
 

 

   

รายงานการประเมินตนเอง 
( Self-Assessment  Report : SAR ) 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 

 

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
๒ 

 
 
 

ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ซึ่ง
เป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับ การศึกษาปฐมวัย            
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพเด็ก  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑)       
ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตาม
แผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา   เพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้ประโยชน์ใน
การปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วน าเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่า การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็น
อย่างดี 

   
                                                                              

                                                                                  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 



 
๓ 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
 
ค าน า                                                                                               

 
๒ 

 

สารบัญ 
 

๓ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๕ 
๕ 

  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๗ 

 ข้อมูลทั่วไป ๘ 

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

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 
o รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

- ผู้อ านวยการ 
- วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ปรัชญาการจัดการศึกษา/พันธกิจ 

 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
- จ านวนห้องและสถานที่ 
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๘ 
๘ 
๙ 
๙ 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๑ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๒ 
๑๔ 
๑๔ 
๑๕ 

 ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๕ 

 ข้อมูลนักเรียน ๑๗ 

- ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
- ข้อมูลจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

๑๗ 
๑๘ 
๑๘ 

 



 
๔ 

 ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา 
- ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

๑๙ 
๑๙ 

 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

๒๐  

 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ๒๑ 

- มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ๒๑ 

- มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๒๔ 

- มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๒๖ 

  
ภาคผนวก  

 ประกาศ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน....  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

 

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา      
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ค าสั่งมอบหมายงาน 

 ค าสั่งนิเทศภายใน/PLC 

 

 ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

  

 

 

 



 
๕ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตร

การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ -๓ รวม ๑๐ คน จัดชั้นเรียน  ๓  ห้อง 
ครูผู้สอน  ๑  คน ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และน าเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่าน
ช่องทางการประชุม สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก (อบ.๐๒)  เว็บไซต์ของสถานศึกษา และเผยแพร่ในสื่อ 
เช่น กลุ่มไลน์ Facebook นอกจากนี้ได้น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ปีการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ  ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีผล
การประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ดีเลิศ และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ 

  จุดเด่นที่พบ  
      คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนตุ่นป่ามะนาว  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ อยู่ใน
ระดับดีเลิศ  บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้คือ  ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว อยู่ในระดับคุณภาพ ดีเลิศ ซึ่งมาตรฐานที่ 
๑ คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มี
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ 

 ทั้งนี้ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสติปัญญาบรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด           

การพัฒนาด้านร่างกาย  เด็กมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณ์์มาตรฐานมีการเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว
มีการทรงตัวได้ดีใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดีมีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและสามารถ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัยปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัยหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคสิ่งเสพติดและ
สถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายต่างๆ                    



 
๖ 

การพัฒนาด้านอารมณ์   เด็กร่าเริงแจ่มใสแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสมยอมรับและพอใจใน
ความสามารถของตนเองและผู้อ่ืนมีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงามเด็กกล้าพูดกล้าแสดงช่วยเหลือแบ่งปันและรู้
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง         

การพัฒนาด้านสังคม   เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและข้อตกลงของห้องได้เด็กมีวินัยใน
ตนเองมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยเช่นการไหว้การยิ้มการทักทายเป็นต้นเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดย
ปราศจากการใช้ความรุนแรง                            

การพัฒนาด้านสติปัญญา  เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  สามารถตั้งค าถาม
ในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยได้อย่างเหมาะสมกับวัย เด็กมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้ และเด็กสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก  เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีความ
เข้าใจปรัชญาแนวคิดหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นมีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอกับชั้นเรียน
และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคลสถานศึกษา อ านวยความสะดวกจัดหาสื่อวัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่พอเพียงและนอกจากนั้นสถานศึกษามีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญพบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการ
จัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มตามศักยภาพครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้าง
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรงด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขโดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็ก
ครบทุกด้านทั้งด้านร่างกายด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาโดยไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้ านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้สะอาดมีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กและพ้ืนที่จัด
กิจกรรมที่เหมาะสม ครูให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนเช่นป้ายนิเทศการท าความสะอาดห้อง การดูแล
ต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลายแต่ไม่ใช่การใช้แบบทดสอบในการวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน 
 

 
 

 

 
 



 
๗ 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุน่ป่ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 

 
ส่วนที่  ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 
 

 
 

 โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ที่ตั้ง :  เลขที่ -  หมู่ที ่ ๒ ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  ๔๐๒๗๐ 
โทรศัพท์ :  ๐๘๘-๙๖๘๕๓๑๕      

Website :  http://khch.kkzone๑.go.th/index.php  

E-mail :  sapata_fan@hotmail.com  
ระดับท่ีเปิดสอน : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 
 

 พื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ทั้งหมด  :  ๙  ไร่  ๑๐  ตารางวา 

 

 
พื้นที่โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   ภาพ จาก Google Maps  

 

ข้อมูลทั่วไป 
 

http://khch.kkzone๑.go.th/index.php
mailto:sapata_fan@hotmail.com


 
๙ 

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ 

ได้ท าการเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน
จนถึงปัจจุบัน   
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายฉะอ้อน  จุลค าภา 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นางธราภรณ์  จิตรสม 
 

 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ  ๕๐๐  คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านค าหัวช้าง   บ้านโนนตุ่น  บ้านป่ามะนาว 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือการ 
ท านา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๐,๐๐๐ – ๓๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา 

ชุมชน และแหล่งการค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้
ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติ ด
ในเด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E)  

 

โอกาส ข้อจ ากัด 
๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความส าคัญ

ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 
 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปท างาน

ต่างจังหวัดทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เก่ียวกับ

ระบบดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตราก าลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 



 
๑๐ 

 การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กเจริญเติบโตอยา

งสมบูรณ มีพัฒนาการสมวัย สมดุลทั้งดานรางกาย ดานอารมณ์ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา 
ใชกิจกรรมดนตรี กิจกรรมเคลื่อนไหวดวยเพลง เปนกิจกรรมที่สามารถสงเสริมพัฒนาการดานรางกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญญา สงผลใหเด็กมีสุนทรียภาพและมีลักษณะนิสัยชื่นชอบในดานศิลปะ 
ดนตรี การเคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะของเพลงจะชวยใหเด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีสงเสริม
การจัดกิจกรรมสงเสริมดานสุขภาพของรางกายของเด็ก กิจกรรมที่สงเสริม ปลูกฝงและพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม ใหกับเด็กปฐมวัยทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบียบวินัยความรับผิดชอบ 
หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ความซื่อสัตยสุจริต ความกตัญ  ูกตเวที เมตตากรุณามีน้ าใจ ความ
เสียสละและการประหยัดอดออม เพื่อฝกฝนและพัฒนาพฤติกรรมและจิตใจของเด็กปฐมวัยใหสามารถ
ปฏิบัติตามกฎเกณ์ของโรงเรียน พรอมทั้งมุงเนนใหเด็กประพฤติปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวันในทางที่ดี
และถูกต้อง สามารถอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุข 

รวมกันวางแผนการด าเนินการในการจัดการศึกษาในปการศึกษาปจจุบัน ใหสอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ โดยใชหลักการด าเนินงานแบบการมีสวนรวมของบุคลากร 
คณะกรรมการบริหาร และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งสะทอนในรูปของการด าเนินงานแบบจากบนสูลาง 
ในรูปของนโยบายหลักเกณ์วิธีการจากลางสูบน หาแนวทางในการจัดโครงการและวางแผนการ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
และขั้นพ้ืนฐานเปนกรอบในการด าเนินงาน ซึ่งผลจากการด าเนินงานดังกลาวท าใหโรงเรียนทราบ
จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงและใชเปนแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีแผนปฏิบัติการประจ าปเป็น
แผนการในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ 

ครูสามารถจัดกิจกรรมสรางเสริมประสบการณใหกับเด็กท่ีหลากหลาย สามารถจัดกิจกรรมได
เหมาะสมกับวัยค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล มีปฏิสัมพันธที่ดีกับพอแม ผูปกครอง สงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาดานรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญาแกเด็ก จัดท าแผนการจัดการเรียนรูที่
เนนเด็กเปนส าคัญสามารถสราง พัฒนา และใชเครื่องมือในการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลาย จัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพ่ือใหเด็กเกิดการเรียนรูได
ตลอดเวลาสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครองจัดท าขอมูลสารนิเทศและน าไปใช
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนแบบอยางที่ดีตอเด็ก 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของอุทิศตน ทุมเทแรงกาย แรงใจในการการปฏิบัติงาน และมุงมั่น
พัฒนาเด็กใหมีคุณภาพ 

 
 



 
๑๑ 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวชา้งโนนตุ่นป่ามะนาว 



 
๑๒ 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน  :  นางธราภรณ์   จิตรสม 
อายุ ๔๓ ปี    โทรศัพท์  ๐๘๘-๙๖๘๕๓๑๕    
วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี  ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)   วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป     
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  เมื่อ  ๒๐ เดือน  ธันวาคม  พ.ศ

