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เลขที่ 700 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 
 

 
 

สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่ ตั ้งอยู่เลขที ่ 700 หมู ่ที่ 3 ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 
ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรครู ครูอัตราจ้างและครูธุรการ จำนวน 7 คน นักการภารโรง 1 คน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก 
โรงเรียนบ้านหนองหนองเป่าปี่ มีกระบวนการพัฒนาเด็กที ่หลากหลายส่งเสริมให้เด็กมี 

พัฒนาการด้านร่างกายเป็นไปตามวัย มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยโรงเรียนจัดให้เด็กได้
ออกกำลังกาย ดูแลให้เด็กทุกคนได้ดื่มนมทุกวัน ได้รับประทานอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ในปริมาณที่
เหมาะสมตามวัย มีการล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากเข้าห้องน้ำ มีการแปรงฟันในตอนกลางวัน มี
การตรวจสุขภาพร่างกายทุกเช้าก่อนเข้าห้องเรียน มีการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงทุกเดือน มีสนามเด็กเล่นที่มี
ความปลอดภัยและเพียงพอสำหรับเด็ก โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงการเล่นที่
จะก่อให้เกิด อันตรายกับตนเองและเพ่ือน 

มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โดยครูจัดประสบการณ์
และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ได้แก่ การเข้าแถวขณะรอรับอาหาร ขณะซื้อขนม ให้เล่น 
ให้ร้องเพลง ให้แสดงท่าทางประกอบเพลง ส่งผลให้เด็กร่าเริงแจ่มใส มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ แสดงอารมณ์และ
ความรู้สึกได้ เหมาะสมกับวัย รู้จักการรอคอย ยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและเพื่อน มีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุขที่ได้ 

มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ครูจัดประสบการณ์และ
กิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาด้านสังคม โดยการจัดประสบการณ์แบบโครงงาน ให้เด็กมหีน้าที่รับผิดชอบในการเก็บใบไม้ 
ขยะ ในสนามเด็กเล่น บริเวณหน้าอาคารเรียน รดน้ำต้นไม้และดอกไม้หน้าอาคารเรียนตนเอง พาเด็กไปวัดในสำคัญ
ทางศาสนา และให้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่างๆ ทำให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง มีความประหยัดอดออม มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัย 
ได้แก่ การไหว้ ทักทาย มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 

มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื ่อสารได้  มีทักษะการคิดพื ้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ครูจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา โดยจัดกิจกรรมเสริมการแบบโครงงาน ฝึกให้เด็กได้นำเสนอ
ผลงาน ชิ้นงานของตนเอง ออกมาเล่านิทานเล่า ให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ รู้จักตั้ง
คำถามในสิ่ง ตนเองให้เพื่อน ๆ ได้ฟัง ทำให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามค้นหาคำตอบ มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิง เหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การ
คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงออก ได้เข้าร่วมกิจกรรมนอกเหนือจากท่ี
โรงเรียนจัดให้ ได้แก่ การได้แสดงท่าทางประกอบเพลงในงานประจำปีของวัดต่างๆ  
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จุดเด่น   เด็กมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีสุขภาพแข็งแรง เคลื่อนไหวร่างกาย คล่องแคล่ว 
ทรงตัวได้ดี สามารถดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตนเองได้ตามวัย มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส มีน้ำใจ 
รู้จักประหยัดอดออม กล้าพูด กล้าแสดงออก มีสัมมาคารวะ รู้จักไหว้ ยิ้ม ทักทายผู้อื่น กล้า คิด กล้ าทำ กล้า
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ และถูกต้องได้ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และพร้อมที่จะศึกษาต่อ ในชั้นที่สูงขึ้น 

จุดควรพัฒนา 
ด้านการกล้าแสดงออก การคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

รวมทั้งทักษะการสื่อสาร 
ทิศทาง/แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 

ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์แบบโครงงานให้มากขึ้น ฝึกให้เด็กได้คิด 
ได้ทดลอง ได้ค้นคว้าเพ่ือหาคำตอบด้วยตนเอง และนำเสนอผลงานของตนเองต่อเพ่ือนๆ และครู ซึ่งประกอบด้วย
โครงการและกิจกรรม ดังนี้ 

- โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
- โครงการวิถีพุทธ 
- โครงการวันสำคัญ 
- โครงการพัฒนาบุคลากร 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ยืดหยุ่นและ

สอดคล้องตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครูออกแบบแผนการจัดประสบการณ์เพื่อเตรียม
ความพร้อมให้กับเด็ก ไม่เร่งรัดวิชาการให้เด็กได้เรียนปนเล่น ได้ปฏิบัติจริงๆ ครูจบเอกปฐมวัย ครูได้รับการ
พัฒนาจนมีทักษะในการออกแบบกิจกรรมเพื่อเพิ่มพัฒนาการให้กับเด็กได้ครอบคลุ มทั้ง ๔ ด้าน รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 

โรงเรียนมีสื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการส่งเสริมพัฒนาเด็ก เช่น ของเล่น หนังสือ
นิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อเทคโนโลยี มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ปลอดภัย สะอาด เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วม
ใจ นอกจากนี ้โรงเรียนยังอำนวยความสะดวกในเรื ่องของ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 

โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการซึ่งประกอบด้วยโครงการกิจกรรมที่สอดรับกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดำเนินการตามแผน โดยมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
มีการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง โดยเริ่มจากการประเมินระดับชั้นเรียนเป็น
รายบุคคล ระดับโรงเรียน เพื่อนำผลการประเมินมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองและนำไปปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ 

จุดเด่น   โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มีครูจบเอกปฐมวัย มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ ให้กับเด็ก มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนเอื้อต่อ การเรียนรู้ และการพัฒนาการของเด็ก มีสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พร้อมในการจัดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์และพัฒนาครู ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารจัด การศึกษาของโรงเรียน 
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จุดควรพัฒนา 
มีครูไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ครูควรมีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ ไป

ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม ประสบการณ์ให้กับเด็ก และจัดหาสื่อเสริมประสบการณ์ที่หลากหลาย ให้ครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน โดยให้เพียงพอกับความต้องการของครูและเด็ก 

ทิศทาง/แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูใช้สื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับ

เด็กมากขึ้น โดยการอบรมให้ความรู้แก่ครูในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับสถานศึกษาอ่ืน เพ่ือนำสิ่งที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของตนเอง 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
ครูมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 

จิตใจ สังคมและสติปัญญา อย่างสมดุล เต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล รู้จักเด็กเป็นรายบุคคล ให้เด็กได้เรียนรู้
ด้วยตนเองอย่างมีความสุข เล่นและลงมือทำผ่านประสาทสัมผัส ใช้เทคนิคและวิธีการสอนที่หล ากหลาย โดย
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ประเมินพัฒนาการของเด็กเป็นระยะๆ ตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินที ่ได้มาปรับปรุงการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาเด็ก โดยผู ้ปกครองมีส่วนร่วมในการช่วยส่งเสริม
พัฒนาการเด็กให้พร้อมสำหรับการเรียนในชั้นที่สูงขึ้น 

ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีสื่อที่ช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก เด็กมีส่วนร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ ดูแลความสะอาดบริเวณอาคาร เรียนและสนามเด็กเล่น ใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุและความสนใจ 

จุดเด่น   ครูมีความมุ ่งมั ่น ทุ ่มเทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อย่างเต็มกำลัง ความรู้
ความสามารถ มีความรู้ และทักษะทางด้านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก เข้าใจ หลักของการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย รู้เข้าใจ มีเทคนิคในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัย 

จุดควรพัฒนา 
ครูควรใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อ กระตุ้นความ

สนใจของเด็ก และออกแบบจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่ให้ผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้ผู้ปกครองมี
ความรู้ ความเข้าใจในการช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ทิศทาง/แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้ปกครอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือ

ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก และนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 
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บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 

โดย คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 การรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาในรายงานประจำปีของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 นั้น ได้รายงานการดำเนินงานตามภารกิจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนที่ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุก
คนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน และเพื่อรองรับการประเมินภายนอกซึ่งผลการดำเนินงานใน
รอบปีการศึกษาที่ผ่านมาเป็นที่น่าพึงพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาต่อไป 
 

 

 
 

       ลงชื่อ  

                  (นายสุวชาติ  หาญดำรงค์กูล) 
                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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คำนำ 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment  Report : SAR)  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ปี
การศึกษา 2564 เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษา  ที ่สอดคล้องกับบริบทสภาพ และความต้องการของ
สถานศึกษา  สะท้อนผลคุณภาพของการดำเนินงานของสถานศึกษา  โดยนำเสนอข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของ
สถานศึกษาและมุ่งเน้นตอบคำถาม  ๓  ข้อ  คือ ๑) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด  
๒) ข้อมูลหลักฐานและเอกสารเชิงประจักษ์สนับสนุนมีอะไรบ้าง  และ  ๓) แนวทางการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น
กว่าเดิมเป็นอย่างไร  ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  จำนวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่  คุณภาพของเด็ก  กระบวนการบริหารและการจัดการ  และการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๓ มาตรฐาน  
ได้แก่  คุณภาพนักเรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ  และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ  เพื่อเตรียมความพร้อมรับในการประเมินภายนอกรอบ  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR)  จะ
เป็นสารสนเทศสำคัญท่ีสถานศึกษาจะนำไปใช้พัฒนาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
25  เมษายน 2565 
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สารบัญ 
บทสรุปผู้บริหาร ก 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ง 
คำนำ จ 
สารบัญ ฉ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 
            ข้อมูลทั่วไป 1 
            ข้อมูลครูและบุคลากร 2 
            ข้อมูลนักเรียน 4 
            แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน 5 
            ข้อมูลงบประมาณ 5 
            โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 6 
            สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 6 
            ข้อมูลอาคารสถานที่ 7 
            ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 8 
            ข้อมลูสภาพชุมชนโดยรวม 9 
            สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ  11 
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 12 
            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 12 
            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 16 
            มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 22 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการพัฒนาของสถานศึกษา 27 
            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 27 
            มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 28 
            มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 30 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 32 
            หลักฐานข้อมูลสำคัญ เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ 32 
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ส่วนที่ 1 

