ จัดสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่เอื้อตอการเรียนรูอยางมีคุณภาพและ จัดใหมีอุปกรณ ของเลน ของใช เครื่องนอน เครื่อง
อํานวยความสะดวกตางๆ ใหพอเพียงกับเด็ก โดยจัดใหเหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ใหมีมุมหนังสือที่จําเปน
ตอพัฒนาการของเด็ก ใหเพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดใหมีเครื่องเลนสนาม เครื่องเลนน้ํา เลนทราย ที่
เหมาะสมปลอดภัย จัดใหมีพื้นที่สําหรับแปรงฟน ลางมือ ทําความสะอาดรางกาย หองนาหองสวม พรอม
อุปกรณที่จําเปนและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุนและสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาเปน
รูปแบบการจัดประสบการณที่กอใหเกิดการเตรียมความพรอม เนนการเรียนรูผานการเลนและการลงมือ
ปฏิ บั ติ ดว ยตนเอง สอดคล องกับ วิ ถีชีวิ ต ของครอบครั ว ชุ มชน และทองถิ่น จั ดครู ที่เหมาะสมกับการจั ด
ประสบการณการเรียนรู คือ มีครูประจําการที่จบการศึกษาปฐมวัย สงบุคลากรเขารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพอยางตอเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูดานการศึกษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง ซึ่งสงผลใหครูดานการศึกษา
ปฐมวัยทุกคนลวนมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะ
ในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กเปนรายบุคคล มีประสบการณในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็กและผูปกครองมีการจัดสภาพแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกหองเรียนที่คํานึงถึงความปลอดภัยของผูเรียน สงเสริมใหเกิดการเรียนรูทั้งแบบรายบุคคลและราย
กลุม มีมุมประสบการณและสื่อการเรียนรูที่หลากหลายที่ไดจากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุงเนนใหเกิดการ
เรียนรูแบบเรียนปนเลนมีความสุขในการเรียนรู มีสื่อเทคโนโลยีใชในการสืบเสาะหาความรู มีการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหบริการดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณเพื่อพัฒนาครู
อยางเพียงพอและทั่วถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย มีการจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมิน
รายงานประจําปของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานไชยสอ
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ตนเองประจําป มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวม พรอม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน/หลักฐานจากการดําเนินงาน
- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการเขารวมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร
- โครงการพัฒนาสภาพแวดลอมทางกายภาพใหเอื้อตอการเรียนรู
- โครงการเรียนรูสูโลกกวาง
- โครงการจัดหา/จัดทําเครื่องเลนสนาม
- แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- รายงานผลการประเมินตนเองประจําป
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
จุดเดน
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง
4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น
- การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหบริการดาน
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณเพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ
- ครูไดรับการพัฒนาดานวิชาชีพ

จุดที่ควรพัฒนา
- จัดครูใหเพียงพอตอชั้นเรียน
- สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัด
ประสบการณ
- จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยาง
ปลอดภัย และพอเพียง
- กําหนดแผนการพัฒนาครูอยางชัดเจน

