
 

รายงานการประเมินตนเอง 
( Self-Assessment  Report : SAR ) 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 

 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 



           

 
๒ 

คำนำ 
 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาท่ีสะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการนำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเม่ือสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซ่ึง
เป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที ่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาปฐมวัย            
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพเด็ก  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑ )       
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตาม
แผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา   เพื่อให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วนำเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย   ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี 

   
                                                                              

                                                                                  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
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สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
 
คำนำ                                                                                               

 
2 
 

สารบัญ 
 

3 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร  
❖ ระดับการศึกษาปฐมวัย 

5 

  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 9 
❖ ข้อมูลทั่วไป  

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

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 
o รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

- ผู้อำนวยการ 
- วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

❖ ข้อมูลอาคารสถานที่ 
- จำนวนห้องและสถานที่ 
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากร  

❖ ข้อมูลนักเรียน  
- ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

❖ ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา 
- ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

- ผลการประเมินมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 

- ผลการประเมินพัฒนาการ  
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ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

  
❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย)  

- มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก  
- มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
- มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  

  
ภาคผนวก  
❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน....  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด  

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 

❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ คำสั่งมอบหมายงาน 
❖ คำสั่งนิเทศภายใน/PLC 

 

❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
❖ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย   จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช ๒๕๖๐  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ รวม ๑๕ คน จัดชั้นเรียน ๑ ห้อง ครูผู้สอน ๑ คน ได้จัดทำ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนำเสนอผลการประเมิน             
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทาง การ
ประชุม สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก(อบ.02)  เว็บไซต์ของสถานศึกษา และเผยแพร่ในสื่อ เช่น กลุ่มไลน์ 
Facebook นอกจากนี้ได้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

  จุดเด่นที่พบ  
           มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
              ๑) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้             
เด็ก ระดับปฐมวัย ๑๕  คน  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน ๑๓  คน ส่งผลให้เด็กร้อยละ ๘๖.๖๖ มี
น้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย และจากโครงการส่งเสริมสุขภาพปฐมวัย  ส่งผลให้เด็กร้อยละ 
๙๔.๔๔ สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
              ๒) คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองแสง    
โคกน้อย  ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ร้อยละ ๙๘.๔๑  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออก
ทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
              ๓)  คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ทุกคนได้รับการฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัย
ในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มี
มารยาททางวัฒนธรรมไทยตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” เช่น การยิ้ม การไหว้ การทักทาย 
จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้
นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ร้อยละ ๙๔.๔๔  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 
             



           

 
๖ 

 ๔)  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียน
ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งคำถามในสิ่งที่
ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย          
มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริม
ศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย กิจกรรมเรียนรู้สู่
โลกกว้าง  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ร้อยละ 
๙๖.๕๖  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 
   มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการจัดการบริหารและการจัดการ  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  ๒๕๖๔  
ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย ๒๕๖๔ ที่นำกิจกรรมสะเต็ม
ศึกษาและกิจกรรมอันปลั๊ก โค้ดดิ้ง เข้ามาบรูณาการในหน่วยการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรที่ยึด
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  ๒๕๖o  ด้านครูผู้สอนมีการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน และ
ส่งเสริมครใูห้มกีารอบรมพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ทั้งจากหน่วยงานภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ในสภาวะที่โรคระบาดโควิด ๑๙  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้ส่งเสริมพัฒนา
ครูเข้ารับการอบรมการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ครูสามารถสร้างและผลิตสื่อการสอนและจัดการ
เรียนรู้ทั้งในรูปแบบ On Site ,Online ,On Demand  ได้อย่างมีคุณภาพ  โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อม
โดยคำนึงถึงความสะอาด ความปลอดภัยมีการจัดมุมประสบการณ์ต่าง ๆ  และให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ติดตั้งโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เชื่อมต่อ
ระบบอินเตอร์เน็ต  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เอกลักษณ์และ  อัตลักษณ์  มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม
ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีจัดการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 



           

 
๗ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิด
บ้านอนุบาล  การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  ได้จัดประสบการณ์
การเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการ
เล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ “ผู้นำด้านหุ่นยนต์” และ
ส่งเสริมให้เด็กเกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีเอกลักษณ์ คือ “ผู้นำด้านหุ่นยนต์” ในการศึกษา ๒๕๖๔  จึงนำ
นวัตกรรมสะเต็มศึกษา เข้ามาบรูณาการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็ก
ปฐมวัยมีเจตคติและทักษะความสามารถที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์ ผ่าน
กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย             
โดยนำกิจกรรม Unplugs Coding  เข้ามาปูพ้ืนฐานทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา  การคิดเชิงเหตุผล                      
การคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน  สามารถเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันและสื่อสารได้อย่างมีความหมาย 

จากผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้ค้นพบ
ปัญหา อุปสรรคและจุดควรพัฒนา ซึ่งโรงเรียนจะได้นำไปปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมในวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ต่อไป 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 โรงเรียนมีการเผยแพร และประชาสัมพันธผลสำเร็จของการจัดการศึกษาใหมากยิ่งขึ้น เพ่ือเปนการ   
สรางความตระหนัก และสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัยของชุมชน ผูปกครอง 
และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหมดในการบริหารจัดการศึกษา 
  
 แผนการดำเนินงานเพื่อให้ยกระดับ (๑ ระดับ) 
 แผนปฏิบัติงานที่ ๑ การประสาน สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม            
ระหวางชุมชนเพ่ิมมากขึ้นและใชขอมูลการประเมินผลคุณภาพภายในและภายนอกในการ พัฒนาคุณภาพ             
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองแสง 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 
 

 
 
❖ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ที่ตั้ง :  เลขที่ -  หมู่ที่ ๑๗  ตำบลพระลับ  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ 
โทรศัพท์ :  ๐๔๓-๙๑๕๐๘๓  โทรสาร :  ๐๔๓-๙๑๕๐๘๓      
Website :  http://nskk๑.org 
E-mail :  nongsangshool@hotmail.com 
ระดับท่ีเปิดสอน : อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

❖ พื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ทั้งหมด  :  ๕ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

http://nskk๑.org/
mailto:nongsangshool@hotmail.com
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❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕o๒    

เดิมชื่อโรงเรียนบ้านหนองแสง (คุรุราษฎร์วิทยาคาร)   จนกระท่ังในปี ๒๕o๔ ได้ทำการเปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖    ปี ๒๕๓๖   ไดท้ำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น
อนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายวิจิตร  แสนมงคล 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายทิพวัฒน์  ริยะ 
 

❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ  

๓,๐๐๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ หมู่ที ่ ๑๒ บ้านหนองแสง  หมู่ที ่ ๑๗ บ้านหนองแสง                
หมู่ที่ ๔  บ้านโคกน้อย  หมู่ที่ ๑๔  บ้านโคกน้อย   

  ๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือ
การทำนา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นท่ีเป็นที่ 
รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดย
เฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ -๔๕,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 
             ๒. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
                        โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  บริเวณใกล้เคียงเป็น  ชุมชน และร้านค้า โรงเรียนได้รับ
ความร่วมมือและให้การสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นทาง
ชุมชน  วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น 
โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E), กิจกรรมธรรมะทุกวันอังคาร 
โดยเจ้าอาวาส  กิจกรรมทำพานบายศรี  กิจกรรมทอสื่อ  กิจกรรมทำไม้กวาดดอกหญ้า   กิจกรรมจักสาน        
โดยปราชญ์ชาวบ้าน 

 
โอกาส ข้อจำกัด 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญ
ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทางาน

ต่างจังหวัดทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เก่ียวกับ

ระบบดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู 
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❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเด็กเจริญเติบโต                    

อยางสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งดานรางกาย ดานอารมณ์ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา ใช
กิจกรรมดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวดวยเพลง เปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมและสติปญญา สงผลใหเด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยชื่นชอบในดานศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะของเพลงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริ
มดานสุขภาพของรางกายของเด็ก กิจกรรมที่สงเสริม ปลูกฝงและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุ
กดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ความซื่อสัตย สุจริต 
ความกตัญ ูกตเวที เมตตากรุณามีน้ำใจ ความเสียสละและการประหยัดอดออม เพื ่อฝ กฝนและพัฒนา
พฤติกรรมและจิตใจของเด็กปฐมวัยใหสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑของโรงเรียน พรอมทั้งมุงเนนใหเด็ก
ประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันในทางท่ีดีและถูกต้อง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

รวมกันวางแผนการดำเนินการในการจัดการศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน ใหสอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ โดยใชหลักการดำเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร คณะกรรมการ
บริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสะทอนในรูปของการดำเนินงานแบบจากบนสูลาง ในรูปของนโยบายหลัก
เกณฑวิธีการจากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานเปนกรอบในการดำเนินงาน 
ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกลาวทำใหโรงเรียนทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียน โดยมีแผนปฏิบัติการประจำปเป็นแผนการในการกำหนดแนวทางปฏิบัติ 

ครูสามารถจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณใหกับเด็กท่ีหลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได
เหมาะสมกับวัยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับพอแม ผูปกครอง สงเสริมการเรียนรู
เพื่อพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาแกเด็ก จัดทำแผนการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสำคัญ
สามารถสราง พัฒนา และใชเครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย จัดสิ่งแวดล
อมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลาสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็ก
แกผูปกครองจัดทำขอมูลสารนิเทศและนำไปใชประโยชน์ในการพัฒนาเด็กสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเปนแบบอยางที่ดีตอเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของอุทิศตน ทุมเทแรงกาย 
แรงใจในการการปฏิบัติงาน และมุงมั่นพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ 

 
 



           

 
๑๒ 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



           

 
๑๓ 

❖ ผู้อำนวยการโรงเรียน  :  บ้านหนองแสงโคกน้อย 
อายุ  ๔๘  ปี   โทรศัพท ์ ๐๘๕-๖๔๗๗๔๔๗ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอก  การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย   เมื่อ  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   
รวม..๑..ปี...๖…เดือน 
 
 

 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
“ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ตามมาตรฐาน
การศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มีความฉลาดทางดิจิทัล  มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข” 

 
 

อัตลักษณ์ 
 

“ ยิ้มงา่ย   ไหว้สวย ”       
 

เอกลักษณ์ 
 

       “ ผู้นำด้านหุ่นยนต์ ” 
 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

“เรียนดี   กีฬาเด่น   มีคารวะ   กล้าแสดงออก” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  รักษ์ความเป็นไทย  ภายใต้หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิด  พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ICT เป็น  เน้นความรู้สู่อาเซียน 
4. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลายหลาย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
5. ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู ่
6. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมมาธิบาล 

 



           

 
๑๔ 

 
 
 
 

 
 

❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๑ นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง คร ู ศษ.บ. 
     (การศึกษาปฐมวัย) 

อนุบาลปีท่ี ๑-๓  

๒ นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม คร ู ค.บ. 
         (ภาษาอังกฤษ) 

ครูประจำช้ัน ป.๑ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

 

๓ นายสากล  สิทธิโคตร คร ู ศศ.บ. 
         (พัฒนาชุมชน) 

ครูประจำช้ัน ป.๒ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

 

๔ นางพิศมัย  ชุมแวงวาป ี คร ู บธ.ม. 
     (บริหารการจัดการ) 

ครูประจำช้ัน ป.๓ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานฯ 

 

๕ นางสาวแสงระวี    ดงแสง คร ู ค.บ. 
 (วิทยาศาสตร์  ชีววิทยา) 

ครูประจำช้ัน ป.๒ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

 

๖ นางพรพิสุทธ์ิ  มณีพิศุทธิ ์ คร ู กศ.ม. 
  (เทคโนโลยีการศึกษา) 

ครูประจำช้ัน ป.๔ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษาฯ 

 

๗ นางบรรจง  บุตรทา คร ู ค.ม. 
    (วิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา) 

ครูประจำช้ัน ป.๕ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

๘ นางมลาวัลย์  นกหงษ ์ คร ู ค.ม. 
   (วิจัยและประเมินผล
ทางการศึกษา) 

ครูประจำช้ัน ป.๕ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

 

๙ นางผ่องศรี  ชนะบุญ คร ู กศ.ม. 
 (หลักสูตรและการสอน) 

ครูประจำช้ัน ป.๖ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

(ภาษาอังกฤษ) 

 

๑o นางณัฐพร  แตกหนองโน คร ู ศษ.ม. 
  (การบริหารการศึกษา) 

ครูประจำช้ัน ป.๖ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 
 
 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร 



           

 
๑๕ 

๑๑ นางสาวปุณยนุช  ทรัพยส์ินพันธ์ คร ู ศษ.บ. 
     (คณิตศาสตร์ศึกษา) 

ครูประจำช้ัน ม.๑ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร ์

 

๑๒ นางสาวเมษา  โพธิ์สุวรรณ ครูอัตรา
จ้าง 

ค.บ. 
                 (เคมี) 

ครูประจำช้ัน ม.๑ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

 

๑๓ นายวรัญญู  โสชาต ิ คร ู ศษ.บ. 
            (พลศึกษา) 

ครูประจำช้ัน ม.๒ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา 

 

๑๔ นางสาวธนันญ์ภร   นนทสาร คร ู             ศษ.ม. 
  (การบริหารการศึกษา) 

ครูประจำช้ัน ม.๒ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร ์

 

๑๕ นางนงนุช พระวงศ์ คร ู กศ.ม. 
  (หลักสูตรและการสอน) 

ครูประจำช้ัน ม.๓ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย 

 

๑๖ นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ ์ คร ู ศศ.บ. 
          (ภาษาอังกฤษ) 

ครูประจำช้ัน ม.๓ 
/กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

(ภาษาอังกฤษ) 

 

๑๗ นางสาวปรียาดา  ทองบุ ธุรการ
โรงเรียน 

น.บ. 
(นิติศาสตร์) 

