
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 

ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า การประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  เป็นกิจการส่วนหนึ่งขอกระบวนการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง                    

โดยสถานศึกษาจะต้องท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2)     
พ.ศ.2545 สถานศึกษาจึงได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น 

เพ่ือรายงานคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ส่วนที่ 1 ข้อมูล
พ้ืนฐานของสถานศึกษา ส่วนที่  2  รายงานการประเมินตนเอง ผลจากการรายงานประจ าปีจะเป็นประโยชน์
ต่อสถานศึกษาในการน าไปปรับปรุงพัฒนา ในปีต่อไป  

ในการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564  ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรภายในโรงเรียนทุกท่าน ท าให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
   
 

        
นางสาวสุภาพร  บุญทวี 

                    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

สำรบัญ 
เรื่อง  หน้ำ 

 บทสรุปผู้บริหาร 1 
ส่วนที ่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ  

 ข้อมูลทั่วไป 3 
 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 3 
 ข้อมูลนักเรียน 4 
 ผลการประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2564  5 

ส่วนที ่ 2  รำยงำนกำรประเมินตนเอง 4 
 มาตรฐานที ่ 1  คุณภาพของเด็ก 6 
 มาตรฐานที ่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 8 
 มาตรฐานที ่ 3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 10 
   

ภำคผนวก 12 
 - ค าสั่งโรงเรียนวัดมหาการ 

- บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- หนังสือเชิญประชุม และร่วมประเมินคุณภาพภายใน 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
กำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ปีกำรศึกษำ  2564 
 

ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
  จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้จัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการ
ประเมินสรุปว่า ได้ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับยอดเยี่ยม มาตรฐานที่ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก
เป็นส าคัญอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
 

ด้ำนคุณภำพของเด็ก 
 สถานศึกษาสามารถพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านเหมาะสมตามวัย โดยเด็กได้เรียนรู้
ผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เรียนรู้ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ เด็กมีพฤติกรรมที่แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกได้เหมาะสมกับ
วัย มีความกล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม อารมณ์ดี ร่า
เริงแจ่มใส มีสุนทรียภาพในการชื่นชมและมีความสุขกับงานศิลปะด้านต่าง ๆ รู้จักช่วยเหลือตนเองในการ
ปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง มีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน
หรือโรงเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น รู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืน ยอมรับและเคารพ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล มีพัฒนาการด้านสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน มีความคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผล และรู้จักแก้ปัญหา มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ มีนิสัย
รักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียนและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

 

ด้ำนกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้าน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น โรงเรียนมีครูเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจการ
จัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีครูที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ มีความรู้ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ และการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญด้วยรูปแบบที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ โรงเรียน
มีสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่มีความปลอดภัย มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก 
โดยมีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ให้แก่เด็ก
อย่างเพียงพอ ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ร่วมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดรับกับ
มาตรฐานการศึกษา และมีส่วนร่วมในการประเมินผลนิเทศ ก ากับ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
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ด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ โดยครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ โรงเรียนมีครูที่มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ของตนเกี่ยวกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่างมีประสิทธิภาพ ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล และออกแบบ
กิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก ครูมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญและ
ให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่น โรงเรียนมีบรรยากาศทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของ
เด็ก เด็กแต่ละคนได้รับการประเมินพัฒนาการเป็นรายบุคคลตามสภาพจริงด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย มีการจัดท ารายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน ส่งเสริม
ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน ท าให้ผู้ปกครองมีทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
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1. ข้อมูลทั่วไป 
โรงเรียนวัดมหาการ  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1  ต าบลระโนด  อ าเภอระโนด  จังหวัดสงขลา  รหัสไปรษณีย์ 

90140  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  มีเขตพ้ืนที่บริการ  1  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่ 1  บ้านมหาการ   

 

2. ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ 

ประเภท/ต ำแหน่ง 
จ ำนวนบุคลำกร (คน) 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา      
ผู้อ านวยการ - - 1 - 1 

รองผู้อ านวยการ - - - - - 
รวม - - 1 - 1 

2.ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
   2.1 ครูปฐมวัย - 1 - - 1 
   2.2 ครูอัตราจ้าง - - - - - 

รวม - 1 - - 1 
3.ผู้สอนระดับประถมศึกษา
และ/หรือมัธยมศึกษา 

     

3.1 ครูระดับประถมศึกษา - 3 - - 3 
   3.2 ครูระดับมัธยมศึกษา - - - - - 
   3.3 ครูอัตราจ้าง - 1 - - 1 
   3.4 พนักงานราชการทั่วไป - - - - - 