แผนพัฒนาคุณ ภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม)
1) โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนระดับปฐมวัย
2) โครงการจัดทําแผนปฏิบัติการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ จัดการ (ระดับคุณภาพ : ดี)
กระบวนการดําเนินงาน/พัฒนา
จัดการศึกษาปฐมวัยมุงเนนความสําคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ดาน ทั้งทางดานรางกาย
อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรู คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ซึ่งเปน
การจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางเปนสุข ภายใตคํา
วา เกง ดี มีสุข ประสบการณในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู แบบเรียนผานเลน เพื่อใหเด็กไดประสบการณ
ตรง เกิดการเรียนรูและมีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติปญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุนไดความเหมาะสมและสอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน มีการใชสื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณการเรียนรูที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆดานใหเหมาะสม
กับวัย ดังนี้ ดานรางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางรางกาย เด็กเคลื่อนไหวอยางเหมาะสมตามจินตนาการ
เพื่อใหร างกายทุกสวนทั้งกลามเนื้อมัดใหญมัดเล็ กใหทํางานอยางมีประสิ ทธิภาพด านอารมณ จิตใจ เด็กมี
รายงานประจําปของสถานศึกษา (SAR) ปการศึกษา 2562 โรงเรียนบานไชยสอ
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พัฒนาการดานอารมณความรูสึกไดอยางเหมาะสม รูจักการรอคอย กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปนมีความ
รับผิดชอบดานสังคม เด็กชวยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได มีวินัยในตนเอง เลนรวมกับผูอื่น
ได มีสัมมาคารวะตอผูใหญดานสติปญญา มีความคิดรวมยอด รูจักการแกปญหา สื่อสารและมีทักษะความคิด
พื้นฐานแสวงหาความรูไดอยางเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหเด็กไดประสบการณ
โดยตรง จากการเรียนผานการเลน โดยลงมือปฏิบัติจริงดวยตนเองและการเรียนรูรายกลุม เพื่อกอใหเกิด
ความมีน้ําใจ ความสามัคคี การแบงปน และการรอคอย เพื่อสงผลใหเด็กเกิดการเรียนรูไดอยางมีความสุข
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่สงเสริมความสนใจใหแกผูเรีย น ชั้ นเรีย นมีบ รรยากาศเต็มไปดวยความอบอุน
ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอื้อเผื่อเผื่อแตตอกันและกัน ซึ่งเปนแรงจูงใจภายนอกที่กระตุนใหผูเรียนรักการ
อยูรวมกันในชั้นเรียน และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ใหแกเด็กนักเรียน
หองเรียนมีบรรยากาศ แจมใส กวางขวางพอเหมาะ มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู มีการ
ตกแตงหองเรียนใหสดใส และมีสื่อการเรียนรูที่เอื้อตอการจัดประสบการณการเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณการเรียนรู และการจัดกิจวัตรประจําวัน ดวยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เชน การสังเกต การสอบถาม การสํารวจ และการวิเคราะหผลพัฒนาการของเด็ก
โดยให ผู ป กครองมี ส ว นร ว ม เพื่ อ ได นํ า ผลการประเมิ น ไปพั ฒ นาศั ก ยภาพของเด็ ก และพั ฒ นาการจั ด
ประสบการณการเรียนรูในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอยางเพียงพอและทั่วถึง มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณที่สถานศึกษากําหนด มีการจัดทํา
แผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป มีการ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝายมีสวนรวม พรอมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัดอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน/หลักฐานจากการดําเนินงาน
- มุมประสบการณ
- แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก
- รายงานผลการประเมินตนเอง
- บรรยากาศ หองเรียนแจมใส มีมุมสงเสริมประสบการณการเรียนรู
- การจัดกิจวัตรประจําวัน
จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณ ภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
- เด็กมีพัฒนาการการอยางสมดุล
- จัดอุปกรณสื่อการเรียนการสอนที่
- เด็กเรียนรู จากการเลนและปฏิบัติกิจกรรม
หลากหลาย
- มีบรรยากาศ สภาพหองเรียนเอื้อตอการ
- พัฒนาเครื่องเลนสนามและระบบ
เรียนรู
สาธารณูปโภค
- ประเมินผลเด็กดวยวิธีการหลากหลาย
