
 
 
 

   
 

รายงานการประเมินตนเอง 
( Self-Assessment  Report : SAR ) 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 

 
ตราโรงเรียน 



 
๒ 

ค าน า 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ตั้งแต่การ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการประเมินตลอดจนถึงการน า
ผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไปอย่างมีระบบ  และเม่ือสิ้นสุดปี
การศึกษาสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  ๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพเด็ก  กระบวนการบริหาร
และจัดการ  และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑)  ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการจัด
การศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่าน
มา   เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วน าเสนอผลการจัด
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนบ้านแดงน้อย ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะ
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านแดงน้อยให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
                                                                              

                                                                                  โรงเรียนบ้านแดงน้อย 



 
๓ 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
 
ค าน า                                                                                               

 
๒ 

 

สารบัญ 
 

๓ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๖ 
๖ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๑๔ 
ข้อมูลทั่วไป  

- สถานศึกษา (ท่ีตั้ง/โทรศัพท์/Website/E-mail/ระดับชั้นที่เปิดการสอน) 
- พ้ืนที่ทั้งหมด 
- ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
- สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
- การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 
o รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการ 
- วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
- จ านวนห้องและสถานที่ 

 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

- ข้อมูลครูและบุคลากร  
 ข้อมูลนักเรียน  

- ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ข้อมูลจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

 ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา 
- ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

- ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

- ผลการประเมินพัฒนาการ  
- ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย)  
               มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  



 
๔ 

  
               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  

          มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  
- ภาคผนวก  
- ประกาศ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

- ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ค าสั่งมอบหมายงาน 
ค าสั่งนิเทศภายใน/PLC 

 

 ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๕ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 

๒๕๖๐  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ – ๓ รวม ๓๙ คน จัดชั้นเรียน ๓ ห้อง ครูผู้สอน ๓ คน ได้จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และน าเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการประชุม สมุดรายงานผล
พัฒนาการของเด็ก(อบ.02)  เว็บไซต์ของสถานศึกษา และเผยแพร่ในสื่อ เช่น กลุ่มไลน์ Facebook นอกจากนี้ได้น า
ผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านแดงน้อย  อยู่ในระดับคุณภาพดี  ซ่ึงมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี มาตรฐานที่ 
๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้น
เด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี 

  จุดเด่นที่พบ มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน  มีการจัดท าหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน และมี
ห้องเรียนที่เพียงพอ 
 จุดที่ควรพัฒนา  ส่งเสริมครูให้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ ทั้งสื่อธรรมชาติ และสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
           แผนการด าเนินงานเพื่อให้ยกระดับ (๑ ระดับ)  ควรส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม ให้มีสนามเด็กเล่น
กลางแจ้งที่เหมาะสมกับเด็ก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนแดงน้อย 

 
 

 
 
 โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ที่ตั้ง :  หมู่ที่  ๑๗  ต าบล บ้านทุ่ม  อ าเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐๔๓ ๔๗๒๐๑๒     
Website :  http://dn.kkzone1.go.th/ 

 
E-mail :  dangnoischool17@gmail.com 
ระดับท่ีเปิดสอน : ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 
 พื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ทั้งหมด  : ๑๑ งาน ๕๓ ตารางวา 
 

 
พื้นที่โรงเรียนบ้านแดงน้อย ภาพ จาก Google Maps  

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

http://dn.kkzone1.go.th/


 
๘ 

 
 
 
 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านทุ่ม ๕ 

(วัดศรีชมชื่น) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ ณ บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๓ - ๑๔ ต าบลบ้านทุ่ม 
อ าเภอพระลับ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้จัดตั้งด ารงอยู่ด้วยงบประมาณแผ่นดิน มีผู้อุปการะ 
คือ นายเฉื่อย เพ็ง  ซึ่งเมื่อก่อตั้งมีนักเรียนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนกวิสามัญศึกษา  

พ.ศ. ๒๕๐๙ โอนการศึกษาโรงเรียนประชาบาล ให้ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านแดงน้อย (แดงน้อยวิทยาคาร) พ.ศ ๒๕๓๐ มีการเปลี่ยนชื่อ 
โรงเรียนโดยผู้อ านวยการคนใหม่ เป็นโรงเรียนบ้านแดงน้อย ด้วยเหตุผลชื่อโรงเรียนยาว  
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายทึง  เสนามนตรี 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 
 
