
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค ำน ำ 

            ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้เพ่ิมเติม(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545  ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษา ต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ให้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษา  เพ่ือ
รอรับการประเมินภายนอก ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 รายงานการประเมินของสถานศึกษา ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้ง
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตาม
แผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการ
ด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง 
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ คือ บทสรุปของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐาน ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ส่วนที่ 3  สรุปผลการ
ประเมินและแนวทางการพัฒนา ส่วนที่ 4  และ ภาคผนวก 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับนี้ และหวังว่า 
เอกสารรายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และ เป็น
ฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับ การประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 

 

 

           โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
ผู้บริหารโรงเรียน ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์   เบอร์โทรศัพท์  081-7494348  
E-mail : Punkum04@hotmail.co.th 
จ านวนครู  ๘  คน  จ าแนกเป็น ข้าราชการครู   ๗  คน ครูอัตราจ้าง  1   คน 
แบ่งหน้าที่เป็นครูระดับปฐมวัย ๒ คน ระดับประถมศึกษา ๖  คน  ผู้บริหารสถานศึกษา  1   คน 
จ านวนนักเรียน  รวม 15๒  คน  จ าแนกเป็น ระดับปฐมวัย 3๘  คน ระดับประถมศึกษา 11๔  คน 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๓)  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 - 3 รวม 3๘ คน จัดชั้นเรียน 
๒ ห้อง ครูผู้สอน ๒  คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 256๔  เปิดเผยผล
การประเมิน โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของสถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก   
เสนอต่อกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองนักเรียน  หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ  รายงานและ
เผยแพร่ในสื่ออ่ืน เช่น กลุ่มไลน์  Facebook  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
          ด้ำนคุณภำพของเด็ก  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้  เด็ก ระดับปฐมวัย 3๘ คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 36 คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่า
เกณฑ์จ านวน - คน  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย เป็นโครงการที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 100 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้จัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
ร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านหนองบัว ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
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กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 99  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสาร
ได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ  หลักสูตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  
และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  กิจกรรมบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 
2560   
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
บัว ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านหนองบัว มีครูเพียงพอต่อ
ชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน ล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
บัว มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบ
เสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัว  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองบัว มีการให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีระบบบริหารเชิงคุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการ
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ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีระบบบริหารคุณภาพท่ี
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย 
ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุก
ส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
แสดงผลงานนักเรียน (Open House)  ส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านหนองบัว 
ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการ
รอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีสร้างโอกาส
ให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่
ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือ
เผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  
แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้     มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมี
สื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐาน
ผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียน ได้มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านหนองบัว มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  
เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จาก
โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 
1.1  ข้อมูลทั่วไป  
       โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ต้ังอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านหนองบัว ต าบลหนองบัว อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  
อยู่ในสังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา
ปีที่ 2  ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้บริหารสถานศึกษาชื่อ  ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์   ต าแหน่ง  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว วุฒิการศึกษา 
ปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  29 พฤศจิกายน  
2562 ถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๒ ปี  4 เดือน 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

           โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ตั้งขึ้นเม่ือวันที่  1  มิถุนายน  2476  โดยนายชารี  ขันขวา  พร้อมด้วย
คณะกรรมการอ าเภอ  ด ารงอยู่ด้วยเงินรัฐชูประการ  โดยใช้นามว่า  โรงเรียนประชาบาล  ต าบลบ้านทุ่ม  2  
(วัดหนองบัว)  อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมประถม  ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่  4  มีนายณรงค์  ผิวเหลือง  เป็นครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2480  ย้ายจากศาลาวัดมาเป็นเอกเทศ  โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยการน าของ 
นายชารี  ขันขวา  ผู้ใหญ่บ้านและนายสมบูรณ์  เสนาสุ  ครูใหญ่  พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการอ าเภอ
ร่วมกันจัดตั้ง 
 พ.ศ.2492  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลต าบลหนองบัว  1  (หนองบัววิทยาคาร)  แยกต าบล
หนองบัวออกจากต าบลบ้านทุ่ม  มีนายต่วน  เขตหนองบัว เป็นก านันคนแรก  ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ   
ตัดชั้นเรียนเตรียมประถมออก  ให้มีการเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4   ด ารงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณ
ของแผ่นดิน 
 พ.ศ.  2519  เปิดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5    และแยกเป็นกลุ่มโรงเรียนหนองบัว  
ซ่ึงเดิมรวมกับกลุ่มบ้านฝาง  มีโรงเรียนทั้งหมดในกลุ่ม  4  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  
โรงเรียนบ้านโสกม่วงดอนดู่  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  และโรงเรียนบ้านบะยาว 
 พ.ศ.  2524   ไดเ้ปลีย่นชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบา้นหนองบัว 
 ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่  หมู่ที่  7  ต.หนองบัว  อ.บ้านฝาง   จ.ขอนแก่น   รหัสไปรษณีย์   40270 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จ านวนห้องเรียน  
8  ห้อง  ระดับชั้นที่เปิดสอน  อนุบาล 2-3 จ านวนนักเรียน  ๓๘ คน ชั้นประถมศึกษาปีที่  1- 6  จ านวน
นักเรียน  ๑๑๔  คน   มีข้าราชการครู  ๗ คน  ครูอัตราจ้าง ๑  คน   ธุรการโรงเรียน - คน    โรงเรียนตั้งอยู่ติด
ถนนมลิวัลย์สายขอนแก่น-เมืองเลย  การคมนาคมสะดวก  มีพื้นท่ีทั้งหมด 13   ไร่  -  งาน  20  ตาราง 
ข้อมูลสภาพชุมชน โดยรวม 
 1.  สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะชนบท  มีประชากรประมาณ 35,00  คน  เขตบริการ
โรงเรียนประกอบด้วย หมู่บ้าน ๕  หมู่  คือ หมู่บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 7  หมู่ที่ 8  หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 11 และหมู่ ๑
บ้านนาดอกไม้  บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน มีศาสนสถาน ได้แก่  วัดเกาะแก้ว  และวัดป่าศิริธรรม  อาชีพ
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หลักของชุมชนคือ  เกษตรกร  ที่ขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของคนที่ผ่านมาพบเห็น คือ การจ าหน่ายและการ
ปลูกข้าวโพดพันธุ์เหนียวม่วงแต้ม  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ 
 2.  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับ  อาชีพหลัก  คือ เกษตรกร   
ค้าขาย รับจ้างทั่วไป  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ   ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี 
150,๐๐0 บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 4 คน 
  

1.2 ข้อมูลครูและบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

1) จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อ่ืน รวมทั้งหมด 

ปีการศึกษา 256๔ 1 ๗ 0 1 0 ๙ 

2) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

บุคลากร 
ต่ ากว่า 

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

จ านวน 0 ๖ 2 1 ๙ 

ร้อยละ 0 ๖๖.๖๗ ๒๒.๒๒ 1๑.๑๑ 100.00 
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3)  สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

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

1. วิจัยและประเมินผลการศึกษา 1 25 
2. บริหารการศึกษา ๑ 25 
3. พลศึกษา ๑ 25 
4. ภาษาอังกฤษ 2 25 
5. สังคมศึกษา 1 25 
6. วิทยาศาสตร์ ๑ ๒๕ 
7. คณิตศาสตร์ ๑ ๒๕ 
8. ปฐมวัย ๑ ๒๕ 

รวม 9 ๒๒๕ 
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๑.๓   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  ปีกำรศึกษำ 256๔ 
   4.1  อาคารเรียน 2 หลัง  แบ่งเป็น  8  ห้องเรียน  6  ห้อง ประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
 4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์  2  หลัง 
 4.3  อ่ืน ๆ (ระบุ)     
๑.๔   ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 256๔ 
     1)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  (DLIT) 
  1.1 มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งหมด  7 ชุด  วัตถุประสงค์การใช้งาน คือใช้เพ่ือ
การเรียนการสอน  7  ชุด                    
  1.2 มีคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  1 เครื่อง   
  1.3 ระบบเครือข่ายในโรงเรียน   
        - สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน    ปัจจุบันใช้ (ระบุ)  3BB 
      แรงมาก/แรง  ☑ ปานกลาง   ไม่ดี 
        - ติดตั้งเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
     ☑ ครอบคลุมทุกห้องเรียน  มีเพียงบางจุด/สถานที ่ 
      2)  ห้องสมุด  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน  ดี  ( ☑ ดี    พอใช้   ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน  ปรับปรุง  (  ดี    พอใช้  ☑ ปรับปรุง) 
 

๑.๕  เขตบริกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว  ประกอบด้วย  5  หมู่บ้ำน  คือ  หมู่ที่ ๑  บ้านนาดอกไม้  
หมู่ที่ ๗  , หมู่ที่ ๘  , หมู่ที่ ๑๐  , หมู่ที่ ๑๑  บ้านหนองบัว   
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๑.๖ โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน  โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว 

            อาศัยอ านาจตามกฎกระทรวง  ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545)
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว แบ่งงานรับผิดชอบตามภาระงาน ดังนี้ (ตามเอกสาร ค าสั่ง ภาคผนวก)  
            1. ด้านการบริหารงานวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 อย่างด้วยกันคือ  
                1.1 การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น  
                1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
                1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  
                1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  
                1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
                1.6 การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
                1.7 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  
                1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  
                1.9 การนิเทศการศึกษา  
                1.10 การแนะแนว  
                1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
                1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  

      1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
                1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  
                1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  
                1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา  
                1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
          2 2. ด้านการบริหารงานงประมาณ มีภาระหน้าที่  22 อย่างด้วยกัน  คือ  
                2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
                2.2 การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง  
                2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
                2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
                        2.5 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
                        2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
                        2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
                        2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  
                        2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
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                        2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
                        2.11 การวางแผนพัสดุ  
                        2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้
เงิน งบประมาณเพ่ือเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แล้วแต่กรณี  
                        2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ  
                        2.14 การจัดหาพัสดุ  
                        2.15 การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ  
                        2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  
                        2.17 การเบิกเงินจากคลัง  
                        2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
                        2.19 การน าเงนิส่งคลัง  
                        2.20 การจัดท าบัญชีการเงิน  
                        2.21 การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
                        2.22 การจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน  
               3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที ่ 20 อย่างด้วยกัน คือ  
                       3.1 การวางแผนอัตราก าลัง  
                       3.2 การจดัสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
                       3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                       3.5 การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
                       3.6 การลาทุกประเภท  
                       3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
                       3.8 การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
                       3.9 การสัง่พักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
                       3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  
                       3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  
                       3.12 การออกจากราชการ  
                       3.13 การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ  
                       3.14 การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
                       3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
                       3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  
                       3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ   
                       3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  
                       3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต  
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                       3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การด าเนินการที่เก่ียวกับการ
บริหารงาน บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
                 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 อย่างด้วยกัน คือ  
                       4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  
                       4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  
                       4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  
                       4.4 งานวจิัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  
                       4.5 การจดัระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร  
                       4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  
                       4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
                       4.8 การด าเนินงานธุรการ  
                       4.9 การดแูลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม  
                       4.10 การจัดท าส ามะโนผู้เรียน  
                       4.11 การรับนักเรียน  
                       4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  