ข้อมูลพื้นฐาน 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่  ตั ้งอยู ่เลขที ่  ๗๐๐  หมู ่  ๓  ตำบลศาลาลัย  อำเภอสามร้อยยอด      
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต ๒ สังกัดสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  E-mail: bannongpaopee@gmail.com Website: www.bannongpaopeeschool.com 
เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ ๑๒ ไร่ ๒ งาน เขตพื้นที่ให้บริการ
ตำบลศาลาลัย 
 
 

แผนที่โรงเรียน 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คำขวัญ   

สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  เชิดชูคุณธรรม 
ปรัชญาโรงเรียน  

"นตฺถ ิปัญฺญา สมา อาภา"     แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน  
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วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ สืบสานความเป็นไทย ใฝ่
คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สนใจรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมรับการดำเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
2.  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3.  จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพมาตรฐาน 
4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ 
5.  ประสานงานกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม 

และค่านิยมที่พึงประสงค ์
6.  สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
7.  ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
8.   นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ (Goals) 
1.  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน ระดับดีข้ึนไป 

     2.  ครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน 
3.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

-  มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
-  มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
-  มีกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
-  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
-  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 

4.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และความสำนึกในความเป็นชาติไทย 
5.  ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การใช้

แหล่งเรียนรู้ การสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6.  โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2. ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     2.1) จำนวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ข้าราชการครู 
พนักงาน
ราชการ 

ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 
รวมทั้งหมด 

จำนวน 0 4 0 2 2 8 
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2.2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ชื่อ-สกุล บคุลากร 
จำนวน 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวศิรินันท์ จีนพก
 
จีนพก 

   √  

นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น
 
ดีเด่น 

  √   

นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย   √   
นางสาวน้ำฝน ใจตรง   √   
นางสาวรจนา รอดพยุง   √   
นางสาวสลิลทิพย ์ ยิ้มใย   √   
นางสาวพัชรี หอมกลิ่น   √   
นายสมคิด หอมกลิ่น  √    

รวม  1 6 1  

 2.3) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

ชื่อ-สกุล บุคลากร 
สาขาวิชาที่จบ 

(ใส่ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก) 
วิชาที่
สอน 

ชั้นที่สอน 
ภาระงานสอน 
(ชม./สัปดาห์) 

นางสาวศิรินันท์  จีนพก ระบบสารสนเทศ ทุกวิชา ป.3, ป.6 30 
นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ทุกวิชา ป.2 30 
นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย ภาษาไทย ทุกวิชา ป.1 30 
นางสาวน้ำฝน  ใจตรง ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา ป.5 30 
นางสาวรจนา  รอดพยุง การศึกษาปฐมวัย ทุกวิชา อนุบาล  2 3 30 
นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย ภาษาไทย ทุกวิชา ป.4 30 
นางสาวพัชรี  หอมกลิ่น นิติศาสตร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

0% 12%

75%

13%

แผนภูมิแสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร
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3. ข้อมูลนักเรียน  
 1) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น 69 คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  

ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวน
ห้อง 

จำนวน(คน) รวม เฉลี่ย 
ต่อห้อง ผู้เรียนปกติ นักเรียนด็กพิเศษ 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
อนุบาล 2 1 7 3 - - 10 

๑ : 9 
อนุบาล 3 1 5 3 1 - 8 

รวม 2 12 6 1 - 18 - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 1 5 3 - - 8 

๑ : ๘ 

ประถมศึกษาปีที่ 2 1 4 7 1 - 11 
ประถมศึกษาปีที่ 3 1 4 1 - - 5 
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 8 2 - - 10 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 5 6 - - 11 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 5 1 2 - 6 

รวม 6 31 20 3 - 51 - 
รวมนักเรียนทั้งหมด 8 43 26 3 - 69 - 

 

 2)  เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 - 2564 
ระดับ 

ชั้นเรียน 
จำนวนนักเรียน/ปีการศึกษา แนวโน้ม 

(ลดลง/เพ่ิมขึน้) ๒๕61 ๒๕๖2 ๒๕๖3 2564 

อ.2 9 ๖ 8 10 เพิ่มขึ้น 
อ.3 8 ๙ 9 8 ลดลง 
ป.1 10 ๗ 9 8 ลดลง 
ป.2 10 ๙ 6 11 เพิ่มขึ้น 
ป.3 3 ๑๑ ๑0 5 ลดลง 
ป.4 9 ๔ 12 10 ลดลง 
ป.5 5 ๑๐ 4 11 เพิ่มขึ้น 
ป.6 10 ๕ 8 6 ลดลง 
รวม 64 60 66 69 เพิ่มขึ้น 
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เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น อ.2 - อ.3 
ปีการศึกษา 2561-2564

 

เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 
ปีการศึกษา 2561-2564 

 

 

4.  ผลงานดีเด่น 
ประเภท ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา - โรงเรียนคณุภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์
สำหรับเด็กปฐมวยั “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตาม
พระราชดำริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
 

- โครงการยกระดับคณุภาพการบริหารจดัการโรงเรยีน
ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2564 

 

มูลนิธิสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาประจวบครีีขันธ์เขต 2 

ผู้บริหาร - - 
คร ู - - 
นักเรียน - - 

 
5. ข้อมูลงบประมาณ 
  งบประมาณ (รับ-จ่าย) 

รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท 
เงินงบประมาณ - งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง - 
เงินนอกงบประมาณ 702,141.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 770,232.17 
เงินอ่ืน ๆ (ระบุ) - งบอ่ืน ๆ (ระบุ) - 

รวมรายรับ 702,141.00 รวมรายจ่าย 770,232.17 
  

 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ 0    ของรายรับ 
 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ         110     ของรายรับ 
 * เนื่องจากรายจ่ายมากกว่ารายรับและสถานศึกษาได้ใช้งบประมาณที่เหลือจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
ใช้ในการดำเนินงานจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
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6.  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
        ระดับปฐมวัย 
               โรงเรียนบ้านบ้านหนองเป่าปี่ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย
พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก 

1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
2. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 
4. กิจกรรมเสรี 
5. กิจกรรมกลางแจ้ง 
6. กิจกรรมเกมการศึกษา 

จำนวนหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งปีเท่ากับ  40 หน่วย 
ตารางกิจกรรมประจำวัน 

เวลา กิจกรรมประจำวัน 
07.30 น. – 08.25 น. 
08.25 น. – 08.45 น. 
08.45 น. – 09.00 น. 
09.00 น. - 09.20 น. 
09.20 น. - 10.00 น. 
10.00 น. - 10.10 น. 
10.10 น. - 10.40 น. 
10.40 น. - 11.10 น. 
11.10 น. - 11.50 น. 
11.50 น. - 12.10 น. 
12.10 น. - 14.00 น. 
14.00 น. - 14.10 น. 
14.10 น. - 14.20 น. 
14.20 น. - 14.50 น. 
14.50 น. - 15.00 น. 

รับเด็ก 
เคารพธงชาติสวดมนต์และกิจกรรมรวม 
ตรวจสุขภาพไปห้องน้ำ 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ/กิจกรรมกลางแจ้ง 
กิจกรรมเสริมประสบการณ์/กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
รับประทานของว่างเช้า (ขนม) 
กิจกรรมสร้างสรรค์ 
กิจกรรมเสรี/ศูนย์การเรียน 
รับประทานอาหารกลางวัน 
ทำความสะอาดล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าและเตรียมที่นอน 
กิจกรรมสงบก่อนนอนและนอนพักผ่อน 
เก็บท่ีนอนล้างหน้าแต่งตัว 
รับประทานของว่างบ่าย (นม) 
เกมการศึกษา/กิจกรรมกลางแจ้ง 
เตรียมตัวกลับบ้าน 

 

  ๗. สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ๑) ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
   ผลพัฒนาการเด็ก  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑.  ด้านร่างกาย 10 10 100 - - - - 
๒.  ด้านอารมณ์-จติใจ 10 10 100 - - - - 
๓.  ด้านสังคม 10 10 100 - - - - 
๔.  ด้านสติปัญญา 10 10 100 - - - - 
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   ผลพัฒนาการเด็ก  ชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ปีการศึกษา  ๒๕๖4 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก 
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
๑.  ด้านร่างกาย 8 7 87.5 1 12.5 - - 
๒.  ด้านอารมณ์-จติใจ 8 7 87.5 1 12.5 - - 
๓.  ด้านสังคม 8 7 87.5 1 12.5 - - 
๔.  ด้านสติปัญญา 8 7 87.5 1 12.5 - - 

(ให้นำเสนอผลการประเมินพัฒนาการของเด็ก  ตามหลักการประเมินพัฒนาการเด็กระดับปฐมวัย) 
 

