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ค าน า 
 

 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านเนินพยอมฉบับนี้  จัดท าขึ้นตาม
กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ .ศ. 2561  ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน  ได้แก่ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก  มาตรฐานท่ี 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  มาตรฐานท่ี 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  เพื่อน าเสนรายงาน
ผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ตลอดจนเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
การศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายท่ีมีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2562  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสาเถียร ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 
 
      
                         โรงเรียนบ้านเนินพยอม  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

โรงเรียนบ้านบ้านเนินพยอม จัดการเรียนการสอน 2 ระดับคือระดับก่อนประถม (อนุบาล 2- อนุบาล 3)  
ช้ันประถมศึกษา ท่ี 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียนท้ังหมด 79 คน มีผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน  
ข้าราชการครู  4  คน  ครูอัตราจ้า 2 คน  ครูพนักงานราชการ 1 คน ครูวิกฤติ 1 คน ช่างไม้ 4   1  คน  ครูธุรการ  
1  คน  วิทยากรบุคคลภายนอก 1  คน รวมท้ังหมด  12 คน  แยกเป็นชาย  4  คน  หญิง 7 คน จัดท ารายงานการ
ประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่นๆ มีผลการ
ด าเนินงานดังต่อไปนี ้
          1.สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของสถานศึกษา อยู่ในระดับ ๓ 
          2. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับระดับ  ดี 
 จุดเด่น 
          1)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีผลการประเมินระดับชาติและระดับท้องถิ่นสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และนักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพแข็งแรง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
         2)  ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมท้ังสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้ทุกคน สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม มี
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ท่ีมีการทดสอบ
และต่อเนื่องมาโดยตลอด และผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) สูงกว่าระดับประเทศ 
           3)  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์    มีระเบียบวินัย
จนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา ระเบียบของ
สังคม เช่น การเข้าคิวซื้อขนม การดื่มนม 
จุดที่ควรพัฒนา  
           1) ควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น 
         2) ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

           3) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์อย่างหลากหลาย

และใช้แห่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง 

แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น  
       1)  แผนงาน/โครงการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ       
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 2)  แผนงาน/โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
            3)  แผนงาน/โครงการความเป็นเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
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ส่วนที ่๑ 

 ข้อมูลพืน้ฐานของสถานศึกษา 
1.1 ข้อมูลทัว่ไป 

            โรงเรียนบา้นเนินพยอม  ตั้งอยูห่มู่ที่ 4  ต  าบล หนองกระด่ิง อ าเภอ คีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั รหัสไปรษณีย ์

64160  โทรศพัท ์-  e-mail : website http://school.obec.go.th/noenpayoom/ 
 1.2    เปิดสอนตั้งแต่ระดบั  ก่อนประถมศึกษา  ถึง ระดบัประถมศึกษาศึกษาปีที่  6 จ านวน 8 หอ้งเรียน 
             1.3    มีเขตพื้นที่บริการ หมู่บา้น  ไดแ้ก่  หมู่ที่  4  บา้นเนินพยอม  

ประวตัิโรงเรียนโดยย่อ 
    โรงเรียนบา้นเนินพยอม ตั้งอยูห่มู่ที่ 4  ต  าบล หนองกระด่ิง อ าเภอ คีรีมาศ จงัหวดัสุโขทยั  ก่อตั้งขึ้นและเปิด
ท าการสอนเม่ือวนัที่  12  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2501  โดยมีผูม้อบที่ดินใหก้บัทางโรงเรียนบา้นเนินพยอม  ดงัน้ี 

  1.  นายเล่ือน    หล านุย้  ประมาณ  1  ไร่  2  งาน 
  2.  นายยุย้    เมา้ก าเนิด  ประมาณ  1  ไร่ 
  3.  นายมาศ   บุญคง  ประมาณ  1  ไร่ 
  4.  ซ้ือจากนางทอน  ประมาณ  3  ไร่  47  ตารางวา 
  5.  นางมณี    บุญคง  ประมาณ  1  ไร่ 
  รวมมีที่ดินทั้งหมด  7  ไร่  2  งาน  47  ตารางวา  หลกัฐาน น.ส. 3 ก. เก็บไวท้ี่ราชพสัดุจงัหวดั
สุโขทยั  ปัจจุบนัโรงเรียนบา้นเนินพยอม เปิดท าการสอน  2 ระดบั  คือ ระดบัก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 – 
อนุบาล 2) ถึง ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จ  านวน  8  หอ้งเรียน  มีผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 คน  ขา้ราชการครู  4  
คน  พนกังานราชการครู 1 คน ครูวกิฤต 1 คน ครูอตัราจา้ง  3  คน  พนกังารบริการ  1  คน  ครูธุรการ  1  คน แยก
เป็นชาย  4  คน  หญิง  8  คน รวมทั้งหมด  12  คน   
1.2ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
          1)จ านวนบุคลากร 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงาน
ราชการ 

ครูวิกฤต
ขั้นรุนแรง 

ครูอัตรา
จ้าง 

วทิยากร
บุคคลภายนอก 

เจ้าหน้าที่
อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 
2562 

1 4 1 1 2 1 2 

 หมายเหตุ : เจา้หนา้ที่ช่างไม ้4  จ านวน  1  คน  

http://school.obec.go.th/noenpayoom/
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12.5, 12% 

37.5, 38% 

50, 50% 

0, 0% 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

ต  ำ่กวำ่ปริญญำตรี 

ปริญญำตรี 

ปริญญำโท 

ปริญญำเอก 

๒) วฒิุการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) วิทยฐานะ 

 

วุฒิการศึกษา 

บุคลากร 

ต ่ากว่า

ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

ปีการศึกษา 2562 1 7 4 - 12 

ร้อยละ 8.33 58.33 33.33  

วิทยฐานะ ครูผู้ช่วย ครู คศ 1 ครู คศ 2 ครู คศ 3 ครู คศ 4 ครู คศ 5 

ปีการศึกษา2562 1 - 2 3 - - 
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20%

0%

20%60%

0%

 ผนภมิู  ด วิทย ำน  รู

 รูผู   ่วย  รู      รู      รู      รู     

 

  

4) สาขาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1คน ในแต่ละ

สาขาวิชา(ชม./สัปดาห์) 

1.บริหารการศึกษา 3 30 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

2.ภาษาอังกฤษ 1 30 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

3.สังคมศึกษา 1 30 ชัว่โมง/สปัดาห์ 

รวม 5  
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1.3 ข้อมูลนักเรียน  

 จ  านวนนกัเรียนปีการศึกษา 2562   จ  าแนกตามระดบัชั้นที่เปิดสอน รวม  79  คน 

ระดับช้ัน จ านวน

ห้อง 

 เพศ รวม เฉลี่ยต่อ

ห้อง 
 ชาย หญิง 

อ.2 1  4 4 8 8 

อ3 1  7 6 13 13 

รวม 2  11 10 21 21 

ป.1 1  7 5 12 12 

ป.2 1  4 4 8 8 

ป.3 1  8 7 15 15 

ป.4 1  1 5 6 6 

ป.5 1  4 5 9 9 

ป.6 1  2 6 8 8 

รวม 6  25 31 56  

รวมทั้งหมด 8  37 42 79  
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2.4 ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึน้ไป 
  ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา  2562 
 