 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน 
ได้แก่ วัดศรีชมชื่น  วัดป่าไผ่สีทอง  โรงงานขนมจีน  โรงงานรองเท้า  โรงงานอภิโชคเฟอร์นิเจอร์  โรงงาน
เครื่องมือแพทย์  โรงงานผลิตเต้าหู้ไข่ เป็นต้น 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือการ 
ท านา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๔๕,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านแดงน้อยบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า 

โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครู 
นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนและครูใน
ฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน, กิจกรรมธรรมะ
ตามโครงการเด็กดีมีคุณธรรมของโรงเรียนบ้านแดงน้อย โดยเจ้าอาวาส 

 
 
 
 
 
 
 

โอกาส ข้อจ ากัด 



 
๙ 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญ
ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางาน

ต่างจังหวัดทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เก่ียวกับ

ระบบดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตราก าลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
 การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
  โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กเจริญเติบโตอยางสมบูรณ มี
พัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งดานรางกาย ดานอารมณ์ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ใชกิจกรรมดนตรี 
กิจกรรมเคลื่อนไหวดวยเพลง เปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปญญา สงผลใหเด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยชื่นชอบในดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวราง
กายตามจังหวะของเพลงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมดานสุข
ภาพของรางกายของเด็ก กิจกรรมที่สงเสริม ปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุกด
าน โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ความซื่อสัตยสุจริต 
ความกตัญ  ูกตเวที เมตตากรุณามีน้ าใจ ความเสียสละและการประหยัดอดออม เพ่ือฝกฝนและพัฒนา
พฤติกรรมและจิตใจของเด็กปฐมวัยใหสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมทั้งมุงเนนใหเด็ก
ประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันในทางท่ีดีและถูกต้อง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

รวมกันวางแผนการด าเนินการในการจัดการศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน ใหสอดคลองกับปรัชญา 
วิสัยทัศน และพันธกิจ โดยใชหลักการด าเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร คณะกรรมการบริหาร 
และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสะทอนในรูปของการด าเนินงานแบบจากบนสูลาง ในรูปของนโยบายหลักเกณฑ
วิธีการจากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐานเป นกรอบในการ
ด าเนินงาน ซึ่งผลจากการด าเนินงานดังกลาวท าใหโรงเรียนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและใชเปนแน
วทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปเป็นแผนการในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

ครูสามารถจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณใหกับเด็กที่หลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได
เหมาะสมกับวัยค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับพอแม ผูปกครอง สงเสริมการ
เรียนรูเพ่ือพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาแกเด็ก จัดท าแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเด็ก
เปนส าคัญสามารถสราง พัฒนา และใชเครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย 
จัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลาสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแกผูปกครองจัดท าขอมูลสารนิเทศและน าไปใชประโยชน์ในการพัฒนาเด็กสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแบบอยางที่ดีตอเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ
อุทิศตน ทมุเทแรงกาย แรงใจในการการปฏิบัติงาน และมุงมั่นพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ 

 
 



 
๑๐ 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน  :  นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 

อายุ  ๕๘ ปี    โทรศัพท์  ๐๘๑ ๙๕๔ ๒๖๐๖ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)   วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านแดงน้อย  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  รวม  ๓  ปี 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงนอ้ย 



 
๑๑ 

 
โรงเรียนบ้านแดงน้อย มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือให้วิชาการเด่น เน้นความเป็นไทย 
ใส่ใจการออม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิทัศน์น่าอยู่ น าสู่แหล่งเรียนรู้ 

 
 

อัตลักษณ์ 
 

การออมทรัพย์ 
 

 
เอกลักษณ์ 

 
โรงเรียนสะอาดร่มรื่น 

 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดู 
และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพ
ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้าง
รากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ 
 
 
 
 

 
พันธกิจ (Mission) 

 
๑. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน อย่างสมดุลและเต็มศักยภาพ 
๒. พัฒนาครูและบุคลากรด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นที่มีจุดหมายอย่าง

ต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อม สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๔. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายซึ่งสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็ก โดยน าหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้เสริมสร้างพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
เด็ก 

๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร 



 
๑๒ 

 
 

 