  4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  
                       4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  
                       4.15 การทัศนศึกษา  
                       4.16 งานกิจการนักเรียน  
                       4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
                       4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและ สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา  
                      4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (ท) การรายงานผล 
การปฏิบัติงาน  
                      4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  
                      4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1๒ 



1.๗ ข้อมูลนักเรียน (ข้อมูล ณ ๒ ธันวำคม 256๔)  

         จ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา 256๔   รวมทั้งสิ้น 1๕๒  คน 
 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน 

   ห้องเรียน 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
             อ.2 1 ๑๔ ๙ ๒๓ 
 อ.3  1 ๘ ๗ ๑๕ 
 รวม  2 ๒๒ ๑๖ ๓๘ 
 ป.1  1 ๖ ๑๐ ๑๖ 
 ป.2  1 ๑๙ ๘ ๒๗ 
 ป.3  1 ๘ ๕ ๑๓ 
 ป.4  1 10 ๑๐ ๒๐ 
 ป.5  1 ๙ ๑๕ ๒๔ 
 ป.6  1 ๙ ๕ ๑๔ 
 รวม  6 6๑ ๕๓ 1๑๔ 
 รวมทั้งหมด  8 ๘๓ ๖๙ 1๕๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



1.๘ ผลกำรประเมินพัฒนำกำรตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย  ( จบการศึกษา ๑๐๐% ) 
   

นักเรียนชั้นอนุบำลปีท่ี 2 - 3  ที่เข้ำรับกำรประเมิน จ ำนวน  ๓๘  คน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑.๙ )  แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
   ระดับปฐมวัย 
 1.  เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ  Montessori  อย่างเข้มข้น 
 2.  จัดหาอัตราก าลังเพ่ิมเติม (ขาดครูประจ าการหลักในการสอนชั้นอนุบาล) ด้วยงบประมาณของ
ชุมชน 
 3.  จัดหางบประมาณเพ่ิมเติม  (ของบ  Montessori ด้วยงบประมาณของชุมชน) 
 

 ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

พัฒนำกำร ดี พอใช้ ปรับปรุง 

 จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

  ด้านร่างกาย ๓๘ ๑๐๐ 0 0 0 0 

  ด้านอารมณ์และจิตใจ ๓๘ ๑๐๐ 0 0 0 0 

  ด้านสังคม ๓๘ ๑๐๐ 0 0 0 0 

  ด้านสติปัญญา ๓๘ ๑๐๐ 0 0 0 0 
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ร้อ   ของผ การปร   ินของ   ก า ร   บ ุ  า 

                                                  



 
  ๑.๑๐) ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2564 

มำตรฐำน 
ระดับ 

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของเด็ก 4 ดีเลิศ 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย ของตนเองได้  ๕ ยอดเยี่ยม 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  4 ดีเลิศ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกที่ดีของสังคม  4 ดีเลิศ 
1.4  มี'พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้  4 ดีเลิศ 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  4 ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น  4 ดีเลิศ 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  3 ดี 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  4 ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  4 ดีเลิศ 
2.5  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ๕ ยอดเยี่ยม 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  4 ดีเลิศ 
มำตรฐำนที ่3 กระบวนกำรประสบกำรณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส ำคัญ  4 ดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  4 ดีเลิศ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  4 ดีเลิศ 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  4 ดีเลิศ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการ เด็กไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

4 ดีเลิศ 
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ส่วนที่ 2 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 
มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 
1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์  

   2.1  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีกระบวนการพัฒนาเด็กท่ีหลากหลายมีจุดเน้นคุณภาพเด็ก “ให้มีพัฒนำกำร

ที่สมดุลทั้ง ๔ ด้ำน” โดยส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการ
ควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มี
กิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย 
สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน 
อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ในชีวิตประจ าวัน   มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุข เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองบัว ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริม ให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับอ าเภอ และในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือ
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับ
ผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถรับประทานอาหาร
ด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาดทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดย
การจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการ
ใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตน และของส่วนรวม 
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดย
จัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันพ่อ วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา 

มำตรฐำน 

 

 

 

ระดับคุณภำพ 

   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
  มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
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ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มี
ความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้
นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนตาม
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และมีการจัดกิจกรรมร้องเล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของ
ตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึก
ปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดย
ส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย 
เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครู
และเพ่ือนฟัง มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ  มีการ
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การตัด ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอผลงานด้วยภาษาท่ี
เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอก
สถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 

 
 2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์  

- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เดก็มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  ร้อยละ 

94.44 
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มเครือข่ายฯ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  

                - เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 86.11  สังเกตได้
จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับ
มอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

   - เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ได้ร้อยละ 86.11 สังเกตได้จาก
การช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม 
ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
             - เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิดเป็นร้อยละ 
80.56  
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       3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพือ่ยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด  
มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง 
มีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรม
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิดจาก
การอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือ
ก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า 
ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
1)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   
2)   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
3)   โครงการส่งเสริมการอ่าน 
4)   โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                  
5)   โครงการโรงเรียนสุจริต 
6)   โครงการสถานศึกษาสีขาว 
7)   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
8)   โครงการคุณธรรม 
9)   โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
10) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
11) โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
12) โครงการโรงเรียนสะอาด สิ่งแวดล้อมด ีชีวีมีสุข                        
13) โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

๔. ข้อเสนอแนะ 
 

   ครูควรจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะ
การจัดประสบการณ์ในลักษณะการเรียนปนเล่น การท ากิจกรรมที่เด็กสนใจโดยผ่านเกมการศึกษา การสังเกตส ารวจ นอก
ห้องเรียน การลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง การเรียนรู้แบบโครงงานง่ายๆส าหรับเด็กปฐมวัย 
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มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1. ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์  
 

2.1  วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
      การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนส่วนร่รม ยึด
หลักธรรมมาภิบาล  มีจุดเน้น “กำรบริหำรจัดกำรด้วยวงจรคุณภำพ (PDCA)” ได้มีการก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นพิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดย
เป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  
และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  
โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  
ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  
ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  
เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  
ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยื ดหยุ่นและสอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการ
เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้าน
การดูแลเด็กปฐมวัย ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษา
ปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อ
ในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา 
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ความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ ที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 

     2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์  
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนกลยุทธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
- แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  

      3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
   - มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

     - การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 
     - ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

  - จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
  - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  - จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง 
   - ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน  
1)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   

   2)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
3)   โครงการนิเทศภายใน                              
4)   โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
5)   โครงการจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ 
6)   โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน 
7)   โครงการอบรมและศึกษาดูงาน 
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   8)   โครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

9)   โครงการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
10) โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
11) โครงการพัฒนาระบบบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
12) โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 

๔. ข้อเสนอแนะ 
 

   ครูควรจัดประสบการณ์ หรือ กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และ พัฒนาการของเด็ก 
โดยเฉพาะ  การจัดประสบการณ์ในลักษณะการเรียนปนเล่น การท ากิจกรรมที่เด็กสนใจโดยผ่านเกมการศึกษา การสังเกต
ส ารวจนอกห้องเรียน การลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง การเรียนรู้แบบโครงงานง่าย ๆ ส าหรับเด็กปฐมวัย 
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มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 
2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์  

   2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
             โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว จัดการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน 
ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต ดังนั้นจึงเน้น “กำรจัดประสบกำรณ์กำรที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ” เพ่ือให้เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี    มีสุข จัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น 
เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและ
สติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ 
ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็ก
มีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่น
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ
ความคิดพ้ืนฐาน แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่ง เสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือ
ก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  
ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่
ร่วมกันในชั้นเรียน และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กนักเรียน ห้องเรียน   มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวาง
พอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  
และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพ
ของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีก ารก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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   2.2  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์  
   - มุมประสบการณ์ 
   - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
   - รายงานผลการประเมินตนเอง 
   - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
   - การจัดกิจวัตรประจ าวัน 
                               - ภาพถ่าย  และเอกสารอื่นๆ    

      3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
         - เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 

-  เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
-  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

         - ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

-  จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
-  พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
1)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   

   2)   โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
3)   โครงการสถานศึกษาสีขาว 
4)   โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
5)   โครงการคุณธรรม 
6)   โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
7)   โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
8)   โครงการโรงเรียนสะอาด  สิ่งแวดล้อมดี  ชีวีมีสุข                        
9)   โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

                    ๑๐)  กิจกรรมส่งเข้าประกวดแข่งขัน “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” ระดับประเทศ   
 

๔. ข้อเสนอแนะ 
 

   ครูควรจัดประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก โดยเฉพาะ
การจัดประสบการณ์ในลักษณะการเรียนปนเล่น การท ากิจกรรมที่เด็กสนใจโดยผ่านเกมการศึกษา การสังเกตส ารวจ นอก
ห้องเรียน การลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้ง การเรียนรู้แบบโครงงานง่ายๆส าหรับเด็กปฐมวัย 
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บัญชีงบหน้ำสรุปผลกำรด ำเนินงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว 
 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพเด็ก 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
1. มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

- ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   
เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยแข็งแรงสมวัย 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

- ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   
เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยสดใสจิตใจเบิก
บาน 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
 

- ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   
เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
- กิจกรรมเด็กดี มีวินยั 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

- ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   
เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย 
- กิจกรรมหนูน้อยใฝ่รู้ 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 

 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
1. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

- กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ปี 2561 
- กิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

- หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช 256๐ 
 

2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน - การจัดครูเข้าชั้นเรียน - แผนอัตราก าลัง 
- ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ค าสั่งโรงเรียน 

3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ 
- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- เกียรติบัตร 
- การขยายผลสู่เพ่ือนครู 
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4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

- โครงการโรงเรียนสะอาด  สิ่งแวดล้อมดี  
ชีวีมีสุข                        
- กิจกรรมปรบัปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้
- ห้องปฏิบัติการ 

- หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- ตารางกิจกรรม (ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

- กิจกรรมส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมจดัหาสื่อการเรียนการสอน 

- สื่อในห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
- ห้องสมุดโรงเรียน 
- แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

- โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  
- โครงการพัฒนาศักยภาพ                        
ของคณะกรรมการสถานศึกษา                  
เพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการศึกษา 

- รายงานผลการประเมินตนเอง 
- การนิเทศติดตาม 
- บันทึกการประชุม 

 
 
มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 

ประเด็นพิจำรณำ โครงกำร/กิจกรรม หลักฐำนเชิงประจกัษ์/ผลงำนโดดเด่น 
1. จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 
 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง 4  ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย   
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง 4  ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย   

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

3. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
  

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง 4  ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย   
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง
และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 
 

- โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง 4  ด้าน  เพื่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย   
- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
- กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

- รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
- รูปภาพการจัดกิจกรรม 
- เกียรติบัตร 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลกำรประเมินและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์  
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ดังนั้นจากข้อมูลการด าเนินของสถานศึกษา
และผลจากการด าเนินงาน  จึงสามารถสรุปเป็นจุดเด่น  จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  พร้อมทั้งแนวทางการ
พัฒนาในอนาคตและความต้องการความช่วยเหลือได้  ดังนี้ 

  
 สรุปผลกำรประเมิน 
 จุดเด่น 

 1.  ด้ำนคุณภำพของผู้เรียน  
   1.1  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  นักเรียนกล้าแสดงออก  ร่าเริงแจ่มใส  สุขภาพกายแข็งแรง  
และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   1.2 ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง  รวมทั้งสามารถเขียนเพ่ือการสื่อสารได้ทุกคน  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดี   
   1.3 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย  เคารพกฎกติกา  ระเบียบ
ของสังคม  เป็นต้น 
       1.4  ผู้เรียนอ่านและเขียนได้เหมาะสมตามระดับชั้น สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เข้าใจ ชัดเจน  กล้า
แสดงออก มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง สามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
          1.5 ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  ในความเป็น ไทยและเห็นคุณค่าเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย  และ 
แสดงออกได้อย่างเหมาะสม จนเป็นเอกลักษณ์ของ สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชน  
          1.6 ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติด เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมี 
ประโยชน์ รักการออกก าลังกาย มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์ 
นักกีฬาของโรงเรียนได้รับเหรียญรางวัล หลายรางวัล และหลายประเภท จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในระดับ
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

   2.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   2.1  ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน  และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
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2.2  โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน  
ยึดหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SMB)  

2.3 โรงเรียนใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง 
การประชุมกลุ่ม เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน   

2.4 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัด 
การศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  

2.5 มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติ การประจ าปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียน 
           ทุก กลุ่มเป้าหมาย   

       2.6 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี ความรู้ความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานต าแหน่ง  
       2.7 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 
       2.8 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ที่กระตุ้นผู้เรียนให้ใฝ่เรียนรู้   
       2.9 ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 

 การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา  
          2.10 โรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถานศกึษา 
          2.11 มีการระดมทรัพยากร เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาจากผู้ปกครองนักเรียน ส่งผลให้โรงเรียนมี 
สื่อ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
          2.12 โรงเรียนให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เน้นการสร้าง
ความเข้าใจและให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับคณะครู  บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  การ
ด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ด าเนินการในรูป
ของคณะกรรมการ ซึ่งเป็นตัวแทนจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้   โรงเรียนได้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาท้ัง 8 ข้อ 

  3.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   3.1 ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  มีความตั้งใจ  มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลา และเต็ม    
          ความสามารถ 
   3.2 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   3.3 ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

   3.4 ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิดได้ปฏิบัติจริงด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
   3.5 ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคน ได้รับการตรวจประเมินและค าแนะน าจากคณะกรรมการวิจัย 

          3.6 ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญ โดยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมอย่าง 
หลากหลาย  
           3.7 ครูทุกคนตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ จากสื่อ 
เทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
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   3.8 มีการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้   
                  3.9 ครูทุกคนท าวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 เรื่อง  

          3.10 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา และแผนการจัดการเรียนรู้  
เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน   

   

จุดควรพัฒนำ 
  1.  ด้ำนคุณภำพผู้เรียน 

   1.1  ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา   เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมากข้ึน 
   1.2 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้มีความ
เข้มแข็ง  มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา 
          1.3 ผู้เรียนทุกระดับชั้นยังต้องเร่งพัฒนาความสามารถ ในการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
และการคิดค านวณ   
           1.4 โรงเรียนควรพัฒนาระบบเครือข่ายไร้สายให้ รวดเร็ว และกว้างขวาง เพื่อบริการผู้เรียน ในการสืบค้น
ข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อ เทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง 

  2.  ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   2.1 โรงเรียนควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ อย่าง
หลากหลาย  และใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 
      2.2  ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ ชั้น ป.1– ป.6 ให้สามารถน าเสนออภิปรายและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และมีทักษะในการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
      2.3 ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6  ให้มีพฤติกรรมทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย      
ไม่หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติ  จนเกิดการลอกเลียนแบบ ท าให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
      2.4 โรงเรียนควรจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์  หาความรู้จากแหล่งเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีให้
มากขึ้น และพัฒนาสื่อ  แหล่งเรียนรู้  จัดเตรียมห้องปฏิบัติการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ 
   2.5 ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และธรรมชาติวิชา 

   2.6 ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
   2.7 ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 

2.8 โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด การศึกษา และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  
   2.9 สถานศึกษาจัดระบบให้ครูประเมินตนเองรายบุคคลตามแผนพัฒนาตนเอง  แต่ยังขาดการให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ครูในการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพของนักเรียน  
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   2.10 นักเรียนมีการประเมินตนเองในการเรียนรู้  แต่ยังขาดการติดตาม  ช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ 
ของนักเรียนเป็นรายคน 

 3.  ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
                  3.1  ควรมีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน โดยจัดท าหน่วยบูรณาการ เรื่อง การระบาดของโรคไวรัส   
       ไขห้วัด โคโรน่า COVID 2019 และการบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                  3.2  ควรมีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ สื่อการสอนที่ใช้ และมีคลังเก็บสื่อการเรียนรู้ 
                  3.3  ควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการผลิตสื่อเทคโนโลยี ให้กับครูผู้สอนทุกคน 
                     3.4  ควรมีการจัดศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การจัด   

  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้  และ สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการจัด   
กิจกรรมการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

 แนวทำงกำรพัฒนำในอนำคต 
   1.  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 

   2.  การส่งเสริมให้ครูเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การจัดท าการวิจัย 
ในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
   3.  การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานที่ได้รับมอบหมาย  ติดตามผล 
การน าไปใช้  และผลที่เกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

   4.  การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 
       5.  โรงเรียนต้องการให้ครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คือ ลดภาระงานพิเศษให้น้อยลง จัดหาแหล่งเรียนรู้  
สื่อ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ครูโดยเฉพาะ  มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการท างาน เปิดรับ การ
เปลี่ยนแปลง และสิ่งใหม่ ๆ เปิดโอกาสด้านการแสดงออกทางความคิดอย่างเสรีมากขึ้น สร้างแรงจูงใจ ในการ
เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เพ่ิมมากขึ้น ส่งเสริมกิจกรรมร่วมคิด ร่วมท า  เพ่ือเป้าหมาย และ
วิสัยทัศน์ร่วมกันของโรงเรียน โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา และศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง             
          6. โรงเรียนมุ่งพัฒนาครูและบุคลากรภายในโรงเรียนให้ เป็นครูมืออาชีพ เป็นครูที่สอนดี ซึ่งคือครูที่จัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนให้มากที่สุด นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงและสถานการณ์ จ าลอง ที่
ครูเป็นผู้จัดท าขึ้น ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ มาประกอบเป็นสื่อการเรียนรู้ ใช้กับนักเรียน ท าให้นักเ รียน
ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถมากที่สุด             
           7. โรงเรียนมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พัฒนาห้องเรียนให้เป็น E-classroom มีโสตทัศนูปกรณ์ ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน เช่น เครื่องฉายภาพ เครื่องเสียง โทรทัศน์ เป็นต้น  ท าให้ครู
สามารถจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนั้นโรงเรียนยังมีการพัฒนา แหล่ง
เรียนรู้ภายใน อาทิ ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องอาเซียน ห้องสมุด ซึ่งจะมีมุมหนังสือ มุมมัลติมีเดีย มุมสืบค้น ข้อมูล 
(คอมพิวเตอร์) ให้บริการกับนักเรียน นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้             
         8.  โรงเรียนมีการประสานการระดมทรัพยากร โดยประสานทุกภาคส่วนเพ่ือระดับทรัพยากรต่าง ๆ ทั้ง 
ความคิด ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา การปรับปรุงคุณภาพด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมถึงการระดมงบประมาณ   
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เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรภายในโรงเรียนและน ามาใช้ ใน
การสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรภายในโรงเรียน 
   9.  พัฒนากระบวนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา  จุดเน้นและเป้าหมายที่ก าหนดขึ้น เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน 
อย่างรอบด้าน โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือส่งผล
สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน จนเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น   
   10.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  ตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  โดยความ
ร่วมมือ ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รู้จักรักษาสุขภาพ
อนามัยส่วนตน  และมีสุขภาพจิตที่ดี  

 ควำมต้องกำรและกำรช่วยเหลือ 
        1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
   2. การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมิน O-NET และ PISA 

   3.  การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกที่โรงเรียนมีความต้องการและจ าเป็น 
          4.  โรงเรียนต้องการระดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน   
          5.  โรงเรียนต้องการบุคลากรเพิ่มเติม เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนมีความคล่องตัว  

          มากยิ่งขึ้น    
          6.  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความรู้ค าปรึกษาในด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียน  

         การสอน  การวัดและประเมินผลผู้เรียนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เทคนิคการสอนทักษะการคิดเชื่อมโยง เพื่อพัฒนา   
         ผู้เรียนได้เติมเต็มตามศักยภาพ     

          7.  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียน เพ่ิม 
          มากยิ่งขึ้น  เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหา พัฒนา และส่งเสริมผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชนอย่าง 
          ต่อเนื่อง  เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและประเทศชาติต่อไป 

 

๔. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 

          สถานศึกษาควรมีข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาให้ชัดเจนทั้ง ด้านที่ตั้ง การติดต่อสื่อสาน ประวัติโดยสังเขป ด้านการจัด
การศึกษา สภาพชุมชน สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลโครงสร้างการบริหารสถานศกึษา ข้อมูลอาคารสถานที่  ข้อมูล
แหล่งเรียนรู้ภายทั้งในและภายนอกสถานศึกษาให้ครบถ้วน นอกจากนี้สถานศึกษา ควรเพ่ิมข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์
ตนเองดพ่ือก าหนดทิศทางสถานศึกษาในส่วน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์ของสถานศึกษา  ให้ชัดเจนพร้อมทั้งน าเสนอ
รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ส่วนการน าเสนอข้อมูลภาคผนวก หากสถานศึกษามีการ
สังเคราะห์ข้อมูลเป็นสารสนเทศ จะท าให้ผู้ศึกษาได้เข้าใจสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
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ภำคผนวก 
 

