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รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านศรีธนฉบับนี้ จัดท าข้ึนตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ระบุให้สถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหาร 
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาในระดับปฐมวัย 3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของเด็ก  
กระบวนการบริหารและการจัดการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
3 มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รับทราบ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมนิ
ภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 
  ขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครองนักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2561  ฉบับนี้  
คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงานฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีธน  ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 
 
       
            คณะผู้จัดท า 
         20  มีนาคม  2562 
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บทสรปุผู้บริหาร 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของสถานศึกษา 

ระดบัการศึกษาปฐมวัย 
ปีการศกึษา 2561 โรงเรียนบ้านศรธีน 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม เขต 1 
 
 โรงเรียนบ้านศรีธน ตั้งอยู่เลขที่ 174 หมู่ 7 บ้านสีทน ต าบลโคกสว่าง อ าเภอปลาปาก จงัหวัด
นครพนมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 เปิดการสอนต้ังแตร่ะดับช้ันอนุบาล 2 ถึง
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 มีจ านวนนักเรียนทั้งสิน 185 คน ระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 135  คน ครูผู้สอน  9  คน 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ดังน้ี 

มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

 
 
คุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 
2. หลักฐานสนับสนุน 
จากการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ทั้ง 3 มาตรฐาน พบว่า  
ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จัด

โครงการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบ 5 หมู่ทุกวัน มีการวัดน้ าหนักวัดส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน กิจกรรม
ส่งเสริมการตรวจสุขภาพร่างกาย กิจกรรมดื่มอาหารเสริม (นม) ทุกวันกิจกรรมออกก าลังกายด้วยกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นตามมุม กิจกรรมเสริมประสบการณ์ กิจกรรมฝึกสมาธิ 
กิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน สร้างจินตนาการ กิจกรรมการใช้กล้ามเนื้อมือในการปฏิบัติกิจกรรม
สร้างสรรค์ เช่น วาดภาพ เกมตัวต่อ สื่อทุกชนิด กิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ การปั้นดินน้ ามัน กิจกรรมฉีก ตัด 
ปะ กระดาษ กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทางด้านร่างกายที่แข็งแรง กิจกรรมนอนกลางวัน
เป็นเวลาอย่างเพียงพอ กิจกรรมจัดหอ้งน้ า ห้องส้วมที่สะอาด เหมาะส าหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรมส่งเสริมการลา้ง
หน้าแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร ส่งเสริมทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การทดลอง การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกการท างานเป็นกลุม่จากการทดลองผา่นโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และ
อ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ห้องเรียนที่สะอาด อากาศถ่ายเท 
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ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก มีพื้นที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในการจัด
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โรงเรียนบ้านศรีธนได้ให้ความส าคัญกับครูผู้สอน คือ 
จัดหาครูให้ครบช้ันเรียนและหาครูผู้สอนที่ตรงกับวิชาเอกปฐมวัย โดยจ้างครูอัตราจ้างวิชาการเอกปฐมวัย 
จ านวน 2 คน ร่วมกับครูประจ าการ 1 คน โดยส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือ
กระท าผ่านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่าง
เป็นระบบ  

3. แผนพัฒนาเพื่อให้ได้คุณภาพระดับสูงข้ีน 
แผนที่  1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
แผนที่  2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
แผนที่  3 โครงการพัฒนาทกัษะการอ่านและการเขียนค าพืน้ฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

จากการพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ทั้ง 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ท าให้ผลการด าเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนดและนักเรียนสามารถเข้าแข่งขันความสามารถทางวิชาการในระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 จนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการ
ฉีก ตัด ปะ กระดาษ และกิจกรรมปั้นดินน้ ามัน ประจ าปีการศึกษา 2561 และมีความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ในการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษาต่อไป 
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รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report) ของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
การด าเนินงานระหว่างวันท่ี  1๖ พฤษภาคม   256๑  ถึงวันท่ี ๓๑ มีนาคม  2562  ปีการศึกษา 2561 

โรงเรียนบ้านศรีธน    ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม  เขต 1  จังหวัดนครพนม 
…………………………………………………………………………. 