8. ข้อมูลอาคารสถานที่  
  

อาคาร
หลังที่ 

แบบอาคาร ปีท่ีสร้าง จำนวน สภาพอาคาร 

1 แบบอ่ืน ๆ 2514 4 ห้องเรียน ใช้การได้ 
2 ป.1 จ 2523 3 ห้องเรียน ใช้การได้ 
3 แบบอ่ืน ๆ สร้างเอง (ปรับเป็นห้องธุรการ/ห้องอำนวยการ) 2540 2 ห้องเรียน ใช้การได้ 
4 อาคารอเนกประสงค์ (หอประชุม) 2560 1 หลัง ใช้การได้ 
5 อาคารอเนกประสงค์แบบอ่ืน ๆ (ใช้เป็นโรงอาหาร) 2530 1 หลัง ใช้การได้ 
6 บ้านพักครู (ปรับปรุงใหม่) 2560 1 หลัง ใช้การได้ 
7 ส้วม แบบ สปช. 601/26 (ปรับปรุงใหม่) 2563 2523 4 ใช้การได้ 
8 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ำหญิง) 2524 4 ใช้การได้ 
9 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ำชาย) 2557 3 ใช้การได้ 

10 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ำชาย) 2557 3 ใช้การได้ 
11 ส้วมแบบอ่ืน ๆ (ห้องน้ำอนุบาล) 2561 3 ใช้การได้ 
12 อาคารอนุบาล 2561 1 ใช้การได้ 
13 อาคารพยาบาล 2561 1 ใช้การได้ 
14 อาคารห้องสมุดแบบอ่ืน ๆ  2552 1 ใช้การได้ 
15 สนามเด็กเล่นแบบอ่ืน ๆ  2555 1 ใช้การได้ 
16 สนามกีฬา - 1 ใช้การได้ 
17 สนามฟุตซอล 2562 1 ใช้การได้ 
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9. ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 1) ห้องสมุดมีขนาดกว้าง 50 ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด 500 เล่ม 
   การสืบคน้หนังสือและการยืม-คืน ใช้ระบบบัตรยืมและจดบันทึกการยืม-คืน 
  จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 32 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ 62.74 ของ
นักเรียนทั้งหมด 
2) ห้องปฏิบัติการ 
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน  1 ห้อง 
3) คอมพิวเตอร์           จำนวน  8 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จำนวน  6 เครื่อง 
   ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  จำนวน  1 เครื่อง 
   ใช้เพื่อการบริหารจัดการ/งานสารบรรณ จำนวน  1 เครื่อง 
   จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย 32 คน ต่อวัน  
 คิดเป็นร้อยละ 62.74 ของนักเรียนทั้งหมด   
 

          4) สรุปข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน   
  

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน สถิติการใช้ 
(จำนวนครั้ง/ปี) 

๑. ห้องสมุด 180 1. วัดหนองเป่าปี่ 3 
๒. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 180 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 

ตำบลทุ่งเคล็ด 
1 

๓. สวนป่า 10 3. อ่างเก็บน้ำห้วยหนองคาง 1 
๔. สวนเศรษฐกิจพอเพียง 100 4. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ 1 
๕. สนามเด็กเล่น 180 5. ไร่มะม่วง 1 
๖. อาคารอเนกประสงค์ 100 6. ไร่สับปะรด 1 
๗. ห้องธุรการ/ห้องประชุม 10 7. โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์

ราษฎร์บำรุง) 
1 

8. โรงอาหาร 200   
9. แปลงเกษตร 100   
10. บ่อดินเลี้ยงปลา 10   
11. โรงเห็ด 10   
12. สนามกีฬา 100   

  
5) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู ้แก่ครู นักเรียน ในปี
การศึกษาที่รายงาน 
  5.1 ชื่อ-สกุล  นายกฤษฎา นุตะโร ให้ความรู้เรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน  1 ครั้ง  
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10. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท อยู่ไกลจากตัวเมือง บริเวณใกล้เคียง

โดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดหนองเป่าปี่ โรงเรียนบ้านเนินกรวด โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์
บำรุง) วัดศาลาลัย ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น แต่ให้ความสนใจ
และสนับสนุนนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมด้านกีฬาเป็นอย่างมาก อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำไร่สับปะรด ทำสวน
มะม่วง ทำยางพารา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ 
เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง มีการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน เช่น การตีไก่ชน 

2) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
  จุดแข็งและจุดอ่อนของโรงเรียนพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยใช้ปัจจัยในการ
วิเคราะห์ 6 ปัจจัย คือ 
  1. ด้านโครงสร้างและนโยบาย มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการแบ่งกลุ่มบริหารเป็น 4 
ฝ่ายครบตามระเบียบ ส่งผลให้การบริหารงานเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ มีนโยบายการบริหารงานชัดเจน 
ครอบคลุมทุกด้าน 
  2. ด้านผลผลิตและการบริการ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม นักเรียนมี
โอกาสศึกษาต่อในระดับสูงมีสถิติจำนวนเพ่ิมขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีเยี่ยม โรงเรียน
มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
  3. ด้านบุคลากร โรงเรียนมีอัตรากำลังตามเกณฑ์ที ่ ก.ค.ศ. กำหนด แต่บุคลากรครูม ีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากการย้ายกลับภูมิลำเนาเมื่อครบกำหนดการย้าย และไปปฏิบัติราชการที่อื่นบ่อยครั้ง  
บุคลากรบางสาขาวิชาไม่มี เนื่องจากข้อจำกัดด้านอัตรานักเรียนต่อครูตามท่ีรัฐบาลกำหนด บางส่วนยังขาดทักษะ
ในการผลิตสื่อและนวัตกรรม ส่วนที่เป็นจุดแข็งคือ บุคลากรครูมีอายุเฉลี่ยเพียง ๓๒ ปี ซึ่งเป็นบุคลากรที่อายุไม่
มากนัก มักมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ต่าง ๆ มีบุคลากรสอนตรงวิชาเอกและมีการทำวิจัยในชั้นเรียนครู
มีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและทำงานด้วย
ความเสียสละ ปฏิบัติงานและให้ความร่วมมือช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงาน ชุมชนเป็นอย่างดี 
  4. ปัจจัยด้านงบประมาณ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง กล่าวคือ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการ
บริหารงานเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก งบประมาณในการบริหารจัดการจึงน้อยตามรายหัวของผู้เรียน การ
บริหารงบประมาณจึงเพียงพอในแง่ของการจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียน แต่ในด้านการสร้างบรรยากาศในการ
เรียนที่ต้องใช้เงินลงทุนด้านการก่อสร้างยังไม่เพียงพอ แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนยังมีความพยายามที่จะบริหาร
งบประมาณอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารโรงเรียน ส่วนที่เป็นจุดแข็งคือ ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามระบบบัญชีของทางราชการ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้งบประมาณท่ีกำหนดไว้ 
  5. ปัจจัยด้านอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ เป็นจุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง คือ มีระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในอาณาเขตเล็ก ทำให้สัญญาณไม่ทั่วถึง อาคารเรียนบางอาคารมีสภาพทรุดโทรมและไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนอาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการยังไม่พร้อมต่อการใช้งานมากนักและใช้งานได้ไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ ส่วนที่เป็นจุดแข็ง คือ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอต่อการพักผ่อนของนักเรียน วัส ดุ อุปกรณ์การเรียน
การสอนด้านเทคโนโลยีบางส่วนได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาล เช่น โทรทัศน์พร้อมชุดกล่องรับสัญญาณ 
DLTV 
  ๖. ปัจจัยด้านบริหารจัดการ มีจุดแข็ง คือ มีการกระจายงานให้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบ มีการ
ประสานความร่วมมือกับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ คือ มีการวางแผนงาน โครงการ แต่การนำแผนไปใช้บางส่วนอาจ
ยังไม่เป็นไปตามแผน มีกระบวนการนิเทศติดตามที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาในทุก  ๆ ด้าน ด้านระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนกว่าเดิม  
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 โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนพิจารณาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาการศึกษา
โดยจำแนกปัจจัยในการวิเคราะห์ได้ 4 ปัจจัย คือ 
 1. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นโอกาส คือ มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็น
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน กล่าวคือ สังคมในหมู่บ้านหนองเป่าปี่มีประเพณี วัฒนธรรมมีความ
หลากหลาย เช่น เทศกาลสงกรานต์ ลอยกระทง ค่านิยมการแข่งขันกีฬาภายในหมู่บ้าน ตลอดจนการสร้างสรรค์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การตีไก่ชน ทำให้นักเรียนมีความรู้เรื่องรอบตัวที่แตกต่างกับนักเรียนในเมือง และมีความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น ส่วนอุปสรรคคือ มีสภาพการคมนาคมที่สะดวกข้ึน ถึงแม้ว่าทางเข้าหมู่ถนนลาดยางแต่ยังคง
ไกลกับชุมชนเมือง ทำให้ผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้นักเรียนออกไปทำกิจกรรมนอกชุมชนได้ ส่วน
อุปสรรค คือ ด้านวัฒนธรรมมีการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติและชุมชนเมืองเข้ามาทำให้ นักเรียนมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยนไป เช่น การใช้โทรศัพท์มือถือและอินเตอร์เน็ตในการติดต่อกับบุคคลที่ไม่รู้จักนอกจากในหมู่บ้าน การแต่ง
กาย การใช้ภาษา ครอบครัวของนักเรียนส่วนมากมีสภาพหย่าร้าง ไม่ได้อยู่ บิดามารดา ตลอดจนพื้นฐาน
การศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่จบการศึกษาต่ำกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน
ส่วนมากประกอบอาชีพรับจ้าง สภาพสังคมโดยรอบบริเวณโรงเรียนมีความเสี่ยงและตัวอย่างที่ไม่ดีในเรื่องการดื่ม
สุราและการเล่นการพนัน ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลต่อการเรียนของนักเรียนและการปกครองนักเรียน มีการเสพติด
สุรา บุหรี่ในหมู่ เยาวชนค่อนข้างสูง 
 ๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นโอกาส คือ มีอุปกรณ์สำหรับติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีสื่อเทคโนโลยี
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนมีการสนับสนุนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากรัฐบาล ด้าน
นักเรียนยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไดไ้ม่คุ้มค่า บางส่วนนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เหมาะสม 
 3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่มีทั้งโอกาสและอุปสรรคกล่าวคือ ในหมู่บ้านหนองเป่าปี่เป็นหมู่บ้าน
ที่อยู่ห่างไกลชุมชนเมือง จึงมีบริษัทเอกชนภายนอกให้ความสนใจเข้ามาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เช่น 
กิจกรรม CSR จำนวนมากทำให้ง่ายต่อการระดมทุน แต่ยังมีอุปสรรค สังคมภายนอกมีค่าครองชีพสูง สินค้าราคา
แพง รายรับกับรายจ่ายของคนในชุมชนไม่สมดุลกัน ในด้านครอบครัวผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอนและค่อนข้าง
ต่ำ นักเรียนจึงแคลนของใช้จำเป็นและมีการย้ายถิ่นฐานบ่อย ทำให้รายได้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำ 
 ๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาส กล่าวคือ โรงเรียนยังได้รับการสนับสนุน 
ด้านงบประมาณด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ ถึงแม้จะเป็นจำนวนไม่มาก การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำให้นักเรียนได้
เรียนทุกคน และการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ จัด
ให้มีการกระจายอำนาจทางการศึกษา ทำให้โรงเรียนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น ด้านอุปสรรค 
พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ทำให้มีข้อจำกัดด้านบุคลากรครูผู้สอน 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ได้ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรังปรุง พ.ศ.2564) จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 
รายวิชาเพ่ิมเติม เน้นตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
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11.  สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
     ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับคณุภาพ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
ตัวช้ีวัดที ่ ๑ มีการระบุเป้าหมายคณุภาพของเด็กปฐมวัย   /  
ตัวที่วัดที ่ ๒ มีการระบุวิธีพัฒนาคณุภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ    
ตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๓ มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๔ มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๕ มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยตอ่ผู้ที่