1. ประกำศก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำ,หมำยกำรศึกษำ 
2. ค ำสั่งผู้รับผิดขอบงำนประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
3. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
4. ค ำสั่งมอบหมำยงำนในหน้ำที่ในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 256๔ 
5. ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว   
6. รำยละเอียดโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

                              7.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สมศ. รอบ 3   
                         8.   ค ำรับรองของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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ประกำศโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว 

เรื่อง  ก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 ระดับกำรศึกษำปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยใน 

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

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.25๖๑  นโยบายการปฏริูปการศึกษาในทศวรรษที่ ๒๑ ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพ
คนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกาศ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๖  สิงหาคม  25๖๑  
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จาการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และชระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 5 
/2562  เมื่อวันที่  13  ธันวาคม 2562  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองบัว   มีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                       ประกาศ ณ วันที่  ๑๓  มีนาคม  พ.ศ.2563 

                                                             
 
 
                                                           ( ดร.พสษิฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
           รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3๓ 



 

 
กำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ 

เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุง 
       การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 
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 ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 เรื่อง  ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

************************************************************************ 

                    โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ประกาศ เรื่องนโยบาย 
การปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปาหมายและยุทธศาสตรในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษา
ไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและการมีสวนรวม ของผูเกี่ยวของทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูปกครอง  เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนเพ่ือสงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามเอกสาร
แนบทายประกาศนี้  

         ประกาศ ณ วันที่  13  มีนาคม  พ.ศ.256๓ 

 

                                                    

        

                                                            ( ดร.พสษิฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
           รกัษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ลงวันที่ 13  มีนาคม  พ.ศ.25๖๔ 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 256๓  มีจ านวน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
     การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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ศธ 04025.08.05/48      โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
        ต าบลหนองบัว  อ าเภอบ้านฝาง 
        จังหวัดขอนแก่น 40270 
 

                                                                 วันที ่ 2๕  มีนาคม  พ.ศ. 256๔ 
 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  256๓ 
 

        ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  อ าเภอบ้านฝาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษา  ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญ ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง  
มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  256๓  พร้อมหนังสือนี้  
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว   ได้จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  
256๓  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
               

 

                                                                  

                                                            ( ดร.พสษิฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
           รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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ค าสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
ที่   19/256๔ 

เรื่อง   แต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  256๓ 
************************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.254๕ ได้
ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  
มาตรา 48 ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้ง
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

       1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

1.1 นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
1.2 นางจารุณี  ศรีสุชาติ  ครู คศ.3            กรรมการ 
1.3 นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม ครู คศ.๑              กรรมการและเลขานุการ  

 มีหน้ำที่   
  1. ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆเพ่ือส่งเสริม สนับสนุนพัฒนา ด าเนินงาน
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. เสนอแนวทางในการวางระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพภา  
  3. ก ากับติดตาม และให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
  4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ ติดตามคุณภาพและประเมินตนเองโดยถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1. คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย 
 2.1 นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์            ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
                ๒.๒ นายสันติ  มูลตรีภักดี   ครู คศ.3       กรรมการ 
 2.3 นางสุรีพร  มูลตรีภักดี             ครู คศ.3       กรรมการ 
 2.4 นางเย็นจิตร์  อุดมมาก    ครู คศ.3       กรรมการ 
 2.5 นางสาวอันชรี  สานันต์                        ครูผูช้่วย                          กรรมการ           
 2.7 นางมธุรส  บุญรุ่ง                               ครูอัตราจ้าง                     กรรมการ             

3๘ 



 

 2.8 นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม            ครู คศ.๑         กรรมการและเลขานุการ 
                2.10 นางสาวนาราพราว  อ่ าศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที ่ 

1. จัดท าแนวทาง และวิธีการประกันคุณภาพภายในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ 
ติดตามและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
                 2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ก ากับ ตรวจสอบ และประเมิน 
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ 

3. ด าเนินการให้มีการให้มีการจัดท ามาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพตามพันธ 
กิจของโรงเรียนให้ครบถ้วน  ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน   ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

4 ด าเนินการให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
5. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพ่ือเสนอต่อ 

คณะกรรมการอ านวยการ 
6. ด าเนินการให้มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้น 

สังกัดเป็นประจ าทุกปี (ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา) 
7. ด าเนินการให้มีการเผยแพร่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา 
8. ก าหนดมาตรฐาน การพัฒนาคุณภาพ การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาเพ่ือ

น าไปสู่การปฏิบัติ 
       3. คณะกรรมกำรติดตำม ทบทวนกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศกึษำ ประกอบด้วย 

3.1 นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
3.2 นางจารุณี  ศรีสุชาติ             ครู คศ.3  กรรมการ 
3.3 นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม            ครู คศ.๑     กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้ำที่ 

1. ก าหนดตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และงานกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. วางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน และกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3. ติดตามทบทวนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
4. เตรียมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รวมถึงการเตรียมบุคลากร เพ่ือรอรับการติดตามและประเมิน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
5. จัดท าแนวประเมินของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกิจกรรมที่ด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ส่งเสริม ควบคุมและประเมินคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาค
เรียนของปีการศึกษา 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของกลุ่มงาน
และกลุ่มสาระการเรียนรู้เมื่อสิ้นภาคเรียนของปีการศึกษา 

7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

๓๙ 



 

4. คณะกรรมกำรรวบรวมสำรสนเทศระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ    ประกอบด้วย 

 4.1 นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์      ผู้อ านวยการสถานศึกษา      ประธานกรรมการ 
 4.2 นางจารุณี  ศรีสุชาติ            ครู คศ.3           กรรมการ 
 4.3 นางสันติ  มูลตรีภักดี   ครู คศ.3          กรรมการ 
 4.4 นางสุรีพร  มูลตรีภักดี             ครู คศ.3                   กรรมการ 
 4.5 นางเย็นจิตร์  อุดมมาก    ครู คศ.3                  กรรมการ 
 4.6 นางลัดดา  น้อยธง             ครู คศ.3                   กรรมการ 
 4.7 นางสาวอันชรี  สานันต์                        ครูผูช้่วย                    กรรมการ           
 4.8 นางมธุรส  บุญรุ่ง                               ครูอัตราจ้าง                กรรมการ             
                 4.9 นางนุชจร ี สีแดง                               ครูพี่เลี้ยง                   กรรมการ 
                 4.10 นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม            ครู คศ.1                 กรรมการและเลขานุการ              
                 4.11 นางสาวนาราพราว  อ่ าศรี  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

 มีหน้ำที ่  
 1. ด าเนินการให้มีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 2. รายงานและสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน เพื่อจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 3. พิจารณา ทบทวน ตรวจสอบ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพ่ือให้มีข้อมูลรายงานผล
ย้อนกลับในการน าไปใช้เพื่อการพัฒนางานต่อไป  

     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ 

              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ. 256๓ 

                                                        

          
      ( ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
           รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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ค าสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
ที่  20/256๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 ปีการศึกษา  256๓  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

………………………………………….. 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  หมวด 6  ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษามาตรา 47  ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา             
ทุกระดับ  ประกอบด้วยระบบประกันภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  ระบบ  หลักเกณฑ์              
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  มาตรา 48  ให้หน่วยงาน                
ต้นสังกัดและสถานศึกษา  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน  
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  หมวด 2  การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลัก  ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา  โดย
มีการจัดท ารายงานประจ าปี  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัวจึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  เพ่ือท าการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ  ดังต่อไปนี้ 
 1) คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 
            1.1 นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
            1.2 นางจารุณี  ศรสีุชาติ  ครู คศ.3             กรรมการ 
            1.3 นางลัดดา  น้อยธง                       ครู คศ.3             กรรมการ 
            1.4 นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม ครู คศ.1                กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  อ านวยความสะดวก  แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาแก่คณะกรรมการด าเนินงาน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และมีประสิทธิภาพ 
 2)  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  ประกอบด้วย 
 2.1  นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์             ผู้อ านวยการสถานศึกษา                ประธานกรรมการ 
 2.2  ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ 
 2.3  นางเย็นจิตร์  อุดมมาก        ครูช านาญการพิเศษ                      กรรมการ 
 2.4  นางมธุรส  บุญรุ่ง                   ครูอัตราจ้าง            กรรมการ 
            2.5  นางนุชจรี  สแีดง                     ครูพ่ีเลี้ยง                                 กรรมการ 
 2.6  นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม     ครู                       กรรมการและเลขานุการ 
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 3)  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประกอบด้วย 
 3.1  นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์                    ผู้อ านวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 
 3.2  ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง                       ผู้ทรงคุณวุฒิ               กรรมการ 
             3.3 นางสันติ  มูลตรีภักดี           ครู คศ.3          กรรมการ 
             3.4 นางสุรีพร  มลูตรีภักดี           ครู คศ.3                  กรรมการ 
             3.5 นางเย็นจิตร์  อุดมมาก            ครู คศ.3                  กรรมการ 
             3.6 นางลัดดา  นอ้ยธง                      ครู คศ.3                  กรรมการ 
             3.7 นางสาววอันชรี  สานันต์                        ครูผู้ช่วย                   กรรมการ           
             3.8 นางมธุรส  บญุรุ่ง                                 ครูอัตราจ้าง              กรรมการ             
             3.9 นางนุชจรี  สแีดง                                 ครูพี่เลี้ยง                  กรรมการ 
             3.10 นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม           ครู คศ.1        กรรมการและเลขานุการ              
             3.11 นางสาวนาราพราว  อ่ าศรี            เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  มีหน้าที่ดังนี้ 
 1.  วางแผนก าหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
 2.  ก ากับ  ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
 3.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน จากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 
 4.  ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
ที่ประกอบด้วย ๕ ประการ  คือ 
 1)  การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2)  จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 3)  การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔)  จัดให้มีการประเมินผล ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
                ๕)  ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม มาตรฐานของสถานศึกษา และน า  
                     ผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษา 
       4)  คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา  256๓ ประกอบด้วย 
 4.1  นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์               ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 4.2  นางสันติ  มูลตรีภักดี                         ครู คศ.3           กรรมการ 
             4.3 นางเย็นจิตร์  อุดมมาก                  ครู คศ.3               กรรมการ 
             4.4 นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม        ครู คศ.1           กรรมการ 
             4.5 นางสาวอันชรี  สานันต์                       ครูผู้ช่วย              กรรมการ           
             4.6 นางมธุรส  บญุรุ่ง                              ครูอัตราจ้าง          กรรมการ             
             4.7 นางลัดดา  นอ้ยธง                             ครู คศ.3              กรรมการและเลขานุการ   
             4.8 นางสาวนาราพราว  อ่ าศรี          เจ้าหน้าที่ธุรการ     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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  มีหน้าที่ด าเนินการ รวบรวมข้อมูลจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ปีการศึกษา  
256๓  เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้ข้อมูลครบถ้วน  
ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด  จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด  จ านวน  1 เล่ม  ภายในวันที่ 3 เมษายน  256๔  
ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทาง และวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษา สู่มาตรฐาน
การศึกษาต่อไป 