- จัดกิจกรรมสงเสริมเด็กเรียนรูการอยูรวมกัน
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แผนพัฒนาคุณ ภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย
2) โครงการพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
3) โครงการพัฒนาเครื่องเลนสนาม
4) โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนระดับปฐมวัย
5) โครงการสงเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเรียน
6) โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค
7) โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นและวันสําคัญ
2. มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 สรุปผลการประเมินในภาพรวม ( ระดับคุณภาพ : ดี )
2.2 ผลการประเมินและกระบวนการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน ( ระดับคุณภาพ : ดี )
กระบวนการดําเนินงาน/พัฒนา
โรงเรียนบานไชยสอ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
ดํ า เนิ น งาน/กิ จ กรรมอย า งหลากหลาย ได แ ก งานหลั ก สู ต รมี ก ารประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) เพื่อใหครูใชเปนกรอบในการ
จัดการเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน สงเสริม สนับสนุนใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายที่วา “การจัดการ
ศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ที่ไดมุงพัฒนาใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มี
ความสุข ดังนั้นโรงเรียนบานตาขุนจึงกําหนดมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียนจํานวน 2 ดาน ไดแก 1)
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
มุงเนนใหนักเรียนมีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร การคิดคํานวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นตามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห คิ ด อย า งมี วิ จ ารณญาณ มี
ความสามารถในการสรางนวัตกรรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู ทักษะพื้นฐาน
เจตคติที่ดีตองานอาชีพ สําหรับดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนมุงเนนใหผูเรียนมีคุณลักษณะและ
คานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด และ มีสุขภาวะทางรางกายและสังคม ความภูมิใจในทองถิ่น และความ
เปนไทยการยอมรับทีจ่ ะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย
ผลการดําเนินงาน/หลักฐานจากการดําเนินงาน
ประเด็น ภาพความสําเร็จ ดานคุณภาพผู เรี ย นที่สนั บสนุน ผลการประเมินตนเอง ได แก1)โครงการ
พัฒนาการอานการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอานออก เขียนได กิจกรรมอานคลองเขียนคลอง
2)โครงการสงเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผูเรียน กิจกรรมสุขกายสบายชีวี กิจกรรมสายใยรักครอบครัวอบอุน
กิจกรรมสงเสริมความเปนเลิศดานดนตรี ศิลปะ กิจกรรมสงเสริมคนดีศรีโคกหมอ(กีฬา)
3)โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค กิจกรรมออมทรัพย กิจกรรมสหกรณใน
โรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมสงเสริมคานิยมหลัก 12 ประการ 4)โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี
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ทักษะในการคนควาและคิดอยางเปนระบบ กิจกรรม One student One product กิจกรรมเรียนรูดวย
โครงงาน
กิจกรรมนิทรรศการผลงานการเรีย นรู
กิจกรรมใชหองสมุดทุกวัน สรางสรรคปญญา
5)โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแขงขันทักษะทางวิชาการ
กิจกรรมพิชิตNT กิจกรรมพิชิต O-NET กิจกรรมศึกษาจากแหลงเรียนรูภายนอก กิจกรรมคายวิชาการ
กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนรวม กิจกรรมสัญญาการอานประสานผูปกครอง
แนวทางการพัฒนาคุณ ภาพ ให สูงขึ้น
จุดเดน
สถานศึกษามีการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและไดกําหนดเปนเปาหมายทางการ
เรียนโดยใชขอมูลฐาน 3 ปยอนหลังเปนเปาหมาย
คุณภาพนักเรียนใหพัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนเนนการปฏิบัติ เนนทักษะในการอาน
การเขียน และการคิดคํานวณ สงเสริมผูเรียนให
พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัดแหลงเรียนรูภายใน
ไดอยางเหมาะสม มีสื่อดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ผูเรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต ดี กลาแสดงออก
และสามารถอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข

จุดที่ควรพัฒนา
การจัดกิจกรรมที่มุงเนนยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง
ขาดการปฏิบัติที่ตอเนื่อง จริงจัง
การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แตละกลุมสาระประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง
นักเรียนสวนใหญยังตองไดรับการพัฒนาตอไป
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโนมเปลี่ยนแปลง
พัฒนาขึ้นโดยรวม แตไมผานเกณฑในบางกลุมสาระการ
เรียนรู จึงตองมุงเนนพัฒนาตอไป
จัดกิจกรรมดานการอาน การเขียน คํานวณ
ใหกับนักเรียนเรียนรวม เปรียบเทียบความกาวหนาและ
การพัฒนาของนักเรียนเปนรายบุคคล

แผนพัฒนาคุณ ภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
1) พัฒนาใหนักเรียนมีทักษะในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณเปนไปตามเกณฑที่
โรงเรียนกําหนดในแตระดับชั้น
2) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดจําแนก แยกแยะ ใครครวญไตรตรอง พิจารณาอยาง
รอบคอบโดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาอยางมี
เหตุผล
3) พัฒนาใหนักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรูไดทั้งดวยตนเองและการทํางานเปนทีม
เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ
4) พัฒนาใหนักเรียน มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเอง
และสังคมในดานการเรียนรู การสื่อสาร การทํางาน อยางสรางสรรค และมีคุณธรรม
5) พัฒนาใหนักเรียน มีความกาวหนาในการเรียนรูตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมในดาน
ความรู ความเขาใจ ทักษะ กระบวนการตาง ๆ รวมทั้ง
6) พัฒนาใหนักเรียนมีความกาวหนาในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพรอมที่จะศึกษาตอในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเปนผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา
7) พัฒนาใหนักเรียนมีคานิยมและจิตสํานึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในทองถิ่น เห็นคุณคาของ
ความเปนไทย มีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญญาไทย
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8) พัฒนาใหนักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ และสังคม แสดงออกอยางเหมาะสม
ในแตละชวงวัย
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ( ระดับคุณ ภาพ : ดี)
กระบวนการดําเนินงาน/พัฒนา
วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนาเพื่อใหบรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบานตาขุน การดําเนินการวิเคราะหสภาพปญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผานมา
โดยใชขอมูลฐานในการกําหนดเปาหมายวิสัยทัศนและพันธกิจอยางชัดเจน ในดําเนินการพัฒนาวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดาน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา ดําเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญ ทางดานวิชาชีพ ตามความ
ตองการของครูและสถานศึกษา จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี
คุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรูที่เหมาะสมกับ
สภาพของโรงเรียนบานไชยสอ
ผลการดําเนินงาน/หลักฐานจากการดําเนินงาน
ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการบริหารและการจัดการไดแก โรงเรียนมีเปาหมายวิสัยทัศน
และพันธกิจที่โรงเรียนกําหนดชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน มีระบบการ
บริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพอย า งเป น ระบบ วางแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาโดยนํ า แผนไปปฏิ บั ติ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง มีการบริหารอัตรากําลัง ทรัพยากร
ทางการศึกษา และระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน นําขอมูลมาใชในการพัฒนาบุคลากร
และผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและรวมกันรับผิดชอบตอการจัดการศึกษา มีการ
บริหารจัด การเกี่ยวกับงานวิช าการ รวมถึงการจั ดการเรี ยนการสอนของกลุมเรีย นรวมดวย มีการสงเสริ ม
สนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความตองการและจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ มาใชในการ
พัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ ภายในและภายนอกหองเรียน และ
สภาพแวดลอมทางสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูของผูเรียนที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการ
ดานเทคโนโลยี สารสนเทศ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
อยางเหมาะสม
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แนวทางการพัฒนาคุณ ภาพ ให สูงขึ้น
จุดเดน
จุดที่ควรพัฒนา
โรงเรียนมีเปาหมาย วิสัยทัศน พันธกิจ ที่กําหนดไว โรงเรี ย นควรจั ด ให มี อ าคารและห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
ชัดเจน สอดคลองกับบริบทของโรงเรียนตามความ เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนรู
ต อ งการของชุ ม ชน วั ต ถุ ป ระสงค ข องแผนการจั ด มีการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจน
การศึกษาของชาติ นโยบายของรัฐบาลและตนสังกัด
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม พัฒนางานวิชาการ
เน น คุ ณ ภ าพผู เรี ย นรอบด า น ตามหลั กสู ตร
สถานศึ ก ษา และส ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นาครู แ ละ
บุคลากรให มีความเชี่ ยวชาญตรงตามความตองการ
ให เ ป น ชุ ม ชนการเรี ย นรู ท างวิ ช าชี พ มาใช ใ นการ
พัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน
แผนพัฒนาคุณ ภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดาน
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม
2) โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสูครูมืออาชีพ
3) โครงการจัดสภาพแวดลอมใหเปนแหลงเรียนรู
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (ระดับคุณภาพ : ดี)
กระบวนการดําเนินงาน/พัฒนา
โรงเรียนบานไชยสอ สงเสริมใหครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
ดํ า เนิ น งาน/กิ จ กรรมอย า งหลากหลาย ได แ ก งานหลั ก สู ต รมี ก ารประชุ ม ปฏิ บั ติ ก าร ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) สงเสริมใหครูจัดการเรียนการ
สอนเนนการปฏิบัติ (Active learning) ใหผูเรียนผานกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนําไปสูการเรียนรูที่
ลึกซึ้งและคงทน ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ใหนักเรียนมีสวนรวม ครูรูจักผูเรียนเปน
รายบุคคล ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน รวมทั้งรวมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู และนําผลที่ไดมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู ครูมีแผนการจัดการเรียนรูที่สามารถนําไปใชจัด
กิจกรรมไดจริง ครูใชสื่อ และแหลงเรียนรู มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อใหเด็กรักการเรียนรูและ
เรียนรูรวมกันอยางมีความสุข ครูรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและนําขอมูลมารวมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู
และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู อีกทั้งปรับโครงสรางรายวิชา หนวยการเรียนรูลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู สัดสวนคะแนนแตละหนวย กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคที่สอดคลองกับหนวยการ
เรียนรู สนับสนุนใหครูจัดการเรียนการสอนที่สรางโอกาสใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวม ไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิด เชน จัดการเรียนรูดวยโครงงาน ครูมีการ
มอบหมายหนาที่ใหนักเรียนจัดปายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ตาง ๆทั้งภายในหองเรียนและนอกหองเรียน
ครูใชสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปญญาทองถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพ
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ของสื่อการสอนที่ใชครูทุกคนทํางานวิจัยในชั้นเรียน ปการศึกษาละ 1 เรื่อง
ผลการดําเนินงาน/หลักฐานจากการดําเนินงาน
ประเด็นภาพความสําเร็จดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ไดแกหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม ใหนักเรียนเลือก
ตามความถนัดและความสนใจผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใชสื่อ เทคโนโลยีและแหลง
เรียนรู เอกสารการตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียนมีการบริหาร
จัดการชั้นเรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและนําผลไปแกไขปญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลั บเพื่อพัฒ นาและปรับปรุงการจัด การเรีย นรูโดยจัดกิจกรรม Open house ให นักเรีย น
นําเสนอผลงาน One student One product และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับสถานศึกษาในเครือขายวังหินลาดหนองไผไชยสอ
แนวทางการพัฒนาคุณ ภาพ ให สูงขึ้น
จุดเดน