             1.ข้อมูลพ้ืนฐาน 
                    โรงเรียนบ้านศรีธน   ตั้งอยู่เลขที่  174 หมู่ที่  7  ต.โคกสว่าง   อ.ปลาปาก  จ.นครพนม 
เปิดสอนช้ันอนุบาลปีที่ 2  ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียนทั้งสิ้น  185  คน ระดับปฐมวัย  50 คน 
จ าแนกเป็นช้ันอนุบาลปีที่ 2  จ านวน  32  คน  ช้ันอนุบาลปีที่ 3  จ านวน  18  คน ระดับประถมศึกษา 
จ านวน  135  คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 13 คน  เขตบริการ 2 หมู่บ้านคือหมู่ที่ 3 , 7  ประชากร
ในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  จุดเด่นของโรงเรียน คือ  ครูมีความขยันและเอาใจใส่ต่อการ
จัดการเรียนการสอนของนักเรียน คุณภาพของเด็กตามมาตรฐานที่ 1 อยู่ในระดับยอดเยี่ยม จุดที่จ าเป็นต้อง
พัฒนาเร่งด่วน คือ ขาดครูประจ าการที่ตรงกับวิชาเอกปฐมวัย และขาดสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งสื่อการ
เรียนรู้ที่สนับสนุนการจัดประสบการณ์ของนักเรียน 
 
 

 
 
 
 

                 โรงเรียนบ้านศรีธน              งานประกันคุณภาพโรงเรียนบ้านศรีธน 
              2.  ผลการด าเนินงาน          

2.1 ภาพรวมโรงเรียนบ้านศรีธน มีผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยใน 
ภาพรวม 3 มาตรฐาน อยู่ในระดับ ดีเลิศ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับปฐมวัย อยู่ในระดับ 
ดี โดยมีข้อเสนอแนะ คือโรงเรียนควรพัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านให้เต็มศักยภาพ 
โดยเพิ่มสื่อประกอบการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งด้านรา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาให้
เพียงพอ ได้แก่ กิจกรรมเสรี/การเล่มตามมุม เช่น มุมบ้าน มุมหมอ มุมร้านค้ามุมบล็อก มุมหนังสือ มุม
วิทยาศาสตร์ หรือมุมธรรมชาติศึกษา กิจกรรมสร้างสรรค์ ควรมีวัสดุอุปกรณ์ เช่น การวาดภาพระบายสี การเล่น
กับสี การพิมพ์ภาพ การปั้น การพับ ฉีก ตัดปะ การประดิษฐ์เศษวัสดุ การร้อย การสาน การเล่นพลาสติก ครูควร
พัฒนาด้านสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้ง
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

2.2 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็กในภาพรวมอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม    
    1) มีวิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1   

โรงเรียนบ้านศรีธน ได้ด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 1  ได้ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก 
ด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจและสติปัญญา โดยจัด โครงการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบ ๕ หมู่ทุกวัน มีการ
วัดน้ าหนักวัดส่วนสูงเป็นประจ าทุกเดือน กิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพร่างกาย กิจกรรมดื่มอาหารเสริม 
(นม) ทุกวันกิจกรรมออกก าลังกายด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นตามมุม 
กิจกรรมเสรมิประสบการณ์ กิจกรรมฝึกสมาธิ  กิจกรรมตามตารางกิจกรรมประจ าวัน สร้างจินตนาการกิจกรรม
การใช้กล้ามเนื้อมือในการปฏิบัติกิจกรรมสร้างสรรค์  เช่น วาดภาพ เกมตัวต่อ สื่อทุกชนิด กิจกรรมสร้างสรรค์ 
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ได้แก่ การปั้นดินน้ ามัน กิจกรรมฉีก ตัด ปะ กระดาษ กิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมทีเอื้อต่อการพัฒนาทางด้าน
ร่างกายที่แข็งแรง กิจกรรมนอนกลางวันเป็นเวลาอย่างเพียงพอ กิจกรรมจัดห้องน้ า ห้องส้วมที่สะอาด เหมาะ
ส าหรับเด็กปฐมวัยกิจกรรมส่งเสริมการล้างหน้าแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน กิจกรรมล้างมือก่อน
และหลังรับประทานอาหาร  ส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การทดลอง การฝึกปฏิบัติจริง ฝึกการ
ท างานเป็นกลุ่มจากการทดลองผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะนิสัย
อันพึงประสงค์ของหลักสูตรฯ เช่น กิจกรรมเข้าคิวรับอาหาร กิจกรรมฝึกความมีระเบียบวินัย กิจกรรมออมฝาก
เงินทรัพย์ทุกวัน กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร การให้ความรัก ความอบอุ่น 
ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพ จัดกิจกรรมตามความสนใจและสนองความต้องการของเด็ก การจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเล่านิทานประกอบสื่อ กิจกรรมส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและ
ช่วยเหลือตนเองได้ ฝึกฝนระเบียบวินัย รู้จักเก็บของเข้าที่ให้ถูกต้อง การสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติตนใน
ห้องเรียนร่วมกันจัดเวรรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ ให้รู้จักการอยู่ร่วมกัน ร่วมกับผู้อื่น 
ผ่านกิจกรรมการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและที่บ้านของตนเอง จัดที่ทิ้งขยะไว้ในและนอกห้องเ รียน  
โครงการอาหารกลางวันจัดท าเพื่อให้เด็กปฐมวัยรับประทานอาหารได้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสมตามวัยและดื่ม
นมไม่เหลือทิ้ง กิจกรรมเกมการศึกษาและการเล่นตามมุมประสบการณ์ การเล่นทราย และกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะ จนส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาการส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับปฐมวัย ท าให้ผลการด าเนินการเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด และสามารถเข้าแข่งขัน
ความสามารถทางวิชาการในระดับเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ได้รับ
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรม การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ และกิจกรรมปั้นดินน้ ามัน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 

