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รายงานการประเมนิตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR)  

 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั และ ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ปกีารศึกษา  ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรยีนบา้นเหลา่นาด ี
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต ๑ 

สำนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
กระทรวงศกึษาธกิาร 
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คำนำ 
 
 รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผลการ
พัฒนาการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึ กษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน (ตามกฎกระทรวง
การประกันคุณภาพ พ.ศ.๒๕๖๑) ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และระบุแนวทางการพัฒนา
สถานศึกษาในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อ ให้
ทราบผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
ได้ใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายในและนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนได้รับทราบและรองรับการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป 

 โรงเรียนบ้านเหล่านาดีขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ท่ีให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านเหล่านาดีให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี  

 และเนื่องจากในการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านเหล่านางามได้นำนักเรียนมาเรียนร่วมที่โรงเรียน
บ้านเหล่านาดีท้ังหมด โรงเรียนบ้านเหล่านาดีจึงใคร่ขอขอบคุณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ผู้ปกครอง ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคนของโรงเรียนบ้านเหล่านางามมา ณ ท่ีนี้
ด้วย ท่ีได้ช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่านาดีและเหล่านางามให้บรรลุเป้าหมาย
ตามท่ีกำหนดไว้เป็นอย่างดี   

 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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สารบญั 
 

เรือ่ง หนา้ 

คำนำ ๒ 

สารบญั ๓ 

บทสรปุสำหรบัผูบ้รหิาร ๖ 

❖ ระดับปฐมวัย ๖ 
❖ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ๖ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูพืน้ฐานของสถานศกึษา 8 
❖ ข้อมูลท่ัวไป ๙ 

         - สถานศึกษา (ท่ีต้ัง / โทรศัพท์ / Website / E-mail / ระดับช้ันท่ีเปิดการสอน) ๙ 
         - พื้นท่ีท้ังหมด  ๙ 
         - ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 9 
         - สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน  10 
         - การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 10 

• การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 10 

• การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 

• โครงสร้างการบริหารงาน 12 

         - ผู้อำนวยการโรงเรียน 13 
         - วิสัยทัศน์ / อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์ / พันธกิจ 13 
❖ ข้อมูลครูและบุคลากร 14 
❖ ข้อมลูนักเรียน 15 

         - ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563  15 
         - ข้อมูลจำนวนนักเรียนเปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2561 - 2563 16 
❖ ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 17 

         - ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 17 
         - ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 17 
         - ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 18 
         - ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 19 
         - ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 20 
         - ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 20 
  
  



 
4 

สารบญั (ตอ่) 
 

 

เรือ่ง หนา้ 

❖ ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

23 

❖ ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ 24 
          - ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่าน  (RT)  ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 1 
24 

• คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลประเมิน
ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน จำแนกจามระดับคุณภาพ 

24 

• แผนภูมิเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของ
ผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา 256๒ - 2563 

25 

         - ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 26 

• ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา 2562 - 2563 

26 

• แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา 256๒ - 2563 

26 

          - ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 28 

• ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐาน
ของผู้เรียนระดับชาติ ระหวำงปีการศึกษา 2562 - 2563 

29 

• แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถ
พื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ ระหวำงปีการศึกษา 2561 2563 

29 

❖ ข้อมูลอาคารสถานท่ี 30 
          - จำนวนห้องและสถานท่ี 30 
          - การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 31 
❖ ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 32 
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สารบญั (ตอ่) 
 

 

เรือ่ง หนา้ 

สว่นที ่2 รายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 33 
❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาปฐมวัย) 34 

          - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 34 
          - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 34 
          - มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 34 
❖ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 34 

          - มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 34 
          - มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 40 
          - มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 43 

ภาคผนวก  
❖ ประกาศ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียบ้านเหล่านาดี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

❖ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานท่ีกำหนด  
❖ คาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 

2563 
 

❖ หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา     
ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 

❖ คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖3 

 

❖ คำส่ังมอบหมายงาน  
❖ คำส่ังนิเทศภายใน/PLC  
❖ ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร  
❖ ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  
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บทสรปุของผูบ้รหิาร 
 

ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

❖ ผลการประเมนิตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

โรงเรียนไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

❖ ผลการประเมนิตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

 โรงเรียนบ้านเหล่านาดีจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563) มีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 รวม 188 คน 
จัดช้ันเรียน 6 ห้อง ครูผู้สอน 10 คน ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 
2563 และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการประชุม เว็บไซต์ของสถานศึกษา แบบ ปพ.๕ และเผยแพร่ในส่ือ เช่น กลุ่มไลน์ 
Facebook นอกจากนีไ้ด้นำผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี อยูใ่นระดับคุณภาพดี  
 ซึ่งมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลศิ 
และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ี
จุดเดน่ทีพ่บ 
จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาบรรลุตาม

เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้ระดับ คุณภาพ ดี ท้ังนี้
เพราะมาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่
ในระดับ ดีเลิศ และมาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อยู่ในระดับ ดี 

ผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออก อ่านคล่อง และเขียน
เพื่อการส่ือสารได้ ท้ังนี้เนื่องจากสถานศึกษาจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทยใน
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเสริมการอ่านเขียนอย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการทดสอบระดับชาติ NT นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และผลการทดสอบระดับชาติ O – net นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนค่าเฉล่ียของผลการทดสอบต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 – 2563 สูงกว่าระดับชาติ
เสมอ ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้นต่อไป ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันใน



 
7 

งานมหกรรมวิชาการของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นจำนวนมากท้ังด้าน
วิชาการ ศิลปะ และกีฬา สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ครูผู้สอน
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน รู้จักการวางแผน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย 
กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อยา่งสร้างสรรค์ สืบค้นขอ้มูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือ
เทคโนโลยีด้วยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะห์ จำแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมท้ังรู้เท่าทัน
ส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือก
รับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์ รักการออกกำลังกาย มีทักษะทางกีฬาท่ีดีเย่ียมในกีฬาวอลเลย์บอล
หญิง   และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามท่ีสถานศึกษากำหนดปรากฏ
อย่างชัดเจน ยอมรับตามกฎกติกาของกลุ่มของสถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ซึ่งมีผลการ
พัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด  
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน การวางแผน ออกแบบ
กิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผลการประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็น
ฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการปรับปรุง  แก้ไข
งานให้ดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือขายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการ
จัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบ
ครบวงจร และส่งเสริมใหค้รูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ มีการนำคณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ ร่วมวิชาชีพ 
สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู๎
ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาใช้ในการพัฒนาการงานและการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง เป็นโรงเรียนภาคีร่วมพัฒนา  

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเขา้ใจ ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ครูได้ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพโดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นใหผู้้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงตลอดจนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้อง
วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด เป็นต้น ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ได้นำผลการประเมินในทุกด้านมาใช้ ในการปรับปรุงแก้ไข เพื่อใช้พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่อไป 
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สว่นที ่๑ 
ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรยีนบา้นเหลา่นาด ี

 

 
 

 
❖ โรงเรยีนบา้นเหลา่นาดี 

ท่ีต้ัง : หมู่ท่ี ๑๑  ตำบล บ้านหว้า  อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐00 
โทรศัพท์ : 089 – 711 – 9879 
Website :  
E-mail : banlaonadee.school@gmail.com 

 ระดับท่ีเปิดสอน : ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6     
 

❖ พืน้ทีท่ัง้หมด 
 พื้นท่ีท้ังหมด : ๑๔ ไร่ ๒ งาน ๖ ตาราง 

 
พื้นท่ีโรงเรียนบ้านเหล่านาดี ภาพ จาก Google Maps 

❖ ประวตัโิรงเรยีนโดยยอ่ 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ก่อตั้งเมื่อวันท่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 2477 ได้ทำการเปิดสอนต้ังแต่
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 ต้ังแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน 
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายเงิน รัตนจันทร์  
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ ว่าท่ีร้อยตรีมานพ  อานจันทึก 

 

ขอ้มลูทัว่ไป 
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❖ สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และชมุชน 

1. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ ๑,000 คน 
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก ่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้า องค์การบริหารส่วนตำบล
บ้านหว้า โรงเรียนพิศาลปุณวิทยา ตลาดสดบ้านหว้า และวัด 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพหลักของชุมชน คือ การค้า
ขาย เพราะอยู่ใกล้ตลอดสด ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นท่ีเป็นท่ีรู้จัก
โดยท่ัวไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ีย
ต่อครอบครัวต่อปี 8,000 - 30,000 บาท  

3. โอกาสและขอ้จำกัดของโรงเรียน โรงเรียนบ้านเหล่านาดีบริเวณใกล้เคียงเป็นสถานท่ีราชการ 
สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า โรงเรียนได้รบัความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานท่ีดังกล่าวเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
ร่วมกับโรงเรียน เช่น สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา ห้องสมุด และช่วยปรับปรุงอาคารสถานท่ี ส่งวิทยากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แกน่ักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื่อตอ่ตา้น
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E)  

โอกาส ขอ้จำกดั 

1. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญของ
การศึกษาให้การสนับสนุนร่วมมือกันพฒันาโรงเรยีน
อยา่งต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนห้องสมุด ถนนหน้า
อาคารเรียน การปรับปรุงอาคารสถานท่ี และ
อุปกรณ์ทางการกีฬา  
2. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุนการศึกษาเป็น
อยา่งดี 

3. นักเรียนมีความสามารถด้านกีฬาและทักษะอาชีพ 

1. ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะยากจน 

2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทำงานต่างจังหวัดท้ิงบุตร
หลานไว้กับผู้สูงอายุ 

3. อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีมีไม่เพียงพอกับ
นักเรียน 

4. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู๎
ภายนอกอย่างกว้างขวางและหลากหลาย 

5. อัตรากาลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระการเรียนรู ้

 

❖ การจดัการศกึษา/โครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีน 

การจดัการศกึษาระดบัการศกึษาปฐมวยั 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดีไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย 

การจดัการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพท่ีทางโรงเรียน
บ้านเหล่านาดีได้ต้ังเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา 
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โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย 
ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มีองค์ประกอบท่ีสำคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐาน
ได้แก ่การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกดา้น ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์
จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ 
สาหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเขา้ใจการจัดการศึกษา ในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมท้ังจัดหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือทำ การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุก
กระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านหล่านาดีได้จัดส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอื้อประโยชน์ และ
อำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ท้ังด้านรา่งกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต้อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีหอ้งคอมพิวเตอร์เพื่อใหเ้ด็กได้ศึกษาหาขอ้มูลทางโลก
ออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษาหาความรู้ใหก้ับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ใหพ้อเพียงกับผู้เรียน โดยจัดให้
เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดท่ีจำเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของผู้เรียน ให้
เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีท่ีนั่งพักผ่อนท่ีเหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับน้ำด่ืมท่ีสะอาด ถูก
สุขลักษณะ ท่ีล้างมือ หอ้งน้ำห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ เน้นการ
เรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่นจัด
ครูท่ีเหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาท่ีสอน ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลใหค้รูทุกคนล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต และ
การปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอก ห้องเรียนท่ีคำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีส่ือการเรียนรู๎ท่ี
หลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือในชุมชน มุ่งเน้นใหเ้กิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการ
เรียนรู้ มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ส่ือ DLIT มีการจัดส่ิง
อำนวยความสะดวกใหบ้ริการดา้นส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อ
พัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษา และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
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ตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี มีการนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเอง
ใหห้น่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
dm 
 
 
 

1. งานพัฒนาหลักสูตรฯ 
2. งานพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้
3. งานทะเบียนวัดผล
ประเมินผล  
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษา 
5. งานพัฒนาส่ือ/
นวัตกรรม   
6. งานพัฒนาแหล่ง
เรียนรู ้
7. งานนิเทศการศึกษา 
8. งานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ 
๙. การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
 

1. การวางแผน
ปฏิบัติการการใช้
จ่ายเงิน 
2. การวางแผนพัสด ุ
3. งานบัญชีการเงิน  
4. งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
๕. การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
๖. การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ 
๗. การปฏิบัติงานอื่น ๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
๘. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 
 