  

๑๘ นายสถิตคณุ  ชาวเกวียน นักการ
ภารโรง 

 มัธยมศึกษาปีท่ี ๖   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๕๕%

๔๔.๔๔%

๕๐%

ข้อมูลสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา

ปริญญาโท ปริญญาตรี ต ่ากว่าปริญญาตรี



           

 
๑๖ 
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อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3

๕

๑

3
๑ ๑

๔

แผนภูมิแสดงจ านวนนักเรียน ชาย - หญิง 
ปีการศึกษา 256๔

ชาย

หญิง

 
 
❖ ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 

 จำนวนนักเรียน ทั้งหมด  ๑๕  คน แยกเป็น 
 

ชั้น 
จำนวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ จำนวน
นักเรียน
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนคร ู
(คน) 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูไม่ครบชั้น 
อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๖ ๑ 

๑ 
สอนรวมชั้น 
อนุบาล ๑-๓ 

อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๒ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๗ ๑ 

รวม ๒๐๐ ๑๕ ๑ ๑ (ครู ๑ : เด็ก ๑๕) 
 

 

 

 
  
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้อมูลนักเรียน 
 



           

 
๑๗ 

❖  ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  

 
 
 

 
 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
อนุบาล ๑ ๖ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
อนุบาล ๒ ๒ ๑ ๘๓.๓๓ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๑ ๙๔.๔๔ 
อนุบาล ๓ ๗ ๗ ๑๐๐ ๖ ๙๕.๒๔ ๗ ๑๐๐ ๖ ๙๕.๒๔ 

รวม ๑๕ ๑๔ ๙๔.๔๔ ๑๔ ๙๘.๔๑ ๑๔ ๙๔.๔๔ ๑๓ ๙๖.๕๖ 
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แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 256๒ - 256๔

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



           

 
๑๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน ในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ตามลำดับ 
 

 
❖ จำนวนห้องและสถานที ่

ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๑ ห้อง สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖ ห้อง  
๓ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๕ ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ๑ ห้อง  
๖ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๗ ประชุม ๑ ห้อง  
๘ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๙ สนามเด็กเล่น ๑  แห่ง  
๑๐ สนามฟุตบอล ๑ แห่ง  
๑๑ โรงอาหาร ๑ แห่ง  
๑๒ ห้องน้ำครู ๔ ห้อง  
๑๓ ห้องน้ำนักเรียน ๑๒ ห้อง  

 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
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ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา
ปี 2562 89.29 85.71 89.29 78.57

ปี 2563 90.91 86.36 90.91 81.83

ปี 2564 94.44 98.41 94.44 96.56
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๑๙ 

❖ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๑๕ ๑๐๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑๕ ๑๐๐ 
๓ ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ๑๕ ๑๐๐ 
๔ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๑๕ ๑๐๐ 
๕ สนามเด็กเล่น ๑๕ ๑๐๐ 
๖ สนามฟุตบอล ๑๕ ๑๐๐ 

 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับชั้น กิจกรรม จำนวนนักเรียน (คน) 
๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ วัดสว่างโพธิชัย บ้านหนองแสง ๔๗ 
๒ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ วัดดอนแก้ว บ้านโคกน้อย  ๖๒ 
๓ อนุบาล – ประถมศึกษา ๑-๓ วัดป่าศรีบูรพา บ้านหนองแสง ๖๓ 
๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ วัดป่าแสงอรุณ / สิมอีสาน ๔๓ 
๕ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ วัดทุ่งเศรษฐี ๔๓ 
๖ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โฮงมูนมังอีสาน ๔๓ 
๗ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ พระธาตุขามแก่น ๔๓ 
๘ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ วัดหนองแวงพระอารามหลวง ๔๓ 
๙ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ บึงแก่นนคร ๔๓ 
๑๐ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ สวนสัตว์เขาสวนกวาง ๔๓ 
๑๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ อุทยานแห่งชาติภูเวียง ๔๓ 
๑๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ทัศนศึกษา ภูผาม่าน ๖๒ 
๑๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  

ขอนแก่น 
๖๒ 

 
 

 
❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓) ๗ ๗ ๑๐๐  
 

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
 



           

 
๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
๒๑ 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 

๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
             ๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                      ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
     (๑) วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตร
ปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมสะเต็มศึกษา  ส่งผลให้เกิดวิธีการพัฒนาด้านต่างๆของเด็ก ดังนี้ 
               พัฒนาการด้านร่างกาย    โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่
หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง
ได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแล
ให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรม      
ยิ้มไหว้ ทักทาย ก่อนเข้าเรียนทุกวัน  จัดหา อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อม
ใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจาก
อันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเก่ียวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่
เกิดข้ึนได้ใน มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับเด็ก และส่งเสริมสุขภาพ
ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ 
สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอก   
                พัฒนาการด้านอารมณ์   ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์
สุจริต ไม่เอาสิ่งของ ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส 
มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่อง
ใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้
ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี  และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน             
ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน   
 พัฒนาการด้านสังคม    ส่งเสริมให้เด็ก  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  เป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่   มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จัก
ดูแลรักษาความสะอาด   ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จัก
ช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับเพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ 
การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตน  และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณี
วัฒนธรรม  
              พัฒนาการด้านสติปัญญา   โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้       
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศ
ไทย  อย่างต่อเนื่อง การจัดการสอนแบบโครงงานตามแนวทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ทำให้เด็กได้
ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้   



           

 
๒๒ 

โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรัก
ภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่
ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและนำกิจกรรม
อันปลั๊กโค้ดดิ้ง เข้ามาปูพ้ืนฐานทักษะการการคิดแก้ปัญหา  การคิดเชิงเหตุผล  การคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน  
สามารถเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันและสื่อสารได้อย่างมีความหมาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์
เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙     
 

  (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
 ๒.๒.๑  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก (ตามแบบประเมิน ๔ ด้าน) 
             ๑)  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
                  ๑.๑)  เด็กร้อยละ ๘๖.๖๖   มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและตามเป้าหมาย
ของโรงเรียน 
                        ๑.๒)  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔  มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดีตามเป้าหมายของโรงเรียน 
                  ๑.๓)  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ เล่นทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่น 
                  ๑.๔)  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และ
ทรงตัวได้ดี 
            ๒)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
                 ๒.๑) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่าง
เหมาะสมตามวัย 
           ๒.๒) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

๒.๓) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรี
ได้ 
          ๒.๔) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน 
          ๒.๕) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  สามารถทำงานท่ีได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเอง 
สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว  อดทนและรอคอย รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ               
ตามท่ีได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
      ๓)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
           ๓.๑)  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมาะสม 
           ๓.๒) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ มีวินัยในตัวเอง เก็บของเล่นของใช้เข้าที่อย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
           ๓.๓) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
           ๓.๔) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทิ้งขยะได้ถูกที่ 
           ๓.๕) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
           ๓.๖) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถเล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพ่ือนได้ 

๓.๗) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
           ๓.๘) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 
           ๓.๙) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
                 สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของ



           