 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหตุ 

๑ นายจ าเนียร วิจิตรจันทร์ ผู้อ านวยการ
โรงเรียน ช านาญ

การพิเศษ 

ศษ.ม.(บริหาร
การศึกษา) 

  

๒ นายประสิทธิ์ งอสอน ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(สังคมศึกษา) ประจ าชั้น ม.๓ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 

๓ นางสถาพร แก้วภูมิแห่ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.(การสอน
ภาษาไทย) 

ประจ าชั้น ป.๕/กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๔ นางถนอมจิตร รัศมีเดือน ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.บ.(คหกรรม
ศาสตร์) 

ประจ าชั้น ป.๓/๑  
กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพ 

 

๕ นางมะลิ แสนบุตร ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.ปฐมวัย ประจ าชั้นอนุบาล ๑   

๖ นางสาววิลาวัลย์ พลสัสดี ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(คณิตศาสตร์) ประจ าชั้น ม.๒ /กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๗ นางสาวณัฐจารี เยาวมาตย์ ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ศษ.ม.(พลศึกษา) ประจ าชั้น ป.๑/๒  
/กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๘ นางสาวฑิฎาป์ พลทองสถิต  ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ประจ าชั้น ม.๓ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

๙ นางพนทอง นวลบุดดี ครู ช านาญการ
พิเศษ 

ค.บ.(คหกรรม) ประจ าชั้น อนุบาล ๒   

๑๐ นางภาณี ยุพะลา ครู ช านาญการ ค.บ.(๕ ปี) 
การศึกษาปฐมวัย 

ประจ าชั้น อนุบาล ๓  

๑๑ นางบวรลักษณ์ พานพัฒนพงศ์ คร ู ค.บ.(คณิตศาสตร์) ประจ าชั้น ป.๔ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๑๒ นางสาวจุฑามาศ ยะลาไสย์ คร ู วท.บ.(เคมี) ประจ าชั้น ม.๑ / กลุ่ม
สาระการเรียนรู้

 



 
๑๓ 

ที ่ ชื่อ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา
สูงสุด/วิชาเอก 

ประจ าชั้น/ 
กลุ่มสาระที่สอน 

หมาย
เหตุ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

๑๓ นางสาวสุภาวดี สายเนตร คร ู ค.บ.(ภาษาอังกฤษ) ประจ าชั้น ป.๖ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 
 

 

๑๔ นางสาวศศิ  ทองศรี คร ู (ศษ.บ.) 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา 
เอกวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 

๑๕ นางสุนิสา  ศิริโส 
 

คร ู ค.บ.(๕ ปี) 
สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ประจ าชั้น ป.๒ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ 

 

๑๖ นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ลือไกร คร ู ค.บ.(ภาษาไทย) ประจ าชั้น ม.๒ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

 

๑๗ นางสาวณิชาภัทร  อรมูล ครูผู้ช่วย ศษ.บ.(คณิตศาสตร
ศึกษา) 

ประจ าชั้น ป. ๑/๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

 

๑๘ นางสาวหนึ่งฤดี  ศรีประพันธ์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. การสอน
ภาษาอังกฤษ 

ประจ าชั้น ป. ๓/๒
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

 

๑๙ นายเฉลิม สมสิน ครูอัตราจ้าง วท.บ.
(วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

 

๒๐ นางสาววันวิสา  สุ่มมาตย์ ครูพิเศษ วท.บ.
(วิทยาศาสตร์การ
กีฬา) 

นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษ 

 

๒๑ นางสุจิตรา กิตติบริสุทธิ์ ธุรการโรงเรียน บธบ.
(บริหารธุรกิจ) 

-  

๒๒ นายประจักษ์ ศรีภูเวียง นักการภารโรง ปว.ช.ไฟฟ้า -  
  

 
 

๙%๕%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี



 
๑๔ 
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แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ชาย

หญิง

 
 
 
 
 
 
 

 
 ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 จ านวนนักเรียน ทั้งหมด  ๓๙  คน แยกเป็น 

ชั้น 
จ านวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ จ านวน
นักเรียน
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนคร ู
(คน) 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูครบชั้น 
อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๑๙ ๑ ๑ 

ครูครบชั้น อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๑๒ ๑ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๘ ๑ ๑ 

รวม ๒๐๐ ๓๙ ๓ ๓ (ครู ๑ : เด็ก ๑๓) 
 