1. งานอัตรากำลัง  
2. งานสรรหาบรรจุ/
แต่งต้ัง/ย้าย 
3. งานเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน  
4. งานวินัย/การรักษา
วินัย 
5. งานทะเบียน
ประวัติ/สิทธิประโยชน ์
6. งาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
7. งานยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ
๘. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๙. การเปล่ียนแปลง
ตำแหน่งให้สูงขึ้น  
10. การดำเนินการ
เกี่ยวกับการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

1. งานสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ์  
2. งานควบคุมภายใน 
3. งานอาคาร สถานที 
4. งานจัดระบบและ
พัฒนาองค์กร 
5. งานธุรการ  
6. งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
7. งานสำมะโนและรับ
นักเรียน   
๘. งานอนามัย 
9. งานกิจการนักเรียน 
10. งานทัศนศึกษา 
๑๑. การประสานการ
จัดการศึกษาในระบบ 
และนอกระบบ 
๑๒. การประชาสัมพันธ์
งานทางการศึกษา 
 
 

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนบา้นเหลา่นาดี 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน คณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้กครอง 

กลุม่บรหิาร 
งานวชิาการ 

กลุม่บรหิาร 
งานงบประมาณ 

กลุม่บรหิาร 
งานบคุคล 

กลุม่บรหิาร 
งานทัว่ไป 

โครงสรา้งการบริหารงานโรงเรยีน 
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❖ ผูอ้ำนวยการโรงเรยีน  

ผู้อำนวยการโรงเรียน : ว่าท่ีร้อยตรีมานพ อานจันทึก 
อายุ :   58   ปี      โทรศัพท์ : 089 – 711 – 9879  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท วิชาเอก บริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านเหล่านาดี เมื่อวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี เป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ควบคู่เทคโนโลยี  
รักการออมทรัพย์  ชุมชนร่วมประสาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      
 
 
 

นักเรียนมีนิสัยรักการออม 
 

 
 

หนึ่งคน   หนึ่งกีฬา 
 
 
 

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอยา่ง
ท่ัวถึงและเท่าเทียม  

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

 

อตัลกัษณ ์

เอกลกัษณ ์

พนัธกจิ 

วสิยัทศัน ์
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ที ่ ชื่อ - สกลุ ตำแหนง่ วฒุกิารศกึษาสงูสดุ/วิชาเอก ประจำชัน้/กลุม่สาระทีส่อน 
๑ ว่าท่ีร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผอ. ปริญญาโท/บริหารการศึกษา - 
๒ นางเตือนตา แซงบุญเรือง ครู คศ.๓ ปริญญาตรี/สุขศึกษา ป.๖/ภาษาไทยม, สุขศึกษา 
๓ นายอุทิน พลมุข ครู คศ.๓ ปริญญาโท/หลักสูตรและการสอน ป.๓/ภาษาไทย, การงานอาชีพ 
๔ นางวัฒนา แก้วกัลยา ครู คศ.๓ ปริญญาโท/หลักสูตรและการสอน ป.๑/ภาษาไทย, คณิตศาสตร์ 
๕ นางวริศรา จิตรมงคลศรี ครู คศ.๓ ปริญญาตรี/การศึกษาปฐมวัย ป.๖/คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ 
๖ นางกิตติพร ภูตะโชติ ครู คศ.๓ ปริญญาตรี/ประถมศึกษา ป.๔/วิทยาศาสตร์, ศิลปะ 
๗ นายสุพรรษ ลุนมาตร ครู คศ.๒ ปริญญาตรี/รัฐศาสตร์การปกครอง ป.๒/สังคมศึกษา 
๘ น.ส.นิดาวรรณ เพียสุพรรณ ครู คศ.๑ ปริญญาตรี/คณิตศาสตรศึกษา ป.๒/คณิตศาสตร์ 
๙ นายธวัชชัย สุทธิยา ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/ภาษาไทย ป.๕/ภาษาไทย, คอมพิวเตอร์ 

๑๐ น.ส.พิมพ์ผกา พลสงคราม ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี/ภาษาอังกฤษ ป.๔/ภาษาอังกฤษ 
๑๑ น.ส.สุทธิกานต์ สุดชา ครูอัตราจ้าง ปริญญาตรี/นิติศาสตร์ ป.๑/สังคมศึกษา, ดนตรี 
๑๒ น.ส.ทิฆัมพร สังข์ทอง ครูธุรการ ปริญญาตรี/วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม 
- 

๑๓ นายคำพันธ์ ก้อยทอง นักการภารโรง ป.๖ - 
 

 

 
 
 
 

7.69

69.23

23.08

ร้อยละของขอ้มลูวฒุกิารศกึษาของคณะครแูละบคุลากรทางการศกึษา
โรงเรยีนบา้นเหล่านาดี

ต่่ากว่าปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ขอ้มลูครแูละบคุลากร 
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❖ ขอ้มลูนกัเรยีน ประจำปกีารศกึษา ๒๕๖๓ (๑๐ ธนัวาคม ๒๕๖๓) 
จำนวนนักเรียนท้ังหมด 188 คน  

ชัน้ 
จำนวนนกัเรยีน  

(10 ธนัวาคม 2563) จำนวนหอ้งเรยีน 

ชาย หญงิ รวม 

อนุบาล 1 ๐ ๐ ๐ ๐ 

อนุบาล 2 ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมนกัเรยีนปฐมวยั ๐ ๐ ๐ ๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 16 17 33 ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี 2 20 11 31 ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี 3 13 11 24 ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี 4 21 10 31 ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 20 19 39 ๑ 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 19 11 30 ๑ 

รวมนกัเรยีน ป.1-6 109 79 188 ๖ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ๐ ๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 2 ๐ ๐ ๐ ๐ 

มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมนกัเรยีน ม.1-3 ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม นร.ทัง้หมด 109 79 188 ๖ 
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ขอ้มลูนกัเรยีน 
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❖ ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบจำนวนนกัเรยีน ปกีารศกึษา 2561 – 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ปีการศึกษา 2561 20 25 36 30 33 17
ปีการศึกษา 2562 ๒๙ ๒๓ ๒๖ ๓๖ ๒๗ ๓๕
ปีการศึกษา 2563 33 31 24 31 39 30
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ปีการศกึษา 2561 - 2563



 
17 

 

 
 
❖ ผลการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา ระดับการศกึษาปฐมวยั 

โรงเรียนไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัย 
 

❖ ผลการจดัการเรยีนรูต้ามหลกัสตูรสถานศกึษา ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ปกีารศกึษา ๒๕๖๓   
แตล่ะรายวชิาในระดบั ๓ ขึน้ไป   ระดบัชัน้ประถมศกึษาศกึษาปีที ่๑-๖ 

ชัน้ ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

 ์

วิท
ยา

ศา
สต

ร ์

สงั
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติฯ
 

สุข
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

องั
กฤ

ษ 

คอ
มพ

วิเต
อร

 ์
(เพ

ิ่มเ
ติม

) 

ป.๑ 36.36 24.24 81.82 69.70 69.70 78.79 78.79 42.42 45.45 - 
ป.๒ 58.06 70.97 87.10 64.52 67.74 61.29 93.55 87.10 64.52 - 
ป.๓ 54.17 45.83 62.50 66.67 54.17 54.17 54.17 58.33 50.00 - 
ป.๔ 19.35 38.71 41.94 32.26 28.81 67.74 70.97 96.77 38.71 90.32 
ป.๕ 30.77 5.13 38.46 46.15 23.08 89.74 94.87 100.00 41.03 69.23 
ป.๖ 56.67 10.00 36.67 63.33 53.33 96.67 100.00 100.00 23.33 53.33 
รวม 255.38 194.88 348.49 342.63 296.83 448.4 492.35 484.62 263.04 212.88 

รอ้ยละ 41.49 30.85 57.45 56.38 47.87 76.06 83.51 81.91 43.62 71.00 

 

ภาษาไทย
คณิตศาส

ตร์
วิทยาศาส

ตร์
สังคม
ศึกษา

ประวัติศา
สตร์

สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ อังกฤษ

2561 59.71 38.15 43.55 59.11 59.82 85.87 57.79 45.94 45.35
2562 58.9 32.23 35.51 58.16 59.28 54.27 46.6 70.54 24.55
2563 41.49 30.85 57.45 56.38 47.87 76.06 83.51 81.91 43.62

0102030405060708090100

ร้อยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแตล่ะรายวชิา ในระดบั ๓ 
ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศกึษาปทีี ่1 - 6 ปีการศกึษา 2561 - 2563

ขอ้มลูผลการจดัการศกึษา 
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❖ ผลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคข์องนกัเรยีน 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิคณุลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีึน้ไป  
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 1 - 6   ปกีารศกึษา  2562 

ระดบัชัน้ 
จำนวน

นกัเรยีน 

ผลการประเมนิ ระดบัด ี

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 

ป.1 33 0 3 14 16 30 90.91 

ป.2 31 0 4 13 14 27 87.10 

ป.3 24 0 2 14 8 22 91.67 

ป.4 31 0 3 14 14 28 90.32 

ป.5 39 0 3 17 19 36 92.31 

ป.6 30 0 1 14 15 29 96.67 

รวม 188 0 16 86 86 172 91.49 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ปีการศึกษา 2561 85 72 66.67 93.33 84.84 100
ปีการศึกษา 2562 93.1 100 100 100 48.29 54.29
ปีการศึกษา 2563 90.91 87.1 91.67 90.32 92.31 96.67

0
20
40
60
80

100
120

ร้อยละคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรยีน 
ที่ได้ระดบั ดี ขึ้นไป 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๑ - ๖ ปีการศกึษา ๒๕61 - ๒๕๖3 
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❖ ผลการอา่น คิดวเิคราะห ์เขยีนของนกัเรยีน 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิการอา่น คดิวิเคราะห์  และเขยีน  ในระดบัดขีึน้ไป 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 1 – 6 ปกีารศกึษา  2562 

ระดบัชัน้ 
จำนวน

นกัเรยีน 

ผลการประเมนิ ระดบัด ี

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 

ป.1 33 3 9 11 10 21 63.64 

ป.2 31 0 11 9 11 20 64.52 

ป.3 24 0 10 7 7 14 58.33 

ป.4 31 0 12 16 3 19 61.29 

ป.5 39 0 18 16 5 21 53.85 

ป.6 30 0 14 12 4 16 53.33 

รวม 188 3 74 71 40 111 59.04 

 
 

 
 
 
 
 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ปีการศึกษา 2561 60 64 52.77 50 60.6 70.59
ปีการศึกษา 2562 43.38 100 61.54 69.44 58.62 68.57
ปีการศึกษา 2563 63.64 64.52 58.33 61.29 53.85 53.33
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ร้อยละการอา่น เขียน คิดวิเคราะห์ของนกัเรยีน 
ที่ได้ระดบั ดี ขึ้นไป 

ระดับชัน้ประถมศึกษาปทีี ่๑ - ๖ ปีการศกึษา ๒๕61 - ๒๕๖3 
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❖ ผลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน  
ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 – 6 ปกีารศกึษา 2563 

ระดบัชัน้ จำนวนนกัเรยีน 
ผลการประเมนิ จำนวนนกัเรยีน 

ทีผ่า่นการประเมนิ 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น 

ป.1 33 0 33 33 100 

ป.2 31 0 31 31 100 

ป.3 24 0 24 24 100 

ป.4 31 0 31 31 100 

ป.5 39 0 39 39 100 

ป.6 30 0 30 30 100 

รวม 188 0 188 188 100 

 
 

❖ ผลการประเมนิสมรรถนะสำคญั 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิสมรรถนะสำคญัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 ปกีารศกึษา 2562 ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ในระดบัผา่นขึน้ไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมนิ ระดบัผา่น 

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 5 11 9 8 28 84.85 
2. ความสามารถในการคิด 5 14 8 6 28 84.85 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 5 13 8 7 28 84.85 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1 8 14 10 32 96.97 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 14 10 9 33 100 