จุดที่ควรพัฒนา

ครู มีความตั้ งใจ มุงมั่น ในการพัฒ นาการสอน
ควรนําภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามามีสวน
โดยจั ด กิ จ กรรมให นั ก เรี ย นได เ รี ย นรู ที่ เ น น ทั ก ษะ รวมในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเรียนรู และ
กระบวนการคิด ไดปฏิบัติจริง มีการใหวิธีการและแหลง การใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนทันทีเพื่อ
เรียนรูที่หลากหลาย ใหนักเรียนแสวงหาความรู จากสื่อ นักเรียนนําไปใชพัฒนาตนเอง
เทคโนโลยีดวยตนเองอยางตอเนื่อง นักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
แผนพัฒนาคุณ ภาพเพื่อยกระดับใหสูงขึ้น
1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
2) โครงการจัดการเรียนรูแบบโครงงาน
3) โครงการพัฒนาการใชสื่อ เทคโนโลยี สูหองเรียน
4) โครงการสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรูและนําไปใชจริง
5) กิจกรรมสําหรับนักเรียนที่ตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมใหนักเรียนมี
ความรูสูงขึ้นตามระดับชั้น

บัญ ชีงบหนาสรุปผลการดําเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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มาตรฐานที่ 1 คุณ ภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิช าการของผูเรียน
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
1. มีความสามารถในการอาน การ โครงการกิจกรรมพิเศษเพื่อ
เขียนการสื่อสาร และการคิดคํานวณ ตอบสนองนโยบายจุดเนนกิจกรรม
พัฒนาการอานออก เขียนคลอง
กิจกรรมการอานประสาน
ผูปกครอง
2. มีความสามารถในการคิด
โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะใน
วิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ
การคนควาและคิดอยางเปนระบบ/
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น กิจกรรมเรียนรูดวยโครงงาน
และแกปญหา
3. มีความสามารถในการสราง
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนอง
นวัตกรรม
นโยบาย/กิจกรรม Active
learning
4. มีความสามารถในการใช
โครงการสงเสริมใหสถานศึกษาเปน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังคมแหงการเรียนรู
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
โครงการพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษาผลสัมฤทธิ์
สถานศึกษา/กิจกรรมคายวิชาการ
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา
6. มีผลการทดสอบระดับชาติ
โครงการสงเสริมศักยภาพผูเรียน
เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน
7. มีความรู ทักษะพื้นฐาน และเจต โครงการพัฒนาอาชีพพื้นฐานตาม
คติที่ดีตองานอาชีพ
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนดี
ประจําตําบล

หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน
ผลการประเมินการอาน การเขียน
- แบบบันทึกการอาน

แบบฝกทักษะ
- โครงงาน ผลงานนักเรียน
ผลงานนักเรียน,นวัตกรรมของครู/
นักเรียน
มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
หลักสูตรสถานศึกษา
- ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้น
ป.1-6
- ผล NT , ผล O-Net
- การทดสอบชั้น ป.1-6
ภาพการทําขนม,การปลูกผัก,บัญชี
รายรับ รายจายขนม/ผัก

1.2 คุณ ลักษณะที่พ ึงประสงคข องผูเรียน
ประเด็นพิจารณา

โครงการ/กิจกรรม

หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน
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1. การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษากําหนด
2. ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปน
ไทย
3. การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตางและหลากหลาย
4. สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม

โครงการสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่พึงประสงค
โครงการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่นและวันสําคัญ
กิจกรรมคลินิกนักเรียนเรียนรวม

- บันทึกการทําความดีของนักเรียน
- ภาพการเขาคายคุณธรรม
- ภาพกิจกรรมการรวมในวันสําคัญ
ตางๆ
- บันทึกนักเรียนรายบุคคล

โครงการสงเสริมสุขภาพและ
สุนทรียภาพผูเรียน/กิจกรรมสุข
กายสบายชีวี

- แบบบันทึกน้าํ หนัก/สวนสูงของ
นักเรียน
- แบบบันทึกนักเรียนรายบุคคล
- ภาพถาย

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
ประเด็นพิจารณา
1. มีเปาหมายวิสัยทัศนและ
พันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
โครงการสงเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา

3. ดําเนินงานพัฒนางานวิชาการที่เนน
คุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุมเปาหมาย
4. พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร/กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพของครู/ศึกษาดูงาน
5. จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและ โครงการสงเสริมใหสถานศึกษา
สังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมี เปนสังคมแหงการเรียนรูกิจกรรม
คุณภาพ
พัฒนาแหลงการเรียนรู
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู

หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน
- มาตรฐานของโรงเรียน
- ขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน
- รายงานผลการประกันคุณภาพ
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- หลักสูตรสถานศึกษา
- หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม
- บันทึกการไปราชการ
- บันทึกการอบรม/ดูงาน
- ภาพถาย,วิจัยชั้นเรียน
- สนามเด็กเลน
- มีหองปฏิบัติการตางๆ เชน
หองสมุด หองปฏิบัติคอมพิวเตอร
-หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ประเด็นพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม
หลักฐานเชิงประจักษ/ผลงานโดดเดน
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1. จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี
และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ทักษะในการคนควาและคิด
ประยุกตใชในชีวิตได
อยางเปนระบบ/กิจกรรมเรียนรู
ดวยโครงงาน
2.ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โครงการสงเสริมใหสถานศึกษา
แหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
เปนสังคมแหงการเรียนรู/
กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดลอมพัฒนาแหลง
เรียนรู
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี
บวก
ทักษะในการคนควาและคิด
อยางเปนระบบ/กิจกรรมเรียนรู
ดวยโครงงาน
4. ตรวจสอบและประเมินผูเรียน
โครงการสงเสริมศักยภาพ
อยางเปนระบบและนําผลมาพัฒนา ผูเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
ผูเรียน
ทางการเรียน/กิจกรรม

โครงงาน
ผลงานนักเรียน
ภาพถาย

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
ขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรูที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา

ขอมูลสารสนเทศ
แผนปฏิบัติการประจําป
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
มาตรฐานการศึกษา
รายงาน SAR
รายงานการประชุมอบรม

โครงการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา/กิจกรรมตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา

- แหลงเรียนรูนาอยูและทันสมัย
- หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- แบบบันทึกการใชหองปฏิบัติ/สื่อ
- โครงงาน
- วิจัยชั้นเรียน
- ผลงานนักเรียน
- แบบประเมินดานการเรียน
- แบบ ป.พ.ตางๆ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คํานํา
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รายงานการประเมิ น ตนเองของสถานศึก ษาป การศึก ษา 2562 โรงเรี ย นบ า นไชยสอ
โนนทองหลาง ฉบับนี้ จัดทําขึ้นตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2562 ขอ 3 ระบุให
สถานศึ ก ษาจั ด ส ง รายงานผลการประเมิ น ตนเองให แ ก ห น ว ยงานต น สั ง กั ด หรื อ หน ว ยงานที่ กํ า กั บ ดู แ ล
สถานศึกษาเปนประจําทุกปเพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะทอนผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ซึ่งเปนผลสําเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาในระดับ
ปฐมวัย 3 มาตรฐาน ไดแก คุณภาพของเด็ก กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณที่
เนนเด็กเปนสําคัญ และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 มาตรฐานไดแกคุณภาพของผูเรียนกระบวนการบริหาร
และการจั ด การกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนที่เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญเพื่ อ นํ าเสนรายงานผลการจั ด
การศึกษาในรอบปที่ผานมาตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนเผยแพรตอสาธารณชนได
รับทราบ และเตรียมความพรอมในการรับการประเมินภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน) ตอไป
ขอขอบคุณคณะครู ผูปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูที่มี
สวนเกี่ยวของทุกฝายที่มีสวนรวมในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปการศึกษา 2562
ฉบับนี้ คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารรายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอการนําไปใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบานไชยสอ ในปการศึกษา 2563 ตอไป

( นายสําเนียง นอยพา )
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบานไชยสอ

( นางศิริรัตน อนุตรี )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไชยสอ

สารบัญ
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เรื่อง
คํานํา
สารบัญ
สว นที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
 ขอมูลทั่วไป
 ขอมูลครูและบุคลากร
 ขอมูลนักเรียน
 ผลการทดสอบระดับชาติของผูเรียน
 สรุปขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปนสําคัญ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
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ขอมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
1. ขอมูลทั่ว ไป
ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบานไชยสอ
ที่อยู: เลขที่ - หมูที่ 1 บานไชยสอ ถนนมลิวรรณ ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน รหัสไปรษณีย 40130
สังกัด: สํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
โทรศัพท:
โทรสาร : - E-Mail : Nonthonglang2500@hotmail.co.th
เปดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.1 ผูอํานวยการโรงเรียน นางศิริรัตน อนุตรี โทรศัพท 094-310-8325
e-mail : b0814711416@gmail.com วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษา
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2556 จนถึงปจจุบัน เปนเวลา 7 ป 2 เดือน
2.2 จํานวนบุคลากร
บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู
จํานวน

1

5

พนักงาน
ราชการ
-

2.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ํากวา
บุคลากร
ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาตรี
จํานวน
1
4