 
๒๓ 

ส่วนตัวและส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
      ๔) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
            ๔.๑) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖  สามารถฟังและสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้ 
            ๔.๒) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖ สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จำแนก จัดกลุ่ม เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ 
            ๔.๓) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖ สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือการ
กรำทำได้ 
           ๔.๔) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖ สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
           ๔.๕) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖  สามารถค้นหาคำตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 
           (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 ๓.๑  จุดเด่น 
 ๑.  เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง   มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์    สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

๒.  เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม  และมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๓.  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึง

ประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๔.  เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  พร้อมทั้งมีสติปัญญา

เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันเป็นอย่างดี 
๕.  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงานเป็นผู้นำทางวิชาการ  ในสถานศึกษาจัดโครงสร้าง

การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
๖.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความศรัทธา เชื่อมั่นในครูและสถานศึกษา  ชุมชนให้ความร่วมมือในการ

บริหารจัดการการจัดประสบการณ์เด็กระบบปฐมวัยเป็นอย่างดี 
๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา    
๑.  ส่งเสริมเด็กให้มีเจคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม  

กับวัย 
          ๒.  ส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
          ๓.  ส่งเสริมและพัฒนา การปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร             
ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เป็นนิสัย 

 ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
๑.   ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์แบบ  Mind  Mapping  เพ่ือให้เด็กได้ 

ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
          ๒.  ควรส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด 
ความคิดรวบยอดเพ่ิมมากขึ้น 
          ๓.  ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์
และอ่ืนๆ 
         ๔. ควรส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่หลากหลาย 
 
 
 



           

 
๒๔ 

 ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
๑)   โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
๒)   โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
๓)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๔)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  
๕)  โครงการจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี 
๖)  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  / กิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง 

 
 ๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
          (๑) วิธีการพัฒนา  

  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัย
ได้แก่  การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก 
โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้าง
ความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนรว่มทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และ
อำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูล
ทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียง
กับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ำ  เล่นทราย  ที่เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่
สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับ
เด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ี
ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการ
ที่จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครู
ด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อใน



           

 
๒๕ 

ชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหา
ความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

    ๑)  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
               ๒)  โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับชั้นเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
               ๓) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วม
อบรมพัฒนาของครูและบุคลากร 
               ๔) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม  การจัดหา/จัดทำเครื่องเล่นสนามและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
              ๕) โรงเรียนให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

   ๖) โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
              ๗)  ครูแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
              ๘)  รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี    

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๓.๑  จุดเด่น 

 ๑.  ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาท 
          ๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้ใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์  
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน  ซึ่งมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 
         ๓.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง
วิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
          ๔. ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี  โรงเรียนจัดสิง่อำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
         ๕. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
   
     



           

 
๒๖ 

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้านพร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม 

และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง       
           ๒.  ผลการประเมินตนเองไม่ได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
           ๓. กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน   
 ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 

๑.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กให้ 
เหมาะสมและเพียงพอ       
           ๒.  ควรมีการนำผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
  ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 

  ๑)  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย       
       ๒) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
         (๑) วิธีการพัฒนา   
           จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน                  
ทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม       
ในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี  มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น 
เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการ          
ในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่าง
เหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ               
ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย                  
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม  ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน
ได้ มีวินัย  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะ ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสาร
และมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม           
ให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อ
ก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน การรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข                
จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น 
ความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟ้ือต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกัน                   
ในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 



           

 
๒๗ 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้                
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน                
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึงมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด              
มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  ประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งรายงาน               
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

  ๑)  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เช่น มุม
ประสบการณ์  โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
            ๒)  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำในกิจวัตร
ประจำวัน อย่างมีความสุขตามแบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
            ๓)  ครูจัดบรรยากาศในและนอกชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีบรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  ใช้
สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
            ๔)  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามแฟ้มสะสมผลงานเด็ก   
โดยผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก       

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑  จุดเด่น 

 ๑.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์  ทำให้เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 

๒.  ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก  ซึ่งได้เด็กเรียนรู้จากการเล่น
และปฏิบัติกิจกรรม 
  ๓.  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
  ๔.  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง มี
บรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 



           

 
๒๘ 

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  

และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๒.  การผลิตสื่อที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๓.  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 ๓.๓  ข้อเสนอแนะ 
              ๑.  ควรมีการพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความ
หลากหลาย และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
            ๒. ควรมีการผลิตสือ่ที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและพัฒนาเครื่องเล่นสนาม
และระบบสาธารณูปโภคเพ่ือส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
            ๓.  ควรมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 

1. โรงเรียนโดยฝ่ายวชิาการ ควรจัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบ
มาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



           

 
๒๙ 

ภาคผนวก 

 

❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน....ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด  

❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
❖ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

❖ คำสั่งมอบหมายงาน 
❖ คำสั่งนิเทศภายใน/PLC 

 

❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร (จัดตามรายมาตรฐานและมีคำอธิบาย ๖-๘ ภาพ/ ๑ แผ่น) 
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



           

 
๓๐ 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านหนองแสงโคกน้อย 
เรื อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื อการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
..................................................................... 

 
    โดยที มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที สอง ที กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทย
ในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้
สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที  ๖ สิงหาคม  ๒๕๖๑    

        เพื อให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านบ้านหนองแสงโคกน้อย มี
คุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนบ้านบ้านหนองแสงโคกน้อย จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามาตรฐาน
การศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ในการประชุมครั ้งที    ๓ / ๒๕๖๔ เมื  อวันที  ๒๗ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

  ประกาศ ณ วันที   ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

(ลงชื อ)              
            (นายทิพวัฒน์  ริยะ) 
           ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



           

 
๓๑ 

 
 

 
 
 
 

มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย  เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ฉบับลงวันที.่...๒๗...เดือน....กุมภาพันธ์....พ.ศ....๒๕๖๔.... 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

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

ดีเลิศ 

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

ดีเลิศ 

   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 
   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
   ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
         ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
๓๒ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด 
   ๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับปฐมวัย 

 
 

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

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

  ๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

  ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

  ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ดีเลิศ บรรลุ 
  ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัด
ประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลนำผล
ประเมินพัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



           

 
๓๓ 

สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กตามมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

มาตรฐาน สรุประดับคุณภาพ  
  อ.๑ อ.๒ อ.๓  
๑.พัฒนาการด้านร่างกาย         
มาตรฐานที  ๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที ดี ๓ ๓ ๓  
  ๓ ๓ ๓  
๒.พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ         

มาตรฐานที ่๓  มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ๓ ๓ ๓  
มาตรฐานที ่๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ๓ ๓ ๓  
มาตรฐานที ่๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ๒ ๓ ๓  
๓.พัฒนาการด้านสังคม          
มาตรฐานที ่๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ๓ ๓  
มาตรฐานที ่๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย ๓ ๒ ๓  
มาตรฐานที่ ๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๓ ๓ ๓ 
 