รวม - 4 - - 4 
4.บุคลากรสายสนับสนุน      
   ครูธุรการ - 1 - - 1 
   ลูกจ้าง - 1 - - 1 
   อ่ืนๆ(ระบุ) - 1 - - 1 

รวม - 3 - - 3 
รวมทั้งสิ้น - 8 1 - 9 

2.1 สำขำวิชำที่จบกำรศึกษำและภำระงำนสอน 

ส่วนที่  1 

ข้อมูลพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
 



4 

 

 

สำขำวิชำเอก จ ำนวน(คน) 
ภำระงำนสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 

ในแต่ละสำขำวิชำ (ชั่วโมง./สัปดำห์) 
การศึกษาปฐมวัย 1 30 
คณิตศาสตร์ 1 30 
วิทยาศาสตร์ 2 30 
ภาษาไทย 1 30 
บริหารการศึกษา 1 30 
เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษา 1 30 

รวม 7  
 
สรุปอัตรำส่วน 
กำรศึกษำปฐมวัย 
 อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน/เด็ก : ครู   เท่ากับ  8 : 1 
 อัตราส่วนของจ านวนผู้เรียน/เด็ก : ห้อง เท่ากับ  8 : 1 

มีจ านวนครู    ครบชั้น    ไม่ครบชั้น   
 ภาระงานสอนของครู  โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห์  เท่ากับ  30 : สัปดาห์ 
 
3. ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564 
 

ระดับชั้นเรียน อนุบำล 2 อนุบำล 3 รวมทั้งหมด 
จ ำนวนห้อง 1 1 2 

เพศ 
ชำย 2 3 5 
หญิง 1 6 7 

รวม 3 9 12 
เฉลี่ยต่อห้อง 3 9 12 
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4. ผลกำรประเมินพัฒนำกำร ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2564 
 

พัฒนำกำร 

ระดับคุณภำพ 1 
(ควรส่งเสริม) 

ระดับคุณภำพ  2 
(พอใช้) 

ระดับคุณภำพ  3 
(ดี) 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละระดับ
คุณภำพโดยรวมตำมรำย

ด้ำนพัฒนำกำร 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คะแนนที่ได้ คิดเป็นร้อย

ละ 
ด้านร่างกาย - - 4 33.33 8 66.67 32 88.88 
ด้านอารมณ์ – จิตใจ - - - - 12 100 36 100 
ด้านสังคม - - - - 12 100 36 100 
ด้านสติปัญญา - - 3 25 9 75 33 91.67 

สรุปผลกำรประเมินโดยภำพรวมทั้ง 4 ด้ำน 137 95.14 
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ส่วนที่ 2 
  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 

 
มาตรฐานท่ี 1 คณุภาพของเดก็ 
ระดบัคณุภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
วิธีกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