 
  

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๓ มีนาคม  พ.ศ. 256๔ 
 
 

                                                                  
                                                                         
                                                              ( ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
           รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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ค ำสั่ง โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว 

ที ่๑๗ /2563 
เรื่อง  มอบหมายงานในหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  ประจ าปีการศึกษา 2563 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                  เพ่ือให้การจัดการศึกษา ในปีการศึกษา2563 ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย เกิดประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงมอบหมายงานในหน้าที่ของบุคลากรได้ปฏิบัติ  ปีการศึกษา 
2563  ดังนี้  

1. งำนรักษำกำรในต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ตามล าดับ  ดังนี้  
              1.1 นางจารุณี ศรีสุชาติ  ต าแหน่ง ครู   เป็นผูร้ักษาการในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัว  ล าดับที่ 1  
              1.2. นายสันติ มลูตรีภักดี  ต าแหน่ง ครู   เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัว ล าดับที่ 2  
             1.3. นางเย็นจิตร์  อุดมมาก ต าแหน่ง ครู เป็นผู้รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัว ล าดับที่ 3 
                 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อ านวยการโรงเรียน เมื่อผู้อ านวยการโรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ด้วยสาเหตุ   
1). ไปปฏิบัติราชการนอกสถานศึกษา    2). การลา     3). เหตุอื่นๆ 

2. ครูประจ ำชั้น 

สายชั้นอนุบาล 
1 นางมธุรส      บุญรุ่ง ครูอัตราจ้าง เป็นหัวหน้าสายชั้นอนุบาล 
2 นางนุชจรี      สีแดง พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย ประจ าสายชั้นอนุบาล 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
1 นางเย็นจิตร์   อุดมมาก คร ู เป็นหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
2 นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม คร ู เป็นครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-

3 
3 นางสุรีพร      มูลตรีภักดี คร ู เป็นครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 

สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
1 นางลัดดา       น้อยธง คร ู เป็นหัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่   4-6 
2 นางสาวอันชรี  สานันต์ ครูผู้ช่วย เป็นครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 
3 นางสาวสุภลักษณ์  ซาแสงบง ครูผู้ช่วย เป็นครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 

ครูประจ าวิชา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
4 นางจารุณี       ศรีสุชาต ิ คร ู เป็นครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ -6 
5 นายสันติ        มูลตรีภักดี คร ู เป็นครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ -6 
6 นายณัฐพงษ์  ศรีดาว คร ู เป็นครูประจ าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
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3. งำนประจ ำชั้น 
ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประจ าชั้น 
1 นางนุชรี        สีแดง พ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย อนุบาล ปีที่ 2 
2 นางมธุรส      บุญรุ่ง ครูอัตราจ้าง อนุบาล ปีที่ 3 
3 นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม คร ู ประถมศึกษาปีที่ 1 
4 นางสุรีพร      มูลตรีภักดี คร ู ประถมศึกษาปีที่ 2 
5 นางเย็นจิตร์   อุดมมาก คร ู ประถมศึกษาปีที่ 3 
6 นางสาวอันชรี  สานันต์ ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 4 
7 นางสาวสุภลักษณ์  ซาแสงบง ครูผู้ช่วย ประถมศึกษาปีที่ 5 
8 นางลัดดา  น้อยธง คร ู ประถมศึกษาปีที่ 6 

หน้ำที ่    ท าหน้าที่ครูประจ าชั้น  ครูแนะแนว  ก ากับ  ดูแล  ติดตาม ตรวจสอบ  นักเรียนและห้องเรียนให้อยู่
ในสภาพที่ดี  น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน จัดท าเอกสารธุรการประจ าชั้นให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน พร้อมใช้ส าหรับการ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล พร้อมท าการสอนแทนในกรณีครูประจ าวิชาไม่สามารถมาท าการสอนได้ 
พร้อมงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 

4. งำนสอน 

ที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สอนประจ าสาระ/ชุมนุม ชั้น 
ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

1 นางนุชจรี      สีแดง พ่ีเลี้ยง ทุกกลุ่มประสบการณ์ อนุบาล 2 25 
2 นางมธุรส      บุญรุ่ง ครูอัตราจ้าง ทุกกลุ่มประสบการณ์ อนุบาล 3 25 
3 นางอัจฉราพร ลักษณะ

พรหม 
คร ู ทุกกลุ่มประสบการณ์ ประถมศึกษาปีที่ 1 25 

4 นางสุรีพรมูลตรีภักดี คร ู ทุกกลุ่มประสบการณ์ ประถมศึกษาปีที่ 2 25 
5 นางเย็นจิตร์อุดมมาก คร ู ทุกกลุ่มประสบการณ์ ประถมศึกษาปีที่ 3 25 
6 นางสาวอันชรี  สานันต์ ครูผู้ช่วย ทุกกลุ่มประสบการณ์ ประถมศึกษาปีที่ 4 25 
7 นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง ครูผู้ช่วย ทุกกลุ่มประสบการณ์ ประถมศึกษาปีที่ 5 25 
8 นางลัดดา  น้อยธง คร ู ทุกกลุ่มประสบการณ์ ประถมศึกษาปีที่ 6 25 
9 นายณัฐพงษ์  ศรีดาว คร ู สังคมศึกษา ป.4-6 , วิทยาการค านวณ ป.1-6,  25 

10 นายสันติ  มูลตรีภักดี คร ู ภาษาไทย ป.5-6, ลูกเสือ ป.4-6 , ก.พ.อ ป.1-6 25 
11 นางจารุณี  ศรีสุชาติ คร ู หน้าที่พลเมือง ป.4-6  25 
12 นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์ คร ู จริยศึกษา ป.1- 6 6 
๑๓ นางสาวอันชรี  สานันต์ คร ู รับผิดชอบสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5  และ ป.6   
๑๔ นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง ครูผู้ช่วย รับผิดชอบสอน วิชาวิทยาศาสตร์  ป.4  และ ป.6   
๑๕ นางลัดดา  น้อยธง คร ู รับผิดชอบสอน วิชาคณิตศาสตร์   ป.5  และ ป.6   

  
หน้ำที่ สอนที่ประจ าชั้นและประจ ากลุ่มสาระศึกษาหลักสูตร จัดการเรียนการสอน จัดท าแผนการสอน จัดหาสื่อการ
เรียนรู้ วิจัย พัฒนา และแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนกับนักเรียน   รวมถึงการสอดแทรกคุณธรรมที่พึงประสงค์ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   ด้วยการบูรณาการการเรียนรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อีกท้ังท าการ
วัดและประเมินผล การผลการจัดการศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา และหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายให้ 
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5. งำนเวรสวัสดิกำรประจ ำวัน (รับนักเรียนตอนเช้า-ส่งนักเรียนกลับบ้าน ดูแลความเรียบร้อย) 

วัน ผู้รับผิดชอบเวรประจ าวัน 
จันทร์ นางเย็นจิตร์  อุดมมาก , นายณัฐพงษ์  ศรีดาว   
อังคาร นางลัดดา  น้อยธง , น.ส.สภุลกัษณ์  ซาแสงบง 
พุธ น.ส.อันชรี  สานันต์ , น.ส.นาราพราว  อ่ าศรี , นางจารุณี  ศรีสุชาติ 
พฤหัสบดี นายสันติ  มูลตรีภักดี ,  นางสรุีพร  มูลตรีภักดี 
ศุกร์ นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม  , นางมธุรส  บุญรุ่ง 

6. งำนพิเศษ 
งาน หัวหน้างาน ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. 
วิชาการ 

นางอัจฉราพร  
ลักษณะพรหม 

งานพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม 
งานวางแผนงานวิชาการ ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานจัดการเรียนการสอน นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม 
งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม 
งานวัดผล/ประเมินผล/เทียบโอนผลการเรียน นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม 
งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา น.ส.สภุลักษณ์  ซาแสงบง 
งานนิเทศการศึกษา นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม 
งานแนะแนว น.ส.สภุลักษณ์  ซาแสงบง 
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 

งานส่งเสริมชุมชนให้มีความเข็มแข็งทาง
วิชาการ 

นางสุรีพร  มูลตรีภักดี 

งานประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 

นางสุรีพร  มูลตรีภักดี 

งานส่งเสริม/สนับสนุนทางวิชาการแก่บุคคล 
องค์การหน่วยงานสถานประกอบการและอ่ืน  

นายสันติ  มูลตรีภักดี   

งานจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ 
 

นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม 

งานคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน นางลัดดา  น้อยธง 
 

2.งาน
บุคคล 

นางลัดดา น้อยธง งานวางแผนอัตราก าลัง นางลัดดา  น้อยธง 
งานจัดสรรอัตราก าลัง ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานเปลี่ยนต าแหน่ง/งานย้าย นางลัดดา  น้อยธง 
งานเลื่อนขั้นเงินเดือน/ค่าจ้าง ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานการลาทุกประเภท นางลัดดา  น้อยธง 
งานประเมินผลการปฏิบัติงาน นางลัดดา  น้อยธง 
งานด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
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6. งำนพิเศษ(ต่อ) 

งาน หัวหน้างาน ขอบข่ายงาน ผู้รับผิดชอบ 
งานบุคคล
(ต่อ) 

นางลัดดา  น้อยธง งานสั่งพักราชการ/สั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อน 

ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 

งานอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานการออกจากราชการ ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานจัดระบบทะเบียนประวัติ นางลัดดา  น้อยธง 
งานการขอพระรชทานเครื่องราชอิศริยาภรณ์ นางลัดดา  น้อยธง 
งานส่งเสริมการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ นางลัดดา  น้อยธง 
งานส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติ นางลัดดา  น้อยธง 
งานส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานด าเนินการเกี่ยวกับใบประกอบวิชาชีพ นางลัดดา  น้อยธง 
งานพัฒนาบุคลากร ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 

3.
งบประมาณ
แผนงาน
และ
สินทรัพย์ 
 

นางเย็นจิตร์ อุดมมาก 
หัวหน้างาน 

 
 

งานจัดท าแผนขอจัดตั้งงบประมาณ นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 
งานจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 
งานอนุมตัิการใช้จ่ายงบประมาณ นางลัดดา  น้อยธง 
งานการโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณ ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 
งานตรวจสอบ/ติดตาม/รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 

งานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 
งานตรวจสอบ/ติดตาม/รายงานการใช้จ่าย
งบประมาณ 

น.ส.อันชรี  สานันต์ 

งานเบิกเงินจากคลัง นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 
งานการรับเงิน เก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน นางลัดดา  น้อยธง 
งานน าเงินส่งคลัง นางลัดดา  น้อยธง 
งานจัดท าบัญชีการเงิน นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 
งานจัดท ารายงานทางการเงิน นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 
งานจัดหาแบบพิมพ์ บัญชี ทะเบียน รายงาน นางเย็นจิตร์  อุดมมาก 
งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 