๒๕๖๒  รวม  ๒  ปี   ๔ เดือน 
 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 
โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น าความรู้  มุ่งสู่มาตรฐาน 

อ่านออกเขียนได้  เน้นจิตอาสา น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ์ 
 

“เฒ่าแก่น้อย” 
 

 

เอกลักษณ์ 

 
 “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

ฐานตึก คือ อิฐ  ฐานชีวิต คือ การศึกษา 
 

 
พันธกิจ (Mission) 

 
๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ตาม

เกณ์์ของแต่ละระดับชั้น 
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล   



 
๑๓ 

๓.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
๕.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๖.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๗.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
๘.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๙.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑๐.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดีและลักษณะจิตสังคม 
๑๑. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และพันธกิจที่สถานศึกษา

ก าหนดขึ้น 
๑๒.   ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๑๓.   ส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๑๔. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๑๕. ส่งเสริมให้สถานศกึษามีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ

เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๑๖.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 
๑๗ . ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๑๘. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๑๙.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๒๐. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน  
๒๑.  ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๑๔ 

 
 

 จ านวนห้องและสถานที่ 
ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 

๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๑ ห้อง สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรยีนประถมศึกษา ๖ ห้อง  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓ ห้อง  
๔ ห้องผู้อ านวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๕ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๖ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๗ ประชุม ๑ ห้อง  
๘ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๙ สนามเด็กเล่น ๑ สนาม  

๑๐ สนามฟุตบอล ๑ สนาม  
๑๑ โรงอาหาร ๑ โรง  
๑๒ หอ้งน้ าครู ๒ ห้อง  
๑๓ ห้องน้ านักเรียน ๑๒ ห้อง  
 
 

 การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 

๑ ห้องสมุด ๗๔ ๑๐๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๗๔ ๑๐๐ 
๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๗๔ ๑๐๐ 
๔ สนามเด็กเล่น ๗๔ ๑๐๐ 
๕ สนามฟุตบอล ๗๔ ๑๐๐ 

 
 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
 



 
๑๕ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับชั้น กิจกรรม จ านวนนักเรียน (คน) 

๑ อนุบาลปีที่ ๑   –  
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

แปลงเกษตรบ้านค าหัวช้าง ๗๔ 

๒ อนุบาลปีที่ ๑   –  
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

แปลงเกษตรบ้านโนนตุ่น ๗๔ 

๓ อนุบาลปีที่ ๑   –  
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

แปลงเกษตรบ้านป่ามะนาว ๗๔ 

๔ อนุบาลปีที่ ๑   –  
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

วัดป่าจตุครามบ ารุง ๗๔ 

๕ อนุบาลปีที่ ๑   –  
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

วัดโคกตลาด ๗๔ 

 
 
 
 

 
 

 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๑ นางธราภรณ์  จิตรสม ผอ. ปริญญาตรี/
วิทยาศาสตร์ทั่วไป/
ประกาศนียบัตรบัณ์ิต
การบริหารการศึกษา 

ป.๔-๖ 
สาระสังคมศึกษาฯ 

 

๒ นายกิ่งศักดิ์  สารสม ครูช านาญพิเศษ ปริญญาตรี/พลศึกษา ป.๔,๕ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๓ นางลาวัลย์  อุระศิลป์ ครูช านาญการ ปริญญาโท/บริหาร
การศึกษา 

ป.๖ ทุกกลุ่มสาระ 
ม.๑  ๓ รายวชิา 

 

๔ นางวรรณา  พุฒละ ครูช านาญการ ปริญญาตรี/การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล ๑ -๓,ป.๑ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๕ นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/
วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 

ม.๓ 
๙  รายวิชา 

 

ข้อมูลครูและบุคลากร 



 
๑๖ 

 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมายเหตุ 

๖ นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/ภาษาไทย ม.๒ 
๙ รายวิชา 

 

๗ นางสาวปิยะธิดา   ค าปิคา ครูผู้ช่วย 
ปริญญาตรี/
คณิตศาสตร์  

ม.๑ 
๙ รายวิชา 

 

๘ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
พนักงาน
ราชการ 

ปริญญาตรี/
วิทยาศาสตร์   

ป.๒,๓ 
ทุกกลุ่มสาระ 

 

๙ นายสุระศักดิ์  บัวทอง นักการภารโรง มัธยมศึกษาปีที่  ๓ -  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 

 
 

 ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
                         จ านวนนักเรียน ทั้งหมด  ๙  คน แยกเป็น 
 

ชั้น 
จ านวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนคร ู
(คน) 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูไม่ครบชั้น 
อนุบาล ๑ ๒๐๐ ๔ ๑ 

๑ 
สอนรวมชั้น 
อนุบาล ๑-๓ 

อนุบาล ๒ ๒๐๐ ๒ ๑ 
อนุบาล ๓ ๒๐๐ ๓ ๑ 

รวม ๒๐๐ ๙ ๑ ๑ (ครู ๑ : เด็ก ๒๒) 

 

 

ข้อมูลนักเรียน 
 



 
๑๘ 

 

 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓) ๓ ๓ ๑๐๐  
 
 

 ข้อมูลจ านวนนักเรียนเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 



 
๑๙ 

 
 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

รวม ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

อนุบาล ๑ ๔ ๔ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ ๑๐๐ 
อนุบาล ๒ ๓ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ 
อนุบาล ๓ ๓ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๓ ๑๐๐ ๑๐๐ 

รวม ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

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

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



 
๒๐ 

 
 

 
 

ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของ 

โรงเรียนบ้านค าหวัช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

ส่วนที่ ๒ 
รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 

๒.๑ ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  ๒.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
          ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
     (๑) วิธีการพัฒนา  
 สถานศึกษามีวิธีการพัฒนาคุณภาพของเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดประสบการณ์ส าคัญพัฒนาเด็ก
ได้ครบทั้ง ๔  ด้าน และเป็นไปตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ สภาพที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยมีการจัดประสบการณ์ส าคัญและด าเนินกิจกรรมแบบ
บูรณาการตามหน่วยการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมตามตารางประจ าวันและสอนตามแนวคิด
แบบมอนเตสชอรี่ พร้อมการจัดการเรียนรู้ การลงมือปฏิบัติจริงตามกระบวนการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและ
มีพัฒนาการตามวัยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความถนัดและความสนใจจัดช่วงเวลาให้
เด็กได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอวันละประมาณ ๒-๓ ชั่วโมงปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการออกก าลัง
กาย โดยจัดประสบการณ์ในลักษณะการบูรณาการตามหน่วยการเรียน จัดอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) 
ให้เด็กครบทุกวันมีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงมีการตรวจสุขภาพผู้เรียนมีการแปรงฟันหลังอาหารการล้างมือ
ก่อนและหลังรับประทานอาหาร กิจกรรมสุขภาพอนามัยตนเองมีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม
การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหวออกก าลัง
กาย กายบริหารหน้าเสาธงกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมหนูน้อยแอโรบิคกิจกรรมป้ายความรู้การจัดบอร์ดให้
ความรู้เรื่องสิ่งเสพติดให้โทษกิจกรรมการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลมาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสภาวะเสี่ยงต่อโรค
อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด การตรวจความสะอาดของร่างกายผมเล็บมือก่อนเข้าห้องเรียนทุกวันและมีการ
ประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การพัฒนาด้านอารมณ์  โรงเรียนได้พัฒนาและส่งเสริมผู้เรียนให้มีลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกทาง
อารมณ์จิตใจและความรู้สึกท่ีเหมาะสมกับวัยมี การด าเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในตนเองกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใสควบคุมอารมณ์
ของตนเองได้ชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติผู้เรียนได้ท ากิจกรรมศิลปะที่หลากหลายโดย
บูรณาการในการเรียนรู้ตามหน่วยต่างๆฝึกท างานศิลปะอย่างมีข้ันตอนท าให้ผลงานศิลปะสวยงามและมี
ความคิดสร้างสรรค์เป็นของตนเองเมื่อท างานเสร็จแล้วครูก็จะน าผลงานของผู้เรียนมาจัดแสดงเพื่อเสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองทั้งยังส่งเสริมแรงกระตุ้นด้วยการชื่นชมยกย่องให้ก าลังใจในการทางานท า
กิจกรรมต่างๆเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีความมุ่งมั่นในการท างานอีกทั้งเน้นที่กริยามารยาทการเดินการไหว้การแสดง
ความเคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม 



 
๒๒ 

การพัฒนาด้านสังคม  ครูผู้สอนด าเนินการจัดประสบการณ์เชิงบูรณาการเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
พฤติกรรมแสดงออกด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในห้องเรียนการกราบการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและการรักการท างานเพราะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับผู้เรียนการอยู่ร่วมในสังคมต่อไป
โดยจัดให้ผู้เรียนได้ท างานด้วยวิธีการที่หลากหลายทั้งการท างานเดี่ยวท างานคู่ท างานกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่จัด
กิจกรรมตามมุมเสรีต่างๆให้ผู้เรียนได้เลือกท ากิจกรรมตามความสนใจจัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ตามระบอบประชาธิปไตยผู้เรียนจะได้ลงคะแนนเลือก
หัวหน้าห้องผลัดกันเป็นผู้น าผู้ตามและร่วมกันคิดข้อตกลงในห้องเรียนของตนเองและสามารถปฏิบัติตามได้
อย่างสร้างสรรค์ 