โรงเรยีนวดัมหาการมกีระบวนการพัฒนาเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสรมิให้เด็กมี
พฒันาการด้านร่างกาย แขง็แรง มสีุขนิสยัที่ด ีและดูแลความปลอดภยัของตนเองได ้โรงเรยีนจดัให้
เด็กได้ร ับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัยที่ต้องการ มีการ
ควบคุมดูแลใหเ้ดก็ดื่มนมเป็นประจ าทุกวนัอย่างสม ่าเสมอ มกีารชัง่น ้าหนัก วดัส่วนสูง ภาคเรยีนละ 1 
ครัง้ มกีจิกรรมออกก าลงักายร่วมกนัสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ มกีารจดัท าโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียน
ระดับปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน กิจกรรมสุขอนำมัยนักเรียนปฐมวัย ที่ช่วยส่งเสรมิพฒันาการ
ด้านร่างกาย ให้เหมาะสมกบัวยั ครูและเด็กร่วมกนัสร้างกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้
ปลอดภยั หลีกเลี่ยงจากอันตราย มกีารจดักิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกนั อุบตัิเหตุที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจ าวนั  และได้รบัความร่วมมอืจาก
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบลระโนด และโรงพยาบาลระโนด ในการดูแลส่งเสรมิสุขภาพ
อนามยัของเด็ก มกีารจดักิจกรรมเรยีนรู้อาชพีในท้องถิ่น กิจกรรมการส่งเสริมพฒันาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญาของผูเ้รียน เพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการดา้นสงัคม 
ช่วยเหลอืตนเอง เป็นสมาชกิทีด่ขีองสงัคม  มวีนิยัในตนเอง มสีมัมาคารวะ รูจ้กักาลเทศะ มมีารยาทที่
ด ียิ้ม ไหว้ ทกัทาย ตามอตัลกัษณ์ที่ก าหนดไว้ของโรงเรยีน ช่วยเหลอืตนเองในการปฏบิตัิกิจวตัร
ประจ าวนั สามารถรบัประทานอาหารด้วยตนเองและมมีารยาทในการรบัประทานอาหาร รูจ้กัดูแล
รกัษาความสะอาด ทัง้ภายในและนอกห้องเรยีน โดยการจดักิจกรรมแบ่งเขตพื้นที่รบัผดิชอบ รูจ้กั
ช่วยเหลอื แบ่งปันเพื่อนในห้องเรยีน ท างานร่วมกบัเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจดั
ประสบการณ์ การเรยีนรู ้รูจ้กัเกบ็ของเล่น สิง่ของเครื่องใช ้ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้เดก็
รูจ้กัประเพณีวฒันธรรม ดว้ยกจิกรรมอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยและทอ้งถิน่ รูจ้กัทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ 
คร ูโดยจดักจิกรรมวนัส าคญัต่างๆ กจิกรรมวนัส าคญัทางพระพุทธศาสนา เช่น วนัพ่อ วนัแม่ วนัไหว้
ครู วนัเขา้พรรษา ส่งเสรมิพฒันาการด้านอารมณ์ จติใจ ปลูกฝังให้เดก็มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ ไม่เอา
สิง่ของของผูอ้ื่นมาเป็นของตน มคีวามอดทน มคีวามมัน่ใจ กลา้พูด กลา้แสดงออก ยิม้แยม้แจ่มใส มี
การจดักจิกรรมทางดา้นศลิปะ ดนตร ีให้เดก็ไดว้าดภาพ ระบายส ีเพื่อสรา้งจนิตนาการและมอีารมณ์
สุนทรยี ์ใหเ้ดก็ไดท้ ากจิกรรมดว้ยความสนุกสนาน มปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเพื่อน ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน 
โดยครูได้ด าเนินการจดัประสบการณ์การเรยีนการสอนตามแผนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  
โรงเรยีนไดส้่งเสรมิใหเ้ดก็มพีฒันาการด้านสตปัิญญา สื่อสารได ้มทีกัษะการคดิพืน้ฐาน และแสวงหา
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ความรูไ้ด้ โดยการเขา้ร่วมโครงการบ้านนักวทิยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย ด าเนินกจิกรรมการ
เรยีนการสอนแบบโครงงาน ท าให้เดก็ได้ฝึกปฏบิตักิารทดลอง การสงัเกต ความคดิสรา้งสรรค์ รูจ้กั
แก้ปัญหา มทีกัษะกระบวนการคดิ มกีารจดักิจกรรมโครงงานเพื่อการเรยีนรู้ โดยส่งเสรมิให้เด็กมี
ความสนใจเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ รอบตวั กลา้ซกัถามเพื่อคน้หาค าตอบ มกีารจดักจิกรรมหนูน้อยรกัการอ่าน 
เพื่อส่งเสรมิให้เดก็มทีกัษะทางภาษา ส่งเสรมิให้เดก็อ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครแูละ
เพื่อนฟัง มกีารส่งเสรมิสนับสนุนใหเ้ดก็  มกีารสรา้งสรรคผ์ลงานดา้นศลิปะโดยการวาดภาพระบายส ี
การตดั ฉีก ตดั ปะ ส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดเ้สนอผลงานดว้ยภาษาทีเ่หมาะสมตามวยั จดักจิกรรมการเรยีนรู้
นอกห้องเรยีน กิจกรรมการเรยีนรู้ที่บ้าน เพื่อให้เด็กได้ปฏสิมัพนัธ์กบับุคคลภายนอก เรยีนรู้นอก
สถานที ่แกปั้ญหาในสถานการณ์จรงิและสามารถอยู่รว่มกบัสงัคมปัจจบุนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดมหาการมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีพัฒนาการด้าน 
น้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สามารถใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่  กล้ามเนื้อมัดเล็กได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน  เหมาะสมกับสุขภาพและวัย  มี
สุขภาพแข็งแรงมีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5  และมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี มี
สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความสุข มีอารมณ์ท่ีดีต่อตนเอง รักการออกก าลังกาย รักดนตรี ชื่น
ชมศิลปะ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสนใจ ใฝ่รู้  มั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกและมีการ
แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย มีพัฒนาการทางสังคมเหมาะสมตามวัย มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย 
ท้องถิ่นและศาสนาที่ตนเองนับถือ เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ปฏิบัติตนเป็นสมาชิก
ที่ดขีองกลุ่มและของชั้นเรียนรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืนตามโอกาส สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่าง
ตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ที่เหมาะสมตามวัย โดยมีผลการประเมินพัฒนาการด้านคุณภาพของเด็กร้อยละ 95.65 