๔.พัฒนาการด้านสติปัญญา         

มาตรฐานที ่๙  ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ๓ ๒ ๓  
มาตรฐานที ่๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ ๓ ๓ ๓  
มาตรฐานที ่๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๓ ๓ ๓  
มาตรฐานที่ ๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถในการแสวงหา
ความรู้ได้ เหมาะสมกับวัย ๓ ๓ ๓  
     

     

     

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 
๓๔ 

 
 
 

คำสั งโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ที    ๑9 / ๒๕๖๕ 

เรื อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
************************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที  ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื อง เพื อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจต าม
ความในมาตรา ๒๗ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื องการบังคับ
บัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้  

 ๑. นายทิพวัฒน์  ริยะ ๑. . ผู้อำนวยการสถานศึกษา                  ประธานกรรมการ 
         ๒. นายสากล  สิทธิโคตร            ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย  รองประธานกรรมกา 
         ๓. นางผ่องศรี  ชนะบุญ          ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย  กรรมการ 
          ๔. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง        ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑    กรรมการ 
          ๕. นางบรรจง  บุตรทา              ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย  กรรมการ  
          ๖. นางนงนุช  พระวงศ์              ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย         กรรมการและเลขานุการ 
          ๗. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม      ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย        กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

  ให้ผู้ที ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั ง  ปฏิบัติหน้าที ที ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

               ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

 
( นายทิพวัฒน์  ริยะ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 



           

 
๓๕ 

 
 
 
 
 
ที  ศธ ๐๔๐๒๕.๐ ๔.๐๓/๖๙              โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
        ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง 
        จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
  

วันที  31 มีนาคม  2564 
 
เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 
เรียน  ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา   
                         ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  อำเภอเมือง  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต ๑ จะจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการดำเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียน ใคร่ขอ
เรียนเชิญ  ดร.สัมฤทธิ์  กางเพ็ง   มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้จัดส่งคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
มายังท่าน 

 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
      

 

                                                                ( นายทิพวัฒน์  ริยะ) 
                                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 
 



           

 
๓๖ 

 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ที่  20 / 2565 

เรื่อง จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................... 

     อ้างถึง ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  ลงวันที  ๒๐ กุมภาพันธ์  
พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ และให้ประกาศนี้แทน ซึ งในกฎกระทรวงข้อ ๓  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ดำเนินการตามแผนที กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการดำเนินงาน เพื อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี เพื อให้การ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านบ้านหนองแสงโคกน้อย   เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ  
    โดยอาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๓๙ วรรคหนึ ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
       ๑) นายทิพวัฒน์  ริยะ     ผู้อำนวยการสถานศึกษา     ประธานกรรมการ 

๒) นายสากล  สิทธิโคตร  ครู                         รองประธานกรรมการ 
       ๓) นางผ่องศรี  ชนะบุญ        คร ู                     กรรมการ 
 ๔) นางนงนุช  พระวงศ์  คร ู                          กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพ  
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 
๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๑) นายทิพวัฒน์  ริยะ       ผู้อำนวยการสถานศึกษา         ประธานกรรมการ 
          ๒) นายสากล  สิทธิโคตร  คร ู                         รองประธานกรรมการ 



           

 
๓๗ 

   ๓) นางผ่องศรี  ชนะบุญ        คร ู                            กรรมการ 
 ๔) นางบรรจง  บุตรทา   คร ู                                    กรรมการ 
   ๕) นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม    คร ู                       กรรมการ  
 ๖) นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง คร ู                          กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ 
 ๑. วางแผนกำหนดแนวทางและการดำเนินการภายในโรงเรียน 

๒. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับชั้นและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที ตนเองรับผิดชอบ 

๓. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
๓. คณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๑)  นางนงนุช  พระวงศ์  คร ู                        ประธานกรรมการ 
 ๒) นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม คร ู                        รองประธานกรรมการ 
 ๓) นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ คร ู                        กรรมการ 
 ๔) นางณัฐพร  แตกหนองโน คร ู                        กรรมการ 
          ๕) นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง   คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่    
 ๑. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินระดับชั้นปฐมวัย 
 ๒.จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื อนำเสนอต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และให้แล้วเสร็จภายในวันที  ๑๕ เมษายน  
๒๕65 

๓. ปฏิบัติหน้าที อื น ๆ ตามที ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้ปฏิบัติหน้าที ด้วยความมุ่งมั นตั้งใจให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

                  สั ง  ณ  วันที   29  มีนาคม  พ.ศ.2565 
 

       (ลงชื อ)  
              (นายทิพวัฒน์  ริยะ) 

                                 ผูอ้ำนวยการโรงเรียนหนองแสงโคกน้อย 
 
 



           

 
๓๘ 

 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ที่    108 / ๒๕๖4 

เรื่อง คณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................... 

  
 โดยอาศัย อำนาจตามความในมาตรา  ๓๙วรรคหนึ ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖และ มาตรา ๒๗มาตรา ๘๖แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

1. นายทิพวัฒน์  ริยะ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
 2. นายสากล  สิทธิโคตร  ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย รองประธานกรรมการ  
           3. นางผ่องศรี  ชนะบุญ  ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กรรมการ 

4. นางบรรจง  บุตรทา  ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กรรมการ 
 5. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กรรมการ 
 6. นางนงนุช  พระวงศ์  ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้าที ่นิเทศการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

   สั ง  ณ  วันที   21  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

   (ลงชื อ)  
           (นายทิพวัฒน์  ริยะ) 

            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 

 
 

 
 



           

 
๓๙ 

 
 

 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ที ่109 /๒๕๖๔ 

เรื่อง คณะกรรมการ PLC ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................... 

  โดยอาศัย อำนาจตามความในมาตรา  ๓๙วรรคหนึ ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗มาตรา ๘๖แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านบ้านหนองแสงโคกน้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการPLC 
ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
  1. นายทิพวัฒน์  ริยะ           ผู้อำนวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
              2. นายสากล  สิทธิโคตร      ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย รองประธานกรรมการ 
              3. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม       ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย    กรรมการ 
              4. นางผ่องศรี  ชนะบุญ       ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กรรมการ 
              5. นางบรรจง  บุตรทา           ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กรรมการ 
              6. นางนงนุช  พระวงศ์              ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กรรมการ 
              7. นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง ครู ร.ร.บ้านหนองแสงโคกน้อย กรรมการและ
เลขานุการ 
  มีหน้าที ่ดำเนินการ PLC ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

                     สั ง  ณ  วันที  21 เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

        (ลงชื อ)  
               (นายทิพวัฒน์  ริยะ 

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 

 
 
 
 



           

 
๔๐ 

 
 
 
 

 
คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ที่  6 / 2565 
  เรื่อง   มอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2564 
    ---------------------------------------------- 
  อาศัยอำนาจมาตรา 39 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 เพื อให้การบริหารจัดการของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2564 จึงมอบหมายให้ข้าราชการ
ครูบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง ปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2564 ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้  
 
  สั ง  ณ  วันที   28  มกราคม  พ.ศ.2565 
 
     
 