นายสันติ  มูลตรีภักดี   

งานกองทุนเพ่ือการศึกษา น.ส.อันชรี  สานันต์ 
งานบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นายสันติ  มูลตรีภักดี   
งานวางแผนพัสดุ นายสันติ  มูลตรีภักดี   
งานก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์ 

นายณัฐพงษ์  ศรีดาว 

งานระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการจัดท าและ
จัดหาพัสดุ 

นายณัฐพงษ์  ศรีดาว 

งานจัดหาพัสดุ นายณัฐพงษ์  ศรีดาว 
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งานควบคุม ดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ นางมธุรส  บุญรุ่ง 
งานจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน นายสันติ  มูลตรีภักดี   

4.บริหาร
ทั่วไป 

นายสันติ มูลตรีภักดี งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ นายณัฐพงษ์  ศรีดาว 
งานประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา นางสุรีพร  มูลตรีภักดี 
งานวางแผนการบริหารการศึกษา ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน น.ส.สภุลักษณ์  ซาแสงบง 
งานจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน นายณัฐพงษ์  ศรีดาว 
งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นายณัฐพงษ์  ศรีดาว 
งานธุรการ น.ส.นาราพราว  อ่ าศรี 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม นายสันติ มูลตรีภักดี 
งานส ามะโนนักเรียน นางสุรีพร  มูลตรีภักดี 
งานรับนักเรียน นางมธุรส บุญรุ่ง 
งานการจัดตั้ง ยุบ เลิกสถานศึกษา ดร.พสิษฐ์  อมรเชษฐ์ 
งานประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย 

นายสันติ มูลตรีภักดี 

งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา นางสุรีพร  มูลตรีภักดี 
งานทัศนศึกษา นายสันติ มูลตรีภักดี 
งานกิจการนักเรียน นายสันติ มูลตรีภักดี 
งานประชาสัมพันธ์ นายณัฐพงษ์  ศรีดาว 
งานส่งเสริม สนับสนุน ประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กร  

นางสุรีพร  มูลตรีภักดี 

งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและ
ท้องถิ่น 

นางสุรีพร  มูลตรีภักดี 

งานระบบควบคุมภายใน นายณัฐพงษ์  ศรีดาว 
งานด าเนินแนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

นายสันติ มูลตรีภักดี 

7. หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุ 
7.1 นายสันติ มูลตรีภักดี            ต าแหน่ง  ครู               หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
7.2 นายณัฐพงษ์ ศรีดาว             ต าแหน่ง ครู                เจา้หน้าที่พัสดุ 
7.3 นางมธุรส บุญรุ่ง         ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง         เจ้าหน้าที่พัสดุ 

8. คณะกรรมการการเงินและธนาคารโรงเรียน 
7.1 นางเย็นจิตร์ อุดมมาก           ต าแหน่ง  ครู                หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
7.2 นางลัดดา น้อยธง             ต าแหน่ง ครู                 เจ้าหน้าที่การเงิน 
7.3 นางสาวอันชรี  สานันต์          ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย          เจ้าหน้าที่การเงิน 

9. คณะกรรมการวิชาการ  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
9.1 นางอัจฉราพร  ลักษณะพรม    ต าแหน่ง ครู                 หวัหน้างานวิชาการ 
9.2 นางสาวสุภลักษณ์  ซาแสงบง   ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย          กรรมการวิชาการ 
9.3 นางมธุรส บุญรุ่ง             ต าแหน่ง ครูอัตราจ้าง      กรรมการวิชาการ 
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9.4 นางสาวอัชรี สานันต์             ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย          กรรมการวิชาการ 

                     9.5 นายณัฐพงษ์ ศรีดาว               ต าแหน่ง ครู                กรรมการวิชาการ 
 
10 งำนรับผิดชอบห้องพิเศษ 

ห้องพิเศษ ผู้รับผิดชอบ 
ห้องสมุด / ห้องศูนย์ ICT ชุมชน / ห้องครัว นางลัดดา น้อยธง , น.ส. สุภลักษณ์  ซาแสงบง 
น้องปฏิบัติการมลัตมิีเดยี นางสาวอันชรี สานันต์ , นายณัฐพงษ์ ศรีดาว 
ห้องสหกรณร์้านค้า นางสุรีพร มลูตรีภักด ี, นายสันติ มูลตรีภักด ี
ห้องส านักงานธนาคารโรงเรียน น.ส.อันชรี สานันต์ , น.ส.สุภลักษณ์  ซาแสงบง 
ห้องพยาบาล นางลัดดา น้อยธง  , น.ส.สภุลักษณ์  ซาแสงบง 
ห้องลูกเสือ นายสันติ มลูตรีภักดี , นางสุรีพร มูลตรีภักด ี
ห้องเกียรติยศ นายสันติ มลูตรีภักดี , นางลัดดา น้อยธง  
ห้องคอมพิวเตอร ์ นายณัฐพงษ์ ศรีดาว , น.ส.สภุลักษณ์  ซาแสงบง 
หอประชุม นายณัฐพงษ์ ศรีดาว , นายสันติ มลูตรภีักด ี
การตกแต่งประดับ  รั้วโรงเรยีน  อาคารเรยีน  และอาคารประกอบ 
การตัดหญ้าตกแต่งสวนหย่อม สนามกีฬา   

นายณัฐพงษ์ ศรีดาว , นายสันติ มลูตรภีักด ี
นางลัดดา น้อยธง , นางมธุรส บุญรุ่ง 

ห้องเรียนน่าอยู ่ นางเย็นจิตร์ อุดมมาก,น.ส.สุภลักษณ์ ซาแสงบง  
ห้องพัสดุ  ห้องเก็บของ นางมธุรส บุญรุ่ง , นายณัฐพงษ์ ศรีดาว 
ห้องน้ านักเรียน นางสุรีพร มลูตรีภักด ี, ครูประจ าช้ันท่ีได้รับ

มอบหมายประจ าห้องน้ าท่ีได้รับมอบหมาย 
11 งำนโครงกำรพิเศษสนับสนุนกิจกรรมนักเรียน 

โครงการ หัวหน้าโครงการ 
กิจกรรมโฮมรูม นางเย็นจิตร์ อุดมมาก 
กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง/เดินแถวกลับบ้าน นายสันติ มลูตรีภักด ี
โครงการส่งเสริมโรงเรียนสุขภาพและงานอนามัยนักเรียน น.ส.อันชรี สานันต ์
โครงการส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน นางสุรีพร มลูตรีภักด ี
โครงการอาหารกลางวัน นางลัดดา น้อยธง 
โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กิจกรรมลูกเสือสามัญ ลูกเสือส ารองและกิจกรรมเตรียมลูกเสืออนุบาล 

นายสันติ มลูตรีภักดี , นางสุรีพร มูลตรีภักด ี
นายณัฐพงษ์ ศรีดาว , นางมธุรส  บุญรุ่ง 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายสันติ มลูตรีภักด ี
โรงเรียนธนาคาร น.ส.อันชรี สานันต ์
กิจกรรมดนตรี กีฬา ศลิปะ และกฬีาต้านยาเสพตดิ นายณัฐพงษ์ ศรีดาว , นายสันติ มลูตรภีักด ี
โรงเรียนสุจริต นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม 
อาเซียนศึกษา น.ส.สภุลักษณ์  ซาแสงบง 
วิจัยในช้ันเรียน(ครูมืออาชีพ) น.ส.สภุลักษณ์  ซาแสงบง 
กิจกรรมส่งเสริมความสมัพันธ์กับชุมชนหน่วยงาน และองค์กรอื่น นายสันติ มลูตรีภักดี , นางสุรีพร มูลตรีภักด ี

นายณัฐพงษ์ ศรีดาว , น.ส.สภุลักษณ์  ซาแสงบง 

          

๔๙ 



 

 ให้ผู้ได้รับค าสั่ง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความรับผิดชอบ ศึกษารายละเอียดของขอบข่ายงานที่
ได้รับผิดชอบ แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  ๑๖   เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2563 
       
 
 
                                             
                   ( ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์ ) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
                              รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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   ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ  โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว  ประจ ำปีงบประมำณ 256๔ 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  โดยใช้  SWOT Analysis  
ตารางที่ 1 สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

โอกาส (+) (opportunities) อุปสรรค (- ) (treats) 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม(social culture factors–S) 
1.1 ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร วิชาการ   
ท า ให้ โร ง เรี ย น ส าม ารถ จั ด ก ารศึ ก ษ า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 
1.2 ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง
การศึกษา และท าให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี 
1.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญด้านการศึกษา
และให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษาเป็น
อย่างดี 

1.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
รับจ้างและเกษตรกรรมโดยการปลูกข้าวโพดเขียวม่วง
แต้ม ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการ
เรียน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
1.2  ผู้ปกครองส่ วนใหญ่  มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
1.3 สภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียน มีสิ่งยั่วยุ ล่อแหลม
ไม่ เห ม าะสม  ท า ให้ เสี ย ก าร เรี ยน  เช่ น  ร้ าน เกม
อินเตอร์เน็ต 

2. ด้านเทคโนโลยี (technological factors – T) 
2.1 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียนมีความต้องการบริโภค ส่งผล
ท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2.1 บุคลากรขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย  
2.2 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษา  
 

3.ด้านเศรษฐกิจ (economic factors – E) 
3.1 ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ต่าง 
ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ 
และวัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุนการศึกษา ส่ งผลท าให้
การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง   
ไม่มั่นคง และมีรายได้น้อยไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อ
การเรียนของนักเรียน 

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (political and local 
factor-P) 
4.1 เทศบาล ให้ความสนใจและสนับสนุนด้านการศึกษา 
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาไป
ในทางท่ีดี 
4.2 ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ นโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียน
ได้รับการสนับสนุนมากข้ึน 

4 .1  ผู้ ปกครองบางส่ วน ไม่ เข้ าใจน โยบายปฏิ รูป
การศึกษา ขาดความรู้ เรื่ อ งกฎหมายและพ .ร.บ . 
การศึกษาส่งผลให้ขาดความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ใช้บทบาททางการศึกษาเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง  
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ตารางที่ 2  สภาพแวดล้อมภายใน (2 S, 4 M)  

จุดแข็ง (+) (strong) จุดอ่อน (- ) (weak) 
ด้านโครงสร้างนโยบาย (structure and policy – S1) 
1.1 โรงเรียนก าหนดนโยบายและแผนงาน ครอบคลุม 
ทุกสายงานของบุคลากรทุกฝ่าย ส่งผลท าให้ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
1.2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ด าเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถน าเป็นทิศทางในการ
จัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
1.3 การบริหารงานของโรงเรียนมีการกระจายอ านาจ
ตามโครงสร้างอย่างชัดเจน ท าให้การบริหารงานของ
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายของโรงเรียนน้อย  เป็นบางส่วน  ส่งผลท าให้การด าเนินงาน
ไม่บรรลุผลเท่าท่ีควร 
1.2 นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก        ท าให้
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูลดลง  
1.3  โครงสร้างการบริหารงานในโรง เรียน เป็นระบบ แต่บุคลากรไม่
เพียงพอต่อภาระงาน 
 