จ านวนนักเรียนทั้งหมดแต่ละช้ัน 12 8 15 6 9 8 58 

วิชา 
จ านวนนักเรียนทีไ่ด้เกรด 3 ขึน้ไป 

ร้อยละ 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.๖ 

ภำษำไทย 
10 8 9 6 3 7 74.14 

 ณิต ำ ตร ์ 10 8 10 6 3 4 70.69 

วิทยำ ำ ตร ์ 12 7 6 6 4 6 70.69 

  ั ม กึษำ  ำ นำ ล วฒันำธรรม 12 8 6 6 3 6 70.69 

ปร วติั ำ ตร ์ 11 8 6 6 5 4 68.97 

 ขุ กึษำ  ล พล กึษำ 11 8 10 6 9 8 89.66 

 ิลป  11 8 8 6 9 5 81.03 

กำร ำนอำ ีพ ล เท โนโลยี 12 8 10 6 9 6 87.93 

ภำษำอ ักฤษ 8 8 5 6 2 5 58.62 
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2.5  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  

  1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา   2562 

ระดับ/รายวิชา ภาษาไทย คณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 48.88 33.13 28.44 28.44 

คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นที ่ 48.61 33.69 34.54 31.70 

คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.55 33.16 35.53 32.13 

คะแนนเฉลี่ยสังกัด สพฐ. ทั้งหมด 47.95 31.60 34.30 30.86 

คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 
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   นนเ ล่ียโร เรยีน
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   นนเ ล่ีย ั กัด
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55.9

33.75
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37.5

35.31

38.3

39.62
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39.93

32.19

35.48

37.08
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30.24

                                                 O-NET 
                                           2

ภำษำอั กฤษ วิทยำ ำ ตร ์  ณิต ำ ตร ์ ภำษำไทย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์ สูงกวา่คะแนนเฉล่ียทั้ง ระดบัสงักดั สพฐ และสูงกวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ 
 คะแนนเฉล่ียวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียทั้งระดบัจงัหวดั ระดบั
สงักดั สพฐ. และคะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 
 2 ) เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ปีการศึกษา 2561-2562 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปี 2561 ปี 2562 

ภาษาไทย 58.97 48.88 

คณติศาสตร์ 33.75 33.13 

วิทยาศาสตร์ 35.31 28.44 

ภาษาอังกฤษ 32.19 28.44 
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2.6   ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา  2562 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล เฉลี่ยทั้ง 3 ด้าน 

ระดับโรงเรียน     

ระดับเขตพื้นที่     

ระดับจังหวัด     

ระดับสังกัด สพฐ.     

ระดับประเทศ     

หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียทั้ง 3  ดา้นของนกัเรียนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัเขตพื้นที่ ระดบัจงัหวดั 
และระดบัประเทศ 

เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2561 -2562 
 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ปี 2560 ปี 2561 ผลต่าง 

ด้านภาษา    

ด้านค านวณ    

ด้านเหตุผล    

รวมความสามารถทั้ง 3  ด้าน    
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2.7  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT) ปีการศึกษา 2562 

ระดับ/สมรรถนะ ด้านอ่านออกเสียง ด้านการอ่านรู้เร่ือง รวม 2  สมรรถนะ 

 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 ปี 61 ปี 62 

คะแนนเฉล่ียระดบัโรงเรียน 71.72 76.12 76.22 79.16 73.97 77.64 

คะแนนเฉล่ียระดบัเขตพื้นที่ 61.18 72.53 70.06 74.60 65.62 73.57 

คะแนนเฉล่ียระดบัจงัหวดั 63.39 71.00 71.13 72.90 67.26 71.95 

คะแนนเฉล่ียสงักดั สพฐ. ทั้งหมด 65.70 67.49 71.17 72.51 68.44 70.00 

คะแนนเฉล่ียระดบัประเทศ 66.13 68.50 71.24 72.81 68.69 70.66 

 

 

 

 หมายเหตุ : คะแนนเฉล่ียทั้ง ๒ สมรรถนะสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัเขตพื้นที่ ระดบัจงัหวดั ระดบัสงักดั 

และระดบัประเทศ 
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แผนภมิูแสดงจ านวนนักเรียนทีใ่ช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 

 วน มุนไพร   อ พยำบำล   อ  อมพิวเตอร ์   อ  มุด 

2.8     ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา     2561 

           จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ช้ันอ.2-3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

ห้องสมุด 21 12 8 15 6 9 8 

ห้องคอมพิวเตอร์ 21 12 8 15 6 9 8 

ห้องพยาบาล 21 12 8 15 6 9 8 

สวนสมนุไพร 21 12 8 15 6 9 8 

 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 
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 ผนภมิู  ด   ำนวนนกัเรยีนท่ีใ    ล ่เรยีนรู  นอกโร เรยีนปีกำร ึกษำ  56  

ป 6 ป 5 ป   ป   ป   ป   อ   อ   

 

 

ช้ันอ.2-3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.๖ 

วัดภาวนาราม 21 12 8 15 6 9 8 

        

อบต.หนองกระดิ่ง 21 12 8 15 6 9 8 

ค่ายลูกเสือเทิดไทฟาร์ม - - - - - - - 

สวนน ้าทุ่งเสลีย่ม 21 12 8 15 6 9 8 

วัดพิพัฒน์มงคล 21 12 8 15 6 9 9 

สวนนกสวนน า้ชัยนาท - - - - - - - 

บึงฉวาก - - - - - - - 
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2.9   ข้อมูลงบประมาณ 

 งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา   2562 

แหล่งที่ได้รับ จ านวน (บาท) 