(นายทิพวัฒน์  ริยะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



           

 
๔๑ 

บัญชีรายละเอียดการมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติ  ประจำปีการศึกษา  2564 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
แนบท้ายคำสั่งโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ท่ี 6/2565 สั่ง ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 

 

นายทพิวัฒน์  ริยะ  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ 

❖ อำนาจหน้าที่  
๑. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
๒. เป็นผู้แทนของโรงเรียน  (นิติบุคคล) 
๓. บริหารกิจการของสถานศึกษา 
๔. ระดมทรัพยากรเพื อการศึกษา 
๕. จัดทำรายงานประจำปี 
๖. อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร 
๗. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครู ลูกจ้าง 
๘. จัดทำมาตรฐานภาระงานสำหรับข้าราชการครู ลูกจ้าง 
๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู  ลูกจ้าง  

❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑. งานนิเทศการศึกษา 
๒. งานประเมินผลการปฏิบัติงาน 
๓. งานการจัดองค์กรบริหารงาน 
๔. งานพัฒนาระบบควบคุมภายใน 
๕. โครงการพัฒนาบุคลากร 

❖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
นายสากล  สิทธิโคตร  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑. รักษาราชการแทน ลำดับที   1  โดยควบคุม  กำกับ ติดตาม การปฏิบัติราชการ 
๒. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
๓. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที   2 
๔. หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที   1-3 
๕. หัวหน้างานวางแผนอัตรากำลัง 
๖. หัวหน้างานประเมินผลปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากร 
๗. หัวหน้างานวินัยและการรักษาวินัย 
๘. หัวหน้างานประสานงานชุมชน/เครือข่ายองค์กรต่างๆ 



           

 
๔๒ 

๙. หัวหน้างานอาคารสถานที   และสาธารณูปโภค 
๑๐. หัวหน้างานสวัสดิการร้านค้า 
๑๑. หัวหน้างานกิจกรรมวันสำคัญ 
๑๒. หัวหน้างานประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
๑๓. หัวหน้างานป้องกันยาเสพติด 
๑๔. หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัย 
๑๕. หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย  และจราจร 
๑๖. ผู้ช่วยงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๑๗. ผู้กำกับลูกเสือสำรอง 
๑๘. หัวหน้าประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ-เนตรนารี) 

 
❖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑. รักษาราชการแทน ลำดับที   2  โดยควบคุม  กำกับ ติดตาม การปฏิบัติราชการ 
๒. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที   4 
๓. หัวหน้าประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๔. หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั วไป 
๕. หัวหน้างานสารบรรณ 
๖. หัวหน้าระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
๗. หัวหน้างานนักเรียนยากจน / ยากจนพิเศษ 
๘. หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
๙. ผู้ช่วยงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๑๐. หัวหน้างานจัดระบบควบคุมภายใน  
๑๑. ผู้กำกับลูกเสือสามัญ 

 
❖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง ตำแหน่ง  ครู   

❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑. ครูประจำชั้นอนุบาล  1-3   
๒. หัวหน้างานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย 
๓. หัวหน้าประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย 
๔. หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรระดับการศึกษาปฐมวัย 



           

 
๔๓ 

๕. หัวหน้างานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ระดับ
 การศึกษาปฐมวัย 

๖. ผู้ช่วยงานทัศนศึกษา 
๗. ผู้ช่วยงานรับนักเรียน 
๘. ผู้ช่วยงานนิเทศการศึกษา 
๙. ผู้กำกับลูกเสือสำรอง 

❖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 

❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที   3 
๒. หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
๓. หัวหน้าประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
๔. หัวหน้างานห้องสมุด (เจ้าหน้าที บรรณารักษ์โรงเรียน) 
๕. ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที   1-3 
๖. ผู้ช่วยงานกิจกรรมวันสำคัญ 
๗. หัวหน้างานสำมะโนนักเรียน 
๘. ผู้ช่วยงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๙. ผู้ช่วยงานแนะแนวการศึกษา 
๑๐. ผู้ช่วยงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการวิจัยเพื อ พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
๑๑. ผู้ช่วยงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๑๒. ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

❖ ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 
นางสาวธนันญ์ภร  นนทสาร  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  
 ❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 

๑. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที   2 
๒. หัวหน้าเจ้าหน้าที พัสดุโรงเรียน  
๓. หัวหน้างานอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม (ขยะ) 
๔. ผู้ช่วยงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕. ผู้ช่วยงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการวิจัยเพื อ พัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
๖. ผู้ช่วยงานส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
๗. ผู้ช่วยงานปฏิคมโรงเรียน 



           

 
๔๔ 

นางสาวแสงระวี  ดงแสง  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑. ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที   2 
๒. ผู้ช่วยกลุ่มบริหารงานทั วไป 
๓. ผู้ช่วยระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
๔. ผู้ช่วยงานนักเรียนยากจน / ยากจนพิเศษ 
๕. ผู้ช่วยงานจัดระบบควบคุมภายใน  
๖. ผู้ช่วยงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
๗. ผู้ช่วยงานปฏิคมโรงเรียน 
๘. ผู้กำกับลูกเสือสามัญ 

 
❖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นางสาวเมษา  โพธิ์สุวรรณ  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 

❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑. ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที   1 
๒. ผู้ช่วยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๓. ผู้ช่วยงานนักเรียนยากจน / ยากจนพิเศษ 
๔. ผู้ช่วยงานอนามัยโรงเรียน 
๕. ผู้ช่วยงานโสตทัศนศึกษา 
๖. ผู้ช่วยงานประชาธิปไตยและสภานักเรียน 
๗. ผู้ช่วยงานพัฒนากระบวนการเรียนรู้  สื อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๘. ผู้ช่วยงานห้องสมุด 
๙. ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๑๐. ผู้ช่วยงานปฏิคมโรงเรียน 

❖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

นางสาวปรียาดา  ทองบุ  ตำแหน่ง  ธุรการโรงเรียน 

❖ งานที่ได้รับมอบหมาย 
๑. งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
๒. ลงทะเบียนรับหนังสือพร้อมตรวจสอบสิ งที ส่งมาด้วย (ถ้ามี) 
๓. จัดทำบันทึกโต้ตอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื องที เกี ยวข้องกับโรงเรียน 
๔. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เข้าแฟ้มตามประเภทหัวข้อเรื องเพื อสะดวกในการค้นหา เช่น เรื องการ

อบรมสัมมนา หนังสือเวียน คำสั ง ประกาศ 
๕. งานธุรการทั วไป งานพิมพ์หนังสือราชการของบุคลากรในโรงเรียน  และอื น ๆ ที มีส่วนได้ส่วน

เสีย ที มาขอใช้บริการโรงเรียน 



           

 
๔๕ 

๖. งานทะเบียน รับ ส่ง หนังสือทางระบบ AMSS++ และรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของระบบที 
โรงเรียนจะต้องรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที 
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 หรือหน่วยงานอื น  