2. ด้านผลผลิตและการให้บริการ (service system – S) 
2.1 โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง ท าให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
ทั่วถึง 
2.2 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ท าให้สามารถยกระดับการบริการชุมชนได้ดีข้ึน 
2.3 โรงเรียนเป็นสถานที่บริการส าหรับชุมชน ในการออกก าลัง
กาย มีประชาชนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในกลุ่มสาระหลัก  
2.2 นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้โดย เฉพาะ
การรักการอ่าน ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์      ไม่หลากหลาย
เท่าท่ีควร 
2.3 ผู้เรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม  
2.4 ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 
2.5 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ขาดทักษะใน
ด้านการอ่านออก เขียนได้ 

3. ด้านบุคลากร  (Man – M1) 
3.1  บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และได้รับการสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน 
ทั้งด้านความรู้ความสามารถทักษะการท างานในโอกาส
ต่าง ๆ กัน บุคลากร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
ส่งผลท าให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3.2 บุคลากร ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผล
ให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

3.1 โรงเรียนมีบุคลากรที่สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาที่มีวุฒิ ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร 
3.2 บุคลากรบางส่วนขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยี
และอุปกรณ์สมัยใหม่ 
3.3 โรงเรียนขาดอัตราก าลังครู ไม่สามารถจัดการเรียนรู้ได้
ครบตามหลักสูตร 
3.4 ครูบางส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนาตนเองตามภารกิจหลัก
ของตนเองที่ได้รับผิดชอบ 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (money  – M 2) 
4.1 การใช้งบประมาณโรงเรยีนโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบ
ได้ 

4.1 การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความ  
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ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมภายใน (2S, 4 M) (ต่อ)  

จุดแข็ง (+) (strong) จุดอ่อน (- ) (weak) 
4..2    การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับซื้ออุปกรณ์การเรียน  
การสอน มีเพียงพอกับความต้องการ 

ต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้องใช้เงินส่วนตัว 
ส ารองจ่ายในการด าเนินการ 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์  (Material – M3) 
5.1 จัดหาสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัยให้นักเรียนจ านวนมาก
ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 
5.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

5.1 วัสดุอุปกรณ์บางอย่างมีราคาแพงและไม่ได้คุณภาพ 
บางอย่างไม่ตรงกับความต้องการ การด าเนินการจัดหาล่าช้าไม่
ทันต่อความต้องการ 
 5.2 ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง 
 5.3  วัสดุ ครุภัณฑ์ ขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความต้องการ 
ท าให้ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียน การสอน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management  – M 4) 
6.1 ระบบบริหารมีการมอบอ านาจให้หน่วยงานปฏิบัติ
และมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6.2 โรงเรียนมีแผน และโครงการ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพ 
6.3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งผลต่อการใช้ข้อมูล
ท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
6.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน 
วิทยากรท้องถิ่น(ปราชญ์ชาวบ้าน) และหน่วยงานต่าง ๆ 
ในท้องถิ่นเสมอ ท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี ส่งผลท าให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.1 การก ากับการนิเทศติดตามผลงาน ประเมินผล 
การรายงานผล ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ท าให้ 
ขาดข้อมูลในการปรับปรุง  ท าให้การพัฒนาโรงเรียน 
ไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และ สม่ าเสมอ 
6.2 ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่เชื่อมโยง 
ท าให้เกิดภาระงานในการจัดท าท่ีซ้ าซ้อน ภาระงานมาก 
 

สรุปผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำ 
  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  
(SWOT )  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  พบว่า  มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค   จึงอยู่ในสภาพ “เอ้ือ” 
และสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งน้อยกว่าจุดอ่อน จึงอยู่ในสภาพ “อ่อน” ดังนั้นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  จึงอยู่
ในสภาพ “ เอ้ือและอ่อน ” ซึ่งถือว่า สถานศึกษามีจุดอ่อนภายในสถานศึกษาเอง แต่มีโอกาสจากปัจจัยภายนอกที่
พร้อมให้การสนับสนุน และหากมีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของสถานศึกษาเองแล้ว ก็จะท าให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งมากขึ้นอันจะน าไปสู่สถานศึกษาที่เอ้ือและแข็ง 
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2. วิสัยทัศน์ (VISION) 
              โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเของเศรษฐกิจ
พอเพียง  และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และ
ตามขีดความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  เพ่ือรองรับการศึกษา การเรียนรู้  และความท้าทายที่
เป็นพลวัตของโลก ในศตวรรษท่ี 21       
3. พันธกิจ (MISSION) 
  จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังกล่าว  น าไปสู่การด าเนินการที่เป็นรูปธรรม มีแนวปฏิบัติ  และ บทบาทหน้าที่
ของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โรงเรียนจึงได้ก าหนดเป็นพันธกิจ  ดังนี้            
 พันธกิจข้อที่ 1. ให้บริการด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
แก่ผู้เรียนและชุมชน   ตลอดจนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น 
คนด ี คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 
 พันธกิจข้อที่ 2.  จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ  จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 พันธกิจข้อที่ 3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน 
ให้สอดคล้องและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 พันธกิจข้อที่ 4.  จัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น  โดยยึดหลักสูตรแกนกลาง  
สอดแทรกเอกลักษณ์ และความเป็นท้องถิ่น อย่างกลมกลืน  ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน  
 พันธกิจข้อที่ 5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ทั้งทางด้านศิลปะ  ภาษา และวัฒนธรรม   
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรัก  ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ศิลปะ  ภาษา และวัฒนธรรม  
ของไทยและของท้องถิ่นของตน  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เป้ำหมำย (GOAL) 

1. นักเรียนมีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคนดีของสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ  จรรยาบรรณ  และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์  และประชาชนทั่วไป 
  3.โรงเรียนได้รับรองมาตรฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
           4.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ศรัทธา  เชื่อมั่น  ต่อสถานศึกษา  และ 
เข้าร่วมเป็นพหุภาคีเครือข่ายของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 

5. กลยุทธ์ (STRATEGY) 
        กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
        กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
        กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
         กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
6.  อัตลักษณ์ของผู้เรียน  (School Identities) 
       ลูกหนองบัว  “ เป็นคนดี ” 
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7.  เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ (School Identity) 
        โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  “ มีวิถีพอเพียง ”  
8.  มำตรกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
          8.1 ลูกหนองบัว ต่อต้านการคอรัปชั่น (Young Anti Corruption) 

8.2 ลูกหนองบัว ปฏิเสธยาเสพติด (Just Say No) 
8.3 ลูกหนองบัว ไม่ยอมรับความรุนแรง (Peaceful) 
8.4 ลูกหนองบัว รู้รักสามัคคี (Nongbua United) 
8.5 ลูกหนองบัว รักษ์โลกสีเขียว (Save the Earth) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5๕ 



 

 
2. รำยละเอียดโครงกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

1. โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร 
หลักการและเหตุผล  
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่  1       

วัตถปุระสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลฐาน 
(2562)   

เป้าหมาย 
(2563)  

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย 

ขอบข่าย :    

1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

95 96 

1.2  มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 95 96 

1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 95 96 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  
อุบัติภัยและสิ่งเสพติด 

95 96 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์
และจิตใจสมวัย 

2.1 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 90 92 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 90 92 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 90 92 

2.4 ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวรัก
ธรรมชาติ 

90 92 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
สมวัย 

3.1 มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่
คร ู

90 92 

3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ช่วยเหลือแบ่งปัน 90 92 

3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 90 92 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
ตนเองนับถือ 

90 92 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสมวัย 

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ 

90 92 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 

90 92 

4.3 มีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย 90 92 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

90 92 

4.5  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
 
 
 
 

90 92 
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กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมปรับปรุงห้องอนุบาล 
- จัดซื้อ/จัดหา  วัสดุการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษา  ระดับปฐมวัย   
- จัดหาสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ของเล่น  

ก.ค.63-เม.ย.64 

- นางมธุรส  บุญรุ่ง 
นางนุชจรี  สีแดง 

กิจกรรมจัดตกแต่งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และจัด
สวนหย่อม  บริเวณอาคารเรียน
อนุบาล 

พ.ค.-มิ.ย. 64 - 

กิจกรรมดูแลและบ ารุงรักษา
สวนหย่อม 

ก.ค.63-เม.ย.64 - 

จัดกิจกรรมตามหลักสูตรมอนเตสซอรี่ ก.ค.63-เม.ย.64 5,000 

รวม 5,000                               

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

1. แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม   
2. แบบวัดความพึงพอใจ 
3. แบบทดสอบ  
4. แบบส ารวจการด าเนินงาน
โครงการ 

1. สังเกต    
2. สัมภาษณ์     
3. ทดสอบ 
4. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

                                                                        
                                    ................................................... 
                                     นางมธุรส  บุญรุ่ง            ผู้เสนอโครงการ 
                                    ................................................... 
                                    นางจารุณี ศรีสุชาติ          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                    ................................................... 
                                    ดร.พสิษฐ์  อมรชษณ์         ผู้อนุมัติโครงการ 
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4. โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1   

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูล
ฐาน 

(2562)   

เป้าหมาย 
(2563)  

1.เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 

ขอบข่ำย :   
 

1.1  ผลการประเมินทักษะด้านการใช้ ICT เพ่ือ
การเรียนรู้ของนักเรียน 

ดี ดีมาก  

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

;วิเคราะห์ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2562 เม.ย.63 
 

/ฝ่ายวิชาการ 
;วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พ.ค.63 

 

ฝ่ายวิชาการ  

;จัดท าแบบฝึกทักษะ และน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
ศูนย์ ICT เทศบาลนครขอนแก่น 

ก.ค.-ส.ค.63 3,000  ครูณัฐพงษ์  

;ท าการสอนตามแผน  ก.ค.63-เม.ย.64 
 

ครูผู้สอน 
;ท าการทดสอบท้ายบทเรียน ก.ค.63-เม.ย.64 

 

ครูผู้สอน 
;น าผลการทดสอบท้ายบทมาวิเคราะห์และปรับปรุง ก.ค.63-เม.ย.64 

 

ครผูู้สอน 
;สรุป รายงานผลการประเมิน ก.ค.63-เม.ย.64 

 

ครูณัฐพงษ์  
รวม 

 

3,000  

 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นายณัฐพงษ์  ศรีดาว   ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางจารุณี  ศรีสุชาติ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ทดสอบ 
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5. โครงกำรฝึกทักษะชีวิต 
 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1      

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2562)  

เป้าหมาย 
(2563) 