การพัฒนาด้านสติปัญญาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาโดยจัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดอย่างหลากหลายมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆสนใจสิ่งรอบตัวผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ด้วยการทดลองส ารวจโดยผ่านกระบวนการแก้ปัญหาทดลองปฏิบัติท าให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาได้
เหมาะสมกับวัยและเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านด้วยกิจกรรม
นิทานพาเพลินครูอ่าน/เล่าให้ฟังทุกวันจัดให้มีมุมหนังสือมีหนังสือนิทานเสริมประสบการณ์ไว้ในห้องเรียนทุก
ห้องผู้เรียนได้เข้าห้องสมุดของโรงเรียนฟังนิทานจากครูและเลือกหนังสืออ่านตามความสนใจเป็นประจ าทุก
สัปดาห์และสามารถขอยืมหนังสือจากโรงเรียนกลับบ้านไปอ่านกับคุณพ่อคุณแม่ได้ 
    (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

 ๑) การประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย พบว่า เด็กจ านวน ๑๐ คน มีพัฒนาการด้านร่างกาย
ใน ระดับด ี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๒) การประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์ พบว่า เด็กจ านวน ๑๐ คน มีพัฒนาการด้านอารมณ์
ใน ระดับด ี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓) การประเมินพัฒนาการด้านสังคม พบว่า เด็กจ านวน ๑๐ คน มีพัฒนาการด้านสังคมใน
ระดับด ี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 ๔) การประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา พบว่า เด็กจ านวน ๑๐ คน มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาใน ระดับดี  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

๕) เด็กทุกคนสามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 
  ๖)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
  ๗)  ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
  ๘)  ข้อตกลงของห้อง  
  ๙)  เกียรติบัตร 
  ๑๐)  รูปภาพกิจกรรม 
 
 



 
๒๓ 

  ๑๑) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานกิจกรรม/
โครงการ แบบประเมินและผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง ๔ ด้าน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลแบบวิเคราะห์
นักเรียนรายบุคคลสมุดประจ าตัวเด็กปฐมวัยแบบบันทึกการตรวจสุขภาพ แบบบันทึกการช่างน้ าหนัก-ส่วนสูง/
การดื่มนม/การแปรงฟัน  

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๓.๑  จุดเด่น 
เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย อารมณ์ที่ร่าเริงแจ่มใสและแสดงออกทาง

อารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข สามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม พร้อมทั้งมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความกล้า
แสดงออกของนักเรียนในด้านต่างๆรวมทั้งการส่งเสริมในด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป 

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
ความเป็นระเบียบวินัย การมีสัมมาคารวะและเคารพสิทธิผู้อ่ืน  การมีความคิดรวบยอด    

การแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน   
๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมการมีระเบียบวินัย การมีสัมมาคารวะ การพูดจา และการแก้ปัญหา ในการใช้

ชีวิตประจ าวัน เสริมทักษะอาชีพให้มากขึ้น 
  ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 

๑) ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัวัยของเด็กให้เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น
เรียนรู้อย่างมีความสุขจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม ดูแลด้านสุขนิสัยและโภชนาการเหมาะสม เด็กจึงจะ
พัฒนาศักยภาพสมองของเขาได้อย่างเต็มความสามารถสมองของเด็กเรียนรู้มากกว่าสมองของผู้ใหญ่เป็นพันๆ
เท่าเด็กเรียนรู้ทุกอย่างที่เข้ามาปะทะสิ่งที่เข้ามาปะทะล้วนเป็นข้อมูลเข้าไปกระตุ้นสมองเด็กท าให้เซลล์ต่างๆ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเส้นใยสมองและจุดเชื่อมต่อต่างๆอย่างมากมายซึ่งจะท าให้เด็กเข้าใจและเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆที่เกิดข้ึนสมองจะท าหน้าที่นี้ไปจนถึงอายุ ๑๐ ปีจากนั้นสมองจะเริ่มขจัดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจ าวัน
ทิ้งไปเพ่ือให้ส่วนที่เหลือท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ๒) ส่งเสริมพัฒนาการทุกด้านคือพัฒนาการทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม
จริยธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาเน้นสิทธิเด็กเพ่ือให้เด็กได้รับการดูแลช่วยเหลือได้รับการปกป้อง
คุ้มครองความปลอดภัยทั้งกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ พ่อแม่และครอบครัวมีส่วน
ร่วมดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด ส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า ๓ ปีที่จ าเป็นต้องได้รับการดูแลจากสถานรับเลี้ยงเด็กโดย
ผู้ท าหน้าที่ดูแลเด็กจะต้องมีความรู้ทางการศึกษาปฐมวัย ส่วนเด็กอายุ   ๓–๕ ปี ที่ได้รับการพัฒนาจาก
สถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กก าหนดให้ผู้ท าหน้าที่ดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กต้องมีความเป็นมืออาชีพและมี
ความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยเด็กด าเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการเรียนรู้ได้รับบริการที่



 
๒๔ 

มีคุณภาพด้านสุขภาพทางกายและจิตใจอย่างสม่ าเสมอ ได้รับการแก้ปัญหาข้อบกพร่องอย่างถูกต้องและทัน
ต่อสถานการณ์ 
  ๓) ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ได้รับความรู้ความเข้าใจและมีทักษะใน
การอบรมดูแล จัดประสบการณ์และจัดสภาพแวดล้อมในเด็กอย่างเหมาะสมกับระดับพัฒนาการ โดยสามารถ
เขา้ถึงความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ รายการวิทยุโทรทัศน์ Website โรงเรียนมีบทบาท
ส าคัญในการจัดกิจกรรมการให้การศึกษาแก่พ่อ แม่และผู้ปกครองในรูปแบบ การประชุมกลุ่มใหญ่ กลุ่มเล็ก 
กิจกรรมสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน แผ่นพับและจัดกิจกรรมแนะแนวความรู้ทางการศึกษาปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง 
ชุมชนและสังคม ส่งเสริมให้ผู้ปกครองร่วมประเมินผลพัฒนาการเด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วม
สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กและโรงเรียนระดับ
ปฐมวัยมีชมรมหรือสมาคมผู้ปกครองร่วมมือกับโรงเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก นอกจากนี้สื่อมวลชนมี
บทบาทส าคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ เฝ้าระวังและร่วมพัฒนาเด็กโดยวิธีเผยแพร่ความรู้และทักษะในการ
อบรมเลี้ยงดูเด็ก กระตุ้นในสังคมเห็นความส าคัญของการพัฒนาเด็ก 
 
 ๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
          (๑) วิธีการพัฒนา   

การบริหารและการจัดการผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจปรัชญาแนวคิดหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัยมีความมุ่งมั่นและพัฒนาตนเองมาโดยตลอดเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาตามที่หน่วยงานต้นสังกัด
ส่งเสริมให้ครูได้อบรมพัฒนาตนเองและน าความรู้มาใช้ในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนใช้
หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีวิสัยทัศน์มีความเป็นผู้น าจัดประชุมครูเพ่ือปรึกษาหารือนิเทศชั้นเรียนให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับผู้เรียนและการจัดกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอสนับสนุนให้มีการสอนแบบโครงงานและให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ตลอดเวลาทั้งในและนอกสถานที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางด้านวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มเวลาและเต็มศักยภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็กให้เต็มตามศักยภาพมีการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปีที่มีโครงการ/งาน/กิจกรรมที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายมีค าสั่งมอบหมายงานและหน้าที่อย่างเหมาะสมจัด
โครงสร้างการบริหารงานภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและชัดเจนส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจรและส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีการน าคณะครู
ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนๆร่วมวิชาชีพสร้างขวัญและก าลังใจแก่
บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่างๆตามความเหมาะสมและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่าย



 
๒๕ 

และทันสมัยด้านการจัดสภาพแวดล้อมพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปีการศึกษาท าให้มีห้องเรียนที่สะอาดมีอาคารเรียนที่มั่นคงมีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพที่
ใช้การได้ดีและมีความปลอดภัย 

(๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
๑) มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นกล่าวคือ โรงเรียนมีการ

ประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่นและ
โรงเรียนไดอ้อกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
จริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 
   ๒) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
ความต้องการชุมชนนโยบายรัฐบาลแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  ๓) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการเป็นไปตามเกณ์์สถานศึกษา 
  ๔) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  
  ๕) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
น าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
  ๖) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพ่ือน าความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
  ๗) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมาก
ที่สุด 
  ๘)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  รายงานกิจกรรม/
โครงการหลักสูตรสถานศึกษา  เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  บันทึกการประชุมรายงานการอบรมของครู
ผลงาน  ชิ้นงาน หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม 

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
  ๓.๑  จุดเด่น 

๑) ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัยมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 

  ๒) ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเด็กเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลาผู้เรียนผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
๑) ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 