อัตราจาง
1

เจาหนาที่
ธุรการ
1

นักการฯ
1

รวม
ทั้งหมด
9

ปริญ ญาโท

ปริญ ญาเอก

รวมทั้งหมด

4

-

9

2.4 สาขาวิช าที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ที่

ชื่อครูผ ูสอน

สาขาวิช าที่จ บ

1 นางละเอียด สุขคา
บริหารการศึกษา
2 นางมะลิวรรณ ปทุมชัย ปฐมวัย

สอนในระดับชั้น
อนุบาล 1-2

3 นายทิพากร นอยดี
3 นางธนภรณ สมเทศน

เกษตรกรรม

ป.1

จัดประสบการณ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู

เกษตรกรรม

ป.2-3

ทุกกลุมสาระการเรียนรู

4 น.ส.ธัญชนก วังกานนท
5 น.ส.พรพิมล ยาปน

หลักสูตรการศึกษา

ป.4

ประถมศึกษา

ป.5

ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ทุกกลุมสาระการเรียนรู

ที่

ชื่อครูผ ูสอน

สาขาวิช าที่จ บ

อนุบาล 3

สอนในกลุมสาระการ
เรียนรู
จัดประสบการณ

สอนในระดับชั้น

สอนในกลุมสาระการ
เรียนรู
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6 น.ส.สุชัญญา ศรีสวาง

คอมพิวเตอรศึกษา

ทุกกลุมสาระการเรียนรู

ป.6

3. ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2562 รวม 81 คน
ระดับชั้นเรียน
จํานวนหอง
จํานวนนักเรียนชาย
อนุบาลปที่ 1
1
2
(3 ขวบ)
อนุบาลปที่ 2
1
7
อนุบาลปที่ 3
1
5
ป.1
1
8
ป.2
1
5
ป.3
1
1
ป.4
1
10
ป.5
1
3
ป.6
1
8
รวม
9
49

จํานวนนักเรียนหญิง

รวม

1

3

4
6
4
3
2
3
4
4
31

11
11
12
8
3
13
7
12
80

4. ขอมูลผลสัมฤทธิ์ทางการปการศึกษา
4.1 ผลการประเมินความสามารถดานการอานออกเสียงของผูเรียน (Reading : RT)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2562
ผลการประเมิน
ระดับโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด
ระดับศึกษาธิการภาค
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

การอานออกเสียง
50.92
63.25
68.10
69.11
67.49
68.50

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
การอานรูเรื่อง
81.84
71.52
73.63
74.50
72.51
72.81

เฉลี่ยทั้ง 2 ดาน
66.38
67.39
70.87
71.81
70.00
70.66

4.2 ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
(National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ปการศึกษา 2562
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ผลการประเมิน

ดานคณิตศาสตร
38.50
42.96
44.24
45.70
45.64
44.94

ระดับโรงเรียน
ระดับเขตพื้นที่
ระดับจังหวัด
ระดับศึกษาธิการภาค
ระดับสังกัด
ระดับประเทศ

คะแนนเฉลี่ยรอยละ
ดานภาษาไทย
64.00
43.13
45.35
46.46
46.00
46.46

เฉลี่ยทั้ง 2 ดาน
51.25
43.04
44.79
46.08
45.82
45.70

4.3 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข ั้นพื้นฐาน (O-NET)
1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)
ประจําปการศึกษา 2562 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ระดับ/รายวิช า
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด
คะแนนเฉลี่ย สังกัด สพฐ.
คะแนนเฉลี่ยระดับภาค
คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ

ภาษาไทย
42.25
47.70
48.39
47.95
47.50
49.07

คณิตศาสตร
25.50
30.90
31.86
31.60
31.19
32.90

วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ
22.43
21.00
33.88
30.70
34.85
33.20
34.30
30.86
34.07
31.02
35.55
34.42

โรงเรียนบานโนนทองหลาง
1. ขอมูลทั่ว ไป
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ชื่อสถานศึกษา: โรงเรียนบานโนนทองหลาง
ที่อยู: เลขที่ - หมูที่ 18 บานโนนทองหลาง ตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
รหัสไปรษณีย 40130
สังกัด: สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5
โทรศัพท:
โทรสาร : E-Mail : Nonthonglang2500@hotmail.co.th
เปดสอน: ระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. ขอมูลบุคลากรของสถานศึกษา
2.1 รักษาการผูอํานวยการโรงเรียน นางธนภรณ สมเทศน โทรศัพท 081-471-1416
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม. สาขาจิตวิทยาการศึกษา
2.2 จํานวนบุคลากร
พนักงาน
เจาหนาที่
บุคลากร ผูบริหาร ขาราชการครู
ครูอัตราจาง
รวมทั้งหมด
ราชการ
อื่นๆ
จํานวน
1
1
2.3 วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร
ต่ํากวา
บุคลากร
ปริญ ญาตรี
ปริญ ญาตรี
จํานวน
1