2)  มีหลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 ได้แก่ 
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาผู้เรียนปฐมวัย และโครงการบ้าน 

นักวิทยาศาสตร์น้อย 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ ดี และดแูลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ร้อยละ 100 
- เกียรติบัตร  /  รางวัลเหรียญทอง กิจกรรม  การสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัด ปะ กระดาษ   

ระดับปฐมวัย  ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีของนกัเรียน  ครั้งที่ 
68 ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 และรางวัลเหรียญทองการปั้นดดินน้ ามัน 
ระดับเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย ์

  - เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ  100 
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จกัเข้าแถว รอคิว ในการรบัประทานอาหาร รูจ้ักหน้าทีร่ับผิดชอบ 
ตามที่ได้รับมอบหมายทัง้ในและนอกหอ้งเรียน ตามเขตพื้นที่รับผิดชอบ ร่าเรงิ แจ่มใส  

- เด็กมีพัฒนาด้านสงัคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกทีด่ีของสังคม ได้ร้อยละ 100  
สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกจิวัตรประจ าวัน รู้จักเกบ็สิง่ของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รูจ้ักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  

- เด็กมีพัฒนาการด้านสตปิัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพืน้ฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิด 
เป็นรอ้ยละ 100 
  3)  แนวทางในการพัฒนายกระดบัคุณภาพให้สูงข้ึนกว่าระดบัคุณภาพเดิม (แผนงานโครงการ 
กิจกรรม / แผนการสอน) 
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       แผนที่  1  โครงการบ้านนกัวิทยาศาสตร์นอ้ย  เน้นการพฒันาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ให้
เด็กปฐมวัย ได้แก่  สังเกต  การวัด  การค านวณ  การจ าแนกประเภท  การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปส
กับสเปสและสเปสกับเวล  การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล   การลงความเห็นจากข้อมลู  การพยากรณ์      

แผนที่  2  โครงการพฒันาทักษะเด็กปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมทัง้ด้านร่างกาย  
 อารมณ์    สังคม และสติปญัญา 
      แผนที่  3  โครงการการผลิตและจัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เหมาะกับเด็กปฐมวัย 

2.3 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัคุณภาพ ดีเลิศ 
1) มีวิธีการด าเนินการพัฒนาในมาตรฐานที่ 2 

โรงเรียนบ้านศรีธน  พัฒนาการบริหารและการจัดการปฐมวัยโดยมีการก าหนด 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน   มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อน
การศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน พิจารณาจากวัยของเด็ก 
ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี ศักยภาพ ส าหรับด้านระบบ
กลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้
มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ 

โรงเรียนบ้านศรีธนได้จัดสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และอ านวย 
ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น จัดให้มีห้อง DLIT  เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้จากสื่อ  อุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ 
เครื่องนอน เครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ   ให้พอเพียงกับเด็ก โดยให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุม
หนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เล่นทราย ที่
เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นที่ส าหรับแปรงฟัน ล้างมือ ท าความสะอาดร่างกาย ห้องน้ า ห้องส้วม พร้อม
อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็น
รูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบตัิ
ด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถ่ินจัด  ครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ คือมีครูและบุคลากรที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีประสบการณ์ในการสอนปฐมวัย 

อบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย   ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
ครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถใน
การวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และการ
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คานึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีมุมประสบการณ์และสื่อการ
เรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขใน
การเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอานวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
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สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินงานและจัดทารายงานผล
การประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

2)  หลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพฒันาตามมาตรฐานที่ 2 เช่น 
   - แผนปฏิบัติการ   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  หลกัสูตรสถานศึกษา  

- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพฒันาของครูและบุคลากร  
- โครงการพฒันาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอือ้ต่อการเรียนรู้  
- แผนการจัดประสบการณ์ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐานตามหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย  
- รายงานผลการประเมินตนเองประจาป ี  

  3)  แนวทางในการพัฒนายกระดบัคุณภาพให้สูงข้ึนกว่าระดบัคุณภาพเดิม 
           แผนที่  1 โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  
           แผนที่  2 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อตอ่การเรียนรู้  
 

2.4 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ 
            1) วิธีการด าเนินการพฒันาในมาตรฐานที่ 3 

การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  โรงเรียนบ้านศรีธนได้ให้ 
ความส าคัญกับครูผู้สอน ประการแรก คือ จัดหาครูให้ครบช้ันเรียนและหาครูผู้สอนที่ตรงกับวิชาเอกปฐมวัย 
โดยจ้างครูอัตราจ้างวิชาการเอกปฐมวัย  จ านวน 2  คน ร่วมกับครูประจ าการ  1  คน   โดยส่งเสริมให้ครูจัด
ประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เดก็
ทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผสั จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู ้ใช้สือ่
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 

ประการที่  2  ส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   โดยให้ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเปน็รายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการ
วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลกัสตูรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่สง่เสรมิพัฒนาการเด็กครบ
ทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว 
   ประการที่ 3  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  โดยครูจัดประสบการณ์ที่เช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ 
ตามความต้องการ ความสนใจความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล  หลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
จากโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย   
   ประการที่ 4   จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย  โดยครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นที่แสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมุม
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ  การดูแล
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ต้นไม้  ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น 
โทรทัศน์   สื่อ DLIT คอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ   

ประการที่ 5 การประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน 
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   โดยเน้นให้ครูประเมินพัฒนาการเด็กจาก
กิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบวิเคราะห์ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพ
เด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพ 

2)  หลักฐาน/ เอกสาร /ร่องรอย ของการด าเนินการพฒันาตามมาตรฐานที่ 3 
- มุมประสบการณ์ต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน , ห้องน้ าและห้องสุขาในห้องเรียน 
- แบบบันทึกการพฒันาการของเด็ก , บันทึกน้ าหนกัและส่วนสูง , บันทกึการออมทรัพย ์
- รายงานผลการประเมินตนเอง , รายงานโครงการ , บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- บรรยากาศ ห้องเรียนแจ่มใส มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ , ป้ายนิเทศ , บัตรค า 
- ตารางการจัดกจิวัตรประจ าวัน , มุมโทรทัศน์และสื่อ DLIT , เวทีการแสดงบทบาทสมมติ-  

โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
3)  แนวทางในการพัฒนายกระดบัคุณภาพให้สูงข้ึนกว่าระดบัคุณภาพเดิม 

         แผนที่  1 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  โดยโรงเรียนจะพัฒนาสนามเด็กเล่น
ให้เด็กเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็กในด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม และสติปัญญา 
        แผนที่  2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัยโดย
ใช้กระบวนการทางการวิทยาศาสตร์ 8 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการสังเกต การวัด การค านวณ การจ าแนกประเภท 
การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวล การจัดกระท าและสื่อความหมายข้อมูล การลง
ความเห็นจากข้อมูล การพยากรณ์ เป็นต้น 
        แผนที่  3 โครงการพัฒนาทกัษะการอ่านและการเขียนค าพืน้ฐานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ในระดับช้ันอนุบาลปทีี่ 3 เพื่อสง่เสริมทักษะการอ่านและการเขียนในการเตรียมความพร้อมและส่งตอ่ในช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

-  ข้อมูลย้อนกลับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
-  ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา 
-  ค าสั่งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ 
   สถานศึกษา 
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ข้อมูลย้อนกลับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  2561 
โรงเรียนบ้านศรีธน  กลุ่มเครือข่ายปลาปากสว่างวิทย์   อ าเภอปลาปาก สพป.นครพนม  เขต 1 

………………………………………………………………………………………………………………. 
 