  ๒) ผลการประเมินตนเองไม่ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 



 
๒๖ 

   ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
  การจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนเพื่อเสริมพัฒนาการเด็ก ควรจัดกิจกรรมการอบรม/สัมมนาการ
ผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 

๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
๑) ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้

ของเด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ 
           ๒) ควรมีการน าผลการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
 

 ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
         (๑) วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว มีการจัดการศึกษาปฐมวัยโดยมุ่งเน้นความส าคัญ
ของพัฒนาการในทุกๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ เพ่ือให้อยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข ภายใต้ค าว่า เก่ง  ดี มีสุข จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รูปแบบการสอนแบบโครงงาน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการ
กิจกรรมหลัก ๖ กิจกรรม เพ่ือให้เด็กได้เรียนผ่านประสบการณ์ตรงและกระบวนการคิดที่หลากหลาย เกิดการ
เรียนรู้และมีพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการ ในทุก ๆ ด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้  

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตาม
จินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านอารมณ์จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ 
รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออกช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ  

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ มีวินัยในตนเอง เล่นรวมกับ
ผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่  

ด้านสติปัญญา มีความคิด รวบยอด รู้จักการแก้ปัญหาสื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐาน
แสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย รู้จักการตั้งค าถาม และค้นหาค าตอบโดยการใช้ทักษะกระบวนการ 
ทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาและคิดสร้างสรรค์องค์ความรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศ
ไทย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้จากกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน 
และการรอคอย ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  



 
๒๗ 

จัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ห้องเรียนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้มีความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก มี
มุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ มีการตกแต่งห้องเรียน และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และจัดกิจวัตร
ประจ าวัน ด้วยเครื่องมือและวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์  การ
ส ารวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ครูจัดท าแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปีมีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
           (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
    จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการ
ประเมินคุณภาพตามเกณ์์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า  
  ๑) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญาเต็ม
ศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๒) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระท า เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุขด้วยการท าโครงงานวิทยาศาสตร์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตรสเซอรี่ 
  ๓) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่มุมประสบการณ์ โดยให้
เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความ
สนใจของเด็ก 
  ๔) ครูผู้สอนระดับปฐมวัยประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผล
การประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 



 
๒๘ 

  ๕) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  แผนการจัดการเรียนรู้  
เกียรติบัตร  โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ชิ้นงานของครูและนักเรียน หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความ
ชื่นชม  ภาพการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของครู นักเรียนผลการวิเคราะห์เด็กรายบุคคลแผนการจัด
ประสบการณ/์ผลการจัดประสบการณ์ รายงานกิจกรรม 
  (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
       ๓.๑  จุดเด่น 

๑) ครูเข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์สามารถจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

๒) ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 

                 ๓) ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ผู้ปกครอง 

    ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา  
   ๑) การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มี

ความหลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๒) การผลิตสื่อที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 

     ๓.๓  ข้อเสนอแนะ 
                     - 
     ๓.๔  แผนการพัฒนาคณุภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
            ๑) ควรมีการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

และการผลิตสื่อที่หลากหลายน าสู่การพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน 
 

 
 
 
 

 



 
๒๙ 

ภาคผนวก 

 ประกาศ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ค าสั่งมอบหมายงาน 

 ค าสั่งนิเทศภายใน/PLC 

 

 ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร  

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

 
 
 
 
 

 



 
๓๐ 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
..................................................................... 

 

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๑    
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่น        
ป่ามะนาว มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จึงก าหนดค่าเป้าหมายการ
พัฒนาตามาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ในการประชุมครั้งที่  ๒ / ๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ  ณ วันที่   ๑๘  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔    

  
       (ลงชื่อ)       
    
              (นางธราภรณ์  จิตรสม) 
           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 
 
 
 
 



 
๓๑ 

มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนบา้นค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ฉบับ ลงวันที ่๑๘  เดือนพฤษภาคม  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 กระบวนการจัดการประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

   ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
   ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
   ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
   ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
         ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
๓๒ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   ๒.๑  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับปฐมวัย 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๑.๒ มีการพฒันาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และแสดง ออก
ทางอารมณ์ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัย  
และเพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
  ๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

  ๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 
๓๓ 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ที่   ๓๐/๒๕๖๕ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
************************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒ )         

พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐาน

การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน

และระบบประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารจัดการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ 

เรื่องการบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 ๑. นางธราภรณ์      จิตรสม๑. .........ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ประธานกรรมการ  
  ๒.  นายกิ่งศักดิ์   สารสม    ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว     รองประธาน กรรมการ   
  ๓. นางสาวจุ์ามาศ   อินนามเพ็ง     ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยา กรรมการ 

 ๔. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการ 
   ๕. นางลาวัลย ์  อุระศิลป์         ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  กรรมการ 
             ๖. นางสาวจินตนา   ต่อสกุล      ครูผู้ช่วย โรงเรยีนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๗. นางสาวกาญจนา   ซาติ้ว       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๘  นางสาวปิยะธิดา   ค าปิคา      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๙. นางวรรณา   พุฒละ  ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการและเลขานุการ 
             ๑๐. นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                                                            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



 
๓๔ 

 มีหน้าที่  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาทั้งระดับปฐมวัยและ
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                 

                                                                                       
                ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 

                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๕ 

 
 

    
 
ที่ ศธ ๐๔๐๒๕.๐๙.๑๗/๔๒                                                                  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                                                         ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง 
                                               จังหวัดขอนแก่น   ๔๐๒๗๐ 
 

                                                                    ๑  เมษายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 

เรียน  นางสาวจุ์ามาศ  อินนามเพ็ง ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 

ด้วยโรงเรียนหินกองวิทยา   อ าเภอ  บ้านฝาง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  
เขต ๑ จะจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาโรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญ  
นางสาวจุ์ามาศ   อินนามเพ็ง  มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ พร้อมหนังสือนี้  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ได้จัดส่งค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยมายังท่าน 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 

                                      

          ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

 
 
 



 
๓๖ 

 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหวัช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

ที่   ๔๐/๒๕๖๕ 
เรื่อง จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

............................................................... 
อ้างถึง ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.

๒๕๖๑  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณ์์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ และให้ประกาศนี้แทน ซึ่งในกฎกระทรวงข้อ ๓  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ  
 โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นางธราภรณ์      จิตรสม๑. .........ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ประธานกรรมการ  

  ๒.  นายกิ่งศักดิ์   สารสม    ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว     รองประธาน กรรมการ   
   ๓. นางลาวัลย ์  อุระศิลป์    ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหน้าที่  ให้ค าแนะน า ปรึกษา อ านวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการด าเนินการประเมินคุณภาพ  
ภายในสถานศึกษา แก่คณะกรรมการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ 



 
๓๗ 

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 ๑. นางธราภรณ์      จิตรสม๑. .........ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ประธานกรรมการ  

  ๒.  นายกิ่งศักดิ์   สารสม    ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว     รองประธาน กรรมการ   
   ๓. นางลาวัลย ์  อุระศิลป์         ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  กรรมการ 
             ๔. นางสาวจินตนา   ต่อสกุล      ครูผู้ช่วย โรงเรยีนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๕. นางสาวกาญจนา   ซาติ้ว       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๖  นางสาวปิยะธิดา   ค าปิคา      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๗. นางวรรณา   พุฒละ  ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการและเลขานุการ 
             ๘. นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                                                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
มีหน้าที ่1. วางแผนก าหนดแนวทางและการด าเนินการภายในโรงเรียน 

2. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับชั้นและกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ 

3. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา
ภายในสถานศึกษา 

3. คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๑. นางธราภรณ์      จิตรสม๑. .........ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ประธานกรรมการ  

  ๒.  นายกิ่งศักดิ์   สารสม    ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว     รองประธาน กรรมการ   
   ๓. นางลาวัลย ์  อุระศิลป์         ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  กรรมการ 
             ๔. นางสาวจินตนา   ต่อสกุล      ครูผู้ช่วย โรงเรยีนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๕. นางสาวกาญจนา   ซาติ้ว       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๖  นางสาวปิยะธิดา   ค าปิคา      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๗. นางวรรณา   พุฒละ  ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการและเลขานุการ 
             ๘. นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการรม
การ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่๑. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินจากทุกระดับชั้น 
๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือน าเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๔ 
 



 
๓๘ 

 
 
๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
                                         สั่ง  ณ  วันที่ ๑๙ เดือน  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

            ลงชื่อ                

          ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๓๙ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ที่  ๓๓ /๒๕๖๔ 

เรื่อง คณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................... 

 โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ
ภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
            ๑. นางธราภรณ์      จิตรสม๑. .........ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ประธานกรรมการ  

  ๒.  นายกิ่งศักดิ์   สารสม    ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว     รองประธาน กรรมการ   
   ๓. นางลาวัลย ์  อุระศิลป์         ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  กรรมการ 
             ๔. นางสาวจินตนา   ต่อสกุล      ครูผู้ช่วย โรงเรยีนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๕. นางสาวกาญจนา   ซาติ้ว       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๖  นางสาวปิยะธิดา   ค าปิคา      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๗. นางวรรณา   พุฒละ  ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการและเลขานุการ 
             ๘. นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

มีหน้าที ่ นิเทศการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
                                         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

     ลงชื่อ                

          ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   



 
๔๐ 

 
 
 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ที่  ๑๑ /๒๕๖๔ 

เรื่อง คณะกรรมการ PLC ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................... 

 โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ PLC 
ของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
            ๑. นางธราภรณ์      จิตรสม๑. .........ผู้อ านวยการสถานศึกษา                 ประธานกรรมการ  

  ๒.  นายกิ่งศักดิ์   สารสม    ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว     รองประธาน กรรมการ   
   ๓. นางลาวัลย ์  อุระศิลป์         ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  กรรมการ 
             ๔. นางสาวจินตนา   ต่อสกุล      ครูผู้ช่วย โรงเรยีนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๕. นางสาวกาญจนา   ซาติ้ว       ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๖  นางสาวปิยะธิดา   ค าปิคา      ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการ 
             ๗. นางวรรณา   พุฒละ  ครู โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว กรรมการและเลขานุการ 
             ๘. นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                                                      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   

มีหน้าที ่ ด าเนินการ PLC ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
                                         สั่ง  ณ  วันที่   ๑ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

    ลงชื่อ                

          ( นางธราภรณ์  จิตรสม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  



 
๔๑ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
ที่  ๑๐  /๒๕๖๔ 

เรื่อง ค าสั่งมอบหมายงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................... 

เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนให้การบริหารงานในโรงเรียนเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบาย  เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๙  แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๓ และ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒  อาศัยอ านาจมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓  จึงมีค าสั่งมอบหมาย
งานให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่สอนและหน้าที่พิเศษดังนี้ 
  การปฏิบัติหน้าที่สอน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
ครูประจ าชั้น/ปฏิบัติ

หน้าที่การสอน 
หมายเหตุ 

๑ นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒ ชั้นอนุบาล ๑-๓  
๒ นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
๓ นางสาวจินตนา   ต่อสกุล ครูธุรการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
๔ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒   
๕ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
๖ นายกิ่งศักดิ์  สารสม  ครู คศ.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  
๗ นายกิ่งศักดิ์  สารสม           ครู คศ.๓ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
๘ นางลาวัลย์ อุระศิลป์           ครู คศ.๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖     
๙ นางลาวัลย์ อุระศิลป์           ครู คศ.๒ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑    

๑๐ นางสาวจินตนา   ต่อสกุล ครูผู้ช่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  
๑๑ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  
 
 



 
๔๒ 

การปฏิบัติหน้าที่พิเศษ 
๑. ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
 นางธราภรณ์  จิตรสม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
 มีหน้าที่ 
 ๑. บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับของ
ทางราชการและสถานศึกษาหรือส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาหรือส่วน
ราชการ   
 ๒. ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ  สถานที่ และ
ทรัพย์สินอื่นของสถานศึกษาหรือส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ 
 ๓. เป็นผู้แทนของสถานศึกษาหรือส่วนราชการในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรมสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการ ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาหรือส่วนราชการได้รับตามที่
ได้รับมอบอ านาจ 
 ๔. จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาหรือส่วนราชการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๕. อ านาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตร และเอกสารทางราชการให้เป็นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 ๖. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณ์์และวิธีการตามที่ศึกษาธิการจังหวัดก าหนด 
 ๗. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 ๘. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   
 ๙. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 มีหน้าที่ 
 ๑. ให้ค าปรึกษา เสนอแนะต่อผู้อ านวยการสถานศึกษาในการบริหารจัดการศึกษาและกิจกรรมทั้งปวง
ของโรงเรียน 
 ๒. ร่วมมือ ควบคุม ดูแล ช่วยเหลือการบริหารงานทุก ๆ ด้านให้สอดคล้องกับแผนงาน  ลักษณะงาน 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายต่อการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ 
 ๓. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพ่ือให้พร้อมในการใช้งาน บ ารุงด้านต่าง  ๆ  เพื่อสร้าง
บรรยากาศตลอดจนสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม 
 ๔. ช่วยเร่งรัด พัฒนาโรงเรียนสู่เกณ์์มาตรฐานคุณภาพ 
 ๕. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 
 



 
๔๓ 

 ประกอบด้วย 
        ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
๓. หัวหน้าฝ่าย 
 ๓.๑  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป         นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ 
 มีหน้าที ่ บริหารงานในฝ่ายบริหารทั่วไป ก ากับติดตาม ดูแลการบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๒  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ               นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ 
 มีหน้าที่ บริหารงานในฝ่ายบริหารวิชาการ ก ากับติดตาม ดูแลการบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๓.๓  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ       นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ 
 มีหน้าที่ บริหารงานในฝ่ายบริหารงบประมาณ ก ากับติดตาม ดูแลการบริหารงานตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน  รายงานผลการปฏิบัติงานและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 ๓.๔  หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคคล           นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ 
 มีหน้าที ่  บริหารงานในฝ่ายบริหารบุคคล ก ากับติดตาม ดูแลการบริหารงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้เป็นไปตามแผนงานและนโยบายของโรงเรียน รายงานผลการปฏิบัติงานและงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๔. ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 ๔.๑  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 มีหน้าที่ 
 ๑. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 
และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒. วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓. จัดท าโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่ก าหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 ๔. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตรให้เหมาะสม 



 
๔๔ 

 ๕. นิเทศการใช้หลักสูตร 
 ๖. ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร 
 ๗. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ รองประธานกรรมการ 
        ๓. นายกิ่งศักดิ ์ สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๒ งานหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 มีหน้าที่  ควบคุม ติดตาม ประสานการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดครูเข้าสอนแทน  
จัดตารางสอน ติดตามการวัดผลประเมินของกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 ประกอบด้วย 
  ๔.๒.๑ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
        นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒  
  ๔.๒.๒ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
   นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ 
  ๔.๒.๓ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว         ครูผู้ชว่ย           
  ๔.๒.๔ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ    พนักงานราชการ 
  ๔.๒.๕ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       
                  นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓  
  ๔.๒.๖ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
                 นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓  
  ๔.๒.๗ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
          นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว         ครูผู้ชว่ย      
     ๔.๒.๘ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     
           นางลาวัลย์  อุระศิลป์            ครู คศ.๒ 
  



 
๔๕ 

  ๔.๒.๙ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
           นายกิ่งศักดิ์  สารสม             ครู คศ.๓ 
 ๔.๓  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้           
 มีหน้าที่  จัดวางระบบด าเนินการด้านการเรียนการสอน ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของครู  ส่งเสริมให้ครู
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และโครงสร้างแผนจัดการเรียนรู้ ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ปพ.๕ จัดให้มีการ
นิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ติดตามการเข้าสอนของครู พัฒนาและส่งเสริม  
ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่ครู 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๔.๔  งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน      
 มีหน้าที่  ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ครู
จัดท าแผนการวัดผลและประเมินผลแต่ละรายวิชา พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน ก าหนด
ปฏิทินและตารางสอบในการสอบวัดผลกลางปี/ปลายปี จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการและอ่ืน ๆ ตามแนวทางที่ สถานศึกษาก าหนด  รายงาน
ข้อมูลผลการทดสอบ NT , O-NET และผลการทดสอบระดับสถานศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ รายงาน
ข้อมูลผลการเรียนทางระบบ SCHOOLMIS และทางช่องทางอ่ืน ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๕ งานทะเบียนนักเรียน       
 มีหน้าที่  จัดท าทะเบียนนักเรียน และเอกสารหลักฐานทางการศึกษา จัดหาและจัดพิมพ์เอกสาร 
หลักฐานทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนด 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 



 
๔๖ 

 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๖  งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
 มีหน้าที่  ส่งเสริมให้ครูด าเนินการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๗  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา           
 มีหน้าที่  ส่งเสริมให้ครูจัดท า ผลิตและพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหาสื่อและ
เทคโนโลยีเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน จัดท าบัญชีสื่อการเรียนการสอน เก็บรวบรวมผลงานของครู ประเมินผล 
การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๘  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้                   
 มีหน้าที่  ส ารวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีการใช้แหล่ง 
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนโดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓                     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ (อนุบาล) 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ (ป.๑ – ๓) 



 
๔๗ 

 ๔. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ (ป.๔ – ๖)  
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ (ม.๑ – ๓) 
 ๘. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๙  งานห้องสมุดและรักการอ่าน                   
 มีหน้าที่  ด าเนินงานห้องสมุด จัดหาหนังสือ วารสาร และสิ่งตีพิมพ์เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียน
การสอน บริการยืม-คืนหนังสือ จัดท าสถิติการใช้บริการห้องสมุด ซ่อมแซมหนังสือที่ช ารุด พัฒนาห้องสมุดให้
เป็นห้องสมุดมีชีวิต และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบต่าง ๆ  
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๐ งานนิเทศการศึกษา              
 มีหน้าที่  นิเทศการจัดการเรียนการสอนของคณะครูในสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูน าผลการนิเทศไป  
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม        ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครผูู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๑ งานแนะแนวการศึกษา   
 มีหน้าที่  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษาโดยเชื่อมโยงกับระบบดูแล
และช่วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน บริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน  รวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
การแนะแนว ตลอดจนอ านวยความสะดวกแก่สถานศึกษาหรือสถาบันที่มาแนะแนวการศึกษาต่อหรือประกอบ 
อาชีพให้กับนักเรียน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 