 

 

 

 

 
  
  
 
  
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 



 
๑๕ 

 
 ข้อมูลจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  

 
 

 
 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

รวม ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
อนุบาล ๑ ๑๙ ๑๙ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ ๑๐๐ 
อนุบาล ๒ ๑๒ ๑๒ ๑๐๐ ๑๒ ๑๐๐ ๑๒ ๑๐๐ ๑๒ ๑๐๐ ๑๐๐ 
อนุบาล ๓ ๘ ๗ ๘๗.๕ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๘ ๑๐๐ ๙๖.๘๗ 

รวม ๓๙ ๓๘ ๙๕.๘๓ ๓๙ ๑๐๐ ๓๙ ๑๐๐ ๓๙ ๑๐๐ ๙๘.๙๕ 

 
 
 
 
 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

อ.1 อ.2 อ.3
ปี 256๒ ๕ ๙ ๑๗
ปี 256๓ ๑๔ ๘ ๑๖
ปี 256๔ ๑๙ ๑๒ ๘

จ า
นว

นน
ักเ

รีย
น 

(ค
น)

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 

100

เปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละ
ด้านในระดับ 3 ขึ้นไป 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕6๒ - ๒๕๖๔  



 
๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน ในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ตามล าดับ 

 
 จ านวนห้องและสถานที่ 

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๓ ห้อง  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๗ ห้อง  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓ ห้อง  
๔ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๕ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๖ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๗ ประชุม ๑ ห้อง  
๘ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๙ สนามเด็กเล่น ๑   
๑๐ สนามฟุตบอล ๑  
๑๑ ห้องน้ าครู ๑ ห้อง  
๑๒ ห้องน้ านักเรียน ๑๐ ที ่  

 
 
 

 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๓๙ ๑๐๐ 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
 



 
๑๗ 

๒ สนามเด็กเล่น ๓๙ ๑๐๐ 
๓ สนามฟุตบอล ๓๙ ๑๐๐ 

 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับชั้น กิจกรรม จ านวนนักเรียน (คน) 
๑ อนุบาล ๑ - ๓  กิจกรรมปฏิบัติธรรมะ ณ วัดศรีชมชื่น ๓๙ 

 

 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓) ๘ ๘ ๑๐๐  
 

  

    ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 



 
๑๘ 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 

๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
             ๑) ระดับคุณภาพ ดี 
                      ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
                            การพัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนบ้านแดงน้อยได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญและจัดกิจกรรมตามตาราง
ประจ าวันเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีพัฒนาการตามวัย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้าน
ร่างกายตามความสนใจ จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและออกก าลังกายหน้าอาคารเรียนอนุบาลเป็นประจ าทุกวัน เพ่ือให้
เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายและออกก าลังกายร่วมกัน มีอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบทุกวันทุกคน 
มีการตรวจสุขภาพร่างกายของผู้เรียนก่อนเข้าห้องเรียนเป็นประจ าทุกวัน ส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยของตนเอง 
ตรวจความสะอาดของร่างกาย ผม เล็บมือ ก่อนเข้าห้องเรียนเป็นประจ าทุกวัน ล้างมือก่อนและหลังรับประทาน
อาหาร และหลังจากเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง มีการชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง จัดช่วงเวลาให้เดก็ได้นอนหลับผักผ่อนในช่วง
บ่าย วันละประมาณ ๒ – ๓ ชั่วโมง และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายเป็นรายบุคคล 
                           การพัฒนาด้านอารมณ์  การเรียนการสอนแบบบูรณาการได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้
พัฒนาแสดงออกทางด้านอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ อย่าง
สม่ าเสมอ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กมีความม่ันใจในตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก อารมณ์ดี ร่าเริงสดใส 
แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์  ส่งเสริมกิจกรรมให้เด็กได้รู้จักความพึงพอใจในตนเอง ชื่นชม
ความสามารถในผลงานของตนเองและผู้อื่น ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ และผู้เรียนได้ฝึกท า
กิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเอง เมื่อท างานเสร็จแล้วครูก็จะน าผลงานของนักเรียนมาจัด
แสดงเพื่อเสริมสร้างความภูมิใจในผลงานของตนเอง และช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้กับเด็กนักเรียนคนอ่ืนๆในการท า
กิจกรรมต่างๆ และยังเน้นกิริยามารยาท การเดินการไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
สวัสดียามเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนทุกวัน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรูจักมารยาทของไทย 
                           การพัฒนาด้านสังคม การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการครูผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในชั้นเรียนโดยจัด
กิจกรรมการกราบพระ สวดมนต์ ไหว้ ท าความเคารพผู้ใหญ่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอย่างถูกวิธี ครูจัด
กิจกรรมให้เด็กได้ท างานร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่เด็ก
จะคละชั้นเรียนเพ่ือท ากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน และยังส่งเสริมให้เด็กมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม 
ช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความร่วมมือในการท ากิจกรรมเพ่ือได้ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ในห้องเรียนมีจัดกิจกรรมตามมุมเสรี 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยเพ่ือให้เด็กได้กล้า
แสดงความคิดเห็น กล้าแสดงออก สนทนาร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่ม จัดกิจกรรมให้เด็กได้ดูแลรักษาธรรมชาติภายใน
โรงเรียน เช่น กิจกรรมหนูท าความดีเก็บขยะภายในโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 