มาตรฐานท่ี 1  คุณภาพของผู้เรียน 
      1.พัฒนาการด้านร่างกาย 
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ด้าน
พัฒนาด้านร่างกาย โรงเรียนได้มกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมการตรวจสุขภาพร่างกาย กิจกรรมดื่มอาหารเสริม (นม) 
ทุกวัน กิจกรรมออกก าลังกายด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจงัหวะ รวมถงึกิจกรรมกลางแจ้ง แต่ทางโรงเรียน
บ้านศรีธนยังขาดสื่อที่ใช้ในกิจกรรม ทั้งอปุกรณ์และสนามเดก็เล่น ส่งผลให้ด้านพัฒนาการด้านร่างกาย อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
     2.มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน มี
พัฒนาการด้านสติปญัญา โรงเรียนได้มีการจัดส่งเสริมทกัษะทางวิทยาศาสตร์ การสงัเกต การทดลอง การฝกึ
ปฏิบัติจริง ฝกึการท างานเป็นกลุ่มจากการทดลองผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย รวมถึงกจิกรรม
สร้างสรรค์  เช่น วาดภาพ เกมตัวต่อ สื่อทุกชนิด กิจกรรมสร้างสรรค์ ได้แก่ การปั้นดินน้ ามัน กิจกรรมฉีก ตัด 
ปะ กระดาษ สง่ผลให้นักเรียนมีพฒันาการด้านสติปญัญา 
     3.พัฒนาการด้านสงัคม 
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
พัฒนาการด้านสังคม โรงเรียนได้จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมคุณลกัษณะนิสัยอันพงึประสงค์ของหลักสูตรฯ เช่น 
กิจกรรมเข้าคิวรับอาหาร กจิกรรมฝึกความมรีะเบียบวินัย ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านพฒันาการด้าน
สังคม  
     4.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ โรงเรียนไดจ้ัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อให้ความรู้ในการเลี้ยงดูบุตร การให้
ความรัก ความอบอุ่น ตลอดจนดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้
มีการแสดงออกถึงความรักต่อผู้มพีระคุณ 
 
มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 

จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและ
การจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรีธนได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
พิจารณาจากวัยของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ศักยภาพ จัดครูให้เพียงพอแก่ช้ันเรียนแต่บุคลากรในโรงเรียนยังขาดครูประจ าการที่ตรงกับวิชาเอกปฐมวัย
โดยตรง และการบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อเพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ยังไม่
เพียงพ่อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนที่มาก 
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มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จากรายงานการประเมนิตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรยีน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โรงเรียนบ้านศรีธนให้ความส าคัญกับครูผู้สอน โดยจัดหาครูให้ครบช้ันเรียน
และหาครูผู้สอนที่ตรงกับวิชาเอกปฐมวัย โดยจ้างครูอัตราจ้างวิชาการเอกปฐมวัย  จ านวน 2 คน ร่วมกับครู
ประจ าการ 1 คน โดยส่งเสริมให้ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ รู้จัก
เด็กเป็นรายบุคคลและสร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาท
สัมผัส จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผล
พัฒนาการเด็กอย่างเป็นระบบ 
 
ภาพรวม 
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ทั้ง 3 มาตรฐาน โรงเรียนบ้านศรีธน
คุณภาพของสถานศึกษาอยู่ในระดับคุณภาพ  ดีเลิศ ด้านคุณภาพของผู้เรียน โรงเรียนมสี่งเสริมการพัฒนาด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา มีการจัดกจิกรรมและโครงงานต่าง ๆ ให้เข้ากบัการส่งเสริมต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการ ผู้บริหารไดจ้ัดสิ่งอ านวยความสะดวกทีจ่ าเปน็ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และอ านวยความสะดวกต่อการพฒันาเด็กและต่อการจัดการสอนของครู แม้ทางโรงเรียนจะยังขาดด้าน
อุปกรณ์การเรียนรู้ เช่น สนามเดก็เล่น ฯลฯ และด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
พบว่า โรงเรียนยังขาดครปูระจ าการที่ตรงกบัวิชาเอกปฐมวัยโดยตรง ทางโรงเรียนจึงไดจ้ัดการแกป้ัญหาโดยการ
จ้างครูอัตราจ้างวิชาการเอกปฐมวัย  จ านวน 2  คน ร่วมกับครูประจ าการ 1 คน เพื่อให้เด็กไดเ้รียนรู้และ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเตม็ที ่
 
 
 
 
  ลงช่ือ 
          ( นายสาทิต  วารีย์ ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าก่ า(สิทธิผลนกุูล) 
 