 
๔๘ 

 ๔.๑๒  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา       
  มีหน้าที่    
 ๑. ก าหนดเกณ์์การประเมิน เป้าหมาย ความส าเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและตัว
บ่งชี้ของสมศ. 
 ๒. วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายความส าเร็จชองสถานศึกษา 

 ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
 ๔. ด าเนินการพัฒนาสถานศึกษาตามแผน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

 ๕. ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน   
 ๖. ประสานงานกับเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือประเมินสถานศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

 ๗. ประสานงานกับ สมศ. ในการประเมินสถานศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

 ๘. จัดท าเอกสารรายงานการประเมินเองทุกปีการศึกษา เพ่ือรายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมศ. 
 ๙. งานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ประกอบด้วย 

 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม            ผู้อ านวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒                     กรรมการ 
 ๓. นางสาวนภสร คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕.นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 



 
๔๙ 

 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๓ งานส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน             
 มีหน้าที่  ให้บริการความรู้และการสืบค้นข้อมูลด้านวิชาการแก่ชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการ ประสานความร่วมมือและอ านวยความสะดวกกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่  
ชุมชน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ 
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๗. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๔.๑๔  งานประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน           
 มีหน้าที่  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการพัฒนาวิชาการของสถานศึกษา  แสวงหาความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการพัฒนางานวิชาการ 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๔.๑๕  งานส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และสถาบัน
อ่ืนที่จัดการศึกษา     
 มีหน้าที่  ประสานความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว  องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา     
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 
๕๐ 

 ๔.๑๖ งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
  ๔.๑๖.๑  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือส ารอง  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
 มีหน้าที่  จัดท าแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือส ารอง ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือรองและประเมินผล
การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  
ประกอบด้วย 
 ๑. นาวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ                                 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล                 ครผูู้ชว่ย     กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๖.๒  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖  และ ช้ันมัธยมศึกษาปี
ที ่๑-๓ 
 มีหน้าที่  จัดท าแผนการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญ – เนตรนารี ด าเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญ – 
เนตรนารี และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน  

ประกอบด้วย 
๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ 

 ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
  ๔.๑๖.๓  ครูผู้รับผิดชอบชุมนุม 
 มีหน้าที่  จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายให้สอดคล้องกับชุมนุมที่
รับผิดชอบ และประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ประกอบด้วย 
  ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ 
  ๒. นายสุระศักดิ์   บัวทอง นักการภารโรง 
  ชุมนุมกีฬา 
  ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม ครู คศ.๓ 
  ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ 
  ชุมนุมห้องสมุด 
  ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์  ครู คศ.๒ 
  ๒. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว       ครูผู้ช่วย 
  ชุมนุมดนตรี - นาฎศิลป์ 
  ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ 
  ๒. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย 



 
๕๑ 

๕.ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
 ๕.๑ งานจัดท าและเสนอของบประมาณ     
 การจัดท าแผน 
 มีหน้าที่ 
 ๑. วิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 ๒. จัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
 ๓. วิเคราะห์ความเหมาะสมของการเสนอของบประมาณ 
 ๔. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน 
 ๕. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ รองประธานกรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการและเลขานุการ 
 ๗. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  การรายงานข้อมูลเพื่อเสนอของบประมาณ 
 มีหน้าที่ 
 ๑. รายงานข้อมูล DMC (ข้อมูล ๑๗ กรกฎาคม) 
  ๒. รายงานข้อมูลนักเรียนยากจน  คัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) นักเรียนยากจนพิเศษ 
 ๓. รายงานข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือเสนอของบประมาณ 
 ๔. รายงานข้อมูลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม              ครู คศ.๓                 ประธานกรรมการ 
                       (ข้อมูลDMC/ของบประมาณ/EGP) 
 ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์ครู         คศ.๒                กรรมการ 
                       (ข้อมูลDMC/นักเรียนยากจน/ยากจนพิเศษ/ 
                    รายงานข้อมูลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้) 
 ๓. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว         ครูผู้ช่วย                 กรรมการ 
                       (ของบประมาณ/EGP/) 



 
๕๒ 

 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล         ครผูู้ช่วย              กรรมการ 
                       (ข้อมูลDMC/ของบประมาณ/EGP) 
 ๕.๒ งานจัดสรรงบประมาณ  
 มีหน้าที่ 
 ๑. วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่ด าเนินการตามโครงสร้างสายงาน และตามแผนงาน   โครงการ
ของสถานศึกษา 
 ๒. ก าหนดงบประมาณ ทรัพยากรแต่ละงาน / โครงการให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 
 ๓. จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  และน าเสนอขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๔. จัดท าแผนการใช้งบประมาณ เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวม เพ่ือขออนุมัติเงินประจ างวด 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๓ งานตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน  
    มีหน้าที่ 
 ๑. จัดท าแผนการตรวจสอบและรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 ๒. รายงานข้อมูลการใช้งบประมาณ ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาต่อเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 



 
๕๓ 

 ๕.๔  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา   
     มีหน้าที่ 
  ๑. ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบรายการ
สินทรัพย์ของสถานศึกษาเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
 ๒. วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๓. สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 ๔. ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจงาน/โครงการ  ตามกรอบงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่มีความจ าเป็นต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติมจากงบประมาณที่ได้วางไว้ เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของกิจกรรม
ให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา 
 ๕. จัดท าแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยก าหนดวิธีการ แหล่งสนับสนุน 
เป้าหมาย เวลาด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบ 
 ๖. เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อขอความเห็นชอบและด าเนินการในรูปคณะกรรมการ 
 ๗. เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ต้องใช้วงเงินเพ่ิมเติม หรือให้เป็นไป
ตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณทั้งตามวัตถุประสงค์ และไม่ก าหนด
วัตถุประสงค์ 
 ๘. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานการด าเนินงาน 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม          ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๕.๕  งานบริหารการเงิน 
 มีหน้าที่  เบิกเงินจากคลัง รับเงิน เก็บรักษาเงิน จ่ายเงินให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง  
ก าหนด และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม   ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒                 เจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 



 
๕๔ 

 ๔. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 
 ๕.๖ งานบริหารบัญชี  ได้แก่    
 มีหน้าที่  ตั้งยอดบัญชีระหว่างปี บันทึกบัญชีประจ าวัน สรุปรายการบันทึกบัญชีประจ าวัน ปรับปรุง
บัญชีทุกสิ้นปีงบประมาณ ตรวจสอบเงินสด-ฝากให้ตรงบัญชี จัดท ารายงานประจ าวัน  รายงานประจ าเดือน
และประจ าปี รายงานข้อมูลตามระบบรายงาน ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (e-budget) ให้ 
ถูกต้อง 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการเลขานุการ 
 ๕.๗  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  
 มีหน้าที่  จัดซื้อ จัดจ้าง ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณ์์ ปรับปรุง ซ่อมบ ารุงให้ใช้งานได้อยู่เสมอ  เพ่ือให้ 
เกิดผลดีแก่ทางราชการ  ตลอดจนรายงานข้อมูลครุภัณ์์ ในระบบ M-Obec และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย      
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม   ผู้อ านวยการสถานศึกษา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม ครู คศ.๓                           เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
๖.ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
 ๖.๑ งานวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง  
 มีหน้าที่  วิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 
ก าหนดต าแหน่ง การขอเลื่อนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะข้าราชการครู  ตลอดจนรายงาน 
ข้อมูลบุคลากรในระบบบบริหารงานบุคคล P-Obec และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย   
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๒ งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
 มีหน้าที ่ สรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว การแต่งตั้ง  การบรรจุเข้า 
รับราชการ การรักษาการแทนและการรักษาการในต าแหน่ง และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย   
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นายสุระศักดิ์  บัวทอง นักการภารโรง กรรมการ 



 
๕๕ 

 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๓ งานเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
 มีหน้าที่  วางแผนและด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา งานทะเบียนประวัติ 
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดเก็บเกียรติบัตร/ผลงานดีเด่นของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย  
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม            ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓                     กรรมการ 
      ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๕. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๔  งานวินัยและรักษาวินัย       
 มีหน้าที ่ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามท่ีมีผู้มาร้องเรียน ด าเนินการลงโทษ จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้รักษาวินัย 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม            ผู้อ านวยการสถานศึกษา        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓                     กรรมการ 
      ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 กรรมการ 
 ๔. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๕. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๕ งานลงเวลา ย้าย ศึกษาต่อและออกจากราชการ   
 มีหน้าที ่ จัดท าบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ จัดท าค าสั่งไปราชการ การย้าย โอน การศึกษาต่อและการ 
ออกจากราชการ 
 ประกอบด้วย  
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓.นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๖.๖  งานเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ     
 มีหน้าที่  จัดเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ปลอดภัย  ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ การบันทึกการปฏิบัติงาน  
รายงานผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกวัน 
 