การพัฒนาด้านสติปัญญา ครูส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยจัด
ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย ครูปลูกฝังให้เด็กได้รู้จักคิดอย่าง
มีเหตุและผล ฝึกให้เด็กได้สังเกตสิ่งรอบตัว การใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อให้เด็กได้ ทดลอง
กิจกรรมโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตามความสนใจในกิจกรรมที่เด็กสนใจอยากเรียนรู้ 



 
๒๐ 

ส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน จัดมุมหนังสือให้กับเด็กในห้องเรียน และจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เพ่ือให้เด็กเกิด
ความคิดและจินตนาการที่เหมาะสมตามวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

 
 

   

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์      
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ

สังคม 
  

   

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

 
 

   

คะแนนรวม ๑๐ ๘    
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ 

(คะแนนรวมทั้งหมด/๔) 
๔.๕ 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ ดี 
  
   (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
          ๑) โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการสมวัย กิจกรรมด้านสุขภาพ 
          ๒) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย กิจกรรมการฝึกทักษะ งานปั้น ระบายสีน้ า  เล่นทราย เล่นน้ า 
          ๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมการอนุรักษ์การแต่งกาย  กิจกรรมไหว้สวย พูดจาไพเราะ 
          ๔)โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
          ๕)โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านสติปัญญา  กิจกรรมโครงานศิลปะจากก้านกล้วย กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
   (๓)  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

๓.๑ จุดเด่น 
                 ๑.เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
                 ๒.เด็กมีอารมณ์ดี สดใสร่าเริง และแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
                 ๓.เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
                 ๔.เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
                 ๕.ครูจัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
                 ส่งเสริมครูให้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการใช้สื่อ และแหล่ง 

เรียนรู้ ทั้งสื่อธรรมชาติ และสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
  ๓.๓ ข้อเสนอแนะ    
  ๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึ้น 
๑.ส่งเสริมครูให้พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน และการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ ทั้งสื่อ

ธรรมชาติ และสื่อเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน  



 
๒๑ 

๒.จัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ผู้เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย 
  
 ๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดี 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
          (๑) วิธีการพัฒนา 

  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษา
ออกแบบการจัดประสบการณ์โดยที่ครูมีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือ
ปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการของเด็ก และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น โรงเรียนจัดครู
เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอน จัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยได้อย่าง
เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ครูมีความรู้และมีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของผู้เรียน มีการ
สังเกตและประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
 ครูมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย มีมุมประสบการณ์ที่
หลากหลาย เช่น มุมหนังสือ มุมเกมการศึกษา มุมบล็อก มุมบทบาทสมมติ มุมศิลปะ มุมวิทยาศาสตร์ มีสื่อการ
เรียนรู้ เช่น ของเล่นเสริมพัฒนาการ เกมการศึกษา หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ และสื่อเพ่ือให้เด็กได้สืบเสาะหา
ความรู้ 
 โรงเรียนอ านวยความสะดวกให้กับครูในการบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กและเพ่ือพัฒนาครู 
 โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานของโรงเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล
ตรวจสอบสภาพภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี
โดยน าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของตนเอง 
 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้อง 
กับบริบทของท้องถิ่น 