เฉลีย่ 90.30 
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รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิสมรรถนะสำคญัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  
2551  ปกีารศกึษา 2563   ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 2 ในระดบัผา่นขึน้ไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมนิ ระดบัผา่น 

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร - 9 10 12 32 100 
2. ความสามารถในการคิด 2 12 9 8 29 93.55 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 2 12 9 8 29 93.55 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 10 9 12 31 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 12 11 8 31 100 

เฉลีย่ 97.42 

 
รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิสมรรถนะสำคญัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  

2551  ปกีารศกึษา 2563  ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 ในระดบัผา่นขึน้ไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมนิ ระดบัผา่น 

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 2 7 7 8 22 91.67 
2. ความสามารถในการคิด 6 ๕ 6 7 18 75.00 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 6 ๕ 6 7 18 75.00 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 1 5 8 10 23 95.83 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 8 9 7 24 100.00 

เฉลีย่ 87.50 
 

รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิสมรรถนะสำคญัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  
2551  ปกีารศกึษา 2563   ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 4 ในระดบัผา่นขึน้ไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมนิ ระดบัผา่น 

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร - 13 11 7 31 100 
2. ความสามารถในการคิด - 11 13 7 31 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 13 10 8 31 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 11 12 8 31 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 11 8 12 31 100 

เฉลีย่ 100 
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รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิสมรรถนะสำคญัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  
2551  ปกีารศกึษา 2563   ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 5 ในระดบัผา่นขึน้ไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมนิ ระดบัผา่น 

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร - 7 26 6 39 100 
2. ความสามารถในการคิด - 9 24 6 39 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา - 9 24 6 39 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 9 10 20 39 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - - 26 13 39 100 

เฉลีย่ 100 
 
รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิสมรรถนะสำคญัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช  

2551  ปกีารศกึษา 2563   ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี่ 6 ในระดบัผา่นขึน้ไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมนิ ระดบัผา่น 

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 1 8 13 8 29 96.67 
2. ความสามารถในการคิด 2 14 9 5 28 93.33 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 1 8 13 8 29 96.67 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต - 13 13 4 30 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี - 10 16 4 30 100 

เฉลีย่ 97.33 
 
สรปุรอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิสมรรถนะสำคญัตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐานพทุธศกัราช  2551  ปกีารศกึษา 2563  ของผูเ้รยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี ่1 - 6  
ในระดบัผ่านขึน้ไป 

สมรรถนะสำคญั 
ผลการประเมนิ ระดบัผา่น 

ขึน้ไป 
รอ้ยละ 

ไมผ่า่น ผา่น ด ี ดีเยีย่ม 
1. ความสามารถในการส่ือสาร 8 55 76 49 180 95.74 
2. ความสามารถในการคิด 15 ๖๕ 69 39 ๑๗๓ 92.02 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 14 60 70 44 174 92.55 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 2 ๕๖ 66 64 ๑๘๖ 98.93 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 0 55 80 53 188 100 

เฉลีย่ 79.88 
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❖ ขอ้มลูผลการทดสอบความสามารถดา้นการอา่น การเขยีนภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษา ปทีี่ 1 - 3 
ปกีารศกึษา 2563 โดยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

รอ้ยละของผลการทดสอบความสามารถในการอา่นและเขยีนตามแบบประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิของ
สำนกัทดสอบทางการศกึษา  สพฐ. ตัง้แตร่ะดับ ด ีขึน้ไป ชัน้ประถมศกึษาปีที ่๑ - 3 

ชัน้ จำนวน (คน) 

กา
รอ

่าน

ออ
กเ

สยี
ง 

กา
รอ

่าน
รู้

เรื่อ
ง 

กา
รเขี

ยน

คำ
 

กา
รเขี

ยน

ปร
ะโ

ยค
 

กา
รฟ

งั 

กา
รพ

ดู 

ป.1 33 78.79 66.67 60.61 66.67 51.51 90.91 

ป.2 31 70.97 61.29 56.67 67.74 74.19 74.19 

ป.3 24 62.50 54.17 50.00 41.67 0.00 0.00 

เฉลีย่ 70.75 60.71 55.76 58.69 41.9 55.03 

 
 

รอ้ยละของผลการทดสอบความสามารถในการอา่นและเขยีนตามแบบประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิของ
สำนกัทดสอบทางการศกึษา  สพฐ. ตัง้แตร่ะดับ ด ีขึน้ไป ชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 - 6 

ชัน้ จำนวน (คน) การอ่านออกเสยีง การอ่านรูเ้รือ่ง การเขยีน 

ป.4 31 74.19 35.48 32.26 

ป.5 39 76.92 46.15 64.10 

ป.6 30 70.00 60.00 66.67 

รวม 73.70 47.21 54.34 
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❖ ผลการทดสอบระดบัชาติของผูเ้รยีนดา้นการอา่นของผูเ้รยีน (Reading Test: RT) 

1) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

ระดบัโรงเรยีน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 

การอ่านออกเสียง 44.96 74.13 74.14 

การอ่านรู้เรื่อง 45.33 72.23 71.86 

เฉลีย่ 45.15 73.20 73.02 

 

 

 จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ของนักเรียนบช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากคะแนนเฉล่ียของสมรรถน
นะท้ัง 2 ด้านยังต่ำกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ 

 

 

 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 44.96 45.33 45.15
ระดับ สพฐ 74.13 72.23 73.2
ระดับประเทศ 74.14 71.86 73.02
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ผลการประเมนิความสามารถด้านการอา่นของผูเ้รยีน 
(Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่1 ปีการศกึษา ๒๕๖3 

ขอ้มลูผลการทดสอบระดบัชาต ิ
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๒. คะแนนเฉล่ียร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 จำแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 

จำนวนและรอ้ยละของนกัเรยีน จำแนกตามระดบัคุณภาพ 

ดมีาก ด ี พอใช ้ ปรบัปรงุ 

จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ จำนวน รอ้ยละ 

การอ่านออกเสียง 9 27.27 6 18.18 5 15.15 13 39.39 

การอ่านรู้เรื่อง 3 9.09 12 26.26 11 33.33 7 21.21 

เฉลีย่ 5 15.15 8 24.24 12 36.36 8 24.24 

3) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ 
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2563 

สมรรถนะ ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 
รอ้ยละของผลตา่ง

ระหวา่งปกีารศกึษา 

การอ่านออกเสียง 42.69 44.96 + 2.27 

การอ่านรู้เรื่อง 49.28 45.33 - 3.95 

เฉลีย่ 45.99 45.15 - 0.84 

 

 

 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง เฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562 42.69 49.28 45.99
ปีการศึกษา 2563 44.96 45.33 45.15
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เปรียบเทยีบรอ้ยละผลการประเมนิความสามารถดา้นการอา่น 
ของผู้เรยีน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปทีี ่1 ปีการศกึษา ๒๕62 - ๒๕๖3 
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❖ ผลการประเมนิคณุภาพผูเ้รยีน (NT) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 

1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

ระดบัโรงเรยีน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 

คณิตศาสตร์ 40.13 41.30 40.47 

ภาษาไทย 54.50 47.76 47.46 

เฉลีย่ 47.31 44.53 43.97 

 

 

 จากแผนภูมิแสดงผลการคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563 
ด้านบน พบว่า สมรรถนะด้านคณิตศาสตร์ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงอย่างเรง่ด่วน เนื่องจากมีคะแนนเฉล่ียต่ำ
กว่าของระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ส่วนในสมรรถนะด้านภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของ
ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ เป็นคะแนน 6.74 และ 7.04 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย เฉลี่ย
โรงเรียน 40.13 54.5 47.31
ระดับ สพฐ. 41.3 47.76 44.53
ระดับประเทศ 40.47 47.46 43.97
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ผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีน (NT) 
ชั้นประถมศึกษาปทีี ่3 ปีการศกึษา ๒๕๖3 
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2) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

สมรรถนะ ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 
รอ้ยละของผลตา่ง

ระหวา่งปกีารศกึษา 

คณิตศาสตร์ 33.05 40.13 + 7.08 

ภาษาไทย 35.78 54.50 + 18.72 

เฉลีย่ 34.42 47.31 + 12.89 

 จากตารางผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT)ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านบน พบว่า มีคะแนนเฉล่ียของผลการประเมินเพิ่มขึ้นท้ัง 2 สมรรถนะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณิตสาสตร์ ภาษาไทย เฉลี่ย
ปีการศึกษา 2562 33.05 35.78 34.42
ปีการศึกษา 2563 40.13 54.5 47.31
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เปรียบเทยีบรอ้ยละผลการประเมนิความสามารถพืน้ฐานของผู้เรยีน
ระดับชาต ิ(NT) ชั้นประถมศกึษาปทีี ่3 ปีการศึกษา ๒๕62 - ๒๕๖3 
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❖ ผลการประเมนิคณุภาพผูเ้รยีน (O-NET) ระดับชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 

1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2563 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

ระดบัโรงเรยีน ระดบั สพฐ. ระดบัประเทศ 

ภาษาไทย 68.17 54.96 56.20 

คณิตศาสตร์ 31.67 28.59 29.99 

วิทยาศาสตร์ 46.88 37.64 38.78 

ภาษาอังกฤษ 47.00 38.87 43.55 

เฉลีย่ 48.43 40.02 42.13 

 

 

 จากแผนภูมิแสดงผลการประเมินคุรภาพผู้เรียน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปี
การศึกษา 2563 พบว่า โรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ทุก
สมรรถนะท่ีมีการประเมินในปีการศึกษา 2563 โดยมีคะแนนเฉล่ียโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของ
ระดับประเทศ ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เป็น + 11.97, + 1.68, + 8.1  
และ + 6.3 ตามลำดับ 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย
ระดับโรงเรียน 68.17 31.67 46.88 47 48.43
ระดับ สพฐ. 54.96 28.59 37.64 38.87 40.02
ระดับประเทศ 56.2 29.99 38.78 43.55 42.13
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ผลการประเมนิคุณภาพผูเ้รยีน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 ปีการศกึษา ๒๕๖3 
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2) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 
2562 – 2563 

สมรรถนะ ปกีารศกึษา 2562 ปกีารศกึษา 2563 
รอ้ยละของผลตา่ง

ระหวา่งปกีารศกึษา 

ภาษาไทย ๕๓.๘๙ 68.17 + 14.28 

คณิตศาสตร์ ๓๕.๑๗ 31.67 - 3.5 

วิทยาศาสตร์ ๔๐.๗๗ 46.88 + 6.11 

ภาษาอังกฤษ ๓๒.๕๙ 47.00 + 14.4 

เฉลีย่ 40.61 48.43 + 7.82 

 จากตารางผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-
NET) ปีการศึกษา 2562 – 2563 ด้านบน พบว่า ร้อยละของผลต่างคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระหว่างปี
การศึกษา 2562 – 2563 มีคะแนนเฉล่ียของปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ทุกรายวิชา 
ยกเว้น วิชาคณิตศาสตร์ 

 

 

 

 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉล่ีย
ปีการศึกษา 2561 57.7 40.45 39.93 37.27 43.84
ปีการศึกษา 2562 ๕๓.๘๙ ๓๕.๑๗ ๔๐.๗๗ ๓๒.๕๙ 40.61
ปีการศึกษา 2563 68.17 31.67 46.88 47 48.43
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เปรียบเทยีบรอ้ยละผลการประเมนิความสามารถพืน้ฐานของผู้เรยีนระดบัชาต ิ
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปทีี ่6 ปีการศกึษา ๒๕61 - ๒๕๖3 
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❖ จำนวนหอ้งและสถานที ่

ที ่ ประเภทหอ้ง จำนวน หมายเหต ุ

1 ห้องเรียน  (ช้ันป.1 – ป.6 ช้ันละ 1 ห้อง) 6 ห้อง  

2 ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง  

3 ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1 ห้อง  

4 ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน 1 ห้อง อยู่ในรหว่างการปรับปรุง 