เงินงบประมาณ 198,348 บาท 

เงินนอกงบประมาณ 324,000 บาท 

รวมงบประมาณทั้งหมดของโรงเรียน 522,348 บาท 
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ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
                โรงเรียนบา้นเนินพยอมจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยั  มีนกัเรียนชั้นอนุบาลปี 2, 3 จ านวนทั้งหมด   
21 คน ครูผูส้อน 1 คน  จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2562  เสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สงักดั และหน่วยงานอ่ืนๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยูใ่นระดบั  ด ี มีผลการด าเนินงาน ดงัต่อไปน้ี
เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้ เด็กระดบัปฐมวยั  21  
คน  มีน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์จ านวน  20  คน มีน ้ าหนกัส่วนสูงต ่ากวา่เกณฑจ์ านวน 1 คน  โครงการส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ ส่งผลใหเ้ด็ก ร้อยละ 95 สุขภาพร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแล
ความปลอดภยัของตนเองไดคุ้ณภาพเด็กดา้นอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได ้โรงเรียนบา้นเนิน
พยอมไดจ้ดักิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆไดส้นุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการหนูน้อยอารมณ์ดี  มี
จิตใจเบิกบานส่งเสริมศกัยภาพทกัษะพื้นฐานผูเ้รียนระดบัปฐมวยั  ส่งผลใหน้กัเรียนระดบัปฐมวยั ร้อยละ 100  มี
พฒันาการทางดา้นอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ไดเ้หมาะสมตามวยัคุณภาพเด็กดา้นสงัคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม นกัเรียนระดบัปฐมวยัทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวตัร
ประจ าวนั มีวนิยัในตนเอง  รู้จกัการประหยดัพอเพยีง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มทั้งในและนอก
หอ้งเรียน มีมารยาททางวฒันธรรมไทย เช่น การไหว ้การทกัทาย จากโครงการเด็กดีมีวนิยั  ใฝ่คุณธรรม ส่งผลให้
นกัเรียนระดบัปฐมวยั ร้อยละ100 มีพฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคมไดอ้ยา่ง
เหมาะสมคุณภาพเด็กดา้นสติปัญญา ส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้นกัเรียนระดบั
ปฐมวยัทุกคน สนทนาโตต้อบและเล่าเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขา้ใจ ตั้งค  าถามในส่ิงที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
คน้หาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเร่ืองที่ตนเองอ่านไดเ้หมาะสมกบัวยั มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
แกปั้ญหาแลสามารถตดัสินใจเร่ืองง่ายๆได ้จากโครงการปฐมวยัใส่ใจเรียนรู้ส่ิงที่อยูร่อบตวัส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้
ความสามารถในการแสดงออก มีระบบการคิดทีส่ร้างสรรค ์การตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีเหตุผล ส่งผลให้
นกัเรียนระดบัปฐมวยั ร้อยละ 99 มีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารไดมี้ทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมดา้นกระบวนการจดัการบริหารและการจดัการหลกัสูตรโรงเรียนบา้นเนินพยอมมี
หลกัสูตรปฐมวยัที่ยดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ที่ก่อใหเ้กิด
การเตรียมความพร้อม  เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของ
ครอบครัว  ชุมชน  และทอ้งถ่ิน จากโครงการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั พธุศกัราช 2561 กิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงสู่การเรียนการสอน ส่งผลใหโ้รงเรียนบา้นเนินพยอม มีหลกัสูตร
สถานศึกษาปฐมวยัตามพธุศกัราช 2560  
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                 ดา้นการจดัครูปฐมวยัประจ าชั้นเรียน โรงเรียนบา้นเนินพยอมยงัมีบุคลากรดา้นปฐมวยัยงัไม่เพยีงพอต่อ
ชั้นเรียน แต่ทางโรงเรียนมีบุคลากรที่เหมาะสมกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบ
การศึกษาปฐมวยัโดยตรง   

 ดา้นส่งเสริมใหค้รูมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์โรงเรียนบา้นเนินพยอม ใหค้รูไดมี้การ
พฒันาคุณภาพครูดา้นการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงส่งผลใหค้รูดา้นการศึกษาปฐมวยัมีความรู้ความสามารถ
ในการวเิคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  มีทกัษะในการจดัประสบการณ์และการประเมิน
พฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจดักิจกรรม  ทกัษะการสงัเกต  การปฏิสมัพนัธท์ี่
ดีกบัเด็กและผูป้กครอง จากการพฒันาบุคคลากร กิจกรรม PLC กิจกรรมการประชุมสมัมนา กิจกรรมอบรมครู
ออนไลน์ และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ ส่งผลใหค้รูปฐมวยัมีความเช่ียวชาญดา้นการจดัประสบการณ์  
 จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อยา่งปลอดภยั และพอเพยีงโรงเรียนบา้นเนินพยอม มีการจดั
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกหอ้งเรียน  ที่ค  านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้รียน  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ไดจ้ากธรรมชาติหรือส่ือใน
ชุมชน  มุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยใีชใ้นการสืบเสาะหา
ความรู้  จากโครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทศัน์ รักษา
สภาพแวดลอ้มในโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนบา้นเนินพยอมมีการจดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อยา่ง
ปลอดภยั และพอเพยีง 
 การใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์  ทาง 
โรงเรียน มีการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก ใหบ้ริการดา้นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์เพือ่พฒันาครูอยา่งเพยีงพอและทัว่ถึง จากโครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการสร้างเสริม 
สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจดัหาส่ือการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบา้น
เนินพยอมมีการใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทาง โรงเรียนไดมี้การก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  และอตัลกัษณ์ทีส่ถานศึกษา
ก าหนด  ไดมี้การจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สังกดัอยา่งต่อเน่ือง จากโครงการส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบา้นเนินพยอม  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดา้นการจดัการจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั  มีจดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุก
ดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพฒันาการในทุกๆดา้นใหเ้หมาะสมกบัวยั 
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ดา้นร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกลา้มเน้ือมดัใหญ่มดัเล็กใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

ดา้นอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ความรู้สึกไดอ้ยา่งเหมาะสม  รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ รู้จกัการรอ
คอย กลา้แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผดิชอบ 

ดา้นสงัคม   เด็กช่วยเหลือตวัเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้ มีวนิยัในตนเอง เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มี
สมัมาคารวะต่อผูใ้หญ่ 

ดา้นสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จกัการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทกัษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั  จากโครงการส่งเสริมผูเ้รียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค ์ตดัสินใจ แกปั้ญหาไดอ้ยา่งสมเหตุ สมผล  ส่งผลให้โรงเรียนบา้นเนินพยอม มีการจดัประสบการณ์ที่
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็ศกัยภาพ  

การสร้างโอกาสใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข โรงเรียนบา้นเนินพยอม ได้
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กไดป้ระสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบติั
จริงดว้ยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน ้ าใจ  ความสามคัคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  
เพือ่ส่งผลใหเ้ด็กเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข จากโครงการพฒันาผูเ้รียนให้มีทกัษะในการรักการเรียนรู้และ
การพฒันาอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้โรงเรียนบา้นเนินพยอมได้มีการจดัประสบการณ์ที่สร้างโอกาสให้เด็กได้
ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบติัอยา่งมีความสุข   

จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั  โรงเรียนบา้นเนินพยอม ไดจ้ดั
บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผูเ้รียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเตม็ไปดว้ยความอบอุ่น  ความเห็น
อกเห็นใจ   มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนัและกนั  ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนรักการอยูร่่วมกนัใน
ชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนกัเรียน นอกจากน้ี โรงเรียนบา้นเนินพยอมมีหอ้งเรียนที่มี
บรรยากาศ  แจ่มใส  กวา้งขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์  การเรียนรู้  มีการตกแต่งหอ้งเรียนให้
สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้
การจดัการสภาพแวดลอ้มและการบริการที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันานาเตม็ศกัยภาพ  ส่งผลใหโ้รงเรียนไดมี้การจดั
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวยั   