  
   

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน      
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์      
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  
 

  

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ 
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

   
  

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

   
  

คะแนนรวม ๒๐ ๘    
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ ๔.๖ 



 
๒๒ 

(คะแนนรวมทั้งหมด/๖) 
ระดับคุณภาพ ดี 

   

   (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
                    ๑) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ กิจกรรมศึกษาดูงาน – การ
เข้ารับการอบรม  วิจัยในชั้นเรียน งานวัดผลประเมินผล 
  ๒) โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย กิจกรรมการจัดท าหลักสูตร กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน  
กิจกรรมการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมินการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
             (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
         ๓.๑  จุดเด่น 

๑.มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.มีครูเพียงพอกับชั้นเรียนระดับปฐมวัย 
๓.ครูมีความช านาญด้านการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย 
๔.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

                  ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
     ส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย    
                  ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
         ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพท่ียกระดับให้สูงขึ้น 
    ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชนได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัย 
  
๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดี  
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
         (๑) วิธีการพัฒนา  
   ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
                      ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระ ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ครูจัดห้องเรียนให้มีความสะอาด อากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์ มีสื่อ
การเรียนรู้ที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง๔ด้าน ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก ตาม
ระยะเวลาวามสนใจ วิถีการเรียนรู้ของเด็ก 
                      ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลายและน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับคุณภาพตัวบ่งชี้/มาตรฐาน 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน   
   



 
๒๓ 

อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

 
 

   

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับวัย 

  
   

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน า ผล 
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

 
 

   

คะแนนรวม ๑๕ ๔    
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ 

(คะแนนรวมทั้งหมด/๔) 
๔.๗๕ 

ระดับคุณภาพ ดี 
 
 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
   ๑) โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๒) โครงการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ๓) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา 
   ๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
   ๕) โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
      (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
         ๓.๑  จุดเด่น 

๑.ครูมีแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๒.ครูมีการติดตามเด็กและประเมินเด็กเป็นรายบุคคล 
๓.ครูมีการจัดบรรยากาศและสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๔.ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง 

         ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
ส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม ให้มีห้องน้ าและสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่เหมาะสม

กับเด็ก    
    ๓.๓  ข้อเสนอแนะ 
          ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

          ควรส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม ให้มีห้องน้ าและสนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่
เหมาะสมกับเด็ก 

 

 
 
 



 
๒๔ 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก 

 ประกาศ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ค าสั่งมอบหมายงาน 
 ค าสั่งนิเทศภายใน/PLC 

 

 ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร (จัดตามรายมาตรฐานและมีค าอธิบาย ๖-๘ ภาพ/ ๑ แผ่น) 
 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

หมายเหตุ :  ค าสั่งต่างๆ ต้องมีการเกษียณและรับทราบค าสั่ง  
ใส่เป็นไฟล์รูปภาพ 

 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 
 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านแดงน้อย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
..................................................................... 

 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยใน
อนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกทุกระดับ
ก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา          ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้อง
กัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑    
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านแดงน้อยมีคุณภาพ และได้
มาตรฐาน   โรงเรียนบ้านแดงน้อย จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการ
ประชุมครั้งที่  ๓ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่.......เดือน.......พ.ศ........รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ วันที่ ....... เดือน..........พ.ศ........  

  
       (ลงชื่อ) 
 
              (.......................................) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน......... 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นแดงน้อย เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ฉบับลงวันที.่......เดือน...................พ.ศ........ 
 



 
๒๖ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดี 

   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนได้ ดี 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 
   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  
         และแสวงหาความรู้ได้ 

ดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดี 
   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดี 
   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
   ๒.๓ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์    ดี 
   ๒.๔จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ดี 
๒.๕ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  
         เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดี 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดี 
   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
   ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
         ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

ดี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๗ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   ๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับปฐมวัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม   

  ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ   

  ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ   

  ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ   

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ   
  ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ   

  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม   
  ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ   

  ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ดีเลิศ   

  ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม   

  ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ   

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

ยอดเยี่ยม   

  ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม   

  ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม   

  ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม   

  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ   



 
๒๘ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
ที่      /๒๕๖๔ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
************************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  
มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากร
ในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