 
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความคิดรวบ
ยอดเพ่ิมมากข้ึน 
  2. ส่งเสริมให้ครูน านวัตกรรมการศึกษาปฐมวัยมาปรับใช้กับเด็กตามบริบทของชุมชน 
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จุดเด่น / จุดควรพัฒนำ 

 จุดเด่น 
เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย มีน้ าหนักและส่วนสูงเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่  กล้ามเนื้อมัดเล็กได้
อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กันเหมาะสมกับวัย  และมีสุขนิสัยการรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี มี
สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง  ยิ้มแย้มแจ่มใส  มีความสุข มีความอารมณ์ท่ีดีต่อตนเอง   

เด็กปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของห้องเรียนและโรงเรียนรู้จักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อ่ืนตามโอกาส 
สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้  มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์   

จุดควรพัฒนำ 
ในด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ครูควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด

สร้างสรรคใ์ห้กับเด็กมากกว่านี้ เพ่ือให้เด็กมีจินตนาการและแสดงออกทางด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง
การน านวัตกรรมภาษาธรรมชาติมาปรับใช้กับการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับ
เด็กปฐมวัยในการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 
 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจดักำร 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 
วิธีกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 

การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดมหาการได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน ตามโครงกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรงำนงบประมำณและสอดคล้องกับ
จุดเน้น นโยบาย ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีกำรด ำเนินตำมโครงกำรพัฒนำหลักสูตร
สถำนศึกษำให้สนองควำมต้องกำรของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการจัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น พิจารณาจากอายุ วุฒิภาวะของเด็ก ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็น
หลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความ
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ตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันทุกฝ่ายได้มีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา ประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนวัดมหาการ ด ำเนินโครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ ได้
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก ทั้งด้าน
ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
เช่น จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก โดยจัดให้
เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมต่างๆ เช่น มุมหนังสือ มุมห้องครัว มุมวิทยาศาสตร์ที่จ าเป็นต่อ
พัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาด
ร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและ
สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม เน้น
การเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง (Active Learning) สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจ าการที่จบ
การศึกษาปฐมวัย และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องพัฒนาคุณภาพครูด้าน
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ด าเนินตามโครงกำรพัฒนำครูและและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งส่งผลให้
ครรูะดับปฐมวัยมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย มีทักษะใน
การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและ
รายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้
เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  ตามโครงกำรส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ 
จัดหาให้มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มี
การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงาน
ผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านทางเว็บไซต์ให้ทราบทุกครั้ง 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 จากการด าเนินงานกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนวัดมหาการ มีการด าเนินการตาม
โครงกำรพัฒนำระบบงำนบริหำรงำนงบประมำณ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ โครงการ/
กิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   
มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 และสอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  โรงเรียนมีครูเพียงพอและเหมาะสมกับชั้นเรียน ครูมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ด้านการศึกษาปฐมวัยโดยสามารถคิดวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยได้ ครูมีทักษะใน
การจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประสบการณ์ในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย อีกท้ังมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และมีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าป ีมีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

            1. จัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 

จุดเด่น / จุดควรพัฒนำ 

 จุดเด่น  
โรงเรียนมีการจัดท าหลักสูตรที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กปฐมวัยและสอดคล้องกับ

บริบทของท้องถิ่น มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย และมีสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างพียงพอและ
หลากหลาย ครูผู้สอนในระดับปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมี
คุณภาพ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัด
การศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  

จุดควรพัฒนำ 
 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มากขึ้น   
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มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้เด็กเป็นส ำคัญ 
ระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 
 

วิธีกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ 
ครูจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์

จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  ตามโครงกำร
ส่งเสริมและพัฒนำผู้เรียนระดับปฐมวัยให้มีพัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญโดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
มากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะ ให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการค้นหาค าตอบในสิ่งที่เด็ ก
อยากเรียนรู้  เพ่ือสามารถให้เรียนรู้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข มีการจัดประสบการณ์ในรูปแบบ
บูรณาการการเรียนรู้ผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรงเกิดเป็นองค์ความรู้ที่คงทน โรงเรียนได้ด าเนิน
กิจกรรมจัดหำจัดซื้อ และผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย ให้มีและสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้าน
ร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุก
ส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก 
ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัย
ในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา  มีความคิดรวบยอด รู้จักการแก้ปัญหา 
สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการ
เรียนรู้รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็น
แรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่
เด็กนักเรียน  ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส สะอาด และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน 
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การสอบถาม การส ารวจ และการวิเคราะห์ผล
พัฒนาการของเด็ก โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เพ่ือได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและ
พัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน ในการตรวจสอบและวัดผลและประเมินผลความรู้ความ
เข้าใจ ทางโรงเรียนมีการจัดท าระเบียบการประเมินพัฒนาการเด็กระดับชั้นปฐมวัยวัดผลและประเมินผล
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ก าหนดให้มีการประเมิน
พัฒนาการเป็นรายบุคคล 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
การจัดการเรียนการสอนปฐมวัยที่เน้นเด็กเป็นส าคัญมีการจัดประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการ

การเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่นโดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เช่น
วัดมหาการ ทะเลสาบสงขลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและสวนบุรพาจารย์ เทศบาลต าบลระโนด โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล ส่งผลให้เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา
ดีขึ้นอย่างสมดุลเต็มศักยภาพของเด็ก ท าให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข มีเจตคติที่ดีต่อการมาโรงเรียน ซึ่ง
เป็นการปูพื้นฐานในการเรียนในระดับชั้นต่อไปที่สูงขึ้นไว้อย่างมั่นคง   
 
แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

            1. ครูควรน าผลการประเมินพัฒนาการของเด็กมาปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
เป็นประเด็นในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพเด็ก 
            2. ครูควรจัดป้ายนิเทศให้ความรู้ตามหน่วยการเรียนรู้หรือตามวันส าคัญในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือเสริมสร้างความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่เด็ก 
 

จุดเด่น / จุดควรพัฒนำ 

 จุดเด่น 

เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็ก
ได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  ห้องเรียนมีบรรยากาศ  
แจ่มใส กว้างขวางพอเหมาะ มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส สะอาด 
และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน มีการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  

จุดควรพัฒนำ 

ควรมีการพัฒนาสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนามให้มีความสะอาด  ปลอดภัย ไม่ก่อเกิดอุบัติเหตุ 
มีเครื่องเล่นสนามที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการต่างๆทั้ง 4 ด้าน 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

โรงเรียนวัดมหำกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1 

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

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดมหาการ  เมื่อวันที่   15  เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ.2564  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา  
2563  ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 

                 ลงชื่อ              
                           (นายชะเอม  แก้วมณี) 
      ประธานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                   โรงเรียนวัดมหาการ 
 
                                                                                                   

         

      ลงชื่อ           
    (นางสาวสุภาพร  บุญทวี) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
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ภำคผนวก
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ค ำสั่งโรงเรียนวัดมหำกำร 

ที่    /2564 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564 

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

      อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 ว่า
ด้วยมาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 เพ่ือให้การ
รวบรวมและจัดท าเอกสารส าหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่  อ านวยการให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  1.1 นางสาวสุภาพร    บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  1.2 นางสาวณฐวรรณ สุดสงวน  ครู คศ.1   กรรมการ 
  1.3 นางสาวพัชรา      ยอดชุม  ครู คศ.1   กรรมการ 
  1.4 นางอนงค์          บัวศรี  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 
  1.5 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
  

 2. คณะกรรมกาก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน  มีหน้าที่  ก ากับติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
  2.1 นางสาวสุภาพร   บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  2.2 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
  2.3 นางสาวพัชรา     ยอดชุม  ครู คศ.1   กรรมการ 
  2.4 นายภูริภัทร        ไฝทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  2.5 นางอนงค์          บัวศรี  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 
  2.6 นางณัฐฐาพร       มาแดง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  2.7 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
  2.8 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค จนท.ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีหน้าที่ ตรวจสอบรายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพในสถานศึกษา และรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในต่อต้นสังกัด ประกอบด้วย 
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  3.1 นางสาวสุภาพร   บุญทวี  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
  3.2 นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
  3.3 นางสาวพัชรา     ยอดชุม  ครู คศ.1   กรรมการ 
  3.4 นายภูริภัทร        ไฝทอง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  3.5 นางอนงค์          บัวศรี  ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน กรรมการ 
  3.6 นางณัฐฐาพร       มาแดง  ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
  3.7 นางสาวจิราวรรณ  ชูชัย  ครู คศ.1   กรรมการและเลขานุการ 
  3.8 นางสาวจารุวรรณ  เหาะวิหค จนท.ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ 
 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่แล้วเสร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ทาง
ราชการก าหนด 

สั่ง ณ วันที่  4  เมษายน  พ.ศ.2565 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
              นางสาวสุภาพร  บุญทวี 

                                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