1.เพ่ือนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพ 

ขอบข่ำย :  
  

1.1ผลการประเมินความรู้และทักษะชีวิต 
ของนักเรียน 

ดี ดีมาก  

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ผลการประเมินทักษะชีวิต ปีการศึกษา 26  2562 เม.ย.63 
 

ครูอันชรี  
ครูมธุรส  

จัดท าแผนการพัฒนาทักษะชีวิต ปีการศึกษา26  2563 พ.ค.63 
 

ครูอันชรี  
ครูมธุรส  

Oท าการสอนตามแผน (ปฏิบัติ) ก.ค.63-เม.ย.64 2,000 ครูอันชรี  
ครูมธุรส  

ประเมินผลการสอนตามแผน  ก.ค.63-เม.ย.64 
 

ครูอันชรี  
ครูมธุรส  

สรุปผลการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน  เม.ย..64 
 

ครูอันชรี  
ครูมธุรส  

รวม 
 

2,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางสาวอันชรี  สานันต์   ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางจารุณี  ศรีสุชาติ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 
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6. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
 

หลักกำรและเหตุผล  
 1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1      

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2562)  

เป้าหมาย 
(2563) 

1.เพ่ือนักเรียนมีสุขภาพพลานามัย
แข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานกรม
อนามัย 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ผลการติดตามการ
เจริญเติบโตด้านร่างกาย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
1.2ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

รอ้ยละ 92 
 

ร้อยละ 94 

ร้อยละ 95 
 

 
ร้อยละ 95  

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ผลการประเมินมาตรฐานด้านร่างกายและสมรรถภาพ ปี 61  62 เม.ย.63 
  

ครูอันชรี  

จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน ปีการศึกษา 1  2563 ก.ค.63-เม.ย.
64 

 

ครูอันชรี  

ท าการสอนตามแผน ก.ค.63-เม.ย.
64 

5,000 ครูอันชรี  

ชั่ง น้ าหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือน ก.ค.63-เม.ย.
64 

 

ครูอันชรี  
ครูมธุรส  

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน  ม.ค.-ก.พ.64 
 

ครูอันชรี  
ครูมธุรส  

สรุป รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานด้านร่างกายและสมรรถภาพ  เม.ย..64 
 

ครูอันชรี  
ครูมธุรส  

รวม 
 

5,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

................................................... 
นางสาวอันชรี  สานันต์   ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางลัดดา  น้อยธง    ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
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9. โครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2562)  

เป้าหมาย 
(2563) 

1.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

ขอบข่ำย :  ดีมาก ดีมาก  

1.1 ผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

  

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการปี 2562 เม.ย.63 - ครูลัดดา 
;วางแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา พ.ค.63 - ครูอัจฉราพร 

ครูสุภลักษณ์ 
กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา พ.ค.63-เม.ย.

64 
61,500 ครูอัจฉราพร 

ครูสุภลักษณ์ 
นิเทศ ก ากับ ติดตาม แก้ไข ปรับปรุง การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา  

พ.ค.63-มี.ค.
64 

5,000 ครูอัจฉราพร 
ครูสุภลักษณ์ 

ประเมินผล สรุป รายงาน มี.ค.64 - ครูสุภลักษณ์ 
ครูสุภลักษณ์ 

 รวม 
 

66,500 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

................................................... 
นางลัดดา  น้อยธง     ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางจารุณี  ศรีสุชาติ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 
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11. โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ 

หลักกำรและเหตุผล  
 1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1,2,3     

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2562)  

เป้าหมาย 
(2563) 

1. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

100 100 

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมทัศนศึกษา /ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ส.ค.-ก.ย.63  47,650 ครูทุกคน 
- ค่ายคุณธรรม ก.พ.64 บูรณา

การ 
ครูทุกคน 

- กิจกรรมแข่งขันกีฬา ต.ค.63 10,000 ครูทุกคน 
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ธ.ค.63 15,000 ครูทุกคน 

รวม 
 

72,650 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

................................................... 
นายสันติ  มูลตรีภักดี  ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางจารุณี  ศรีสุชาติ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 
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12. โครงกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1,3 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2562)  

เป้าหมาย 
(2563) 

1.เพ่ือพัฒนาพัฒนาครู และการยก 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

ขอบข่ำย :  ดี ดีมาก  

1.1 พัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถในการวิจัยในชั้นเรียน 
และใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

  

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการปี 2562 เม.ย.63 - ครูลัดดา 
พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะทางการวิจัย  ก.ค.63-เม.ย.64 3,000 ดร.พสิษฐ์ 
ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน   
1. การวิจัยระดับปฐมวัย 

 
ก.ค.63-เม.ย.64 

 
5,000 

 
ครูมธุรส 

2. การวิจัยระดับประถมศึกษา ก.ค.63-เม.ย.64 13,000 ครูอันชรี 
ประเมินผล สรุป รายงานการวิจัย มี.ค.64 2,000 ครูลัดดา 

 รวม 
 

23,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง  ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางจารุณี  ศรีสุชาติ   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1. เครื่องมือการวิจัย 
2. แบบตรวจสอบการวิจัย 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.รายงานการวิจัย 
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13. โครงกำรพัฒนำห้องเรียนน่ำอยู่ และสิ่งแวดล้อมน่ำเรียน 

หลักกำรและเหตุผล   
 1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1,3 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2562)  

เป้าหมาย 
(2563) 

1.เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้
สะอาด  น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
2.เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น น่าดู  
น่าอยู่ น่าเรียน 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ร้อยละของครูประจ าชั้นที่เข้าร่วมพัฒนา
ห้องเรยีนให้สะอาด สดใส  น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

100 100 

1.2 ร้อยละของครูที่พัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
 ให้สะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

100 100 

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม ชี้แจงและอบรม ครูและบุคลากรทุกคนเพ่ือสร้าง
ความตระหนัก ความเข้าใจ 

พ.ค.63 - ผู้บริหาร 

2. ก าหนดงาน ปฏิทินและวางแผนการด าเนินงานทั้งปี. พ.ค.63 64 - ครูทุกคน  

3. ครูทุกคนจัดท า การพัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม ก.ค.63-เม.ย. - ครูทุกคน  

4. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการตกแต่ง
ห้องเรียน  โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมดีเด่นเป็นแบบอย่าง 

ส.ค.63 – ก.ย.64 5,000 ครูจารุณี  

5. ด าเนินการตกแต่งห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมตามแผน ก.ค.63-เม.ย.64  ครูณัฐพงษ์ 
ครูประจ าชั้น 

6. โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงห้องเรียนและ
สิ่งแวดล้อม 

ก.ค.63-เม.ย.64 15,000 ครูทุกคน  

8. ประเมินผลและสรุปโครงการ ก.พ.64 - ครูลัดดา  

รวม 
 

20,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม   ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางจารุณี  ศรีสุชาติ     ผู้เหน็ชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์   ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 
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14. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศกึษำ 
หลักกำรและเหตุผล    
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1,2,3 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพ

ความส าเร็จ 

ข้อมูล
ฐาน 

(2562)  

เป้าหมาย 
(2563) 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา  มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ  มี
การติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐาน น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง และรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ร้อยละของกิจกรรมระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

100 100 

1.2 ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพพร้อมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จาก 
สมศ. รอบ 4 

100 100 

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม ชี้แจงและอบรม ครูและบุคลากรทุกคนเพ่ือสร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ค.63 - ผู้บริหาร 
ครณูัฐพงษ์ 

2. ครูทุกคนจัดท า ระบบประกันคุณภาพภายในห้องเรียน พ.ค.63 3,000 ครูทุกคน  

3. ก าหนดงาน ปฏิทินและวางแผนการด าเนินงานทั้งปี พ.ค.63 - ครูทุกคน  

4. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการจัดท าระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาได้ดี 

พ.ค.63 
-ต.ค.64 

3,000 ครูจารุณี 
ครูอัจฉราพร  

5. ด าเนินการตามข้ันตอนระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อย่างครบถ้วน 

พ.ค.63 
- เม.ย..64 

11,000 ครูอัจฉราพร  

ครูสุภลักษณ์ 
6. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
พร้อมที่จะน ามาใช้ประโยชน์ 

พ.ค.63 
-เม.ย..64 

1,000 ครูอัจฉราพร  

ครูสุภลักษณ์  

8. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ของสถานศึกษา และ
เตรียมการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

ก.พ.64 2,000 ครูลัดดา  

ครูอัจฉราพร  

 

 
รวม 

 

 
20,000 

 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม  ผู้เสนอโครงการ

................................................... 
นางจารุณี  ศรีสุชาติ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ ์ ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินผลงาน 
2. เอกสาร ข้อมมูลระบบประกัน
คุณภาพฯ 
3.แบบตรวจสอบ 

1.สังเกต สัมภาษณ์ 
2. อธิบายวิธีการประกัน 
3.ตรวจสอบเอกสาร รายงาน 
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ข้อมูล  ข้อมูล  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก  สมศ.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก  สมศ.  รอบ รอบ 33  
      โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย  รอบ 3 เมื่อ
วันที่  14, 17, 20 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2554  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  ที่เข้าประเมินชื่อ บริษัท  ทริปเปิล เอ  
ประเมินคุณภาพการศึกษา จ ากัด  ผู้เข้าประเมิน จ านวน 3  คน ปรากฏผลดังนี้      
ระดับกำรศึกษำปฐมวัย   

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 4.50 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.00 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 7.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 2.50 2.00 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 11.50 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

มำตรฐำนที่ 3 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 28.00 ดี 
มำตรฐำนที่ 4 มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.85 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 82.85 ดี 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

.......................................... 
    มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน 

พ.ศ. 256๕ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 
256๔ ด้วยมติเป็นเอกฉันท ์ให้ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชนได้ 

 
 
 

                                                                          
           ( นายอุบล  ธงศิลา ) 

   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                            โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 

 
 
 

                                                                             
                                                                                            
                                                                            ( ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด 
                        ปฎิบัติหน้าที่ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
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คณะท างาน การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ปีการศึกษา 256๔ 
 

                1. นายพสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อ านวยการสถานศึกษา   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางเย็นจิตร์  อุดมมาก  ครู คศ.3                      กรรมการ 
 ๓. นายณัฐพงษ์  ศรีดาว  ครู คศ.๒                    กรรมการ 
 ๔. นางสาวอันชรี  สานันต์               ครู คศ.1                     กรรมการ           
 ๕. นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง         ครูผู้ช่วย                    กรรมการ  
 ๖. นางมธุรส  บุญรุ่ง                      ครูอัตราจ้าง                 กรรมการ  
 ๗. นางสาวสุดารัตน์  เพสูงเนิน  ครูผู้ช่วย                    กรรมการ        
                ๘. นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม  ครู คศ.๒                      กรรมการและเลขานุการ              
      ๙. นางสาวสุดารัตน์  พรมสิงห์  ครูผู้ช่วย               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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