5 ห้องดนตรี - นาฎศิลป์ 1 ห้อง  

6 ห้องพักคร ู 1 ห้อง  

7 ห้องบริการท่ัวไป 1 ห้อง  

8 ห้องสมุด 1 ห้อง อยู่ในรหว่างการปรับปรุง 

9 อาคารหอประชุมโรงเรียน 1 หลัง  

10 โรงอาหาร 1 หลัง  

11 บ่อเล้ียงปลา   1 หลัง  

12 โรงเห็ด 1 หลัง  

13 สนามวอลเล่ย์บอล 1 สนาม  

14 สนามบาสเกตบอล 1 สนาม  

15 สนามฟุตบอล   1 สนาม  

16 สนามเปตอง 1 สนาม  

17 ห้องน้ำนักเรียน 2 หลัง  

18 ห้องครู 1 หลัง  

19 ห้องคอมพิวเตอร์ของ กสทช 1 ห้อง อยู่ในรหว่างการก่อสร้าง 

 
 
 
 

ขอ้มลูอาคาร/สถานที ่
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❖ การใชแ้หลง่เรยีนรูภ้ายในและภายนอกโรงเรยีน ปกีารศกึษา 2563 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปกีารศึกษา 2563 

ที ่ ประเภทหอ้ง จำนวนนกัเรยีน (คน) รอ้ยละ 

1 ห้องวิทยาศาสตร์ 100 53.19 

2 ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน - - 

3 ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 124 65.96 

4 ห้องสมุด - - 

5 ห้องคอมพิวเตอร์ของ กสทช - - 

6 บ่อเล้ียงปลา   188 100 

7 โรงเห็ด 188 100 

8 สนามวอลเล่ย์บอล 188 100 

9 สนามบาสเกตบอล 188 100 

10 สนามฟุตบอล   188 100 

11 สนามเปตอง 188 100 

12 ห้องดนตรี - นาฎศิลป์ 188 100 

 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

ที ่ ประเภทหอ้ง จำนวนนกัเรยีน (คน) รอ้ยละ 

1 ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือแก่น
นคร จังหวัดขอนแก่น (ป.๕ - ป.6) 

69 36.70 

2 วัดบ้านเหล่านาดี 188 100 

3 
ค่ายลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านป่าสังข์

หนองฮี ป่าเหล่ือม (ป.๒ – ป.๓) 
55 29.26 
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❖ จำนวนผูส้ำเรจ็การศกึษา ปกีารศกึษา 2563 

ที ่ ระดบัการศกึษา จำนวน
นกัเรยีน (คน) 

จำนวนผูส้ำเรจ็
การศกึษา 

รอ้ยละ หมายเหต ุ

1 ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีท่ี 6) 30 30 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูผูส้ำเรจ็การศกึษา 
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ส่วนที ่๒ 
รายงานผลการประเมนิตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรยีนบา้นเหลา่นาดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

สว่นที ่๒ 
รายงานผลการประเมนิตนเองตามมาตรฐานการศกึษาของโรงเรยีน 

❖ สรปุผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาปฐมวยั 

- มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของเดก็ 

 โรงเรียนไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย 

- มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 

โรงเรียนไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย 

- มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็สำคญั 

  โรงเรียนไม่มีการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

❖ สรปุผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

- มาตรฐานที่ 1 คณุภาพของผูเ้รยีน 
 1. ระดับคุณภาพ ด ี
 ๒. วธิกีารพฒันา ขอ้มลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจกัษ์ 
  ๒.๑ วธิกีารพฒันา 
  สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อใหบ้รรลุตามเปา้หมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนด จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีท่ีสอดคลำองกับนโยบายการศึกษา
แห่งชาติและหน่วยงานต้นสังกัด พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๖๐ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๑) ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและสอดคล้องกับบริบท ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน เพื่อพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนวางแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำ
แผนจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญและเหมาะสมกับผู้เรียน โดยมีรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ใช้กระบวนการ 
Active learning การสอนแบบโครงงาน แบบร่วมมือกันเรียนรู้ การระดมสมอง การลงมือปฏิบัติจริง การ
ทดลอง การใช้แผนผังความคิด การใช้เทคนิคคำถาม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ IEP สำหรับผู้เรียนท่ีมี
ความต้องการจำเป็นพิเศษ ครูทุกคนนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง ใช้ส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนรู้ มีการจัดทำส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายเหมาะสมกับวัยและความสนใจของผู้เรียน เช่น จัดทำแบบ
ฝึกทักษะ ส่ือออนไลน์ เกม เพลง แบบทดสอบออนไลน์ วัดและประเมินผลตามสภาพจริงนำผลการประเมินให้
ข้อมูลยอ้นกลับแก่ผู้เรียนเพื่อการพัฒนา สถานศึกษาจัดกิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้วิธีการเสริมแรงเชิงบวกเพื่อ
ติดตามประเมินผลและให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ครู ครูจัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตลอดท้ังใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพือ่นำผลการ
ประเมินมาพัฒนาผู้เรียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
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 สถานศึกษาจัดทำโครงการ และกิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย
และต่อเนื่อง ดังนี ้
 1. โครงการพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีน  
 จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิด
คำนวณ สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียนและการส่ือสารภาษาไทยอย่างหลากหลาย เช่น 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมนอกเวลา กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เขียนในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลา กิจกรรมนำเสนอ
สำนวน - สุภาษิตไทยวันละคำ และฝึกทักษะการส่ือสาร โดยให้ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 สลับ
สับเปล่ียนกันนำเสนอหน้าเสาธงทุกวัน 
 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถในการอ่าน เขียนและการส่ือสารภาษาอังกฤษ จัด
กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารโดยให้ผู้เรียนสลับสับเปล่ียนกันนำเสนอคำศัพท์ ความหมายและประโยค
ภาษาอังกฤษหน้าเสาธง  
 กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณและแก้โจทย์ปัญหา จัดกิจกรรมคิดเลขเร็ว 
กิจกรรมโจทย์ปัญหาพาสนุก ให้ผู้เรียนทำแบบฝึกทักษะการคิดเลขเร็ว การแก้โจทย์ปัญหา ในช่วงลดเวเรียน
เพิ่มเวลารู้  
 นอกจากจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการอ่านแล้วสถานศึกษายังพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้เพื่อใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ เช่นการจัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต จัดตกแต่งหอ้งสมุดให้มีสีสันสวยงาม มีมุม
การเรียนรู้ จัดให้มีหอ้งวิทยาศาสตร์ให้มีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทางเทคโนโลยีของนักเรียน จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ทางอาชีพในสถานศึกษา คือ โรงเพาะเห็ด และบ่อเล้ียง
ปลา และการดำเนินงานในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน 
 ๒. โครงการพฒันาคณุลกัษณะผูเ้รยีนตามวถิไีทย 
 จัดกิจกรรมฝึกอาชีพให้นักเรียนผ่านวิชาการงานอาชีพ เช่น การปลูกผักท่ีแปลง
เกษตร การเพาะเห็ด การเล้ียงปลา และเล้ียงกบ รวมทั้งการดำเนินงานในสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรยีน เพื่อให้
นักเรียนมีทักษะทางอาชีพติดตัว และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน โดยนำนักเรียนไปไหว้พระ
ทำบุญที่วัดทุกวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้นักเรียนสำนึกในการเป็นพุทธมามกะท่ีดี และฟังธรรมเทศนา รวมทั้ง
จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 -6 นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนมีความ
ซื่อสัตย์อยู่เสมอ ผ่านการช่ืนชมนักเรียนท่ีหน้าเสาธงเป็นประจำเมื่อทำความดี เช่น เก็บเงินได้แล้วแจ้งคุณครู
เพื่อประกาศหาเจ้าของ หรือการช่วยคุณครูทำความสะอาด หรือ ยกของหนัก  
 จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยผ่านการเลือกตั้งประธานนักเรียน และการเลือก
หัวหน้าห้องคนใหม่อยู่เสมอเมื่อเล่ือนระดับช้ัน และให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ห้องเรียน และการจัดการในห้องเรียน 
 จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ผ่านกิจกรรม หนึ่งคน หนึ่งกีฬา เพื่อให้
นักเรียนได้ออกกำลังกายผ่านการเล่นกีฬา ให้มีสุขภาพแข็งแรง มีทักษะทางกีฬา รู้กฎกติกาและรู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภัย นอกจากนี้ยังมีการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหว้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
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ตรวจสุขภาพนักเรียนในเบ้ืองต้น รวมทั้งตรวจสุขภาพช่องปากของนักเรียนด้วย และให้ความรู้ด้านสุขภาพ การ
ดูแลตนเองเบ้ืองตนแก่นักเรียนด้วย 
 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รู้นอกสถานท่ี ได้เรียนรู้ส่ิงท่ีอยู่นอก
ห้องเรียนเป็นประจำทุกปี โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงช้ัน คือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 และ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 
– 6 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน   
 นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี เพื่อฝึกความเป็นผู้นำ กล้า
แสดงออก การเสียสละ และฝึกการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินของผู้เรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนใน
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และการเข้าค่าลูกเสือ เนตรนารี ในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 -6 และลูกเสือ
สำรองในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนท้ังจากภาครัฐ
และภาคเอกชน เช่น เป็นโรงเรียนภาคีร่วมพัฒนา ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้นักเรียนแบบเฉพาะ
ด้าน โครงการตำรวจ D.A.R.E. เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและโทษ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลให้
ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัยตนเอง และสนับสนุนเรื่องยาสามัญต่าง ๆ ท่ีใช้ในโรงเรียน นอกจากนี้ยังมี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่ีสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อนักเรียน เช่น 
โครงการต่อต้านยาเสพติด โครงการพืชผักสมุนไพรน่ารู้ และยังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการเรียนแก่นกัเรียน 
รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนก็พร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนา
อาคารสถานท่ีบางส่วนของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนอยู่เสมอ เช่น ห้องสมุดศิษย์เก่า 
อุปกรณ์ทางการกีฬาของนักเรียน และภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ยังได้สนับสนุน
หน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์ล้างมือแก่โรงเรียนด้วย 

 ผลการดำเนนิงาน  
 จากการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในระดับ ๓ ข้ันไปมีค่าเฉล่ียในบาง
วิชาลดลง แต่ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT และ O – net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 
2563 มีค่าเฉล่ียสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 และมีพัฒนาการดังนี้  

๑. ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน  
๑) ผู้เรียนมีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน และการส่ือสารและการคิด

คำนวณ ผลการประเมินร้อยละ 95.74 สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ รอ้ยละ 70 
๒) ผู้เรียนมีความสามารถในการ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา ผลการประเมินร้อยละ 92.02 สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 
70 

๓) ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผลการ
ประเมินร้อยละ 100 สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 70 
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๔) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ผลการประเมินร้อย
ละ 59.01 ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 70 

๕) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ผลการประเมินร้อยละ 
82.75 สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 70 

๒.คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  
๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ผลการประเมินร้อย

ละ ๘๕.๒๐ สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ รอ้ยละ 70  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ผลการประเมิน ร้อยละ ๘๔.๗๓ สูงกว่า

เป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 70 
๓) การยอมรับท่ีจะอยู่รา่มกันบนความแตกตา่งและหลากหลายผลการประเมิน 

ร้อยละ ๙๐.๓๔ สูงกว่าเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 70  
๔) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ผลการประเมินร้อยละ ๘๗.๘๐ สูงกว่า

เป้าหมายซึ่งกำหนดไว้ ร้อยละ 70  
สถานศึกษาได้นำผลการประเมินรายงานผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งและรายงานต่อ

สาธารณชนให้รับทราบเช่น รายงานหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา โดย
รายงานผ่านการประชุม จดหมายข่าว Website และ Facebook ของสถานศึกษา ตลอดท้ังนำผลการประเมิน
มาวิเคราะห์วางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

๒.๒ ขอ้มลูหลกัฐาน เอกสารเชงิประจกัษ ์ทีส่นบัสนนุผลการประเมนิตนเอง 
1) นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน เขียนภาษาไทย ในระดับดี  ตาม

เกณฑ์สถานศึกษา 
2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3  มากกว่าร้อยละ 60 มีความสามารถในการ

อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6  มากกว่าร้อยละ 60 มีความสามารถในการ
อ่านออกเสียงและอ่านรู้เรื่อง ตามแบบประเมินและเกณฑ์การประเมินของสำนักทดสอบทางการศึกษา  สพฐ. 

3) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่าร้อยละ 40 มีความสามารถในการอ่าน
ออกเสียง ในระดับดี  จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ  

4) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 มากกว่าร้อยละ 40 มีความสามารถในการอ่าน
รู้เรื่อง  ในระดับดี  จากแบบทดสอบความสามารถในการอ่าน (Reading Test) ของ สพฐ ปีการศึกษา 2562 

5) นักเรียนทุกคนมีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษแนะนำตนเอง สถานศึกษา และ
สนทนาอย่างง่าย 

๖) นักเร ียนร้อยละ 30 ได้ระดับผลการเรียนเฉลี ่ยในกลุ ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ระดับ 3 ขึ้นไป 

๗) นักเรียนทุกคนมีผลงานจากการทำโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ และสามารถ
อธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้ 

๘) นักเรียนทุคนสามารถสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสรุปความรู้ด้วยตนเอง 
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๙) นักเรียนร้อยละ 59.01  มีระดับผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตร ต้ังแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป 

10) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 3 ปีย้อนหลังมี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และในปีการศึกษา 
2563 มีผลการทดสอบคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับชาติในทุกรายวิชา 

11) มีนักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ 
1๒) โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็น

พุทธมามะกะให้กับนักเรียนอยู่เสมอ เช่น นำนักเรียนไปไหว้พระ ทำบุญ สวดมนต์ท่ีวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
จัดเข้าค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียน จนทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งอยู่ในระดับ ดี   

1๓) นักเรียนทุกคนจัดทำโครงงานคุณธรรมและนำไปใช้ในชีวิตจริง และนักเรยีน
ทุกคนร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

1๔) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา อยู่ร่วมกับคน
อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น  

1๕) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 6 ทุกคน มีความรู้และทักษะพื้นฐานต่องาน
อาชีพอย่างน้อย 1 อย่าง 

1๖) นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและร่วมโครงการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อมของชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

17) นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น และทุกคนสามารถ
รำพื้นบ้านได้  

18) นักเรียนร้อยละ 95 มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพ
แข็งแรง  

19) มีโครงงาน/ผลงานประดิษฐ์ใหม่ๆ ของนักเรียน 
20) มีการสอนงานอาชีพให้นักเรียน ทำให้มีโครงการหนึ่งผลงานหนึ่งผลิตภัณฑ์

ของนักเรียน 
21) นักเรียนทุกคนไม่เกี่ยวข้องส่ิงเสพติด  โรงเรียนมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างเข้มแข็ง 
22) ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน  
23) นักเรียนทุกคนได้รับการเยี่ยมบ้าน และโรงเรียนนำข้อมูลมาใช้ในการดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียน 
25) แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  แผนการ

จัดการเรียนรู้  เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ช้ินงานของครูและนักเรียน ผลสอบ O – NET, NT, RT 
ฯลฯ ผลสอบข้อสอบกลางประจำปีการศึกษา 2562  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความช่ืนชม  ภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพของครู นักเรียน  แบบ ปพ. ต่าง ๆ แผนการจัดการเรียนรู้ บันทึกการนิเทศภายใน 
รายงานกิจกรรม/โครงการ ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ฯลฯ  
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๓.จุดเดน่ จดุทีค่วรพฒันา ขอ้เสนอ และแผนการพฒันาคุณภาพใหส้งูขึน้ 
   3.1  จดุเดน่ 
     ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง รวมทั้งสามารถเขียนเพื่อการส่ือสารได้  ทุกคน
สามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรยีนอยู่ใน
ระดับดี มีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ทุกกลุ่มสาระมีคะแนนเฉล่ีย
ระดับโรงเรียนสูงกว่าระดับชาติอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด 
 ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  
มีระเบียบวินัย รู้จักการอดออมจนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความ
มีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม ได้แก่ การเคารพนบนอบต่อผู้มีอาวุโสกว่าตน  มีความอดทนรู้จักการ
รอคอยก่อน - หลัง และมีความซื่อสัตย์สุจริต 
 3.2 จดุทีค่วรพฒันา  
 1) ความสามารถด้านการคิดคำนวณให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นหรือเป็นไปตามเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
 ๒) คะแนนค่าเฉล่ียการแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
และคะแนนค่าเฉล่ียการแบบทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชาติ (RT) 
 3) การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 3.3 แผนการพฒันาคุณภาพทีย่กระดับใหส้งูขึน้ 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรมให้กับผู้เรียน 
 2) จัดให้มีการเรียนซ่อมเสริมสำหรับนักเรียนท่ียังอ่านและคิดคำนวณไม่คล่อง 
 3) จัดส่งคณะครูเข้าอบรมณ์ตามวิชาท่ีสอน เพื่อศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 4) การพัฒนาคะแนนค่าเฉล่ียการแบบทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน
ระดับชาติ (NT) ให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  
 5) ร่วมกันวางแผนการสอนและ PLC เพื่อครูผู้สอนจะได้นำไปปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
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- มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบรหิารและการจัดการ  
 ๑. ระดับคุณภาพ ดเีลศิ  
 ๒. วธิกีารพฒันา ขอ้มลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจกัษ ์ 
  ๒.๑ วธิกีารพฒันา/กระบวนการบรหิารและการจดัการทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคุณภาพ 
  สถานศึกษาได้กำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจมีการวางแผนการดำเนินการใน   
แต่ละปีการศึกษา ไว้อย่างชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลง
ของสังคมสามารถบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท้ังในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาการดำเนินงานตามแผนการนำแผนไปปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษา
และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีระบบการนิเทศภายในการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากรและผู้ท่ี
เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษารวมท้ัง
นำผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง แก้ไข ในปีการศึกษาต่อไป  

บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการท้ังด้านการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านให้มีความเช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งการเรียนร่วม
ของนักเรียนพิเศษด้วยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ
และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อตอ่การจัดการเรียนรู้และมีความ
ปลอดภัย  

จัดระบบการจัดหาการพัฒนาและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา นำเสนอผลการบริหารจัดการให้ผู้มีส่วนร่วม 
ได้รับทราบโดยท่ัวกัน 

๒.๒ ขอ้มลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจกัษ์ 
1) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของ

สถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้สามารถนำไปใช้จริง และทันต่อการเปล่ียนแปลง 

2) มีรูปแบบการบริหารงานท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการบริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา ท่ีเป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการนำข้อมูลผลการ
ประเมินและผลการจัดการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง จนเป็นแบบอย่างได้ 

3) นักเรียนมีผลการทดสอบ O-NET 3 ปีย้อนหลังเป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา และสูง
กว่าค่าเฉล่ียระดับชาติ  

4) นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีการแข่งขันสูงได้ 
๕) นักเรียนท่ีมีความสนใจในด้านต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างท่ัวถึง เช่น สนใจเรื่องกีฬา

วอลเลย์บอล ก็มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล   
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6) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 
และนำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์นำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าท่ีและพัฒนาผู้เรียน 

๗) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ ประสบการณ์ จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) เพื่อนำความรู้ แนวคิดมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

๘) ครูผู้สอนทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ส่งผลให้ได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพครู เช่น นางกิตติพร ภูตะโชติ ได้รับรางวัลครูดีเด่น   

9)  ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการ PLC ร่วมกัน
อย่างสม่ำเสมอท้ังแบบเป็นทางการในเวลานิเทศภายใน และไม่เป็นทางการในเวลาพักกลางวัน 

๑๐) โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นพุทธมา
มะกะให้กับนักเรียนอยู่เสมอ เช่น นำนักเรียนไปไหว้พระ ทำบุญ สวดมนต์ท่ีวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา จัดเข้า
ค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียน จนทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งอยู่ในระดับ ดี   

11) โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 โดยรวมในระดับยอดเย่ียม โดยใช้แบบประเมินของสำนักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

๑๒) ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรเพื่อปูพื้นถนนคอนกรีต
บริเวณโดยรอบอาคารเรียนให้นักเรียน และปูพื้นกระเบ้ืองในห้องเรียนให้นักเรียน ในปี ๒๕๖๓ เป็นเงินรวม
ประมาณ 130,000 บาท  เพื่อผู้เรียนมีความสะดวกสบายในการเดินเข้าอาคารเรียนช่วงหน้าฝน เนื่องจาก
เดิมประสบปัญหาดินเหนียวติดเท้า เป้ือนเส้ือผ้านักเรียน และเพื่อให้ห้องเรียนสะอาดน่าอยู่น่าเรียนรู้ และ
โรงเรียนยงัเปิดบริการการใช้สัญญาณ Internet ภายในโรงเรียนตลอด  24 ช่ัวโมง ทุกวัน 

๑๓) ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูล
ภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดินส่ิงก่อสร้าง)  
โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School 
MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อนำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
นักเรียนทุกกลุ่ม  อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  

14) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับ
มากท่ีสุด 

15)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจำปี  เกียรติบัตร 
ภาพถ่าย  ผลงาน  ช้ินงาน (ท่ีโรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความช่ืนชม ภาพการปฏิบัติงานท่ีมี
คุณภาพใน Facebook   
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 ๓. จดุเดน่ จุดที่ควรพฒันา ขอ้เสนอแนะและแผนการพฒันาคุณภาพใหส้งูขึน้ 
๓.๑จุดเดน่ 
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ สถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์

และพันธกิจท่ีกำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ท้องถิ่นอย่างชัดเจนมีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลัก คือพัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกคนและดำเนินการอย่างเป็น
รูปธรรมโดยจัดโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ อยา่งต่อเนื่อง พัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพมีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐานตำแหน่ง มีการนิเทศท่ีเป็นระบบ
อย่างชัดเจน สม่ำเสมอต่อเนื่อง อย่างเป็นกัลยาณมิตร บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้องครบถ้วน
ทันสมัยนำไปประยุกต์ใช้ได้และดำเนินการอย่างเป็นระบบจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือใน
การร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสถานศึกษากำกับติดตามและ
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวขอ้งมีส่วนร่วม เปิด
โอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเขม้แข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อ
ผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา โดยทุกขั้นตอนมีการวางแผนดำเนินการตาม
แผน ประเมินผลการดำเนินงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแกไ้ข ในปีการศึกษาต่อไป 

๓.๒ จดุทีค่วรพฒันา  
 ๑) จัดหาครูในสาขาวิชาเอกท่ีขาดแคลน เช่น คอมพิวเตอร์  
 ๒) การพัฒนาอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อมและภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง  
 ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓.๓ แผนการพฒันาคุณภาพทีย่กระดับใหส้งูขึน้  
๑) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ได้แก ่มีการประเมินและทบทวน

หลักสูตร ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  
๒) กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและอาชีพ  
๔) โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
5) ร่วมกันประชุมเพื่อปรับปรุงพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพ

ของนักเรียนและบริบทของชุมชน 
6) การเชิญชวนให้ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับนักเรีย 
7) โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
8) โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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 - มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั  
 ๑. ระดับคุณภาพ ดเีลศิ  
 ๒. วธิกีารพฒันา ขอ้มลู หลกัฐาน เอกสารเชงิประจกัษ ์ 
  ๒.๑ กิจกรรม วธิกีารพฒันาทีส่ง่ผลตอ่ระดบัคุณภาพ  
  โรงเรียนดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยจัดทำโครงการส่งเสริมอย่างหลากหลาย ได้แก ่กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมให้ครูพัฒนา
วิชาชีพตนเองตลอดเวลา เช่น การส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และการทำกิจกรรม PLC 
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้ โครงการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการปฏิบัติจริง
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ จัดกิจกรรมจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูมี
การวางแผนการสอนครบทุกรายวิชา และทุกช้ันปี โดยมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น เช่น แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง และ
กิจกรรมบูรณาการวันสำคัญ ครูนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูไ้ปใช้ในการสอนเต็มเวลาและเต็ม
ความสามารถ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมสนุกกับ
โครงงานครูผู้สอนทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา 
ฝึกทักษะกระบวนการกลุ่ม และฝึกทักษะการส่ือสาร กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ใหน้ักเรียนมีส่วนรว่มในการ
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ครู
มอบหมายให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน กิจกรรมผลิตส่ือ จัดหาส่ือ 
เทคโนโลยี ครูทุกคนผลิตส่ือ จัดหาส่ือเทคโนโลยีและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีการ
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ กิจกรรมวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและเป็นระบบและนำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับ
ปัญหาของแต่ละบุคคล พร้อมท้ังนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อพฒันาการจัดการ
เรียนรู้ กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียนเพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาและส่งเสริมผู้เรียน 
กิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบกัลยาณมิตร เพื่อเสริมแรงและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูผู้สอน ตลอดท้ังจัด
กิจกรรมเปิดประตูสู่ชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน  
  ๒.๒ ขอ้มลู เอกสาร หลกัฐาน  
  1) ครผููส้อนทกุคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการพัฒนากระบวนการคิด  ใช้
กระบวนการกลุ่ม  ให้นักเรียนปฏิบัติจริง  และครูใช้คำถามระดับสูงในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม
กระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุปการเรียนรู้ การ
นำเสนองาน และนำความรู้ ทักษะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยใช้การจัดการเรียนรู้กระบวนการแก้ปัญหา  การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะ  การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน  การจัดการเรียนรู้โดยใช้
กรณีศึกษา  การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การจัดการเรียนรู้ STEM Education  การใช้บทบาทสมมุติ  
การเล่นละคร การจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้   
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  2) ครผููส้อนทกุคนมีส่วนร่วมในการในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาทุกปี 
สอดคล้องกับนโยบาย และการเปล่ียนแปลงสาระการเรียนรู้    และนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท้ังนักเรียนปกติ และ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม โดยเช่ือมโยงกับท้องถิ่น การดำเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายใน
การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ในศตวรรษท่ี 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ใน
การใช้ชีวิตในโลกอนาคต  และตอบสนองกับการพัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ท่ีได้รับการพัฒนาตาม
ความสามารถและศักยภาพ 
  3) ครทูกุคนใช้ส่ือ เทคโนโลยี  Computer  แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในโรงเรียน ภายนอก
โรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพฒันาผู้เรียน  ท้ังครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในการทอเส่ือ จักสาน  
และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ท้ังกิจกรรมในห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์ การจัด
กิจกรรมโครงการสำรวจตามความต้องการและปัญหาท่ีต้องการเรียนรู้ แก้ไข 
  4)  ครผููส้อนทกุคน ได้จัดห้องเรียนท่ีสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย และพื้นท่ีว่างใน
ห้องเรียน ส่ือการเรียนรู้ บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน 
  5) ครผููส้อนทกุคนได้ร่วมจัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้เรียน จัดบรรยากาศใน
ห้องสมุดให้จูงใจในการใช้ จัดให้มีหนังสือ คอมพิวเตอร์ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า ได้เข้าถึงในการใช้
และการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ 
  6) โรงเรียนได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความเป็นพุทธมา
มะกะให้กับนักเรียนอยู่เสมอ เช่น นำนักเรียนไปไหว้พระ ทำบุญ สวดมนต์ท่ีวัดในวันสำคัญทางพุทธศาสนา จัดเข้า
ค่ายคุณธรรมให้กับผู้เรียน จนทำให้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งอยู่ในระดับ ดี   
  7) ครผููส้อน 1 ทา่น ได้รับรางวัลครูดีเด่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จาก สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และครูผู้สอนอีก 3 ท่านได้รับเกียรติบัตรครูผู้สอนนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 ท่ีมีผลคะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกว่าคะแนนเฉล่ียของระดับประเทศ 
  8) ครูผู้สอนทุกคนจัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่นักเรียน 
สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ให้นักเรียนมีความมั่นใจ ปลอดภัย ท่ีจะเรียนรู้กับครูและเพื่อน และเรียน เล่นอย่างมี
ความสุข และได้รับคำช่ืนชมจากผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน 
  9)  ครผููส้อนทกุคนดำเนินการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการ
หลากหลาย เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ช้ินงาน การทำงานกลุ่ม พฤติกรรม
การเรียน การทำงาน ลักษณะนิสัย การสอบท้ังแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติ
วิชา และเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง เพื่อนำผลการ
ประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  10) ครผููส้อนสว่นใหญน่ำผลการประเมินในการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 
และใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  11)  ครผููส้อนทกุคนมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  
โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลท่ีดินส่ิงก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  โปรแกรม EMIS (ข้อมูล
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สารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)   ข้อมูลเด็กพิเศษ เพื่อ
นำมาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกกลุ่ม 
  12)  ผลการดำเนินการตามท่ีกล่าวมา ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลท่ีเกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานวิชาชีครู สามารถเป็นต้นแบบ แบบอย่างของการทำงานในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ นางกิตติ
พร ภูตะโชติ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
  13)  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการ
เรียนรู้ เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน/ช้ินงานของครูและนักเรียน (ท่ีโรงเรียน)   หนังสือราชการ 
บันทึกการแสดงความช่ืนชม  ภาพการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพของครู นักเรียนใน Facebook  ผลงานท่ีแสดงไว้
ใน You tube  ของครู นักเรียน  (อาจนำเสนอเป็น QR-CODE) 
 ๓. จดุเดน่ จุดที่ควรพฒันา ขอ้เสนอแนะ และแผนการพฒันาคณุภาพใหส้งูขึน้ 
  ๓.๑ จดุเดน่ 
  ๑) ครูปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นและเสียสละ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ยอมรับฟังความคิดเห็นและยอมรับการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ 
  ๒) ครูทุกคนจัดทำแผนการจัดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและตัวชี้วัด 
  ๓) ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการนำเสนอผลงาน แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
รักการอ่าน การแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเอง 
  ๔) ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
  ๕) ครูวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู ้
  ๖) ครูให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาตนเอง 
    3.2 จุดที่ควรพัฒนา   
    ๑. ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
    ๒. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
    3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
    1) โรงเรียนมีการจัดหาส่ือประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องการจัดการเรียนการสอน
ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และตามความถนัดของตนเอง และให้ข้อมูลย้อนกับแก่ผู้เรียน
ทันที 
    2) กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เพิ่มกิจกรรมนักเรียนสนใจ เช่น กีฬาหมากรุก หมาก
ล้อม  
    3) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
    4) เพิ่มการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเชิญปราชญ์ชาวบ้าน
มาให้ความรู้ หรือนำนักเรียนไปเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
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ประกาศโรงเรยีนบา้นเหลา่นาด ี

เรือ่ง  กำหนดมาตรฐานและคา่เป้าหมายการศกึษาของสถานศกึษา  
 ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพือ่การประกนัคณุภาพภายใน 

------------------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๖๑  นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต  ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้งภายในและภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป  จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันท่ี  ๖  สิงหาคม  25๖๑  โรงเรียนบ้านเหล่า
นาดี  ปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
ท้ังบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  และประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน   
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  มีคุณภาพ  
และได้มาตรฐาน  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  จึงกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2563  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน
การประชุมครั้งท่ี 4 /2563  เมื่อวันท่ี  22  มิถุนายน  2563  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
                       ประกาศ ณ วันท่ี  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

                                                             
                                           ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี  

                             (มานพ  อานจันทึก) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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มาตรฐานและคา่เป้าหมายตามมาตรฐานการศกึษา  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ฉบับลงวันท่ี  23  มิถุนายน  พ.ศ. 2563 

มาตรฐาน / ประเดน็การพจิารณา 
ค่าเปา้หมาย 
มาตรฐาน 

มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รยีน ด ี
  1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน ด ี
         1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดคำนวณ ดี (7๐) 
         2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี (7๐) 

         3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี (7๐) 
         4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดี (7๐) 
         5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี (7๐) 
         6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ ดี (7๐) 
  1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน  
         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ดี (7๐) 
         2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี (7๐) 
         3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  ดี (7๐) 
         4) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ดี (7๐) 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการจดัการ ดีเลศิ 
   2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน ดีเลิศ  
   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ  
   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ  
   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดีเลิศ  

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  

มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั ดี  
   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

ดี  

   3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดี 
   3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
   3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ดี 
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ผลการประเมนิตนเองของสถานศกึษาตามมาตรฐานทีก่ำหนด 
ผลการประเมนิคณุภาพรายมาตรฐาน  :  ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

มาตรฐาน เปา้หมาย ผลการพฒันา บรรล/ุไมบ่รรล ุ
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผูเ้รยีน ด ี ดี บรรลุ 
  1.1  ผลสมัฤทธิท์างวชิาการของผูเ้รยีน ด ี ดี บรรลุ 
         1) ความสามารถในการอ่าน  การเขียน  
การส่ือสารและการคิดคำนวณ 

ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 

         2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 

         3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 
         4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 

         5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดี (7๐) ปานกลาง ไม่บรรลุ 

         6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติท่ี
ดีต่ออาชีพ 

ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 

  1.2  คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน    
         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 

         2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 
         3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย  

ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 

         4) สุขภาวะทางร่างกาย  และจิตสังคม ดี (7๐) ดีเลิศ บรรลุ 
มาตรฐานที ่2  กระบวนการบรหิารและการ
จัดการ 

ดีเลศิ ดีเลิศ บรรลุ 

   2.1  มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ  ดีเลิศ บรรลุ 

   2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ  ดีเลิศ บรรลุ 

   2.3  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ  ดีเลิศ บรรลุ 

   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ  ดีเลิศ บรรลุ 

   2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ  ดีเลิศ บรรลุ 

   2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ  ดีเลิศ บรรลุ 
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ผลการประเมนิคณุภาพรายมาตรฐาน  :  ระดับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  (ตอ่) 

มาตรฐาน เปา้หมาย ผลการพฒันา บรรล/ุไมบ่รรล ุ
มาตรฐานที ่3  กระบวนการจดัการเรยีนการสอน
ที่เนน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 

ดี  ดี บรรลุ 

   3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
จริง 

ดี ดี บรรลุ 

   3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

ดี  ดี บรรลุ 

   3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดี  ดี บรรลุ 
   3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี  ดี บรรลุ 

   3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  และให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี  ดี บรรลุ 
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คำสัง่โรงเรยีนบา้นเหลา่นาด/ีบา้นเหลา่นางาม 

ที่  53 / 2563 
เรือ่ง   แตง่ตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ประจำปกีารศกึษา  256๓ 

************************************* 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548 ได้กำหนดความมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47  กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตาม
ความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ 1 เรื่องการบังคับ
บัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั ้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. ว่าท่ีร้อยตรีมานพ   อานจันทกึ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
2. นางเตือนตา  แซงบุญเรือง       ครู รร.บ้านเหล่านาดี รองประธานกรรมการ 
3. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง      ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กรรมการ 
4. นางวริศรา  จิตรงมงคลศรี       ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
5. นางวัฒนา  แก้วกัลยา     ครู รร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
6. นางสาวยุภาวดี  ศรีขน       ครู รร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
7. นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ     ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการและเลขานุการ 
มหีนา้ที่   ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังตามคำส่ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและ 
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   ส่ัง  ณ  วันท่ี  8  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 
                                           ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี  

                             (มานพ  อานจันทึก) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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ท่ี  ศธ ๐๔๐๒๕.๐๕.๒๐/๒๒                 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  ตำบลบ้านหว้า 
                    อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 
 

                 ๑ เมษายน ๒๕๖๔ 
 
เรื่อง เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 

เรียน นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ด้วยโรงเรียนบ้านเหล่านาดี อำเมืองขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต 1 จะจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ซึ่งเป็นการดำเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียน ใคร่ขอเรียนเชิญ 
ท่านศึกษานิเทศก์เพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พร้อมหนังสือนี้ โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ได้จัดส่งคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยมายังท่าน 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดาเนินการต่อไป 
 
 

                                             ขอแสดงความนับถือ 

ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี  
                             (มานพ  อานจันทึก) 

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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คำสัง่โรงเรยีนบา้นเหลา่นาด/ีบา้นเหลา่นางาม 