ดา้นการประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดั
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก  โรงเรียนบา้นเนินพยอม มีกระบวนการ  การประเมินพฒันาการของเด็กปฐมวยั จาก
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้  และการจดักิจวตัรประจ าวนั   ดว้ยเคร่ืองมือและวธีิการที่หลากหลาย เช่น การ
สงัเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวเิคราะห์ผลพฒันาการของเด็ก  โดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วม  เพือ่ไดน้ า
ผลการประเมินไปพฒันาศกัยภาพของเด็กและพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการ
ส่งเสริมส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการท างาน รักการท างานสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต  ส่งผลให้โรงเรียนบา้นเนินพยอม   ไดมี้การประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการ
ประเมินพฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
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ผลการประเมนิตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดบัปฐมวยั 
มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

โรงเรียนบา้นเนินพยอม มีกระบวนการพฒันาเด็กที่หลากหลาย  ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย 
แขง็แรง มีสุขนิสยัที่ดี  และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้ โรงเรียนจดัใหเ้ด็กไดรั้บประทานอาหารที่สะอาด 
ถูกสุขลกัษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวยั มีการควบคุมดูแลใหเ้ด็กด่ืมนมเป็นประจ าทุกวนัอยา่งสม ่าเสมอ มีการชัง่
น ้ าหนกั วดัส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 คร้ัง มีกิจกรรมออกก าลงักายหนา้เสาธงก่อนเขา้เรียนทุกวนั จดัหา อุปกรณ์ 
ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นใหมี้ความปลอดภยั  สะดวก พร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอนัตราย มีกฎ กติกา 
ขอ้ตกลงในการดูแลตนเองใหป้ลอดภยั หลีกเล่ียงจากอนัตราย มีการจดับอร์ดใหค้วามรู้แก่เด็กเก่ียวกบัโรคติดต่อ
ในชุมชน  โรคติดต่อจากการอยูร่่วมกนั อุบติัเหตุที่เกิดขึ้นไดใ้นชีวติประจ าวนั มีการรณรงคต่์อตา้นยาเสพติด มี
การจดักิจกรรมสุขภาพดีมีสุข เพือ่ส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกายใหก้บัเด็ก และไดรั้บความร่วมมือจาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองกระด่ิง ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามยัของเด็ก นอกจากน้ียงัมีการ
ส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้ล่นกีฬาตามความสามารถ สนบัสนุนใหเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาในระดบัอ าเภอ มีการจดั
กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกวา้ง เพือ่ส่งเสริมให้เด็กมีพฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม  
มีวนิยัในตนเอง มีสมัมาคารวะกบัผูใ้หญ่  มีมารยาทที่ดี ยิม้ ไหว ้ทกัทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัร
ประจ าวนั  สามารถรับประทานอาหารดว้ยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร  รู้จกัดูแลรักษาความ
สะอาด ทั้งภายใน และ นอกหอ้งเรียน โดยการจดักิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รับผดิชอบ รู้จกัช่วยเหลือ แบ่งปันเพือ่น
ในหอ้งเรียน ท างานร่วมกบัเพือ่นๆ ได ้โดยการใชกิ้จกรรมกลุ่มในการจดัประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จกัเก็บของ
เล่น ส่ิงของเคร่ืองใช ้ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังใหน้กัเรียนรู้จกัประเพณีวฒันธรรม ดว้ยกิจกรรมอนุรักษ์
วฒันธรรมไทย รู้จกัทดแทนบุญคุณพอ่ แม่ ครู โดยจดักิจกรรมวนัส าคญัทางชาติ  กิจกรรมวนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา เช่นพอ่ วนัแม่ วนัไหวค้รู วนัเขา้พรรษา ส่งเสริมพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังใหเ้ด็กมี
ความซ่ือสตัยสุ์จริต ไม่เอาส่ิงของของผูอ่ื้นมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมัน่ใจ กลา้พดู กลา้แสดงออก ยิม้
แยม้แจ่มใส มีการจดักิจกรรมทางดา้นศิลปะ ดนตรี ใหน้กัเรียนไดว้าดภาพ ระบายสี เพือ่สร้างจินตนาการและมี
อารมณ์ผอ่งใส ใหเ้ด็กไดท้  ากิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน มีปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเพือ่น ทั้งในและนอกหอ้งเรียน โดย
ครูไดด้ าเนินการจดัประสบการณ์การเรียนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจดักิจกรรม
ร้อง เล่น เตน้ อ่าน ใหเ้ด็กไดแ้สดงออกตามศกัยภาพของตน  โรงเรียนไดส่้งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการดา้น
สติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้โดยการเขา้ร่วมโครงการบา้นนกัวทิยาศาสตร์
นอ้ยแห่งประเทศไทย  กิจกรรมสปัดาห์วทิยาศาสตร์  ท  าใหเ้ด็กไดฝึ้กปฏิบติัการทดลอง การสงัเกต ความคิด
สร้างสรรค ์รู้จกัแกปั้ญหา มีการจดักิจกรรมโครงงานเพือ่การเรียนรู้ โดยส่งเสริมใหเ้ด็กมีความสนใจเรียนรู้ส่ิง
ต่างๆ รอบตวั กลา้ซกัถามเพือ่คน้หาค าตอบ มีการจดักิจกรรมอ่านทุกวนั เพือ่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีทกัษะทางภาษา มี
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นิสยัรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านใหค้รูและเพือ่นฟัง  มีการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัทกัษะทางวชิาการในระดบัต่างๆ  มีการสร้างสรรคผ์ลงานดา้นศิลปะโดยการ
วาดภาพระบายสี การตดั ฉีก ตดั ปะ ส่งเสริมใหเ้ด็กไดเ้สนอผลงานดว้ยภาษาที่เหมาะสมตามวยั จดักิจกรรมการ
เรียนรู้นอกหอ้งเรียนเพือ่ให้เด็กไดป้ฏิสมัพนัธก์บับุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แกปั้ญหาในสถานการณ์จริง 
           2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงาน สรุป โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
- เด็กมีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง มีสุขนิสยัที่ ดี และดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้ ร้อยละ 90 ดู

จากแบบประเมินพฒันาการนกัเรียน 
- เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ร้อยละ 90 สงัเกตไดจ้ากการกลา้

พดู กลา้แสดงออก รู้จกัเขา้แถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จกัหนา้ที่รับผดิชอบ ตามที่ไดรั้บมอบหมายทั้ง
ในและนอกหอ้งเรียน ตามเขตพื้นที่รับผดิชอบ ร่าเริง แจ่มใส  

- เด็กมีพฒันาดา้นสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ไดร้้อยละ 90 สงัเกตไดจ้ากการ
ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนั รู้จกัเก็บส่ิงของเคร่ืองใช ้ทั้งของส่วนตวัและส่วนรวม รู้จกัยิม้ 
ทกัทาย อยูเ่ป็นนิจ อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

- เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญา ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้คิดเป็นร้อยละ 
90 
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวยั มีน ้ าหนกัส่วนสูงตามเกณฑ ์มี
ทกัษะการเคล่ือนไหวตามวยั สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเล่ียงต่อสภาวะที่เส่ียงต่ออุบติัเหตุ  และส่ิงเสพติด มี
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พงึประสงค ์มีจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมี
ความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ไดต้ามกิจกรรม
ประจ าวนัอยา่งดี 
 

-ดา้นการมีความคิดรวบยอด การแกปั้ญหา
ที่เกิดจากการอ่าน 
-การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้
เหมาะสมตามวยั 
-การยนืตรงเม่ือไดย้นิเพลงชาติ 
-การใชว้าจาสุภาพเหมาะสมกบัวยั 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
1) โครงการเติมดตตามวยั ร่างกายสะอาด 

    2)  โครงการปฐมวยัใส่ใจส่ิงที่อยูร่อบตวั  
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3)  โครงการเด็กดีมีวนิยั  ใฝ่คุณธรรม  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

2.1  วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
              การจดัการศึกษาปฐมวยัของโรงเรียนบา้นเนินพยอมไดมี้การก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกิจ

ของสถานศึกษาไวอ้ยา่งชดัเจน  มีองคป์ระกอบทีส่ าคญัเพือ่ที่จะขบัเคล่ือนการศึกษาระดบัปฐมวยัไดแ้ก่  การ
พฒันาวชิาการที่เนน้คุณภาพผูเ้รียนรอบดา้นตามหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั ไดมี้การพฒันาหลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวยัให้สอดคลอ้งกบับริบทของทอ้งถ่ิน  พจิารณาจากวยัของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลกัสูตรที่มุ่ง
พฒันาเด็กทุกดา้น  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สงัคม  และสติปัญญา  เพือ่ใหผู้เ้รียนมีความสุขในการเรียนรู้  มี
การพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ศกัยภาพ  ส าหรับดา้นระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนกัรับรู้  และความ
เขา้ใจการจดัการศึกษาปฐมวยั  โดยใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายไดมี้บทบาทในการมีส่วนร่วมการจดัการศึกษา  โดยให้
มีการประสานความร่วมมือเพือ่ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพ 
   โรงเรียนบา้นเนินพยอม ไดจ้ดัส่ิงอ านวยความสะดวกที่จ  าเป็นซ่ึงเอ้ือประโยชน์  และอ านวยความ
สะดวกต่อการพฒันาเด็ก  ทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สงัคม  และสติปัญญา คือ จดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพและจดัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการ
เพือ่การจดัการเรียนรู้  เช่น  จดัใหมี้หอ้งคอมพวิเตอร์เพือ่ใหเ้ด็กไดศึ้กษาหาขอ้มูลทางโลกออนไลน์  จดัใหมี้
อุปกรณ์  ของเล่น  ของใช ้ เคร่ืองนอน  เคร่ืองอ านวยความสะดวกต่างๆ ใหพ้อเพียงกบัเด็ก  โดยจดัใหเ้หมาะสม  
สะอาด  ปลอดภยั  ใหมี้มุมหนงัสือที่จ  าเป็นต่อพฒันาการของเด็ก  ใหเ้พยีงพอและเหมาะสมกบัวยั  จดัใหมี้เคร่ือง
เล่นสนาม  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภยั  จดัใหมี้พื้นที่ส าหรับแปรงฟัน  ลา้งมือ  ท  าความสะอาดร่างกาย  หอ้ง
นา้หอ้งสว้ม  พร้อมอุปกรณ์ที่จ  าเป็นและเหมาะสมกบัเด็ก มีหลกัสูตรปฐมวยัที่ยดืหยุน่และสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจดัประสบการณ์ที่ก่อใหเ้กิดการเตรียมความพร้อม  เนน้การเรียนรู้ผา่นการเล่นและ
การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง  สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติของครอบครัว  ชุมชน  และทอ้งถ่ินจดัครูที่เหมาะสมกบัการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบการศึกษาปฐมวยั  และยงั ส่งบุคลากรเขา้รับการอบรมเพือ่พฒันา
ศกัยภาพ และพฒันาคุณภาพครูดา้นการศึกษาปฐมวยัอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงส่งผลใหค้รูดา้นการศึกษาปฐมวยัทุกคน
ลว้นมีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์และออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั  มีทกัษะในการจดั
ประสบการณ์และการประเมินพฒันาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจดักิจกรรม  
ทกัษะการสงัเกต และการปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัเด็กและผูป้กครองมีการจดัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
หอ้งเรียนที่ค  านึงถึงความปลอดภยัของผูเ้รียน  ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุม
ประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ไดจ้ากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน  มุ่งเนน้ให้เกิดการเรียนรู้
แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีส่ือเทคโนโลยใีชใ้นการสืบเสาะหาความรู้ มีการจดัส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหบ้ริการดา้นส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์เพือ่พฒันาครูอยา่ง
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เพยีงพอและทัว่ถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  
และอตัลกัษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจดัท าแผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท า
รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองใหห้น่วยงานตน้สงักดัอยา่งต่อเน่ือง 
   2.2  ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- แผนการปฏิบตัิการ  
- หลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
- รายงานผลการเขา้ร่วมอบรมพฒันาของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
- โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้การจดัสภาพแวดลอ้มและบริการส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 

โดยโรงเรียนไดป้รับเปล่ียนภูมิทศัน์ รักษาสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีการคดัแยกขยะ แบ่ง
เขตรับผดิชอบใหน้กัเรียนช่วยกนัดูแลบริเวณภายในโรงเรียน 

- แผนการจดัประสบการณ์ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- มีหลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง 4 ดา้น สอดคลอ้ง
กบับริบทของทอ้งถ่ิน 
-การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกใหบ้ริการดา้นส่ือ
เทคโนโลยสีารสนเทศ อุปกรณ์เพือ่สนบัสนุนการจดั
ประสบการณ์ 
- ครูไดรั้บการพฒันาดา้นวชิาชีพ 

- จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่การเรียนรู้ อยา่ง
ปลอดภยั และพอเพยีง 
- ก าหนดแผนการพฒันาครูอยา่งชดัเจน 

 
 
แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ (ระบุแผนงานโครงการ/กิจกรรม) 
      1)  โครงการพฒันาครูสูมื้ออาชีพ ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั 
      2)  โครงการสถานศึกษา เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคญั 
1. ระดับคุณภาพ   ด ี
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