 
   ลงช่ือ  
               ( นายอ านวย  สุทธิคุณ ) 
   ต าแหน่ง ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

   
 

                                         ลงช่ือ 
  ( นายอภิชัย    ท ามาน ) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานครพนม  เขต 1 
วันที่  19  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนศรีธน 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพเิศษ 

ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------- 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยทุธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกบัมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก ของทุกระดบัก่อนจะมกีารประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ให้สอดคลอ้งกัน จงึให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับ
ปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ลงวันที่ ๒๗  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาศูนย์
การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  พระราชบัญญัตกิารศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
มาตรา ๙ (๓) ได้ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักทีส่ าคัญข้อหนึ่ง คือ 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดย
มาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดบัและทุกประเภท  ก าหนดนโยบาย แผน
และมาตรฐานการศึกษา และมาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรีะบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึง่ของการบริหารการศึกษา ที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปเีสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพือ่รองรบัการประกัน
คุณภาพภายนอก 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา ๙(๓) มาตรา มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรา ๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการ
การ ศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุม ครั้ งที่   ๕  เมื่ อ วันที่  ๑๔  สิ งหาคม ๒๕๖๑  และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ  ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนบ้านศรีธน  จึงประกาศยกเลิกมาตรฐานการศึกษาฉบับเดิม  และประกาศใช้
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
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ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและการมีส่วนร่วมของผูเ้กีย่วข้องทั้งบคุลากร ในโรงเรียน  ผู้ปกครอง และประชาชน  ใน
ชุมชนทุกคน 

 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗    สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
                                                

   ( นายวันชัย     บัวชุม ) 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 
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มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านศรีธน 

เรื่อง   การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
และระดบัการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพเิศษ 

ฉบับลงวันที่  ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖๑  มีจ านวน  ๓  มาตรฐาน  ได้แก่ 
  มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก  
  มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ทีเ่น้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี ้
มำตรฐำนท่ี  ๑  คุณภำพของเด็ก 
 ๑.๑  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มสีุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได ้
 ๑.๓  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม 
 ๑.๔  มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
มำตรฐำนท่ี  ๒  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบรบิทของท้องถ่ิน 
 ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
 ๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสือ่เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 ๒.๕  ให้บริการสือ่เทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝา่ยมีส่วนร่วม 
มำตรฐำนท่ี  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ๓.๑  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทกุด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
 ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓  จัดบรรยากาศทีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สือ่และเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัวัย 
 ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเดก็ตามสภาพจรงิและน าผลการประเมินพัฒนาการเดก็ไปปรับปรงุ 
           การจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

  
 
 
 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนศรีธน 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
..................................................................... 

 

               โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบาย การปฏิรปู
การศึกษาในทศวรรษทีส่องที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพคนไทยและ การศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรปูระบบการประเมนิและการประกันคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
ของทุกระดับกอ่นจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรบัปรุงมาตรฐานการศึกษา ข้ันพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน จงึให้ยกเลกิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ลง
วันที่   ๒ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐   

     โรงเรียนบ้านศรีธน   จึงขอปรบัมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรยีน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสม
และสอดคล้องกัน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน การประเมิน
คุณภาพภายในและรองรบัการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ในการประชุม  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑  

เมื่อวันที่ ๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านศรีธน  มีคุณภาพและมาตรฐาน  
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

        ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่  ๖  เดือน สิงหาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
      ประกาศ ณ วันที่  ๖   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๑ 

  
 
 

( นายวันชัย   บัวชุม ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านศรีธน 
เรื่อง ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา  2561 

............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าน้ าหนัก 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๕0   

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย 
ของตนเองได ้

๑๐ 75.๐๐ ดีเลิศ 

    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ ๑๐ ๘๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม      ๑๕ ๘๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 

    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ 
แสวงหาความรู้ได ้

     ๑๕ 75.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 20   

    ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคลอ้งกับบรบิทของท้องถ่ิน  ๓ ๗5.๐๐ ดีเลิศ 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๓ ๗5.๐๐ ดีเลิศ 

    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๓ ๗5.๐๐ ดีเลิศ 

    ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ ๔ ๗5.๐๐ ดีเลิศ 

    ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

๔ ๗๐.๐๐ ดีเลิศ 

    ๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทกุฝ่ายมสี่วนร่วม ๓ ๗5.๐๐ ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓0   