 



 
๕๖ 

 ประกอบด้วย  
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
๗.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๗.๑  งานสารบรรณ   
 มีหน้าที่  รับ - ส่ง  โต้ตอบหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกให้ทันเวลา จัดเก็บและขออนุญาต
ท าลายหนังสือราชการ รายงานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศึกษา (EMIS) รายงานข้อมูล 
สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
      ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ                 ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๒  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 มีหน้าที ่ จัดพิมพ์ระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม   ผู้อ านวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒                กรรมการ 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ  
 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๓  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ     
 มีหน้าที่  วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน เพ่ือพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สรุปข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ผลงานดีเด่น และกิจกรรมของโรงเรียนสรุปเป็นรูปเล่มเพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาโรงเรียน ดูแล ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้พร้อมใช้งาน ตลอดจนรายงานระบบจัดเก็บ  
ข้อมูลสารสนเทศและติดตามด้านเทคโนโลยี (OBECict) และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม           ครู คศ.๓           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 
 



 
๕๗ 

 ๗.๔  งานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 มีหน้าที่  บริหารอาคารสถานที่ จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ ซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาอาคารสถานที่ให้ใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  ตลอดจนรายงานข้อมูล         
ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง( B-Obec) และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๒. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๖. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๗. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๕  งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 มีหน้าที ่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน และนักเรียนที่อายุถึงเกณ์์เข้าเรียนการศึกษาระดับปฐมวัย 
และการศึกษาภาคบังคับ  
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๒. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๖. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๗. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๖ งานรับนักเรียน  
 มีหน้าที ่ ประชาสัมพันธ์เรื่องการรับนักเรียน รับสมัครนักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในแต่ละปีการศึกษา  
รายงานการรับนักเรียน (Admission) ตามหว้งเวลาที่ก าหนด และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๒. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๖. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 



 
๕๘ 

 ๗. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๗  งานปกครองและกิจการนักเรียน 
 มีหน้าที่  ด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส่งเสริม พัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยของ
นักเรียน  รายงานข้อมูลในระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) ยกย่อง
ให้ก าลังใจแก่นักเรียนที่ประพฤติดี และหาแนวทางในการปรับปรุงความประพฤติของนักเรียน เป็นผู้
ประสานงานและให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการด าเนินกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนและงานสภา
นักเรียน  
 ประกอบด้วย 
 ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน 
 ๑. นางธราภรณ์ จิตรสม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๘. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ประชาธิปไตยในโรงเรียน(สภานักเรียน) 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม           ครู คศ.๓           ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 การยกย่องชมเชยนักเรียน 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา ซาติ้ว ครูผู้ช่วย กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 การปรับปรุงและส่งเสริมความประพฤติ 
 ๑. นางธราภรณ์ จิตรสม  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ ประธานกรรมการ  
        ๓. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๕. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 



 
๕๙ 

 ๖. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๗. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๘. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๘  งานประชาสัมพันธ์การศึกษา  
 มีหน้าที่  บริหารงานประชาสัมพันธ์ จัดเอกสาร วารสาร เสียงตามสาย เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ 
 ประกอบด้วย 
        ๑. นางลาวลัย์  อุระศิลป์        ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นายกิ่งศักดิ์  สารสม                 ครู คศ.๓ กรรมการ  
 ๓. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ กรรมการ 
 ๔. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๕. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๖. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๗. นายสุระศักดิ์ บัวทอง นักการภารโรง กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๙  งานสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียน 
        สหกรณ์ออมทรัพย์  
 มีหน้าที่  ด าเนินการสมัครสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการออมเงิน จัดท างบดุล 
ด าเนินการปันผลให้แก่สมาชิก บริหารงานอื่น ๆ ของสหกรณ์    
 ประกอบด้วย 
 ครูประจ าชั้นทุกคน 
 สหกรณ์ร้านค้า 
 มีหน้าที่  ด าเนินการสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการออมเงิน จัดท างบดุล 
ด าเนินการปันผลให้แก่สมาชิก บริหารงานอื่น ๆ ของสหกรณ์    
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการ 
 ๗.๑๐  งานอาหารกลางวันนักเรียน 
 มีหน้าที่  ด าเนินการจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพส าหรับนักเรียนให้เพียงพอกับความต้องการ 
ตามระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ  (Thai School Lunch)  จัดท าบัญชีวัสดุ
อุปกรณ์ บ ารุงรักษาอุปกรณ์ในการประกอบอาหารให้อยู่ในสภาพทีดีและปลอดภัย 
 
 



 
๖๐ 

 ประกอบด้วย 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. ครูเวรประจ าวัน  กรรมการ  
 ๗.๑๑ งานอาหารกลางวันครู 
 มีหน้าที ่ มีหน้าที่จัดเตรียมอาหารกลางวันให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ประกอบด้วย  ครูเวรประจ าวัน 
 ๗.๑๒  งานอนามัย   
 มีหน้าที่  บริหารงานอนามัย รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัย รวบรวม
ข้อมูลด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ให้บริการด้านสุขภาพ การรักษาและปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคให้แก่นักเรียนและชุมชน   
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ ครู คศ.๒ ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ   พนักงานราชการ กรรมการ 
 ๓. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว          ครูผู้ช่วย          กรรมการ 
 ๔. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล ครผูู้ช่วย กรรมการและเลขานุการ 
 ๗.๑๓ เวรประจ าวัน 
 มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแลเวรประจ าวันและรับ-ส่งนักเรียนเช้า-เย็น  ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.และหลัง ๑๖.๐๐ น. 
 ๒. ดูแลนักเรียนท าความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบ 

 ๓. จัดท าค าสั่งเวรประจ าวัน สมุดบันทึกเวรประจ าวัน สมุดบันทึกนักเรียนมาสาย โดยยึดหลักความ
เหมาะสม  
 ๔. ตรวจสอบความสะอาดเรียบร้อยทั่วไปทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  
 ๕. จัดท าบันทึก สถิติ การขาด ลา มาสาย ของนักเรียนและเหตุการณ์ประจ าวัน และให้ความเห็นชอบ 
อนุญาตหรือไม่อนุญาตในการออกนอกสถานศึกษาของนักเรียนในแต่ละวัน 

 ๖. ตรวจตราหรือว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบของสถานศึกษา และแจ้งให้ครูปรึกษา 
หรือฝ่ายปกครองหรือผู้ที่ผู้อ านวยการมอบหมายเพ่ือพิจารณาโทษต่อไป 

 ๗. มาปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันก่อนเวลาเริ่มต้นท าการปกติ และต้องรออยู่จนกว่านักเรียนจะกลับ
หมดหรืออย่างช้าหลังหมดเวลาเลิกเรียน ๑๐ นาที 
 ๘. รับผิดชอบเหตุการณ์ประจ าวันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีปัญหาให้รายงานหัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน 

 ๙. สรุปเหตุการณ์ประจ าวันลงในสมุดบันเวรประจ าวัน 

 ๑๐. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 



 
๖๑ 

 ประกอบด้วย 

 วันจันทร์ 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
 ๒. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
 ๓. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล 
 วันอังคาร 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
 ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
 วันพุธ 
 ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
 ๒. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล  
 วันพฤหัสบดี 
 ๑. นางวรรณา  พุฒละ 
 ๒. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
 วันศุกร์ 
 ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
 ๒. นางวรรณา  พุฒละ 
 ๓. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  
 ๗.๑๔  งานตรวจเวรรักษาความปลอดภัย 
 มีหน้าที ่ ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยเวลากลางวันและกลางคืน และกรณีเกิดความเสียหายแก่
ทางราชการให้รายงานผลการตรวจให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที 
 ประกอบด้วย 
 ๑. นางธราภรณ์  จิตรสม    ผู้อ านวยการสถานศึกษา ผู้ตรวจเวรกลางวัน              
 ๒. นายสุระศักดิ์  บัวทอง นักการภารโรง ผู้ตรวจเวรกลางคืน 
 ๗.๑๕  งานประจ าชั้น 
 มีหน้าที่  ดูแลรับผิดชอบห้องเรียนให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตกแต่งห้องเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จัดเวรประจ าวัน หัวหน้าห้อง เข้าพบนักเรียนในช่วงเวลากิจกรรมโฮมรูม และรักการอ่าน อบรมนักเรียนให้มี
ความประพฤติเรียบร้อย ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน ดูแลแก้ไขความประพฤตินักเรี ยน ตรวจ
สุขภาพ ความสะอาดของเสื้อผ้าและร่างกาย ติดตามผลการเรียนและรายงานผู้ปกครอง/ผู้บริหาร จัดท าเอกสาร
หลักฐานที่สถานศึกษาก าหนดและงานธุรการห้องเรียน  ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 