๗. งานเกี ยวกับบันทึกข้อมูลเกี ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP พร้อมทั้งจัดทำเอกสารและ
ส่งงานพิมพ์เพื อให้ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 

๘. ผู้รับจ้างต้องประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และรักษาวินัย 
เช่นเดียวกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๙. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้กับทางราชการตามที ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษาที ตน
ปฏิบัติหน้าที อยู่ด้วยความซื อสัตย์สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของ
ตนโดยแสวงหาความรู้และทักษะเพิ มเติม หรือกระทำการใดเพื อให้ผลงานในหน้าที มีคุณภาพ
ดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์และชื อเสียงของทางราชการและไม่เปิดเผยความลับหรือ
ข้อมูลของทางราชการให้ผู้หนึ งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบงานนั้น ๆ 

๑๐. ผู้ช่วยงานปฏิคมโรงเรียน 

❖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



           

 
๔๖ 

 
 

ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
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กิจกรรม 
Zero 
waste 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ งแวดล้อมในโรงเรียน  ให้ผู้เรียน
ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ งแวดล้อมและช่วยกันดูแลรักษาสิ งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน  สร้าง
จิตสำนึกที ดีต่อส่วนรวมในการช่วยกันป้องกันปัญหาสิ งแวดล้อมในหลายๆด้านตามโครงการ  
โรงเรียน Zero waste school และโรงเรียน  Eco school   
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๔๙ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ได้รับเกียรติจากสภาการศึกษา  ลงพื้นที่การจัดประชุมระดมความคิดเห็นและศึกษาดูงานเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มโดยการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ 4 
ภูมิภาค” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ครั้งที่ ๔)ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ศึกษาดูงาน
โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จังหวัดขอนแก่น)   



           

 
๕๐ 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ : กิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง 
                               : กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
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๕๒ 

 
ประชุมเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 

 
 

 



           

 
๕๓ 

 
 

 
 
 



           

 
๕๔ 

 
        โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
เมื่อปี2563 รุ่นที่ 9 โดยมีการจัดกิจกรรมการทดลอง 20 กิจกรรม 2 โครงงาน  และผ่านการประเมิน    
ได้รับ  “ตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย”     
              

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



           

 
๕๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
๑.๑ มีพฒันาการด้านร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 
 

เด็กมีน ้ำหนกั ส่วนสูงตำมเกณฑม์ำตรฐำน เคล่ือนไหวร่ำงกำย
คล่องแคล่ว ทรงตวัไดดี้ ใชมื้อและตำประสำนสัมพนัธ์ไดดี้ ดูแล
รักษำสุขภำพอนำมยัส่วนตนและปฏิบติัจนเป็นนิสยั ปฏิบติัตำม
ขอ้ตกลงเก่ียวกบัควำมปลอดภยั หลีกเล่ียงสภำวะท่ีเส่ียงต่อโรค ส่ิง
เสพติด และระวงัภยัจำกบุคคล ส่ิงแวดลอ้ม และสถำนณ์ท่ีเส่ียง
อนัตรำย 

พฒันากลา้มเนือ้มดัเลก็-มดัใหญ ่

หนูๆ ฝึกสมาธ…ิก่อนเรยีน  



           

 
๕๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๒ มีพฒันาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

เด็กร่ำเริงแจ่มใส แสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกไดเ้หมำะสม รู้จกั
ยบัย ั้งชัง่ใจ อดทนในกำรรอคอย ยอมรับและพอใจใน
ควำมสำมำรถ และผลงำนของตนเองและผูอ่ื้น มีจิตส ำนึก
และค่ำนิยมท่ีดี มีควำมมัน่ใจ กลำ้พูด กลำ้แสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปัน เคำรพสิทธิ รู้หนำ้ท่ีรับผดิชอบ อดทน
อดกลัน่ ซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม จริยธรรมตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด ช่ืนชมและมีควำมสุขกลัป์ศิลปะ 
ดนตรีและกำรเคล่ือนไหว 
 

             

รอ้งร า ท าเพลง …  

หนูกลา้คดิ กลา้ท า กลา้แสดงออก…  

สรา้งสรรค ์งานศลิป์…  



           

 
๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๓ มีพฒันาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 

เด็กช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบติักิจวตัรประจ ำวนั มีวนิยั
ในตนเอง ประหยดัและพอเพียง มีส่วนร่วมดูแลรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มในและนอกหอ้งเรียน มีมำรยำทตำม
วฒันธรรมไทย เช่น กำรไหว ้กำรยิม้ ทกัทำย และมีสัมมำ
คำรวะกบัผูใ้หญ่  ยอมรับหรือเคำรพควำมแตกต่ำงระหวำ่ง
บุคคล เช่น ควำมคิด พฤติกรรม พื้นฐำนครอบครัว เช้ือชำติ 
ศำสนำ วฒันธรรม เล่นและท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นได ้แกไ้ข
ขอ้ขดัแยง้ โดยปรำศจำกกำรใชค้วำมรุนแรง 
 

หนูท าเอง หนูท าได…้  

ยิม้ง่าย…ไหวส้วย 

อยู่รว่มกบัผูอ้ืน่ได ้



           

 
๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.๔ มีพฒันาการด้านสตปัิญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

เด็กสนทนำโตต้อบและเล่ำเร่ืองใหผู้อ่ื้นเขำ้ใจ ตั้งค  ำถำมใน
ส่ิงท่ีตนสนใจหรือสงสัย และพยำยำมคน้หำค ำตอบ อ่ำน
นิทำนและเล่ำเร่ืองท่ีตนเองอ่ำนไดเ้หมำะสมกบัวยั มี
ควำมสำมำรถในกำรคิดรวบยอด กำรคิดเชิงเหตุผลทำง
คณิตศำสตร์และวทิยำศำสตร์ กำรคิดแกปั้ญหำและสำมำรถ
ตดัสินใจในเร่ืองง่ำยๆได ้สร้ำงสรรคผ์ลงำนตำมควำมคิด
และจินตนำกำร เช่น งำนศิลปะ กำรเคล่ือนไหวท่ำทำง กำร
เล่นอิสระ และใชส่ื้อเทคโนโลย ีเช่น แวน่ขยำย แม่เหลก็ 
กลอ้งดิจิตอล เป็นเคร่ืองมือในกำรเรียนรู้และแสวงหำ
ควำมรู้  
 

สนใจ…ใฝ่รู ้

สรา้งสรรค…์งานศลิป์ 

ศกึษาแหลง่เรยีนรู…้สวนสตัวข์อนแก่น 



           

 
๕๙ 

 

                                                                            

  

            

 

สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรและจดักำรสถำนศึกษำท่ี
ครอบคลุมดำ้นวชิำกำร ดำ้นครูและบุคลำกร ดำ้นขอ้มูล
สำรสนเทศ ดำ้นสภำพแวดลอ้มและส่ือเพื่อกำรเรียนรู้ และ
ระบบประกนัคุณภำพภำยในโดยเปิดโอกำสใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง
ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ มีกำรก ำกบัติดตำม
กำรด ำเนินงำนอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อสร้ำงควำม
มัน่ใจต่อคุณภำพกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 