๓.๑. จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็
ศักยภาพ 

๘ 75.๐๐ ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ๘ 7๐.๐๐ ดีเลิศ 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบัวัย  ๗ 7๐.๐๐ ดีเลิศ 

   ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพฒันาการเด็ก
ไปปรบัปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 

๗ 7๐.๐๐ ดีเลิศ 
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การก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๑. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
 ๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน ควรก าหนดเปน็ ระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกบัการประเมิน ดังนี ้
                     ระดับ 5  ยอดเยี่ยม   (ร้อยละ  80.00  ข้ึนไป) 
  ระดับ ๔  ดีเลิศ    (ร้อยละ  70.00 – 79.99 ) 
  ระดับ ๓  ดี    (ร้อยละ  60.00 – 69.99 ) 
  ระดับ ๒ ปานกลาง  (ร้อยละ  50.00 – 59.99 ) 

     ระดับ ๑ ก าลังพัฒนา  (ต่ ากว่าร้อยละ 50.00 ) 
๓. การก าหนดค่าเป้าหมาย ในแต่ละประเด็นพิจารณา จะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ 

เป็น ร้อยละ ตามความเหมาะสมกับบรบิทของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
การให้ความเห็นชอบ 

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านศรีธน   ประจ าปีการศึกษา 2561 

 
               ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ครั้งที่ ๓ /๒๕61 เมื่อวันที่ ๓ เดือน มีนาคม 
2561  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านศรีธน  สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาประถมศึกษาครพนม  
เขต ๑คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 
๒๕๖1 ของโรงเรียนบ้านศรีธน  เห็นชอบให้ดาเนินการประกาศได้  
                                              
 
                                                             (ลงช่ือ)     
                                                                           ( นายแพ    ค าเห็น )  
                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านศรีธน 

                                                       วันที่   ๓  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านศรีธน 

ที่     / ๒๕61 
           เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านศรีธน 

ปีการศึกษา 2561 ระดบัปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
….................................................................... 

 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง  และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 หมวด 2 การประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาที่กาหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่น 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 
 โรงเรียนบ้านศรีธน จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายค าสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เพื่อท าการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แล้วเสร็จ 
ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1.1 นายวันชัย  บัวชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายสฤษดิ์  วิเศษแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากราษฎร์บ ารุง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1.3 นายแพ   ค าเห็น   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
 1.4 นายวิชิต  รัชโน  ครูช านาญการพิเศษ    กรรมการ 
 1.5 นายนราธิป  โชคชยสุนทร  ครู            กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที่ ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดาเนินการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
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2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ประกอบด้วย  
2.1 นางเครือวัน บัวชุม   ครูช านาญการพเิศษ   ประธานกรรมการ  
2.2 นางสุธินี ศรีมาศ   ครู    กรรมการ  
2.3 นางสาวมณีกาญจน์ กอมสิน  ครูอัตราจ้าง    กรรมการและเลขานุการ 
 
3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  
3.1 นางฉันทรักษ์ วงค์ศรีชา  ครูช านาญการพเิศษ   ประธานกรรมการ  
3.2 นางกิตติยา รัชโน   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ  
3.3 นางนิรมล ภาวะดี   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
3.4 นายโกวิทย์ วงค์ศรีชา ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
3.5 นายวิชิต รัชโน   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
3.6 นางชฎาวัลย์ สมประสงค์ ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ 
3.7 นายนราธิป โชคชยสุนทร ครู     กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีหน้าท่ีดังน้ี  
1. วางแผนกาหนดแนวทางและวิธีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน  
2. ก ากับ ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา  
3. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯจากตัวแทนในคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียน และท าหน้าที่ตรวจสอบ ทบทวน รายงานคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
4. ให้โรงเรียนจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของ  

การบริหารการศึกษาที่ประกอบด้วย 8 ประการคือ  
1) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
2) จัดท าแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐาน  

การศึกษาของสถานศึกษา  
3) จัดระบบบรหิารและสารสนเทศ  
4) การด าเนินงานตามแผนพฒันาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
5) จัดให้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
6) จัดให้มกีารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
7) จัดท ารายงานประจาปีทีเ่ป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  
8) จัดให้มกีารพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

5. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายในของสถานศึกษา 
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4. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 
ประกอบด้วย 