       ๑. คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วย 

๑.๑ นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์          ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางมะลิ  แสนบุตร          ครู คศ.3                     กรรมการ 
๑.๓  นางสถาพร   แก้วภูมิแห่          ครู คศ.3                               กรรมการ 
๑.๔  นายประสิทธิ์   งอสอน          ครู คศ.3                               กรรมการ 
๑.๕ นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี          ครู คศ.3                              กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่   
 ๑. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกันคุณภาพ
  
 ๓. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 ๔. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 ๒.๑  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย 

               ๒.๑.๑ นางมะลิ   แสนบุตร    ครู คศ.3  ประธานกรรมการ 
                ๒.๑.๒ นางสาววันวิสาข์         ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ กรรมการ 
                 ๒.๑.๓ นางภาณี  ยุพะลา     ครู คศ.2       กรรมการและเลขานุการ 



 
๒๙ 

 ๒.๒   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 
  ๒.๒.๑  นางสถาพร  แก้วภูมิแห่    ครู คศ.3   ประธานกรรมการ 
  ๒.๒.๒  นางสาวรัตนาภรณ์   สิทธิ    ครู คศ.3    กรรมการ 
  ๒.๒.๓  นางพนทอง  นวลบุดดี    ครู คศ.3   กรรมการ 
  ๒.๒ .๔  นายประสิทธิ์  งอสอน    ครู คศ.3   กรรมการ 
  ๒.๒ .๕  นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์  ครู คศ.3   กรรมการ 
  ๒.๒ .๖  นางสาวฑิฏาป์  พลทองสถิตย์ ครู คศ.3                     กรรมการ 
  ๒.๒ .๗  นางถนอมจิตร   รัศมีเดือน  ครู คศ.3               กรรมการ 
  ๒.๒ .๘  นางบวรลักษณ์  พานพัฒนพงษ์    ครู คศ.1               กรรมการ 
  ๒.๒ .๙  นางสาวสุพัตรา  ฤทธิ์ลือไกร        ครู คศ.1                    กรรมการ 
  ๒.๒ .๑๐  นางสาวสุภาวดี  สายเนตร     ครูผู้ช่วย            กรรมการ 
  ๒.๒ .๑๑  นางสาวจุฑามาศ  ยะลาไสย์    ครูผู้ช่วย                     กรรมการ 
  ๒.๒ .๑๒  นางสาวสุจิตรา   กิตติบริสุทธิ์    ครูธุรการ                    กรรมการ 
  ๒.๒ .๑๓  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี ครู คศ.3              กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๒ .๑๔  นางสาวณิชาภัทร    อรมูล      ครูผู้ช่วย          ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ 

๑. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตามและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพ่ือใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

๓. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจของ
โรงเรียนให้ครบถ้วน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  

๔. ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
๕. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ

อ านวยการ 
๖. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็น

ประจ าทุกปี (ภายใน ๑๒๐วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
๗. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
๘. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือน าไปสู่

การปฏิบัติ 
 

      ๓. คณะกรรมการติดตาม ทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 

๓.๑ นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางมะลิ  แสนบุตร           ครู คศ.3                     กรรมการ 
๓.๓  นางสถาพร   แก้วภูมิแห่           ครู คศ.3                              กรรมการ 
๓.๔ นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี           ครู คศ.3                              กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่ 



 
๓๐ 

๑. ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมที่ เกี่ยวข้อง
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๓. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
๔. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอก 
๕. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียน
ของปีการศึกษา 
๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระ
การเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๔. คณะกรรมการรวบรวมสารสนเทศระบบประกันคุณภาพการศึกษา    ประกอบด้วย 
  ๔.๑  นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
  ๔.๒  นางมะลิ  แสนบุตร            ครู คศ.3              กรรมการ 
  ๔.๓  นางสถาพร   แก้วภูมิแห่  ครู คศ.3                      กรรมการ 
  ๔.๔  นางสาวฑิฎาป์  พลทองสถิตย์     ครู คศ.3                      กรรมการ 

       ๔.๕  นางสาววลิาวัลย์  พลสสัดี  ครู คศ.3                      กรรมการ 
      ๔.๖  นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน  ครู คศ.3                      กรรมการ 
       ๔.๗  นางสาวณิชาภัทร  อรมูล                ครู ผูช้่วย                 กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่  
 ๑. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 ๒. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 
 ๓. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผล
ย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป  

     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

        
       ( นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ ) 
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ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
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