เกี่ยวข้อง   /  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัดที ่ ๑ มีการวางแผนการดำเนินการในแตล่ะปีการศึกษา   /  
ตัวที่วัดที ่ ๒ มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๓ มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน   /  
ตัวช้ีวัดที ่ ๔ มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี

การศึกษาต่อไป   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๕ มีการนำเสนอผลการบริหารจดัการของสถานศึกษาใหผู้ม้ีส่วน

ได้ส่วนเสียไดร้ับทราบ   /  
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดที ่ ๑ ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรยีนรูร้ายปีครบทุก
หน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันป ี   /  
ตัวที่วัดที ่ ๒ ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ใน
การจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๓ มีการตรวจสอบและประเมินผลการจดัประสบการณ์อย่างเป็น

ระบบ   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๔ มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจดัประสบการณข์องครู

อย่างเป็นระบบ   /  
ตัวช้ีวัดที่  ๕ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมลูป้อนกลับเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการจดัประสบการณ ์   /  
   สรุปโรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับการศึกษาปฐมวัย              
อยู่ในระดับคุณภาพดี  

  √  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
     กรณีท่ีไม่รับรองเนื่องจาก    
           ............................................................................. .............................. 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

   ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self-Assessment Report: SAR) ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖4 ระดับปฐมวัย                        
มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
1.๑ ระดับปฐมวัยปีการศึกษา ๒๕๖4 
 

มาตรฐาน 
ระดับคุณภาพ 

กำลัง
พัฒนา 

ปาน
กลาง 

ดี ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก     √ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ     √ 
มาตรฐานที ่๓ การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ     √ 

 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก  มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.1 พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย 82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธไ์ด้ดตีามวัย อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. เด็กทุกคนดแูลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัตจินเป็นนสิัย 82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
4. เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพตดิ และระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสีย่งอันตราย อยู่ในระดับ ๓ 

82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ ๑ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

 พบว่าคุณภาพของเด็ก จำนวน ๕ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูง
กว่าเป้าหมายทุกประเด็น 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 1.2 มพัีฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑. เด็กทุกคน ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณค์วามรูส้ึกได้อย่างเหมาะสม อยู่
ในระดับ ๓ 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. เด็กทุกคน รูจ้ักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย  อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 
3. เด็กทุกคน ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผู้อื่น มจีิตสำนึกและค่านิยมทีด่ี อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. เด็กทุกคน มีความมั่นใจ กล้าพดู กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน อยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. เด็กทุกคน เคารพสิทธิ รู้หนา้ที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตยส์ุจรติ 
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. เด็กทุกคน มีคณุธรรม จริยธรรมตามทีส่ถานศึกษากำหนด 82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. เด็กทุกคน ช่ืนชมและมีความสขุกับศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

82 87.5 สงูกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ ๒ แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
ประเด็นพิจารณาที ่ ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  พบว่า               
ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด ็ก  จำนวน  ๗ ประเด็นพิจารณา เมื ่อพิจารณาโดยภาพรวม                 
ของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
 
ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณาท่ี 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
มาตรฐานที ่1 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑. เด็กทุกคน ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง ประหยดัและพอเพียง อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. เด็กทุกคน มสี่วนร่วมดูแลรักสิง่แวดล้อมในและนอกห้องเรียน อยู่ใน
ระดับ 3 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓. เด็กทุกคน มมีารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม ทักทาย 
และมสีัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๔. เด็กทุกคน ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช่ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕. เด็กทุกคน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
6. เด็กทุกคน แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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 จากตารางที่ ๓  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็ก  จำนวน  ๖ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา         
โดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก  

ประเด็นพิจารณาที่ 1.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ 1 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑. เด็กทุกคน สนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อยู่ในระดับ 
๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. เด็กทุกคน ตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาคำตอบ อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓. เด็กทุกคน ความสามารถในการคิดรวบยอด การคดิเชิงมีเหตุผล
ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
กิจกรรมจดัประสบการณต์ามทีส่ถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ๒ ข้ึน
ไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. เด็กทุกคน การคิดแก้ปัญหาและสามารถตดัสินใจในเรื่องง่ายๆ ได ้
อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. เดก็ทุกคน สร้างสรรคผ์ลงานตามความคดิและจินตนาการ เช่น 
งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. เด็กทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ 4  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.4 พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

พบว่า ผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของเด็ก  จำนวน  ๖ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณา                
โดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   
1) จุดเด่น 

๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีส ุขนิส ัยที ่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเอง                      
เด ็กได ้ร ับการส ่งเสร ิมภาวะโภชนาการเหมาะสมว ัย ได ้แก่ การดื ่มนมอาหารเสร ิม อาหารกลางวัน                       
เด ็กเคลื ่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว  เด็กร ู ้จ ักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองปฏิบัต ิจนเป็นนิสัย                     
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล เด็กรู้จักเอาตัวรอด ดูแลตนเองตามข้อปฏิบัติ
ข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมประจำวันที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัย 

๒. เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่าง
เหมาสมตามวัย ร่าเริงแจ่มใส ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย  ยอมรับผู้อื่น รู้หน้าที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงามผ่านกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัย 
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๓. พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใช้สิทธิของตนเองเลือกตั้งผู้นำ 
เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน                  
เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เหมาะสมตามวัย 

๔. ใช้สื ่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ จากประสบการณ์ตรงจากจัดมุม
ประสบการณแ์ละห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้อง USO – NET กสทช.ที่จัดขึ้น เหมาะสมตามวัย 

 
2) จุดควรพัฒนา 

๑. พัฒนาการการใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบสิ ่งตางๆ รอบตัว เด็กจำเป็น                
ต้องเรียนรู ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื ่อใช ้ในการสื ่อความหมาย การคิด การจินตนาการ การรับรู้                    
การแสดงออก การโต้ตอบกับผู ้อื ่น และการปรับตัวเข้ากับสิ ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย
ครอบคลุมทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ 

๒. พัฒนาการเด็กด้านสติปัญญายังไม่หลากหลาย ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา                  
การคิดรวบยอด และทักษะการสื่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
ตามมาตรฐานของ สสวท.และกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์นักวิทยาศาสตร์น้อยอย่างสม่ำเสมอ 

๓.ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู ้ปกครองใส่ใจการการบริโภคอาหารของเด็กตามหลักโภชนาการที ่ถูกต้อง
เหมาะสมกับวัย 
 
๓) แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑. เสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะพื้นฐานนักเรียนระดับปฐมวัย     
แผนปฏิบัติงานที่ ๒. เสริมประสบการณ์ความรู้พัฒนาสุนทรียภาพด้านการเคลื่อนไหว ดนตรีและกีฬา 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓. ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย เด็กปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 4  เสริมประสบการณ์กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนปฏิบัติงานที่ ๕  เสริมประสบการณ์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โครงการโรงเรียน     

     คุณภาพ SMTตามมาตรฐานของ สสวท. 
 

http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินดังนี้ 
ตารางที่ 5 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
มาตรฐานที ่2 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑. โรงเร ียนมีการประเมิน และพัฒนาหลักส ูตร
สถานศึกษาท่ียืดหยุ่น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น 

82 82 ตามเป้าหมาย 

2. โรงเรียนมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

82 80 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

  

จากตารางที่ ๕  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

พบว่า ผลการดำเนินการกระบวนการบริหารและการจัดการจำนวน ๒ ประเด็นพิจารณา เป็นไปตาม
เป้าหมาย จำนวน  ๑ ประเด็นพิจารณาและต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย
ภาพรวมของการดำเนินงานแล้วเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
มาตรฐานที ่2 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1. โรงเรียนจัดครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียน
การสอน หรือจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ ๖  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
พบว่า ผลการดำเนินการกระบวนการบริหารและการจัดการ  จำนวน  ๑ ประเด็นพิจารณา เมื่อพิจารณาโดย

ภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
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ตารางที่ 7 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

มาตรฐานที ่2 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี ่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้ร ับการ
ส่งเสริมให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่
ส่งผลต่อคุณภาพเด็กเป็นรายบุคคล ตรงตามความ
ต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ ๗  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

พบว่า ผลการดำเนินการกระบวนการบริหารและการจัดการ  จำนวน  ๑ ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด 
 
ตารางที่ 8 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาท่ี 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
มาตรฐานที ่2 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้รายบุคคล และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. โรงเรียนมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื ่อเพ่ือ
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน 
สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อ
เทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 

82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ 8  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

พบว่า ผลการดำเนินการกระบวนการบริหารและการจัดการ จำนวน  ๒ ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทั้ง ๒ ประเด็นพิจารณา 
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ตารางที่ 9 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาท่ี 2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

มาตรฐานที ่2 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการประเมิน ๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และสื่อการ

เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
ผล 

การประเมิน 

๑. โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อ
การเรียนรู ้ เพื ่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาครู เหมาะสมกับสภาพบริบทสถานศึกษา 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

 
ตารางที่ 10 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที่ 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที ่2 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรง
กับวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และดำเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ที่มี
ความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็นหลักต่อไปนี้ 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. สถานศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน 
และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีการดำเนินการตามขั ้นตอนของการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ ๑0  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

พบว่า ผลการดำเนินการกระบวนการบริหารและการจัดการ  จำนวน  ๕ ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

๑) จุดเด่น 
๑. หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก

อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ปฏิสัมพันธ์ที่ดี

กับเด็กและผู้ปกครอง 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีการอบรมพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพ่ือนครูด้วยกันเอง จัดประสบการณ์เด็กตามวัยอย่างเหมาะสม 
4. การจัดให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสานสนเทศ  สถานศึกษาจัดคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้

ครบทุกห้อง ทำให้จัดประสบการณ์สำหรับผู้เรียนมีคุณภาพ 
๕. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีครู บุคลากร 

ชุมชน และหน่วยงานราชการให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 
๖.ผู้ปกครองให้ร่วมในการจัดประสบการณ์การศึกษาแบบ On - hand  Online  On -  demand ในช่วง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid ๑9  
 

๒) จุดควรพัฒนา 
๑. หลังคาอาคารปฐมวัยกระเบื้องมุงหลังคาชำรุด  ฝ้าเพดานผุพังชำรุด ผนังข้างฝาห้องไม้ผุพัง มีปัญหา

น้ำฝนรั่วซึมลงพื้นห้อง ควรปรับปรุง 
๒. สื่อและชุดฝึกต่างๆ ในห้องเรียนยังมีน้อย เช่น หนังสือนิทาน วัสดุมุมสื่อประสบการณ์ต่างๆ มีความ

หลากหลาย 
๓. การจดักิจกรรมให้เด็กโดยผ่านออนไลน์ ทางโทรศัพท์ และแบบฝึกหัดเป็นส่วนมาก ภายใต้สถานการณ์ 

COVID  -๑9  ควรส่งเสริมให้ผู ้ปกครองตระหนักและร่วมมือจัดเสริมประสบการณ์ให้เด็กอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง   

4. ภายใต้สถานการณC์ovid – ๑9  เด็กมักทำกิจกรรมภายในบ้านเป็นส่วนมาก ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
เห็นความสำคัญของการร่วมจัดประสบการณ์ให้เด็กนอกบ้าน(บริเวณรอบๆบ้าน) ให้เด็ก ได้ฝึกทักษะการสังเกต 
แยกแยะ จดจำสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัว 

๓) แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 
แผนปฏิบัติงานที่ ๑.  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านเครื่องมือสื่อสารทางเทคโนโลยี

หลากหลายรูปแบบ 
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มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินดังนี้ 
 

ตารางที่ 11 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที ่3 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการ
ประเมิน 

๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑)  ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้าน ทั ้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา อย่างสมดุลเต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อ
แม่และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่าง
ที่ด ี

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที ่ ๑๑  แสดงค่าร ้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่  ๓ การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

พบว่า ผลการดำเนินการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จำนวน  ๒ ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
 
ตารางที่ 12 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
มาตรฐานที ่3 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  

สรุปผลการ
ประเมิน 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑. ครูจัดประสบการณ์เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็ก
มีโอกาสเลือกทำอย่างอิสระ 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุข 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ ๑๒  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓                   การ
จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

พบว่า ผลการดำเนินการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จำนวน  ๒ ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
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ตารางที่ 13 แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ประเด็นพิจารณาที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

มาตรฐานที ่3 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการ
ประเมิน 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑.  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ โดยเด็กมีส่วนร่วม 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้อง
กับพัฒนาการของเด็ก 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

 
 

จากตารางที่ ๑๓  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓                   การ
จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

พบว่า ผลการดำเนินการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ จำนวน ๒ ประเด็นพิจารณา      
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
 
ตารางที่ 14    แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ประเด็นพิจารณาที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

มาตรฐานที ่3 ประเด็นพิจารณา  ค่าร้อยละ  
สรุปผลการ
ประเมิน 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมนิพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ค่า 
เป้าหมาย 

ผล 
การประเมิน 

๑. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมนำผลการประเมินที่
ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

 

จากตารางที่ ๑4  แสดงค่าร้อยละของเป้าหมายและผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓                        การ
จัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ประเด็นพิจารณาที่ ๓.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผล 
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

พบว่า ผลการดำเนินการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  จำนวน  ๒ ประเด็นพิจารณา เมื่อ
พิจารณาโดยภาพรวมของการดำเนินงานแล้วสูงกว่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ   ยอดเยี่ยม 
๑) จุดเด่น 

๑. ครจูัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
ผ่านสื่อเทคโนโลยี เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสทำอย่างอิสระ เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข เรียนรู้
ลงมือทำด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

๓. ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถสืบค้นข้อมูล ดูหนังฟังเพลง สามารถเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ ได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบ ICT ของ กสทช. โครงการ  Uso  net     

 
๒) จุดควรพัฒนา 

๑. ครูขาดการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล และกระบวนการสังเกตพฤติกรรมเด็กในขณะทำ
กิจกรรมจัดประสบการณ์แบบ  ออนไลน์ภายใต้สถานการณ์Covid -๑9   
 
๓) แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑.  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒.  การพัฒนาครู บุคลากร และศึกษาดูงานปฐมวัย 
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2. สรุปผลการประเมินภาพรวม ปีการศึกษา 2564 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  

ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก    
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสิัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

1. เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกรมอนามัย 82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
2. เด็กทุกคนสามารถเคลื่อนไหวรา่งกายอย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธไ์ด้ดตีามวัย อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. เด็กทุกคนดแูลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัตจินเป็นนสิัย 82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
4. เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 
5. เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพตดิ และระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย อยู่ในระดับ ๓ 

82 93.33 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑. เด็กทุกคน ร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณค์วามรูส้ึกได้อย่างเหมาะสม 
อยู่ในระดับ ๓ 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. เด็กทุกคน รูจ้ักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย  อยู่ในระดับ 2 ขึ้น
ไป 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. เด็กทุกคน ยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเอง
และผู้อื่น มจีิตสำนึกและค่านิยมทีด่ี อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. เด็กทุกคน มีความมั่นใจ กล้าพดู กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 
อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. เด็กทุกคน เคารพสิทธิ รู้หนา้ที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์
สุจรติ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. เด็กทุกคน มีคณุธรรม จริยธรรมตามทีส่ถานศึกษากำหนด 82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 
7. เด็กทุกคน ช่ืนชมและมีความสขุกับศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว อยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 87.5 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑. เด็กทุกคน ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจำวัน มีวินัยใน
ตนเอง ประหยดัและพอเพียง อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. เด็กทุกคน มสี่วนร่วมดูแลรักสิง่แวดล้อมในและนอกห้องเรียน อยู่ใน
ระดับ 3 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓. เด็กทุกคน มมีารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้ม 
ทักทาย และมสีัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๔. เด็กทุกคน ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น 
ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เช่ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่
ในระดับ 2 ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๕. เด็กทุกคน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป 82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

6. เด็กทุกคน แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง อยู่ใน
ระดับ 2 ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน 
และแสวงหาความรู้ได้ 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑. เด็กทุกคน สนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ อยู่ในระดับ ๒ 
ขึ้นไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒. เด็กทุกคน ตั้งคำถามในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายาม
ค้นหาคำตอบ อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓. เด็กทุกคน ความสามารถในการคิดรวบยอด การคดิเชิงมีเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 
กิจกรรมจดัประสบการณต์ามทีส่ถานศึกษากำหนด อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. เด็กทุกคน การคิดแก้ปัญหาและสามารถตดัสินใจในเรื่องง่ายๆ ได ้อยู่
ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. เด็กทุกคน สร้างสรรคผ์ลงานตามความคดิและจินตนาการ เช่น งาน
ศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

6. เด็กทุกคน ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหา
ความรู้ เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล อยู่ในระดับ ๒ ข้ึนไป 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ    
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 

82 81 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๑. โรงเรียนมีการประเมิน และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น 
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และบริบทของท้องถิ่น 

82 82 ตามเป้าหมาย 

2. โรงเรียนมีการออกแบบการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

82 80 ต่ำกว่าเป้าหมาย 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

1. โรงเรียนจดัครูให้เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอน หรือจดัครูที่
จบการศึกษาปฐมวัย หรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียง
กับช้ันเรียน 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสรมิให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ที่ส่งผลต่อคณุภาพเด็กเป็นรายบุคคล 
ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา และจัดให้มีชุมชนแหง่การ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

1. โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถงึ
ความปลอดภัย ส่งเสรมิให้เกิดการเรียนรู้รายบุคคล และกลุม่ เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ 

82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

2. โรงเรียนมมีุมประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสำหรับเดก็
มุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สือ่เพื่อการสืบเสาะหาความรู ้

82 85 สูงกว่าเป้าหมาย 

๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสานสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑. โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์และพัฒนาครู เหมาะสมกับสภาพบรบิท
สถานศึกษา 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑. มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. มีแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา  และดำเนินงานพัฒนาคณุภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา ท่ีมีความเหมาะสม ครอบคลุมประเด็น
หลักต่อไปนี ้

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

3. ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและมเีครือข่ายความร่วมมือในการร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

4. สถานศึกษากำกับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน และเปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องมีส่วน
ร่วม 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

5. มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑)  ครูวิเคราะห์ข้อมลูเด็กเป็นรายบุคคล จัดทำแผนการจดั
ประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคณุลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสตูรสถานศึกษา 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ัง
ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา อย่างสมดุลเตม็
ศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน และ
ผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างท่ีด ี

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑. ครูจดัประสบการณเ์ชื่อมโยงกับประสบการณ์เดมิให้เด็กมีโอกาส
เลือกทำอย่างอิสระ 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

2. สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
เรียนรูล้งมือทำและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 
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ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564 ค่าร้อยละ สรุปผลการ
ประเมิน ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑.  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
โดยเด็กมสี่วนร่วม 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

82 95 สูงกว่าเป้าหมาย 

๑. ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย ปลีะ ๒ 
ครั้ง 

82 100 สูงกว่าเป้าหมาย 

2.  ผู้ปกครองและผูเ้กี่ยวข้องมีส่วนร่วมนำผลการประเมินที่ได้ไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

82 90 สูงกว่าเป้าหมาย 

ผลการประเมินคุณภาพ มาตรฐานที่ 1 – มาตรฐานที่ 3 82 9358 ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที ่3  
สรุปผลการพัฒนาของสถานศึกษา 

โรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที ่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล
สารสนเทศจากการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในโรงเรียนเพื่อร่วมกันวางแผน กำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ 
กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ
ประจำปีให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการและนโยบายปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดการทรัพยากร 
จัดสรรงบประมาณ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  ดังนี้  
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาการคุณภาพเด็กปฐมวัย มีการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ส่งเสริม

พัฒนาการของเด็ก ให้เด็กรู้จักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง มีข้อปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัย รู้เท่าทัน หลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงและภัยจากบุคคล รู้จักเอาตัว ใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงจากจัดมุมประสบการณ์ที่จัดขึ้น  มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย             
ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อย่างเหมาะสม มีการจัดทำ
ประเมินคุณภาพทั ้งการประเมินโครงการ การจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กที่
หลากหลาย การประเมินมีความน่าเชื ่อถือ คือ มีคำสั ่งคณะ ผู ้ประเมินภายใน มีการดำเนินการประเมิน               
และรายงานผลการประเมินอย่างชัดเจน มีร่องรอยสนับสนุน การดำเนินงานทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ      
ผลการดำเนินงานบรรลุตามมาตรฐานและค่าเป้าหมาย ที ่กำหนดไว้มีความต่อเนื ่องและสอดคล้องกัน                   
ด้านประสิทธิผล พบว่า สถานศึกษามีการดำเนินงานด้านคุณภาพเด็กจากรายงาน สรุปผลการประเมินคุณภาพ
ของเด็ก โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปีการศึกษาที ่ผ ่านมาว่า                 
สามารถรักษาระดับคุณภาพของเด็กไว้ได้อย่างต่อเนื่อง คือ ผลการพัฒนาการ ของเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน และ
ได้รับความร่วมมือผู้ปกครองกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  มีการรายงานผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย              
ให้ผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ส่งเสริมเด็กมีการช่วยงานผู้ปกครอง ดูแลสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมความเป็น
ไทย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้เกี ่ยวข้องมีความพึงพอใจการดำเนินการของสถานศึกษา            
มีพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
๑.  จุดเด่น 

๑.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีส ุขนิส ัยที ่ด ี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง                  
เด ็กได ้ร ับการส ่งเสร ิมภาวะโภชนาการเหมาะสมว ัย ได ้แก่ การดื ่มนมอาหารเสร ิม อาหารกลางวัน                     
เด ็กเคลื ่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว  เด็กร ู ้จ ักดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองปฏิบัต ิจนเป็นนิสัย                   
และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพรายบุคคล เด็กรู้จักเอาตัวรอด ดูแลตนเองตามข้อปฏิบัติ
ข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ ผ่านกิจกรรมประจำวันที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัย 

๒. เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ-์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอย่าง
เหมาสมตามวัย ร่าเริงแจ่มใส ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทน
ในการรอคอย ยอมรับผู้อื่น รู้หน้าที่รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตใจที่ดีงามผ่านกิจกรรมเข้าแถว
เคารพธงชาติที่หลากหลาย เหมาะสมตามวัย 
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๓. พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
คำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน เล่นและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ เหมาะสมตามวัย 

4. ใช้สื ่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงจากจัดมุม
ประสบการณ์และตามตารางการการใช้ห้องปฏิบัติการ USO net  ของโรงเรียนที่จัดขึ้น เหมาะสมตามวัย 
๒. จุดควรพัฒนา 

๑. พัฒนาการการใช้ภาษา การสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบสิ ่งต่างๆ รอบตัว เด็กจำเป็น              
ต้องเรียนรู ้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื ่อใช ้ในการสื ่อความหมาย การคิด การจินตนาการ การรับรู้                      
การแสดงออก การโต้ตอบกับผู ้อื ่น และการปรับตัวเข้ากับสิ ่งแวดล้อม ผ่านการจัดกิจกรรมที่หลายหลาย
ครอบคลุมทุกด้านอย่างสม่ำเสมอ 

๒. พัฒนาการเด็กด้านสติปัญญายังไม่หลากหลาย ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหา                      
การคิดรวบยอด และทักษะการสื ่อสาร ผ่านการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยี ตามโครงการ SMT  ของสสวท.  และกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์นักวิทยาศาสตร์น้อย            
อย่างสม่ำเสมอ 
๓. แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑. เสริมประสบการณ์ความรู้และทักษะพื้นฐานนักเรียนระดับปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒.  เสริมประสบการณ์ความรู้พัฒนาสุนทรียภาพด้านการเคลื่อนไหว ดนตรีและกีฬา 
แผนปฏิบัติงานที่ ๓.  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย เด็กปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ 4.  เสริมประสบการณ์กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
แผนปฏิบัติงานที่ ๕  เสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน ของ สสวท. 

4. ความต้องการความช่วยเหลือ 
การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่

สามารถเป็นต้นแบบและแบบอย่างที่ดีในสถานศึกษาระดับเดียวกันได้ 
รับบริจาควัสดุ-อุปกรณ์ สื่อในการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี            

ให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ นวัตกรรม 
    คู่มือการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สำหรับผู้ปกครองภายใต้สถานการณ์ COVID -๑9 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนินงาน 
สถานศึกษามีการดำเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการระดับปฐมวัยมีความเป็นระบบคือ 

มีการวางเป้าหมายความสำเร็จ กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจที่จะดำเนินการไว้อย่างชัดเจน  ปรากฏ แผนพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖4 แผนปฏิบัติการปี ๒๕๖4 ระหว่างดำเนินการตามแผน สถานศึกษา  มีการกำกับ นิเทศ 
ติดตาม มีการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และมีร่องรอยการนำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
กระบวนการทำงานตามวงจรคุณภาพมีความเป็นระบบ มีการประเมินตนเอง อย่างมีคุณภาพ มีคำสั่ง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีผู ้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินด้วย 
สถานศึกษากำหนดวิธีการ เครื่องมือ และ แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง มีกระบวนการบริหารและ
การจัดการที่มีความเป็นระบบเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมโดยร่วมกับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียนและ
เครอืข่ายความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล  

http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
http://www.muked.net/school_box/-v021-1.09.27.doc
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โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่าง ต่อเนื่องสม่ำเสมอ ทำให้ เด็ก
ได้รับการบริการด้านการพัฒนาสุขภาวะ ด้านโภชนาการ ความปลอดภัย จากโรคติดต่อ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
อ่ืนๆ สถานศึกษามีหลักสูตรปฐมวัยที่ครอบคลุมพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น เป็นหลักสูตร
ที่มีความยืดหยุ่นสมบูรณ์เหมาะสม สถานศึกษาจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย จัดครูให้เพียงพอพบว่ามีครูครบชั้น 
คือ มีครูอนุบาล 1 ครูอนุบาล ๒ และอนุบาล ๓ อยู่ ห้องละ ๑ คน ครูมีวุฒิการศึกษาวิชาเอกปฐมวัยและการ
ประถมศึกษา แต่มีประสบการณ์สอนระดับปฐมวัย มีความชำนาญการพิเศษด้านการจัดประสบการณ์ สามารถ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้สอดคล้องกับความแตกต่าง ระหว่างบุคคล สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียนได้เหมาะสมสะอาดปลอดภัย นอกห้องเรียนมีสนามหญ้าและลานคอนกรีตให้ออกกำลังกาย
อย่างสะดวก  สภาพภายในห้องเรียนจัดเป็นสัดส่วน  มีบริเวณ แปรงฟัน ล้างมือ และห้องสุขาในตัวอาคาร มีการ
จัดเก็บสิ่งของ ชุดที่นอนและอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ อุปกรณ์ของใช้และที่นอนได้รับการตรวจและดูแล
จากครูร่วมมือกับผู้ปกครอง  การจัดสื่อการเรียนรู้ เช่น ของเล่น หนังสือนิทาน และสื่อ ฝึกความพร้อมกล้ามเนื้อ
มัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่มีใช้พอสมควร แต่ยังไม่หลากหลาย มีสื่อสำหรับมุด ลอด ปีนป่ายในห้องเรียน  มีสนาม
เด็กเล่นเป็นสนามฝึกพัฒนาบูรณาการความเคลื่อนไหวและการทรงตัวเพียงพอและปลอดภัย  ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โดยการจัดคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ 
DLIT ทุกห้อง ครูผลิตสื่อการจัดประสบการณ์ผ่านคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ ในการจัดประสบการณ์เรียนแบบ  
On-hand  Online On-demand ทำให้เกิดความสะดวกสำหรับจัดประสบการณ์การเร ียนรู ้ การจัดมุม
ประสบการณ์เหมาะสมกับช่วงวัยสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
๑. จุดเด่น 