4.1 นายวันชัย บัวชุม   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน ประธานกรรมการ 
4.2 นางเครือวัน บัวชุม   ครูช านาญการพเิศษ  กรรมการ  
4.3 นายนราธิป โชคชยสุนทร ครู    กรรมการ 
4.4 นางสุธินี ศรีมาศ  ครู    กรรมการ 
4.5 นางสาวจรีาวรรณ เพชรฤทธ์ิ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
4.6 นางสาวนลินรัตน์ หลานเศรษฐา ธุรการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่ ด าเนินการรวบรวมข้อมูล จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปี
การศึกษา 2561 เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนต่อไป 

 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ด าเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน ให้ได้
ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม ภายในวันที่ 30 
เมษายน 256๒ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การ
พัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาต่อไป 

 
ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่   7   สิงหาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 สั่ง  ณ   วันที่     7   สิงหาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 
 

    ลงช่ือ  
( นายวันชัย     บัวชุม  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านศรีธน 

ที่    14   / ๒๕6๒ 
           เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนนิงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

….................................................................... 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ได้

ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ต้ อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการ
และบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ประเมินผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา  ดังต่อไปนี ้

 
๑. นายวันชัย         บัวชุม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน  ประธานกรรมการ 
๒. นายสฤษดิ์        วิเศษแก้ว  ผู้อ านวยการโรงเรียนปลาปากราษฎรบ์ ารุง กรรมการ 
๓. นายนราธิป       โชคชยสุนทร ครูโรงเรียนบ้านศรีธน   กรรมการและเลขาฯ 

 
          มีหน้าที่    ประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  พร้อมทั้ง
ข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพื่อน าไปพัฒนาในระบบประกันต่อไป 

ทั้งนี้    ตั้งแต่วันที่   ๒๐  มีนาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 สั่ง  ณ   วันที่    ๒๐  มีนาคม     พ.ศ.    ๒๕๖๒ 
 
 

    ลงช่ือ  
( นายวันชัย     บัวชุม  ) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านศรีธน 
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แบบสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำมำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
โรงเรียนบ้ำนศรีธน   อ ำเภอปลำปำก 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ค่ำเป้ำหมำย 61 ผลกำรประเมิน 
ร้อยละ ระดับ

คุณภำพ 
ร้อยละ ระดับ

คุณภำพ 
มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน      

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มสีุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้

75.๐๐ ดีเลิศ 78.03 ดีเลิศ 

    ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ ์

๘๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 80.06 ยอดเยี่ยม 

    ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสงัคม 

๘๐.๐๐ ยอดเยี่ยม 84.62 ยอดเยี่ยม 

    ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได ้

75.๐๐ ดีเลิศ 78.26 ดีเลิศ 

เฉลี่ย 77.50 ดีเลิศ 80.24 ยอดเยี่ยม 
มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

    

    ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพฒันาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคลอ้ง
กับบริบทของทอ้งถ่ิน  

๗5.๐๐ ดีเลิศ 77.30 ดีเลิศ 

 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ๗5.๐๐ ดีเลิศ 75.00 ดีเลิศ 

    ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

๗5.๐๐ ดีเลิศ 76.00 ดีเลิศ 

    ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ 

๗5.๐๐ ดีเลิศ 78.56 ดีเลิศ 

    ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนบัสนุนการจัดประสบการณ์ 

๗๐.๐๐ ดีเลิศ 78.33 ดีเลิศ 

    ๒.๖ มีระบบบรหิารคุณภาพทีเ่ปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทกุ
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

๗5.๐๐ ดีเลิศ 77.57 ดีเลิศ 

เฉลี่ย 75.17 ดีเลิศ 77.13 ดีเลิศ 
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มาตรฐานการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย 61 ผลการประเมิน 
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
ร้อยละ ระดับ

คุณภาพ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

    

๓.๑. จัดประสบการณ์ที่สง่เสรมิใหเ้ด็กมีพฒันาการทุกด้าน     
       อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

75.๐๐ ดีเลิศ 80.00 ยอดเยี่ยม 

๓.๒ สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ 
      ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

7๐.๐๐ ดีเลิศ 73.33 ดีเลิศ 

   ๓.๓ จัดบรรยากาศทีเ่อื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่       
          เหมาะสมกับวัย  

7๐.๐๐ ดีเลิศ 73.33 ดีเลิศ 

   ๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ 
         ประเมินพัฒนาการเดก็ไปปรับปรงุการจัดประสบการณ์    
         และพัฒนาเด็ก 

7๐.๐๐ ดีเลิศ 80.00 ยอดเยี่ยม 

เฉลี่ย 71.25 ดีเลิศ 76.67 ดีเลิศ 
 

 