ที่  54 / 2563 
เรือ่ง   จัดทำรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา (SAR) ประจำปกีารศกึษา  256๓ 

************************************* 

 อ้างถึง  ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561  ลงวันที่  20  กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.2561  ข้อ 1  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  และให้ประกาศนี้แทน  ซึ่งในกระทรวงข้อ 3  กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
กำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนา  การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และดำเนินการตามแผนที ่กำหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาติดตามผลการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำปี  
เพื่อให้การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านเหล่านาดีและบ้านเหล่านางาม  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 โดยอาศัย  อำนาจตามความในมาตรา  39  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และมาตรา 27  มาตรา 86  แห่งราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547  โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและบ้านเหล่านางาม  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  ประจำปี
การศึกษา 2563  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ 
ว่าท่ีร้อยตรีมานพ  อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางเตือนตา  แซงบุญเรือง  ครู รร.บ้านเหล่านาดี รองประธานกรรมการ 
นางวัฒนา  แก้วกัลยา     ครู รร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
นางกิตติพร  ภูตะโชติ  ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางวริศรา  จิตรมงคลศรี  ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางสาวยุภาวดี  ศรีขน       ครู รร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการและเลขานุการ 
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มหีนา้ที่  ให้คำแนะนำ  ปรึกษา  อำนวยความสะดวก  แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมิน 
คุณภาพภายในสถานศึกษา  แก่คณะกรรมการดำเนินงาน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย
และมีประสิทธิภาพ 

2. คณะกรรมการประเมนิคณุภาพภายในสถานศกึษา 
ว่าท่ีร้อยตรีมานพ  อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
นางเตือนตา  แซงบุญเรือง  ครู รร.บ้านเหล่านาดี รองประธานกรรมการ 
นางวัฒนา  แก้วกัลยา     ครู รร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
นางกิตติพร  ภูตะโชติ  ครู รร.บา้นเหล่านาดี กรรมการ 
นายอุทิน  พลมุข   ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางสาวยุภาวดี  ศรีขน       ครู รร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
นายสุพรรษ  ลุนมาตร  ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นายธวัชชัย  สุทธิยา  ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางวริศรา  จิตรมงคลศรี  ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที ่  
1. วางแผนกำหนดแนวทางและการดำเนินการภายในโรงเรียน 
2. ดำเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับและกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้ท่ีตนเองรับผิดชอบ 
3. กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการประกันคุณภาพ   

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

 3.  คณะกรรมการจดัทำรายงานการประเมนิตนเองของสถานศกึษา SAR  ปกีารศกึษา 2563 
ว่าท่ีร้อยตรีมานพ  อานจันทึก ครู รร.บ้านเหล่านาดี ประธานกรรมการ 
นางเตือนตา  แซงบุญเรือง  ครู รร.บ้านเหล่านาดี รองประธานกรรมการ 
นางกิตติพร  ภูตะโชติ  ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางวริศรา  จิตรมงคลศรี  ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางสาวยุภาวดี  ศรีขน       ครู รร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการและเลขานุการ 

      มหีนา้ที ่
1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินจากทุกระดับช้ัน 
2. จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2563  เพื่อนำเสนอต่อ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  และให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี  15  
เมษายน 2564 
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3. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 

ท้ังนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจให้การ 
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 

 

                                           ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี  
                             (มานพ  อานจันทึก) 

                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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คำสัง่โรงเรยีนบา้นเหลา่นาด/ีบา้นเหลา่นางาม 

ที่ 55 / 2563 
เรือ่ง   คณะกรรมการนเิทศภายในของสถานศกึษา  ประจำปกีารศกึษา  256๓ 

************************************* 

 โดยอาศัย  อำนาจตามความในมาตรา  39  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  และ  มาตรา  27  มาตรา  86  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลการทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและบ้านเหล่านางาม  จึงแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 

ว่าท่ีร้อยตรีมานพ  อานจันทึก  ครู รร.บ้านเหล่านาดี ประธานกรรมการ 
นางเตือนตา  แซงบุญเรือง  ครู รร.บ้านเหล่านาดี รองประธานกรรมการ 
นายอุทิน   พลมุข   ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางวริศรา  จิตรมงคลศรี  ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ 
นางวัฒนา   แก้วกัลยา  ครู รร.บ้านเหล่านางาม กรรมการ 
นางกิตติพร  ภูตะโชติ   ครู รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการและเลขานุการ 

มหีนา้ที่  นิเทศการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 

 
                                           ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี  

                             (มานพ  อานจันทึก) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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คำสัง่โรงเรยีนบา้นเหลา่นาด/ีบา้นเหลา่นางาม 

ที่ 56 / 2563 
เรือ่ง   คณะกรรมการ  PLC  ประจำปกีารศกึษา  256๓ 

************************************* 

 โดยอาศัย  อำนาจตามความในมาตรา  39  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  และ  มาตรา  27  มาตรา  86  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลการทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  โรงเรียนบ้านเหล่านาดีและบ้านเหล่านางาม  จึงแต่ง ต้ั ง
คณะกรรมการนิเทศภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2563  ดังนี้ 

ว่าท่ีร้อยตรีมานพ  อานจันทึก  ครู รร.บ้านเหล่านาดี    ประธานกรรมการ 
นางเตือนตา  แซงบุญเรือง  ครู รร.บ้านเหล่านาดี    รองประธานกรรมการ 
นางวัฒนา  แก้วกัลยา   ครู รร.บ้านเหล่านางาม    กรรมการ 
นายอุทิน  พลมุข   ครู รร.บ้านเหล่านาดี    กรรมการ 
นางกิตติพร  ภูตะโชติ   ครู รร.บ้านเหล่านาดี    กรรมการ 
นางวริศรา  จิตรมงคลศรี  ครู รร.บ้านเหล่านาดี    กรรมการ 
นางสาวยุภาวดี  ศรีขน  ครู รร.บ้านเหล่านางาม    กรรมการ 
นายสุพรรษ   ลุนมาตร  ครู รร.บ้านเหล่านาดี    กรรมการ 
นายธวัชชัย  สุทธิยา   ครู รร.บ้านเหล่านาดี    กรรมการ 
นางสาวสุทธิกานต์  สุดชา  ครูอัตราจ้าง     กรรมการ 
นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ  ครู รร.บ้านเหล่านาดี    กรรมการ/เลขานุการ 
นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง  ธุรการ รร.บ้านเหล่านาดี กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
นางสาวทักษพร  ศิริคุณ  ธุรการรร.บ้านเหล่านางาม      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มหีนา้ที่  ดำเนินการ PLC ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  8  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2563 

 
                                           ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี  

                             (มานพ  อานจันทึก) 
                            ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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คำสัง่โรงเรยีนบา้นเหลา่นาดี 

ที่  47 /2563 
เรือ่ง แตง่ตัง้ใหข้้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาปฏิบตัหินา้ทีป่ระจำปกีารศกึษา 2563 

……………………………………………. 
 เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่านาดีและโรงเรียนบ้านเหล่านางาม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 
27 จึงปรับปรุงคำสั่งแต่งตั ้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างการ
บริหารงานโรงเรียนบ้านเหล่านาดีและโรงเรียนบ้านเหล่านางาม ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 
บุคคลดังต่อไปนี้ 

1. คณะผูบ้รหิารสถานศกึษา 
    1.1 ว่าท่ีร้อยตรีมานพ  อานจันทึก  ผู้อำนวยการโรงเรียน   
    1.2 นางเตือนตา      แซงบุญเรือง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
    1.3 นางวัฒนา   แก้วกัลยา  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

2. คณะกรรมการบรหิารวชิาการ 
    2.1 ว่าท่ีร้อยตรีมานพ  อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
    2.2 นางเตือนตา      แซงบุญเรือง ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
    โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
    2.3 นางวัฒนา    แก้วกัลยา ครูชำนาญการพิเศษ   รองประธานกรรมการ 
    โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 
    2.4 นายอุทิน    พลมุข   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    2.5 นางวริศรา    จิตรมงคลศรี   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
    2.6 นางสาวยุภาวดี  ศรีขน ครูชำนาญการพิเศษ   กรรมการ 
    โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 
    2.7 นายสุพรรษ   ลุนมาตร ครู            กรรมการ 
    2.8 นายธวัชชัย   สุทธิยา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    2.9 นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
    2.10 นางสาวสุทธิกานต์  สุดชา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ       
    2.11 นางกิตติพร   ภูตะโชติ ครูชำนาญการพิเศษ          กรรมการ/เลขานุการ  
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    2.12 นางสาวทิฆัมพร   สังข์ทอง ธุรการ รร.บ้านเหล่านาดี  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
    2.13 นางสาวทักษพร   ศิริคุณ ธรุการ รร.บ้านเหล่านางาม  กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

มหีนา้ที ่วางแผน ประสานงาน ดำเนินการ ในการจัดการเรียนการสอน  การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนและแก้ปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดขึ้นให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

3. กลุม่งานบรหิารวิชาการ 

    3.1  งานบรหิาร 
 3.1.1  นางเตือนตา   แซงบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี     ท่ีปรึกษากลุ่มบริหารวิชาการ 
 3.1.2  นางกิตติพร   ภูตะโชติ   ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี     หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ 
 3.1.3  นางวัฒนา   แก้วกัลยา   ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม  รองหัวหน้ากลุ่มวิชาการ 

มหีนา้ที ่
๑) ดูแล  รับผิดชอบพัฒนาและส่งเสริมงานด้านวิชาการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   

มีประสิทธิภาพและเกิดประเมินผล 
๒) วิจัย  พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและคุณภาพการศึกษา 
๓) นิเทศติดตามการเรียนการสอน 
๔) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    3.2  งานประกนัคณุภาพการศกึษา 
 3.2.1  นางวัฒนา   แก้วกัลยา  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม        หัวหน้างานประกัน 
                                                                                                       คุณภาพการศึกษา 

3.2.2  นางสาวนิดาวรรณ   เพียสุพรรณ   ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 3.2.3  นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 3.2.4  นางสาวทักษพร  ศิริคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

          มหีนา้ที ่
 1)  วางแผนระบบประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

2)  จัดทำและพัฒนาระบบประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) 

 3)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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    3.3  งานหอ้งสมดุและแหลง่เรยีนรู ้
 3.3.1  นางกิตติพร   ภูตะโชติ  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  บรรณารักษ์ห้องสมุด 
 3.3.2  นายธวัชชัย   สุทธิยา  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 

มหีนา้ที ่
1) พัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานสู่ระบบห้องสมุดมีชีวิต 
2) พัฒนายุวบรรณารักษ ์
3) ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับงานห้องสมุดให้มีคุณภาพ  สามารถบริการครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา  นักเรียน  และชุมชนได้ 
  4)  จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษา  พัฒนาความรู้ทักษะและความสามารถของ
ผู้เรียน 

    3.4  การแนะแนวการศกึษา 
 3.4.1  นางเตือนตา   แซงบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี      หัวหน้างานแนะแนว 
 3.4.2  นางสาวยุภาวดี  ศรีขน   ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม   ครูงานแนะแนว 
 3.4.3  ครูประจำช้ันทุกช้ัน 

 มหีนา้ที ่
  1)  ให้คำปรึกษา  แนะแนวทางการเรียน  การดำรงตน  การวางแผนการศึกษาและ
อนาคต 
  2)  ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับนักเรียน  ผู้ปกครองและครอบครัว 
  3)  ประสานบุคคลหรือผู้เช่ียวชาญ  นักจิตวิทยา  เพื่อช่วยเหลือและแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียน 
  4)  พิจารณาความช่วยเหลือแก่นักเรียน  เช่น  ทุนการศึกษาหรือทุนช่วยเหลือต่าง ๆ 
  5)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    3.5  ครปูระจำชัน้ 
 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่ 1  ประกอบด้วย 
 1.  นางวัฒนา  แก้วกัลยา   
 2.  นางสาวสุทธิกานต์   สุดชา  

 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่ 2  ประกอบด้วย 
 1.  นายสุพรรษ   ลุนมาตร   
 2.  นางสาวนิดาวรรณ   เพียสุพรรณ  