๑. หลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีการใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๒. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน มีวุฒิและความรู้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับเด็กและผู้ปกครอง 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีการอบรมพัฒนาตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เพ่ือนครูด้วยกันเอง จัดประสบการณ์เด็กตามวัยอย่างเหมาะสม 

4. การจัดให้บริการสื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถานศึกษาจัดคอมพิวเตอร์และโทรทัศน์เพื่อการเรียนรู้
ครบทุกห้อง ทำให้จัดประสบการณ์สำหรับผู้เรียนมีคุณภาพ 

๕. เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย มีครู บุคลากร 
ชุมชน และหน่วยงานราชการให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรม 

๖.ผู้ปกครองให้ร่วมในการจัดประสบการณ์การศึกษาแบบ On-hand  Online  On-demand           
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID - ๑9  
 
๒. จุดควรพัฒนา 

๑. หลังคาอาคารปฐมวัยกระเบื้องมุงหลังคาชำรุด  ฝ้าเพดานผุพังชำรุด ผนังข้างฝาห้องไม้ผุพัง มีปัญหา
น้ำฝนรั่วซึมลงพ้ืนห้อง ควรปรับปรุง 

๒. สื ่อและชุดฝึกต่างๆ ในห้องเรียนยังมีน้อย เช่น หนังสือนิทาน วัสดุมุมสื ่อประสบการณ์ต่างๆ                   
มีความหลากหลาย 

๓. การจดักิจกรรมให้เด็กโดยผ่านออนไลน์ ทางโทรศัพท์ และแบบฝึกหัดเป็นส่วนมาก ภายใต้สถานการณ์ 
COVID -๑9  ควรส่งเสริมให้ผู้ปกครองตระหนักและร่วมมือจัดเสริมประสบการณ์ให้เด็กอย่างจริงจังและต่อเนื่อง   
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4. ภายใต้สถานการณ์ COVID – ๑9  เด็กมักทำกิจกรรมภายในบ้านเป็นส่วนมาก ควรส่งเสริมให้
ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการร่วมจัดประสบการณ์ให้เด็กนอกบ้าน(บริเวณรอบๆบ้าน) ให้เด็กได้ฝึกทักษะ
การสังเกต แยกแยะ จดจำสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตัว 

 
๓. แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑.  พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒  พัฒนาการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยผ่านเครื่องมือสื่อสารทาง  
                         เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ 

๕. ความต้องการความช่วยเหลือ 
งบประมาณในการซ่อมแซมปรังปรุงเปลี่ยนหลังคา ฝ้า เพดาน ผนังห้องอาคารปฐมวัย 
 

๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ นวัตกรรม 
 การบริหารจัดการ ยังไม่ปรากฏนวัตกรรมที่ชัดเจน แต่มีผลงานปฏิบัติเป็นเลิศ 
 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 

ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการจัดทำหลักสูตรและจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรตามบริบทของสถานศึกษา                 

ส่งเสริมให้ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้พัฒนาทุกด้าน ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ การบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที ่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  การลงมือปฏิบัติจริง              
และเด็กๆ สามารถขยายความคิดและนำไปปฏิบัติปรับใช้กิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง รู้จักดูแลตนเอง               
ให้มีความปลอดภัย และทำกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มี
บรรยากาศในห้องเรียนเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  และปลอดภัย  มีสื่อเทคโนโลยีที่พร้อมใช้งานได้ดี              ครู
มีการประเมินและรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเอง การดำเนินการของสถานศึกษามีกระบวนการประเมิน
คุณภาพเด็กเป็นระบบ มีคำสั่งคณะผู้ประเมินภายใน มีการดำเนินการประเมินและรายงาน             ผลการ
ประเมิน มีร ่องรอยสนับสนุนการดำเนินงานทั ้งเช ิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ส่งผลให้การดำเนินการ               
ของสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลที ่ด ีมากและมีพัฒนาการที ่ด ีข ึ ้น ครูม ีการพัฒนาตามวิชาชีพ  มีแผน                      
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ มีการบันทึกพัฒนาการเด็ก มีความเอาใจใส่ดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง มีการจัดมุม 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้เด็กมีวินัยในตนเอง สุขภาพดี ปลอดภัย
จากโรค ส่งเสริมเด็กด้านการคิด วิเคราะห์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ครูมีการผลิตสื่อการเรี ยนหลากหลาย            
การทำกิจกรรมการเรียนรู้และการเล่นได้เหมาะสมตามวัย ส่งผลให้เด็กมีสุขภาพ แข็งแรง มีอารมณ์และจิตใจ
แจ่มใส ร่วมทำกิจกรรมกับครูและเพ่ือนได้อย่างมีความสุข มีพัฒนาการครบ  ทั้ง 4 ด้าน ได้เหมาะสมตามวัย ครู
ประเมินพัฒนาการเด็กสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ ผ ู ้ปกครองทราบอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง           
ความร่วมมือคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ ปกครอง ครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ             ใน
การพัฒนาและส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง 
๑. จุดเด่น 

๑. ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้
เด็กมีพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั ้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และสติ ปัญญา อย่างสมดุล              
เต็มศักยภาพโดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และเป็นแบบอย่างที่ดี และนำผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง โดยทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกห้องเรียน
ผ่านสื่อเทคโนโลยี เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสทำอย่างอิสระ เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข เรียนรู้
ลงมือทำด้วยตนเองอย่างมีความสุข 

๓. ใช้สื ่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย เด็กสามารถสืบค้นข้อมูล ดูหนังฟังเพลง สามารถเรียนรู้
คอมพิวเตอร ์ได้รับการสนับสนุนติดตั้งระบบ ICT ของ กสทช. โครงการ  USO  net     
๒) จุดควรพัฒนา 

๑. คร ูขาดการประเมินพัฒนาการเด ็กเป ็นรายบุคคล และกระบวนการส ังเกตพฤต ิกรรมเด็ก                  
ในขณะทำกิจกรรมจัดประสบการณ์แบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑9   
๓) แนวทางการพัฒนา/แผนที่จะพัฒนา 

แผนปฏิบัติงานที่ ๑.  การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศปฐมวัย 
แผนปฏิบัติงานที่ ๒.  การพัฒนาครู บุคลากร และศึกษาดูงานปฐมวัย 

๕. ความต้องการความช่วยเหลือ 
ครูได้รับการปรับปรุงระบบประเมินพัฒนาการเด็ก ระบบข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองเด็กเป็น

รายบุคคล จากการศึกษาดูงานหรือแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้ประสบการณ์จากสถานศึกษาที ่ เป ็นต้นแบบ                     
และแบบอย่างท่ีดีได ้
๕. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือ นวัตกรรม 

คู่มือการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสำหรับผู้ปกครอง ภายใต้สถานการณ์ COVID -๑9 
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ส่วนที่ 4  

ภาคผนวก 
 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา 
• คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
• ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
• แผนการดำเนินโครงการและกิจกรรม  จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
• รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4 
• ภาพกิจกรรมประกอบ 3 มาตรฐาน 
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            คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
                                                               ที ่ 30/2565 
                      เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
     ................................................................................ ................................................................  
 

                                   ตามที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 และประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง กำหนดหลัก
และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐ าน พ.ศ. 2554 ที่กำหนดให้
สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งระดับบุคคลและระดับ
สถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งจัดทำรายงานผล และนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษานั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบระบบประกันคุณภาพและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ดังนี้ 
                      

                1.  นางสาวศิรินันท์  จีนพก      รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่       ประธานกรรมการ 
      2.  นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น      ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่           กรรมการ 
      3.  นางสาวปภสัรา วิเชยีรฉาย   ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                       กรรมการและเลขานุการ 

 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีหน้าที่ 
1. ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาท้ังระดับบุคคลและระดับสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ1 
ครั้ง และจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

          2. ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและจัดทำ
รายงานผลการประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้คณะกรรมการท่ีได้รับการ
แต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสำคัญ 
               

                                     ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป 
                     สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                                      (นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
           ครู รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ที ่ 31/๒๕๖5 
เรื่อง   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการประเมินตนเองภายในสถานศึกษา 

----------------------------------------- 
           เพื่อให้การดำเนินงานจัดทำรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 
ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องแผนกล
ยุทธ์ และการประกันภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สัมฤทธิผล อาศัยอำนาจ
ตามมาตรา ๓๙(๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖4 ดังนี้ 
    

            ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา แนะนำ อำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาอันเกิดข้ึนได้ ประกอบด้วย  
 

 ๑. นางสาวศิรินันท์  จีนพก รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่     ประธานกรรมการ 
           2. นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น ครู โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                    กรรมการ 
           3. นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย ครู โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                    กรรมการและเลขานุการ 

           