ปริญ ญาโท

ปริญ ญาเอก

รวมทั้งหมด

-

-

1

2.4 สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน
ที่

ชื่อครูผ ูสอน

1 นางธนภรณ สมเทศน

สาขาวิช าที่จ บ

สอนในระดับชั้น

เกษตรศาสตร

ป.2-3

3. ขอมูลนักเรียน
จํานวนนักเรียน ปการศึกษา 2561 รวม 7 คน
ระดับชั้นเรียน
จํานวนหอง จํานวนนักเรียนชาย
ป.4
รวม

1
1

1
1

สอนในกลุมสาระ
การเรียนรู
ทุกกลุมสาระการ
เรียนรู

จํานวนนักเรียน
หญิง
2
2

รวม
3
1
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ภาคผนวก
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คําสั่งโรงเรียนบานบานไชยสอ
ที่ ๑๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปข องสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒
*********************************************************

ดวยโรงเรียนบานไชยสอ ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑
เพื่อใหการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗(๑) – (๖) จึงแตงตั้งผูมี
รายชื่อดังตอไปนี้ ปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการจัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา
๒๕๖๑ ดังนี้
คณะกรรมการที่ปรึกษา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นายสําเนียง นอยพา
นายบุญสอง คลังภูเขียว
นางนวลละออง ชาญยศ
นางเบญจลักษณ ใบลี
นายพัฒนพงษ แสงจันทึก
นายธินกร เอนนู
นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง
นางศิริรัตน อนุตรี

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการจัดทํา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นางศิริรัตน อนุตรี
นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
นายทิพากร นอยดี
นางละเอียด สุขคา
นางธนภรณ สมเทศน
นางสาวพรพิมล ยาปน
นางอุทัยวรรณ พรหมเทพ
นางสาวธัญชนก วังกานนท
นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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มีหนาที่
จัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ รวบรวมเอกสารตาง ๆ ประจําชั้นเรียน
เพื่อนํามาเปนขอมูลในการจัดทํารายงานประจําป และตรวจขอมูลจํานวนที่เปนตัวเลขทุกประเภทที่กําหนดไว
ในตาราง โดยเฉพาะชองรวมใหถูกตองสมบูรณกอนนําสง โดยจัดทําเอกสารเพื่อเก็บไวโรงเรียนจํานวน ๓ ชุด
และสงไฟลรายงานประจําปของสถานศึกษาไปยัง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต ๕
ทั้งนี้ ใหครูหรือบุคลากรผูที่ไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ เพื่อใหการจัดทํา
รายงานประจําปของสถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๒ ครั้งนี้ เปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุตาม
วัตถุประสงคทุกประการ
สั่ง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางศิริรัตน อนุตรี)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไชยสอ
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ประกาศโรงเรียนบานไชยสอ
เรื่อง ใหความเห็นชอบรายงานประจําปข องสถานศึกษา ประจําปการ ๒๕๖๒
*********************************************************

ดวยโรงเรียนบานไชยสอ และโรงเรียนบานโนนทองหลาง ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของ
สถานศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๐ ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ความโดยสรุปให
สถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ทั้งนี้สถานศึกษาจะตองทําการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยสถานศึกษาตองมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารวมทั้ง
กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และสภาพความสําเร็จของการของการพัฒนาไวอยางตอเนื่อง ชัดเจนและ
เปนรูปธรรม
การดําเนินงานตามความดังกลาว ไดกําหนดไวในหมวด ๒ ขอ ๑๑ “ใหสถานศึกษาจัดทํารายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําป โดยระบุความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไวในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา พรอมหลักฐานขอมูลและผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณะชน”
โรงเรียนบานไชยสอ โรงเรียนบานโนนทองหลาง ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปของสถานศึกษา
ปการศึกษา ๒๕๖๒ เสร็จเรียบรอยแลว และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหความเห็นชอบ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสําเนียง นอยพา)
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(นางศิริรัตน อนุตรี)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานไชยสอ
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คณะทํางาน
ที่ปรึกษา
นางศิริรัตน อนุตรี

ผูอํานวยการโรงเรียนบานไชยสอ

คณะกรรมการจัดทํา
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

นางศิริรัตน อนุตรี
นางมะลิวรรณ ปทุมชัย
นายทิพากร นอยดี
นางละเอียด สุขคา
นางธนภรณ สมเทศน
นางสาวพรพิมล ยาปน
นางสาวธัญชนก วังกานนท
นางสาวสุชัญญา ศรีสวาง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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