จดัการศึกษาปฐมวยัมุ่งเนน้ความส าคญัของการพฒันาการในทุกๆ ดา้น  ทั้งทางดา้นร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สงัคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวฒันธรรมในการด ารงชีวติ ซ่ึงเป็นการ
จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  เพือ่สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเป็นสุข  ภายใตค้  าวา่  เก่ง  
ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผา่นเล่น เพือ่ให้เด็กไดป้ระสบการณ์ตรง เกิดการ
เรียนรู้และมีการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซ่ึงสามารถยดืหยุน่ไดค้วาม
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรปฐมวยั ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน  มีการใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัวยั  จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพฒันาการในทุกๆดา้นใหเ้หมาะสมกบัวยั ดงัน้ี ดา้น
ร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอยา่งเหมาะสมตามจินตนาการเพือ่ใหร่้างกายทุกส่วนทั้ง
กลา้มเน้ือมดัใหญ่มดัเล็กใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพดา้นอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพฒันาการดา้นอารมณ์ความรู้สึก
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  รู้จกัยบัย ั้งชัง่ใจ รู้จกัการรอคอย กลา้แสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผดิชอบดา้นสงัคม   
เด็กช่วยเหลือตวัเองในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัได ้ มีวนิยัในตนเอง เล่นร่วมกบัผูอ่ื้นได ้มีสมัมาคารวะต่อ
ผูใ้หญ่ดา้นสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จกัการแกปั้ญหา ส่ือสารและมีทกัษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้
ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามวยั จดัประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กไดป้ระสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผา่น
การเล่น โดยลงมือปฏิบติัจริงดว้ยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพือ่ก่อใหเ้กิดความมีน ้ าใจ  ความสามคัคี  การ
แบ่งปัน  และการรอคอย  เพือ่ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข จดับรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ความสนใจใหแ้ก่ผูเ้รียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปดว้ยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ่
กนัและกนั  ซ่ึงเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุน้ใหผู้เ้รียนรักการอยูร่่วมกนัในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม ใหแ้ก่เด็กนกัเรียน 
 หอ้งเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กวา้งขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งหอ้งเรียนใหส้ดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจดัประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พฒันาการของเด็กปฐมวยั จากการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  และการจดักิจวตัรประจ าวนั   ดว้ยเคร่ืองมือและ
วธีิการที่หลากหลาย เช่น การสงัเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวเิคราะห์ผลพฒันาการของเด็ก  โดยให้
ผูป้กครองมีส่วนร่วม  เพือ่ไดน้ าผลการประเมินไปพฒันาศกัยภาพของเด็กและพฒันาการจปัระสบการณ์การ
เรียนรู้ในชั้นเรียนเพือ่พฒันาครูอยา่งเพียงพอและทัว่ถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั  และอตัลกัษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจดัท าแผนการจปัระสบ
การณ์ที่สอดคลอ้งกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมิน
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ไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานตน้สงักดัอยา่งต่อเน่ือง 
   2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบนัทึกการพฒันาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  หอ้งเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจดักิจกรรมประจ าวนั    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
- เด็กมีพฒันาการการอยา่งสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบติักิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพหอ้งเรียนเอ้ือต่อการ

เรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กดว้ยวธีิการหลากหลาย 
 

- จดัอุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอนที่
หลากหลาย 

- พฒันาเคร่ืองเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภค 

- จดักิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่
ร่วมกนั 

 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
 1)   โครงการกิจกรรมส่งเสริม สนบัสนุนตามนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษาปฐมวยั  
 2)   โครงการเด็กดีมีวนิยั  ใฝ่คุณธรรม  
สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
1. ระดับคุณภาพ  ดี 
2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 
 -  ดา้นคุณภาพของเด็ก  ไดมี้การพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้นทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ดา้นสงัคม และ
สติปัญญา 
 -  ดา้นกระบวนการบริหารและจดัการ  จดัใหค้รูมีเพยีงพอกบัชั้นเรียน  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือการ
เรียนรู้และจดัใหมี้ส่ือเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
 -  การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่ง
สมดุล  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงเล่นอยา่งมีความสุข มีการจดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
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  2.2 ข้อมูล หลกัฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจดัประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
      - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพฒันาการเด่นชดั 
- มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัที่น าสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บา้นและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองใหมี้

ส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์เด็ก 

แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
  1)  โครงการหนุนอ้ยอารมณ์ดี  มีจิตใจเบิกบาน  

2)  โครงการเด็กดีมีวนิยั  ใฝ่คุณธรรม  
3)  โครงการปฐมวยัใส่ใจเรียนรู้ส่ิงที่อยูร่อบตวั 

             4)  โครงการส่งเสริม สนบัสนุนนยบายเก่ียวกบัการศึกษาปฐมวยั 
5) โครงสถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู 
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บัญชีงบหน้าสรุปผลการด าเนินงานมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านเนินพยอม 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 

 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีพฒันาการดา้นร่างกาย แขง็แรง 
มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความ
ปลอดภยัของตนเองได ้

โครงการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บนัทึกการด่ืมนมแปรงฟัน 
บนัทึกน ้ าหนกัส่วนสูง/ภาวะโภชนาการ 

2. มีพฒันาการดา้นอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้
 

โครงการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พงึประสงค ์

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

3. มีพฒันาการดา้นสงัคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สงัคม  
 

-โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ย
ตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

4. มีพฒันาการดา้นสติปัญญา 
ส่ือสารได ้มีทกัษะการคิดพื้นฐาน 
และแสวงหาความรู้ได ้

โครงการส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
ความสามารถในการคิดอยา่งเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ
แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุ 
สมผล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 
1. มีหลกัสูตรครอบคลุม 
พฒันาการทั้ง  4 ดา้น สอดคลอ้ง
กบับริบทของทอ้งถ่ิน 

โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้การ
จดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยา่ง
รอบดา้น 

-หลกัสูตรสถานศึกษาปฐมวยั              
พทุธศกัราช 2561 
 

2. จดัครูให้เพยีงพอกบัชั้นเรียน -ส่งเสริมใหค้รูปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ที่อยา่งมีประสิทธิภาพ

จ านวนครู ต่อ หอ้งเรียน 



31 
 

และเกิดประสิทธิผล 
3. ส่งเสริมใหค้รูมีความ
เช่ียวชาญ ดา้นการจดั
ประสบการณ์ 

โครงการพฒันาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 
-  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบติัการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
-เกียรติบตัร 
-การขยายผลสู่เพือ่นครู 

4. จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือเพือ่
การเรียนรู้ อยา่งปลอดภยั และ
เพยีงพอ 

โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้การ
จดัการสภาพแวดลอ้มและการบริการ
ที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็
ศกัยภาพ 

-หลกัฐานการใชห้อ้งคอมพวิเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจง้) 
 

5. ใหบ้ริการส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือการเรียนรู้
เพือ่สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษามี
การสร้างส่งเสริม สนบัสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 

-ส่ือในหอ้งเรียน 
-หอ้งปฏิบตัิการ 

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ส่งเสริมผูบ้ริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครองชุมชน
ปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ที่อยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

-รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเดก็เป็นส าคญั 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจักษ์/ผลงานโดดเด่น 

1. จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็ก 
มีพฒันาการทุกดา้นอยา่งสมดุลเตม็
ศกัยภาพ 
 

โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้
การจดัหลกัสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบติั
อยา่งมีความสุข 
 

ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการ
ท างาน รักการท างานท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

3. จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
ใชส่ื้อและเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบั
วยั 
  

โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้
การจดัการสภาพแวดลอ้มและ
การบริการที่ส่งเสริมใหผู้เ้รียน
พฒันาเตม็ศกัยภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจดักิจกรรม 
 

4. ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพ ส่งเสริมผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการ -รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
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จริงและน าผลการประเมินพฒันาการ
เด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์
และพฒันาเด็ก 

ท างาน รักการท างานท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นไดแ้ละมีเจตคติที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต 

-รูปภาพการจดักิจกรรม 
-เกียรติบตัร 
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ส่วนที่ 3 สรุปผล และแนวทางการพฒันา 
สรุปมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
1. ระดับคุณภาพ  ดี 

2. วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

 2.1 วิธีการพัฒนา/ผลที่เกิดจากการพัฒนา 

 -  ดา้นคุณภาพของเด็ก  ไดมี้การพฒันาการเด็กทั้ง 4 ดา้นทั้งดา้นร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ดา้นสงัคม และ
สติปัญญา 
 -  ดา้นกระบวนการบริหารและจดัการ  จดัใหค้รูมีเพยีงพอกบัชั้นเรียน  จดัสภาพแวดลอ้มและส่ือการ
เรียนรู้และจดัใหมี้ส่ือเทคโนโลยเีพือ่การเรียนรู้สนบัสนุนการจดัประสบการณ์ 
 -  การจดัประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคญั  จดัประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกดา้นอยา่ง
สมดุล  สร้างโอกาสใหเ้ด็กไดรั้บประสบการณ์ตรงเล่นอยา่งมีความสุข มีการจดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

        2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจดัประสบการณ์  
      -  รูปภาพ  
       - ผลงานเด็ก 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

- เด็กมีพฒันาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพฒันาการเด่นชดั 
- มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัที่น าสู่การ

ปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บา้นและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองใหมี้

ส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์เด็ก 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพ่ือยกระดับให้สูงขึน้ 
  1)  โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

2)  โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์
3)  โครงการพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้ และพฒันาตนเอง

อยา่งต่อเน่ือง 
4)  โครงการส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ คิดสร้างสรรค ์ตดัสินใจ

แกปั้ญหาไดอ้ยา่งมีสติ สมเหตุ สมผล 
5) โครงการพฒันาผูเ้รียนและทกัษะที่จ  าเป็นตามหลกัสูตร 
6) โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้การจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ

ผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
7) โครงการพฒันาสถานศึกษาใหมี้การจดัการสภาพแวดลอ้มและการบริการที่ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันา

เตม็ศกัยภาพ 
8) โครงการส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการสร้างส่งเสริม สนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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ค      โ  เ  ย  ้  เ    ย   

     11/   3 
เ         ่     คณ           เ             คุณ     ยใ                    

.................................................................................................................................. 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2562  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2545)

ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด  และสถานศึกษาให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ถือว่า                        
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ท่ีสถานศึกษาต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  ลงวันท่ี  11  ตุลาคม  2559 
 โรงเรียนบ้านเนนิพยอม  จึงขอแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพ                         
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาดังกล่าว  ประจ าปีการศึกษา  2562 
                 ว ย 

1. นายสมพงษ์         ขันอินทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ าเย็น    ประธานคณะกรรมการ   
ด าเนินการระดับการศึกษาปฐมวัย 

2. นางสมพร            โกศล ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเมือง         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางสาวนิสากร      แสงค า ครูวิกฤตโรงเรียนบ้านเนินพยอม         กรรมการ 
4. นางสาวธัญย์รดา    ไกรนิตย์ ธุรการโรงเรียน          กรรมการและเลขานุการ 

                         
1. นางจารุนันท์    สิทธิโสภณ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเนินพยอม        ประธานคณะกรรมการ 

ด าเนินการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. นายกฤษดา     แจ่มทุ่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกระด่ิง     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ    
3. นางจีระวรรณ  หล่อประดิษฐ์ ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านเนินพยอม          กรรมการ 
4. นางสาวคนึงนิตย์  มีโยม พนักงานราชการ            กรรมการ 
5. นางนุชจรินทร์  เกษทรัพย์ ครูผู้ช่วย             กรรมการและเลขานุการ  

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังมีหน้าท่ี  ดังนี้ 
1. ประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานประจ าปีการศึกษา  2562           

โดยใช้แบบประเมินท่ีแนบ 
2. ด าเนินการประเมินมาตรฐานการศึกษาและรายงานผลให้แล้วเสร็จ 
3. เตรียมรับการประเมินระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุโขทัย  เขต 1 
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ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  2563 
 
 

      
            (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
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ค      โ  เ  ย  ้  เ    ย   

     1 /   3 
เ         ่     คณ                 ฏ                               3 

............................................................................................................................. ..... 
 ด้วยโรงเรียนบ้านเนนิพะยอม  ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563  เพื่อให้การ       
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตาม  มาตรา 39 (1)  แห่งพระราชบัญญัติ  
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  จึงขอแต่งต้ังบุคคลดังต่อไปนี้  
เป็นคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2563 

1. คณ          เ       
1.1 นางจารุนันท์  สิทธิโสภณ  ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.2 นางจีระวรรณ  หล่อประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.3 นางจันทร์เพ็ญ  พะโยม   ครูช านาญการ  คณะท างาน 
1.4 นางนุชจรินทร์     เกษทรัพย์  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 
1.5 นายประสิทธิ์  เสือคง   ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
1.6 นางสาวศศิธร    อินทร์สอน  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
1.7 นายวาทิต   สระทองเทียน  ครูอัตราจ้าง  คณะท างาน 
1.8 นางสาวคนึงนิตย ์  มีโยม   พนักงานราชการ  คณะท างาน 
1.9 นางสาวนิสากร  แสงค า   ครูวิกฤต   คณะท างาน 
1.10 นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย ์  ธุรการโรงเรียน  คณะท างาน 
 

มีหน้าท่ี  พิจารณาโครงการ  กิจกรรม  จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ                     
เป้าประสงค์  กลยุทธ์  มาตรฐานการศึกษา  แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

2. คณ        ว  ว  ้     
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.1 นางจารุนันท์       สิทธิโสภณ   ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.2 นางสาวธัญย์รดา   ไกรนิตย์   ธุรการโรงเรียน  คณะท างาน 
   ห ้      รวบรวมข้อมูลผลโครงการ  กิจกรรมต่างๆเป็นรูปเล่ม  เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา                                     
ขั้นพื้นฐาน  และเผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
การศึกษาระดับปฐมวัย 
1. นางจันทร์เพ็ญ   พะโยม   ครูช านาญการ  คณะท างาน 
   ห ้      รวบรวมข้อมูลผลโครงการ  กิจกรรมต่างๆเป็นรูปเล่ม  เพื่อเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา                                     
ขั้นพื้นฐาน  และเผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
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 ให้ผู้ท่ีได้รับค าส่ังแต่งต้ัง  วางแผนการด าเนินงานและปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเอาใจใส่  
อย่างเต็มความสามารถ  ปฏิบัติหน้าท่ีตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ                                         
ท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดผลดีกับทางราชการต่อไป 
 