                               ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล วิเคราะห์ ข้อมูล รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทำ
รายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 ตามฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  
                 ๒.๑ คณะกรรมการจัดทำข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนให้
เหมาะสม เป็นไปตามสภาพจริง ประกอบด้วย จำนวนบุคลากร จำนวนนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
ระดับชั้น ผลการทดสอบระดับชาติ หรือข้อมูลอื่นใดที่มีประโยชน์และสามารถเป็นข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนได้ 
ประกอบด้วย   

 ๑. นางสาวศิรินันท์  จีนพก  รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                 กรรมการ 
 ๓. นางสาวน้ำฝน     ใจตรง ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                 กรรมการ             
 ๔. นางสาวรจนา     รอดพยุง ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   กรรมการ  
 ๕. นางสาวสลิลทิพย์ ยิ้มใย ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   กรรมการ 
 6. นางสาวปภัสรา   วิเชียรฉาย ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                     กรรมการและเลขานุการ 
               

                                          ๒.๒ คณะกรรมการจัดทำข้อมูล ผลการประเมินตนเอง มีหน้าที่ นำเสนอ ผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และกระบวนการในการพัฒนา ตลอดจนจัดหาเอกสารหลักฐาน รูปภาพ หรือข้อมูลอ่ืน
ใด ที่ใช้อ้างอิงข้อมูล ตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้เป็นข้อมูล ตามมาตรฐานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖5 
ประกอบด้วย 
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๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                                 

 ๑. นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น     ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่              ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย     ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่              กรรมการ 
           ๓. นางสาวรจนา      รอดพยุง       ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่              กรรมการ 
 ๔. นางสาวน้ำฝน      ใจตรง     ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่              กรรมการและเลขานุการ
2.2.2  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 

 1. นางสาวศิรินันท์   จีนพก    รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   ประธานกรรมการ 
   2. นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น    ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                   กรรมการ 
 ๓. นางสาวปภัสรา    วิเชียรฉาย    ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                   กรรมการและเลขานุการ 
2.2.3  มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 

 1. นางสาวปภัสรา    วิเชียรฉาย       ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            ประธานกรรมการ                           
 2. นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย            ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่             กรรมการ                   

 ๓. นางสาวน้ำฝน      ใจตรง           ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่             กรรมการและเลขานุการ 

 3. คณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ เอกสาร 
หลักฐาน ภาคผนวก ของข้อมูลการประเมินตนเองของสถานศึกษาทั้ง ๓ มาตรฐาน โดยนำเสนอในรูปแบบของ
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในอนาคต และความต้องการความช่วยเหลือ รวมทั้งจัดทำเป็นรูปเล่ม
รายงานเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ตลอดจนเผยแพร่ผลการประเมินต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวศิรินันท์    จีนพก    รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   ประธานกรรมการ    
 ๒. นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น    ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                  กรรมการ 
 ๓. นางสาวน้ำฝน      ใจตรง    ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                  กรรมการ  
 ๔. นางสาวรจนา      รอดพยุง    ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่    กรรมการ  
 5. นางสาวสลิลทิพย์  ยิ้มใย    ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่    กรรมการ 
 6. นางสาวปภัสรา    วิเชียรฉาย      ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                  กรรมการและเลขานุการ 

 ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและเกิดผลดีแก่ทางราชการ       
                                                        

   สั่ง ณ วันที่ 2๙ เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 
 
 
 
                                                  (นางสาวศริินันท์  จีนพก) 
                 ครู รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ที่  32 / 2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2565 
---------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้ดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  พระราชบัญญัติ
การศึกษาภาคบงัคับ พ.ศ. 2545  นโยบายรัฐบาล  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเพื่อให้การจัดทำรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
การศึกษา 25๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยความในมาตรา 39 (1) (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ปีการศึกษา 256๑ ของ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี ่ดังนี้ 
 

1. นางสาวศิรินันท์   จีนพก                 รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่       ประธานกรรมการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ  หอธรรมกุล           ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข ๒    กรรมการ 
3. นางสาวปภัสรา    วิเชียรฉาย            ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่                       กรรมการและเลขานุการ 

 

   ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายภารกิจตามคำสั่ง   ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มความสามารถ  บังเกิดผลดีต่อทางราชการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ทั้งนี้   

ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ  วันที่  ๒9 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2565 

        
 
   
                                                                                                                
          (นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
           ครู รักษาการในตำแหน่ง 
                                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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 ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย  

และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
......................................................... 

 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖4 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุง
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศ
ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษา
พิเศษ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับสถานศึกษา 

ดังนั้นโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖4 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  และการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
ประกาศ ณ วันที่   ๒8 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

 

ลงชื่อ                ลงชื่อ  

  (นายสุวชาติ  หาญดำรงค์กุล)      (นางสาวศิรินันท์  จีนพก) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             ครู รักษาการในตำแหน่ง 

     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๓  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
คำอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิ ชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดประเภทต่าง  ๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อ  
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่ างกายและ จิต
สังคม 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชำการของผู้เรียน  
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษา กำหนดในแต่ละระดับชั้น 
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  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็น และแก้ปัญหา ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบ โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล  
  ๓) มีความสามารถในกำรสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยง องค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิต  
  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและ สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การทำงาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
   ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิมใน ด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมี
ความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล การทดสอบอื่นๆ  
  ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอำชีพ ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่ สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  
  ๔) มีสุขภาวะทำร่างกาย และจิตสังคม ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มี
ความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
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 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
คำอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และ  พันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ รวมทั้งจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  สถานศึกษากำหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ  สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การนำแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน าข้อมูล
มาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  
 ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ  ทุก
กลุ่มเป้าหมาย สถานศึกษาบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการจัด  การ
เรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย  
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมี
ความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหาร จัดการและการจัดการ
เรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
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 ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
คำอธิบาย  
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส  
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ นำผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาและ  ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้  เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง  มีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิ เศษ ผู้เรียนได้รับ การฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย  
 ๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  มีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและ  วิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อ นำไปใช้พัฒนาการเรียนรู้  
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อ นำไปใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
เรื่อง กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

______________________________ 
 

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย
และการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙(๓) ได้กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักท่ีสำคัญข้อหนึ่ง คือ มี
การกำหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและ
มาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๙ (๓) มาตรา ๓๑ และมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อเป็นหลักในการเทียบเคียง
สำหรับสถานศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 

 (นางสาวศิรินันท์ จีนพก) 
ครู รักษาการในตำแหน่ง 

                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 

(นายสุวชาติ   หาญดำรงค์กูล) 
             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แผนการดำเนนิโครงการและกิจกรรม  จำแนกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 ๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 

2. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
    3. โครงการคนดีวิถีพุทธ 
 4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

6. โครงการวันสำคัญ 
7. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
8. โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต 
9. โครงการโรงเรียนส่งเสริมประชาธิปไตย 
๑0. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

 11. โครงการอาหารกลางวัน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. โครงการพัฒนาการศึกษา 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 
5. โครงการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 
6. โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน 
7. โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

๘. โครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ 

9. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
๑0. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

11. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการและงานสารบรรณ 

๑2. โครงการเฝ้าระวังป้องกันการควบคุมเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางเรียน 
2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 
4. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 

 5. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
6. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
7. โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 
๑.  นายสุวชาติ    หาญดำรงค์กูล   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
2.  นายอุดร    ประพันธ์ศิริ ผู้แทนองค์กรชุมชน   กรรมการ 
๓.  นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น  ผู้แทนครู      กรรมการ   
4.  นายเผียน    เพียรพร้อม   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
๕.  นายอุดม     ประพันธ์ศิริ ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น  กรรมการ 
6.  นายสมโภช  ประพันธ์ศิริ ผู้แทนศิษย์เก่า    กรรมการ 
7.  พระบุญเยี่ยม   จญฺทปัญโญ ผู้แทนพระภิกษุ      กรรมการ 
8.  นางกิมไลย์    หอมประทุม   ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
๙.  นางสาวศิรินันท์  จีนพก  ครู รักษาการในตำแหน่ง   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
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คณะผู้จัดทำ 
 
คณะที่ปรึกษา 
 ๑. นางสาวศิรินันท์ จีนพก            ครู รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ๒. นางฉวีวรรณ   หอธรรมกุล  ศึกษานิเทศก์ สพป.ปข ๒    
 ๒.  นายสุวชาติ     หาญดำรงค์กูล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
        
คณะทำงาน 
 ๑. นางสาวศิรินันท์  จีนพก   ครู คศ.๒ 
 ๒. นางสาวปานทิพย์   ดีเด่น   ครู คศ.๑ 
 ๓. นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย  ครู คศ.๑ 
 ๔.  นางสาวน้ำฝน ใจตรง   ครูผู้ช่วย 
 ๕.  นางสาวรจนา รอดพยุง   ครูอัตราจ้าง 
 ๖.  นางสาวสลลิทิพย ์ ยิ้มใย   ครูอัตราจ้าง 
 ๗.  พระบุญเยี่ยม   จญฺทปัญโญ  กรรมการสถานศึกษา 
 ๘.  นายอุดร    ประพันธ์ศิริ  กรรมการสถานศึกษา 
 ๙.  นายอุดม     ประพันธ์ศิริ  กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๐.นายเผียน    เพียรพร้อม    กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๑. นางกิมไลย์  หอมประทุม    กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๒. นายสมโภช  ประพันธ์ศิริ  กรรมการสถานศึกษา 
 

 รายงานประจำปีของสถานศึกษาฉบับนี้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
 

ลงชื่อ 

(นายสุวชาติ  หาญดำรงค์กูล) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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มาตรฐานท่ี 1 
คุณภาพของเด็ก 
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มาตรฐานท่ี 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
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มาตรฐานท่ี 3 
การจัดประสบการที่เนน้เด็กเป็นสำคัญ 
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