๒.๑ มหีลกัสูตรครอบคลุมพฒันาการท้ัง ๔ 
ด้าน สอดคล้องกบับริบทของท้องถิ่น 
 

สถำนศึกษำจดัสภำพแวดลอ้มภำยในและภำยนอก
หอ้งเรียนท่ีค ำนึงถึงควำมปลอดภยั ส่งเสริมใหเ้กิดกำร
เรียนรู้เป็นรำยบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุม
ประสบกำรณ์หลำกหลำย มีส่ือกำรเรียนรู้ เช่น ของเล่น 
หนงัสือนิทำน ส่ือจำกธรรมชำติ ส่ือส ำหรับเด็กมุด ลอด 
ปีนป่ำย ส่ือเทคโนโลย ีส่ือเพื่อกำรสืบเสำะหำควำมรู้ 
 

๒.๒ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้
อย่างปลอดภัยและเพยีงพอ 
 

หอ้งเรยีนสะอาด.ปลอดภยั  



           

 
๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

๓.๑ การจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พฒันาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ครูจดัประสบกำรณ์ใหเ้ดก็มีพฒันำกำรทุกดำ้นอยำ่ง

สมดุล เตม็ศกัยภำพ รู้จกัเดก็เป็นรำยบุคคลและสร้ำง
โอกำสใหเ้ดก็ทุกคนไดรั้บประสบกำรณ์ตรง เล่นและ
ลงมือกระท ำผำ่นประสำทสัมผสั จดับรรยำกำศท่ีเอ้ือ
ต่อกำรเรียนรู้ ใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีีเหมำะสมกบัวยั 
มีกำรติดตำมและประเมินผลพฒันำกำรเด็กอยำ่งเป็น

หมัน่ฝึกฝน..มสีว่นรว่ม 

หนูมสี่วนรว่ม… 



           

 
๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 

ครูจดัประสบกำรณ์ท่ีเช่ือมกบัประสบกำรณ์เดิม ใหเ้ด็กมี
โอกำสเลือกท ำกิจกรรมอยำ่งอิสระ ตำมควำมตอ้งกำร 
ควำมสนใจ ควำมสำมำรถ ตอบสนองต่อวธีิกำรเรียนรู้ของ
เด็กเป็นรำยบุคคลหลำกหลำยรูปแบบ จำกแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลำกหลำย เด็กไดเ้ลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท ำ และ
สร้ำงองคค์วำมรู้ดว้ยตนเอง  
 

ท าในสิง่ทีช่อบ…ชอบในสิง่ทีท่ า 

เรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน… 

เรยีนรูใ้น-นอกหอ้งเรยีน 



           

 
๖๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ 
และเทคโนโลยีที่เมาะสมกบัวัย 
 

ครูจดัหอ้งเรียนใหส้ะอำด อำกำศถ่ำนเท ปลอดภยั มีพื้นท่ี
แสดงผลงำนเด็ก พื้นท่ีส ำหรับมุมประสบกำรณ์และกำรจดั
กิจกรรม เดก็มีส่วนร่วมในกำรจดัสภำพแวดลอ้มหอ้งเรียน 
เช่น ป้ำยนิเทศ กำรดูแลตน้ไม ้ครูใชส่ื้อและเทคโนโลยท่ีี
เหมำะสมกบัช่วงอำย ุระยะควำมสนใจ และวธีิกำรเรียนรู้
ของเด็ก เช่น กลอ้งดิจดตอล คอมพิวเตอร์ส ำหรับกำร
เรียนรู้กลุ่มยอ่ย ส่ือของเล่นท่ีกระตุน้ใหคิ้ดและหำค ำตอบ  
 

จดัมมุประสบการณท์ีห่ลากหลาย.. 

หอ้งเรยีนของหนูน่าอยู…่ 
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๓.๔ ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พฒันาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพฒันาเด็ก 
 

ครูประเมินพฒันำกำรเด็กจำกกิจกรรมและกิจวตัร
ประจ ำวนัดว้ยเคร่ืองมือและวธีิกำรท่ีหลำกหลำย ไม่ใช้
แบบทดสอบ วเิครำะหผ์ล กำรประเมินพฒันำกำรเดก็ โดย
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วม และน ำผลกำรประเมิน
ท่ีไดไ้ปพฒันำคุณภำพเดก็และแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรจดั
ประสบกำรณ์ท่ีมีประสิทธิภำพ  
 

ประเมนิตามพฒันาการของเดก็. 

ครูสงัเกตการท างานของเดก็… 

ผูป้กครองมสี่วนรว่ม… 



           

 
๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๒ จัดครูให้เพยีงพอกบัช้ันเรียน 
 

สถำนศึกษำ จดัครูใหเ้หมำะสมกบัภำรกิจกำรเรียนกำรสอน
หรือจดัครูท่ีจบกำรศึกษำปฐมวยัหรือผำ่นกำรอบรม
กำรศึกษำปฐมวยัอยำ่งพอเพียงกบัชั้นเรียน 
 

อบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง. 

             



           

 
๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 
 

พฒันำครูและบุคลำกรใหมี้ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำร
วเิครำะห์และออกแบบหลกัสูตรสถำนศึกษำ มีทกัษะใน
กำรจดัประสบกำรณ์และกำรประเมินพฒันำกำรเดก็ ใช้
ประสบกำรณ์ส ำคญัในกำรออกแบบกำรจดักิจกรรม          
มีกำรสังเกตและประเมินพฒันำกำรเด็กเป็นรำยบุคคล       
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ และครอบครัว 
 

             

ปฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเด็ก.ผูป้กครอง 

เพิม่ทกัษะการจดัประสบการณ.์ 



           

 
๖๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ส าหรับครู 
 

สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวก และใหบ้ริกำรส่ือ
เทคโนโลยสีำรสนเทศวสัดุ และอุปกรณ์เพื่อสนบัสนุนกำร
จดัประสบกำรณ์และพฒันำครู 
              

สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ. 

พฒันาครูอย่างต่อเน่ือง. 



           

 
๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาส
ให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

สถำนศึกษำก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ี
สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวยัและอตัลกัษณ์ท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด จดัท ำแผนพฒันำกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำท่ีสอดรับกบัมำตรฐำนท่ีสถำนศึกษำก ำหนด
และด ำเนินกำรตำมแผน มีกำรประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและ
จดัท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองประจ ำปี น ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงและพฒันำคุณภำพสถำนศึกษำ โดย
ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม และจดัส่ง
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองใหห้น่วยงำนตน้สังกดั 
 

             

ประชมุผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย. 

ประสานความรว่มมอืทกุภาคสว่น 



           

 
๖๘ 

 
บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
                                  

   รายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ฉบับนี้
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ในคราวประชุมครั้งที่  
๘ / ๒๕๖๕    เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕    เป็นที่เรียบร้อย สามารถนำไปอ้างอิงและ
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
                                                             (ลงชื่อ)........................................ 
                                                                       (นายวิรัตน์   ละน้อย) 
                                             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 
 

 
 