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  2563 
 
 

                   
            (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
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  r 
ค      โ  เ  ย  ้  เ    ย   

     13/   3 
เ         ่     คณ                           ยใ           

.................................................................................................................................. 
 การประกันภายในสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีสร้างความมั่นใจแก่ทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษา                          
ทุกระดับ  มีคุณภาพ  และจะคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการ  จึงให้มีการประเมินและการประกัน                     
คุณภาพการศึกษา  สะท้อนถึงคุณภาพอย่างแท้จริง  เน้นการประเมินตามสภาพจริง 
 ดังนั้น  ทางโรงเรียนบ้านเนนิพยอม  จึงขอแต่งต้ังคณะท างานรับผิดชอบงานประกันภายในสถานศึกษา  
ดังต่อไปนี ้

1.          คุณ     ยใ                          ว ย  เ    ให้ค   ค ุ    ค ่                               
      เ         ้                

1.1 นางจันทร์เพ็ญ  พะโยม   ครูช านาญการ  คณะท างาน 
1.2 นางสาวนิสากร  แสงค า   ครูวิกฤต   คณะท างาน 
1.3 นางสาวธัญย์รดา            ไกรนิตย์  ธุรการโรงเรียน  คณะท างาน 

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย                    
เพื่อรอรับการประเมิน  ปีการศึกษา  2562   
  .           คุณ     ยใ                                    เ    ให้ค   ค ุ    ค ่                               
      เ         ้                

2.1 นางจารุนันท์  สิทธิโสภณ  ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
2.2 นางจีระวรรณ  หล่อประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 
1.4 นางนุชจรินทร์     เกษทรัพย์  ครูผู้ช่วย   คณะท างาน 

 

 ให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายจัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน                    
เพื่อรอรับการประเมิน  ปีการศึกษา  2562   

ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ  วันท่ี  18  มีนาคม  2563 
                                                                                

      
 

     (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
 รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
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ค าส่ังโรงเรียนบ้านเนินพยอม 

ท่ี  14/2563 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนบ้านเนนิพยอม  ปีการศึกษา  2563 
.................................................................................................................................. 
 เพื่อให้การบริหารหลักสูตร  และงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง   
กับท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง 
2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  แทนมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์   และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม                       ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  เริ่มใช้ในช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี  1 และ 4   ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และ 4 เป็นต้นมา 
 อาศัยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา  ขั้น
พื้นฐาน  ขอแต่งต้ังคณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  โรงเรียนบ้าน
เนินพยอม  ปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 
1. นายปราโมทย์     อยู่อ้น  ผอ.ร.ร.บ้านยางเมือง รกน.ผอ.ร.ร. ประธานกรรมการ 
2.นางจีระวรรณ   หล่อประดิษฐ์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
3.นางจันทร์เพ็ญ   พะโยม   ครูช านาญการ  กรรมการ 
4.นางนุชจรินทร์     เกษทรัพย์  ครูผู้ช่วย   กรรมการ                    
5.นายประสิทธิ์   เสือคง   ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
6.นางสาวศศิธร    อินทร์สอน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
7.นายวาทิต   สระทองเทียน  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
8.นางสาวคนึงนิตย ์  มีโยม   พนักงานราชการ  กรรมการ 
9.นางสาวนิสากร  แสงค า   ครูวิกฤต   กรรมการ 
10. นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย ์  ธุรการโรงเรียน  กรรมการ 
11. นางจารุนันท์    สิทธิโสภณ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
มีหน้าท่ี ดังนี้  
1. วางแผนและด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                                  
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
2. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและระเบียบวัดผลและประเมินผล  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                   
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
3. จัดพิมพ์/แก้ไขเพิ่มเติม  รูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา                                  
ขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 
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ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และบังเกิดผลดี  แก่

ทางราชการต่อไป 
 ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง ณ  วันท่ี  1   เมษายน  2563 
 

                     
            (นายปราโมทย์   อยู่อ้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 
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ค      โ  เ  ย  ้  เ    ย   
      1 /    ๓ 

เ           ่     คณ                                          
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษา                          
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของการ  
ประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                       
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.                     
๒๕๕๔ ระบุให้สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการในการพัฒนา                   
คุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนบ้านเนนิพยอม จะด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง                      
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภาครัฐและเอกชน  
จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีหน้าท่ีในการร่วมประชุม ปรึกษาหารือ                        
และด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐาน                        
การศึกษาชาติ ดังนี้ 

๑.นายปราโมทย์        อยู่อ้น        ผอ.ร.ร.บ้านยางเมือง รกน.ผอ.ร.ร. ประธานกรรมการ 
๒.นางจารุนันท์         สิทธิโสภณ ต าแหน่งครู คศ.๓  รองประธานกรรมการ 
๓. นางจีระวรรณ      หล่อประดิษฐ์ ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
4. นางนุชจรินทร์      เกษทรัพย์      ต าแหน่งครูผู้ช่วย  กรรมการ 
5. นางสาวธัญย์รดา   ไกรนิตย์ ต าแหน่งครูธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ   
การด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ         

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  วันท่ี  2๗  มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 

 ส่ัง ณ วันท่ี  2๗ มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 

                         (ลงช่ือ)                            
               (นายปราโมทย์ อยู่อ้น) 
                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
                  รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นเนินพยอม 
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    ค      โ  เ  ย  ้  เ    ย   
      1 /   3 

เ          ่     คณ                 ว           เ   คุณ     ยใ              
 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  ๒๕๔๒ ระบุให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น                                     
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีก าหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดต้องด าเนินการ                                    
อย่างต่อเนื่อง  ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ในส่วนของ                                      
การประกันคุณภาพภายในนั้น ตามประกาศคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                         
เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ก าหนดให้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 โรงเรียนบ้านเนินพยอมจะด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕62  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
มีหน้าท่ีในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ดังนี้ 

1. นายปราโมทย์    อยู่อ้น        ผอ.ร.ร.บ้านยางเมือง รกน.ผอ.ร.ร. ประธานกรรมการ 

2.นางจารุนันท์       สิทธิโสภณ ต าแหน่งครู คศ.๓  รองประธานกรรมการ 
3.นางจีระวรรณ    หล่อประดิษฐ์ ต าแหน่งครู คศ.๓  กรรมการ 
๔. นางจันทร์เพ็ญ    พะโยม ต าแหน่งครู คศ.๒  กรรมการ 
๕. นางนุชจรินทร์     เกษทรัพย์ ต าแหน่งครูผู้ช่วย   กรรมการ 
๖. นางสาวธัญย์รดา  ไกรนิตย ์ ต าแหน่งครูธุรการโรงเรียน ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
ขอให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกคน ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  

ของการด าเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
        

ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  วันท่ี  2๗  มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 

 ส่ัง ณ วันท่ี  2๗ มีนาคม  พ.ศ. 256๓ 
 

       ลงช่ือ            
                     (นายปราโมทย์ อยู่อ้น) 

                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านยางเมือง 
                             รักษาการแทนในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนนิพยอม 