 
๖๒ 

 ประกอบด้วย 
 ๑. ชั้นอนุบาล ๑-๓    นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒ 
 ๓. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  นางวรรณา  พุฒละ    ครู คศ.๒ 
                                        นางสาวจินตนา    ต่อสกุล                           ครูผู้ช่วย 
 ๔. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
 ๕. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
 ๖. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  นายกิ่งศักดิ์  สารสม    ครู คศ.๓ 
 ๗. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  นายกิ่งศักดิ์  สารสม            ครู คศ.๓ 
 ๘. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  นางลาวัลย์ อุระศิลป์            ครู คศ.๒ 
 ๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  นางลาวัลย์ อุระศิลป์            ครู คศ.๒ 
 ๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒  นางสาวจินตนา   ต่อสกุล      ครูผู้ช่วย 
 ๘. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว                 ครูผู้ช่วย 
 ๗.๑๖ งานรับผิดชอบห้องพิเศษต่าง ๆ  
  ๗.๑๖.๑ ห้องประกันคุณภาพการศึกษา 
  มีหน้าที ่ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบกด้วย 
   นางลาวัลย์  อุระศิลป์   ครู คศ.๒ 
  ๗.๑๖.๒ ห้องสมุด 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย 
  ๒. ดูแลระบบสืบค้นงานห้องสมุด 
  ๓. ดูแลและให้ค าปรึกษาแก้ไขต่าง ๆ กับงานห้องสมุด 
  ๔. จัดกิจกกรมสังเสริมการอ่านการใช้ห้องสมุด 
  ๕. ดูแลนักเรียนที่มาใช้ห้องสมุด 
  ๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   นางลาวัลย์  อุระศิลป์   ครู คศ.๒ 
  ๗.๑๖.๓ ห้องสหกรณ์ 
  มีหน้าที่  
  ๑. ดูแลรักษาความสะอาด ความเรียบร้อย 
  ๒. ด าเนินงานบริหารสหกรณ์โรงเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบก าหนด 
  ๓. ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานสหกรณ์โรงเรียนทีอาจเกิดข้ึน 
  ๔. จัดหาสินค้าที่มีความจ าเป็นและเหมาะเพ่ือจ าหน่ายแก่สมาชิก 



 
๖๓ 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว  ครูผู้ช่วย 
     ๒. นางสาวนภสร   คุณประเสริฐ    พนักงานราชการ    
  ๗.๑๖.๔ ห้องประชุมเล็ก 
  มีหน้าที ่ 
  ๑. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. เปิด-ปิด แอร์ ไฟฟ้า หลังเลิกใช้งานห้องประชุม 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
     ๒. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล   ครผูู้ช่วย  
  ๗.๑๖.๕ ห้องผู้บริหาร 
  มีหน้าที ่ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
     ๒. นางสาวจินตนา  ต่อสกุล   ครผูู้ช่วย  
  ๗.๑๖.๖ ห้องธุรการ 
  มีหน้าที่  
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย 
  ๒. เปิด-ปิด ไฟฟ้า พัดลม หลังเลิกใช้งาน 
  ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
   ๑. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ  พนักงานราชการ 
     ๒. นางลาวัลย์      อุระศิลป์  ครชู านาญการ 
  ๗.๑๖.๗ ห้องคอมพิวเตอร์ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา 
  ๓. จัดท ารายละเอียด ทะเบียนประวัติของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
  ๔.  จัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียน 
  ๕. ให้ค าแนะน า ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บุคลากร นักเรียน 

๖. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการท างานที่เก่ียวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 



 
๖๔ 

  
 ประกอบด้วย 
   ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม  ครู คศ.๓ 
   ๒. นางลาวัลย์  อุระศิลป์  ครู คศ.๒ 
  ๗.๑๖.๘ ห้องวิทยาศาสตร์ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้ตลอดเวลา 
  ๓. จัดท ารายละเอียด ทะเบียนประวัติของคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 
  ๔. จัดหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียน 
  ๕. ให้ค าแนะน า ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ บุคลากร นักเรียน 

๖. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการท างานที่เก่ียวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ประกอบด้วย 
   นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว  ครูผู้ช่วย 
  ๗.๑๖.๑๐ ห้องนาฏศิลป์ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องดนตรีของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งาน ได้ตลอดเวลา 
  ๓. จัดท ารายละเอียด ทะเบียนประวัติของเครื่องดนตรีที่ให้บริการ 
  ๔. จัดหาเครื่องเครื่องดนตรีที่ทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งาน ให้กับบุคลากร นักเรียน 
  ๕. ให้ค าแนะน า ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องเครื่องดนตรี บุคลากร นักเรียน 

๖. รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการท างานที่เก่ียวข้อง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ประกอบด้วย 
   นางสาวจินตนา  ต่อสกุล  ครผูู้ช่วย 
  ๗.๑๖.๑๑ ห้องเก็บของ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษา ความสะอาด ความเรียบร้อย  
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือให้สามารถใช้งาน ได้
ตลอดเวลา  ประกอบด้วย 
   นายสุระศักดิ์  บัวทอง           นักการภารโรง 



 
๖๕ 

  ๗.๑๖.๑๒ หอประชุมใหญ่ 
  มีหน้าที่ 
  ๑. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย 
  ๒. ควบคุม ดูแล รักษาและซ่อมบ ารุงเครื่องโสตน์ทัศนูปกรณ์ ของโรงเรียนเพื่อให้สามารถใช้งาน ได้
ตลอดเวลา 

  ๓. ด าเนินการติดตั้ง เครื่องเสียง, ไมค์ และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ภายในโรงเรียน 

  ๔. ดูแลระบบ อุปกรณ์ เครื่องเสียงภายในโรงเรียน 

  ๕. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  ประกอบด้วย 
   นายสุระศักดิ์  บัวทอง           นักการภารโรง 
  ๗.๑๖.๑๓ ห้องน้ า 
  มีหน้าที่ ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อย ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
  ประกอบด้วย 
  นางลาวัลย์  อุระศิลป์         ครู  คศ.๒ 
  นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว     ครูผู้ช่วย 
 ๗.๑๗  งานบริการสาธารณะ    
 มีหน้าที่  ให้บริการ อ านวยความสะดวกแก่นักเรียน คณะครู ชุมชนในการด าเนินกิจกรรม  เพ่ือให้การ
ด าเนินการต่าง ๆ เป็นไปด้วยความราบรื่น และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 ประกอบด้วย 
      นายสุระศักดิ์  บัวทอง           นักการภารโรง 
 ๗.๑๘  งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 มีหน้าที่  จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนตามนโยบายของโรงเรียน ยก
ย่องเชิดชูเกียรติบุคคล สถาบัน หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน และให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
 ประกอบด้วย 
 ครูประจ าหมู่ ๑ 
  ๑. นายกิ่งศักดิ์  สารสม 
  ๒. นางสาวจินตนา   ต่อสกุล 
 ครูประจ าหมู่ ๒ 
  ๑. นางลาวัลย์  อุระศิลป์ 
  ๒. นางสาวนภสร  คุณประเสริฐ 
 
 ครูประจ าหมู่ ๓ 
  ๑. นางวรรณา  พุฒละ 



 
๖๖ 

  ๒.  นางสาวกาญจนา  ซาติ้ว 
  
 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ หากมีปัญหาให้แจ้งผู้บริหารเพื่อด าเนินการแก้ไขต่อไป     
 
  สั่ง  ณ วันที่   ๑  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
         
                                                                          ลงชื่อ                     
                     (นางธราภรณ์ จิตรสม )   
          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
๖๗ 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
๖๘ 

 
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับปฐมวัย 

รับนักเรียน 

    

 

กิจกรรมหน้าเสาธง 

 



 
๖๙ 

 

 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

  

  



 
๗๐ 

  

 

 

กิจกรรมสร้างสรรค์ 

  

  



 
๗๑ 

  

  

        

 

 

 

 



 
๗๒ 

กิจกรรมเสรีเล่นตามมุม 

 

  

 

 



 
๗๓ 

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

  

  

   

 

 

 

 

 



 
๗๔ 

กิจกรรมกลางแจ้ง 

  

  

 

 

 



 
๗๕ 

รับประทานอาหารกลางวัน 

  

กิจกรรมนอนหลับพักผ่อน 

  

                



 
๗๖ 

กิจกรรมเกมการศึกษา 

   

  

 

 



 
๗๗ 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

   

   

   

 

 

 

 

 



 
๗๘ 

กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

   

   

    

 



 
๗๙ 

   

 

 

 

   

 



 
๘๐ 

 
 
 
 
 

ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘๑ 

 

  
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

************************************** 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๓  ลงวันที่  ๑๐  เดือน 
พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๓   และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พ.ศ.๒๕๖๑  ให้สถานศึกษาจัดท ารายงานผล
การประเมินตนเอง (Self  Assessment  Report ) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  น าเสนอรายงาน
ผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เห็นชอบ และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประจ าทุกปี   
 ดังนั้นโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรม  ตามสาระการเรียนรู้  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา  การ
จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔   คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ให้ความ
เห็นชอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใช้รายงานตอหน่วยงานต้น
สังกัดและสาธารณชนได้ 

 
                                               นายสายหยุด     ถมมา 
                                         ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
                                        โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                     ๒๐   เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
                                                                           
                            
                                                       (นางธราภรณ์ จิตรสม )   
                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 
                                                      ๒๐   เมษายน  ๒๕๖๕ 

 