 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่ 3  ประกอบด้วย 
 1.  นายอุทิน   พลมุข   
 2.  นางสาวทักษพร  ศิริคุณ   
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 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่ 4  ประกอบด้วย 
 1.  นางกิตติพร  ภูตะโชติ   

 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่ 5  ประกอบด้วย 
 1.  นางสาวยุภาวดี  ศรีขน   
 2.  นายธวัชชัย  สุทธิยา   

 ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่ 6  ประกอบด้วย 
 1.  นางเตือนตา  แซงบุญเรือง  
 2.  นางวริศรา  จิตรมงคลศรี  

 มหีนา้ที ่
  1)  ส่งเสริม  ดูแลติดตามการเรียนของนักเรียนประจำช้ัน 
  2)  ให้คำปรึกษา  ติดตามดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3)  จัดทำทะเบียนประวัติข้อมูลสารสนเทศและคัดกรองนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
  4)  ประสานติดต่อกับผู้ปกครอง  ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแก้ปัญหา
และรายงานผู้อำนวยการ 
  5)  ลงผลการเรียนของนักเรียนในโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School 
MIS) 
  6)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    3.6  งานจัดการเรยีนการสอนและวดัผล 
 3.6.1  นางกิตติพร   ภูตะโชติ     ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี          หัวหน้างานจัดการเรียน 

         การสอนและวัดผล 
 3.6.2  นางเตือนตา   แซงบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 3.6.3  นางวัฒนา   แก้วกัลยา     ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

 มหีนา้ที ่
  1)  วางแผนการจัดการเรียนการสอน 
  2)  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  3)  กำกับติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน 
  4)  สรุปรายงานผลการเรียนต่อผู้อำนวยการโรงเรียน 
  5)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 

    3.7  งานทะเบยีน 
 3.7.1  นางกิตติพร   ภูตะโชติ     นายทะเบียนโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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 3.7.2  นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ผู้ช่วยนายทะเบียนโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 3.7.3  นางวัฒนา   แก้วกัลยา  นายทะเบียนโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 
 3.7.4  นางสาวยุภาวดี   ศรีขน ผู้ช่วยนายทะเบียนโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

 มหีนา้ที ่
  1)  จัดทำทะเบียนนักเรียน 
  2)  รับสมัคร-จำหน่ายนักเรียน 
  3)  จัดทำ ปพ.1,ปพ.3  และรายงานต่อผู้อำนวยการ 
  4)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.7.5  นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 3.7.6  นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 3.7.7  นางวัฒนา   แก้วกัลยา  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 
 3.7.8  นางสาวทักษพร   ศิริคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

 มหีนา้ที ่
  ลงข้อมูลนักเรียนในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management 
Center : DMC) 

3.7.9  นางกิตติพร   ภูตะโชติ  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
3.7.10  นางสาวทักษพร  ศิริคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

 มหีนา้ที ่
  ลงข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (Education Management 
Information System : EMIS) 

    3.8  งานเทคโนโลยแีละ ICT 
 3.8.1  นางวริศรา   จิตรมงคลศรี ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี     หัวหน้างานเทคโนโลยี/ ICT 
 3.8.2  นางสาวยุภาวดี   ศรีขน ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 
 3.8.3  นายธวัชชัย   สุทธิยา  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 3.8.4  นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 

 มหีนา้ที ่
  1)  พัฒนาระบบการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีและ ICT 
  2)  ควบคุมระบบส่ือเทคโนโลยี   
  3)  ประสานติดต่องานต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี 
  4)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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4. กลุม่งานบรหิารแผนและงบประมาณ 
    4.1  งานแผนงาน 
 4.1.1  นางวริศรา   จิตรมงคลศรี  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผน 
                และงบประมาณ 
 4.1.2  นางวัฒนา   แก้วกัลยา      ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
                 แผนและงบประมาณ 
 4.1.3  นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี    ผู้ช่วยงานบริหารแผน 
                และงบประมาณ 
 4.1.4  นางสาวทิฆัมพร   สังข์ทอง        ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  เลขานุการ 
 4.1.5  นางสาวทักษพร  ศิริคุณ           ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มหีนา้ที ่
  1)  วิเคราะห์นโยบายของกระทรวง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  2)  จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน 
  3)  จัดทำแผนงบประมาณประจำปี 
  4)  ตรวจสอบการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
  5)  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
  6)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    4.2  งานพสัด ุ
 4.2.1  นางวริศรา  จิตรมงคลศรี ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี     หัวหน้าพัสดุ 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 4.2.2  นายธวัชชัย  สุทธิยา     ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี     เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  
 4.2.3  นางสาวยุภาวดี  ศรีขน     ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม    เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

โรงเรียนบ้านเหล่านางาม  
 4.2.4  นางสาวทักษพร  ศิริคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
          โรงเรียนบ้านเหล่านางาม      

 มหีนา้ที ่
  1)  จัดทำและเสนอของบประมาณ 
  2)  จัดทำทะเบียนควบคุมพัสดุครุภัณฑ์ 
  3)  จัดทำรายงานเสนอการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ 
  4)  ซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุครุภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เสมอ 
  5)  สำรวจ  ตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี  และรายงานต่อผู้อำนวยการ 
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  6)  จัดทำบัญชี  การเบิก  การยืม  พัสดุครุภัณฑ์ 
  7)  ลงข้อมูลส่ิงก่อสร้างในระบบจัดเก็บข้อมูลส่ิงก่อสร้าง (B-OBEC) 
  8)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    4.3  งานการเงนิและบญัช ี
 4.3.1  นางวริศรา  จิตรมงคลศรี ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี เจ้าหน้าท่ีการเงิน 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 4.3.2  นายอุทิน   พลมุข  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี     เจ้าหน้าท่ีบัญชี 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 4.3.3  นางวัฒนา  แก้วกัลยา     ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม    เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

 มหีนา้ที ่
  1)  รับ – จ่ายเงิน  เก็บรักษาเงิน 
  2)  การเบิกเงิน  นำส่งเงิน 
  3)  การกันเงินไว้เล่ือมปี 
  4)  จัดทำบัญชีการเงินต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ 
  5)  จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน , งานควบคุมภายใน 
  6)  รายงานในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (e-budget) 
  7)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

5.  กลุม่บรหิารงานบคุคล 
    5.1  งานบรหิารบคุคล 
 5.1.1  นางเตือนตา  แซงบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี    หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล 
 5.1.2  นางสาวยุภาวดี  ศรีขน      ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม  รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 

         บุคคล 
 5.1.3  นางสาวสุทธิกานต์  สุดชา ครูอัตราจ้าง            ผู้ช่วยกลุ่มงานบริหารบุคคล 
 5.1.4  นางสาวทิฆัมพร   สังข์ทอง ธุรการ รร.บ้านเหล่านาดี      เลขานุการ 
 5.1.5  นางสาวทักษพร   ศิริคุณ       ธุรการ รร.บ้านเหล่านางาม    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มหีนา้ที ่
                     ๑) การสรรหา บรรจุแต่งต้ัง และการลาออกของครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน 
  ๒) การพัฒนาและดำรงรักษาบุคลากร 
  ๓) การรักษาระเบียบวินัย 
  ๔) การควบคุมการลงเวลาปฏิบัติหน้าท่ี การลา และควบคุมวันลา 
  ๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน 
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  ๖) การจัดสวัสดิการ และการจัดต้ังกองทุนของครู บุคลากรทางการศึกษาและพนักงาน 
  ๗) การออกคำส่ังการปฏิบัติงานหน้าท่ีเวร และกำกับดูแลให้เป็นไปตามคำส่ัง 
  ๘) การขออนุญาตให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานไปช่วยงาน 
  ๙) งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    5.2  งานอนามยัโรงเรยีน 
 5.2.1  นางเตือนตา  แซงบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน 
 5.2.2  นางสาวยุภาวดี  ศรีขน      ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม เจ้าหน้าท่ีอนามัยโรงเรียน 
 5.2.3  นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  เจ้าหน้าท่ีอนามัยโรงเรียน 

 มหีนา้ที ่
  1)  ประสานจัดทำข้อมูลนักเรียนเกี่ยวกับสุขภาพ 
  2)  ประสานกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อตรวจสุขภาพนักเรียน 
  3)  จัดสถานท่ีเพื่อการปฐมพยาบาลนักเรียนและบุคลากร 
  4)  ส่งต่อผู้ป่วยท่ีมีอาการหนักเกินขีดความสามารถของการปฐมพยาบาล 
  5)  ให้ความรู้  ส่งเสริมการป้องกันความเส่ียงท่ีจะเกิดโรคหรืออันตรายแก่นักเรียนและ
บุคลากร 
  6)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

   5.3  งานโภชนาการ 
 5.3.1  นางเตือนตา  แซงบุญเรือง     ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี       หัวหน้างานโภชนาการ 
 5.3.2  นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง     ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี     ผู้ช่วยงานโภชนาการ 
 5.3.3  นางสาวทักษพร  ศิริคุณ     ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม  ผู้ช่วยงานโภชนาการ 
 5.3.4  นางสน   คำพิมพ์      แม่ครัว 
 5.3.4  นางยุพิน   ก้อยทอง          แม่ครัว 

 มหีนา้ที ่
  1)  จัดทำแผนเสนองบประมาณ  รายงานต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  2)  จัดโรงอาหาร  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์  น้ำด่ืม  ให้เพียงพอต่อนักเรียนบุคลากร 
  3)  ดูแลควบคุมการประกอบอาหารให้สะอาดถูกหลักอนามัยอย่างต่อเนื่อง 
  4)  จัดทำ  School  Lanch  
  5)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

6.  กลุม่งานบรหิารทัว่ไป 
 นายสุพรรษ   ลุนมาตร ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารท่ัวไป 

 มหีนา้ที ่
  กำกับ  ดูแล  และบริหารงานภายในกลุ่มงานบริหารท่ัวไปให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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    6.1  งานอาคารสถานที่และสิง่แวดลอ้ม 
 6.1.1  นายอุทิน   พลมุข ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี หัวหน้างานอาคารสถานท่ี 
 6.1.2  นายธวัชชัย  สุทธิยา ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี รองหัวหน้างานอาคารสถานท่ี 

 มหีนา้ที ่
  1)  วางแผนในการพัฒนา  อาคารเรียน  อาคารประกอบ  ห้องน้ำ  อาคารต่าง ๆ  
ตลอดจนบริเวณและส่ิงแวดล้อม  สนามกีฬา 
  2)  กำกับ  ดูแล  การปฏิบัติหน้าท่ีของลูกจ้างท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนักการภารโรงและรายงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกสัปดาห์ 
  3)  รายงานผู้อำนวยการเกี่ยวกับการดำเนินงานอาคารสถานท่ี 
  4)  พัฒนาอาคารสถานท่ี  สวนหย่อมให้สวยงาม  และสามารถใช้การได้อยู่เสมอ 
  5)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

 6.1.3  นายไพโรจน์  น้อมชมพ ู ช่างไม้ 4  โรงเรียนบ้านเหล่านางาม 
 6.1.4  นายคำพันธ์  ก้อยทอง นักการภารโรง  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 

 มหีนา้ที ่
  1)  ดูแลรักษาและพัฒนาอาคารสถานท่ี  บริเวณอาคารเรียนให้สามารถใช้การได้ และ
สวยงามเสมอ 
  2)  ดูแลรักษาความสะอาดอาคารและบริเวณต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  รวมทั้งรักษา
ความปลอดภัยและทรัพย์สินของโรงเรียน 
  3)  ปฏิบัติตามคำส่ังการมอบหมายงานของผู้อำนวยการและหัวหน้างานอาคารสถานท่ี  
หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
  4)  พัฒนาดูแลรักษาห้องน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ  และพัฒนาส่ิงแวดล้อม  สวนหย่อมให้
สวยงามมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอน 
  5)  งานพัฒนางานก่อสร้าง  และงานอืน่ ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   

    6.2  งานธรุการและสารบรรณ 
 6.2.1  นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี หัวหน้างานธุรการและ 

       สารบรรณ 
 6.2.2  นางสาวทิฆัมพร   สังข์ทอง ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 6.2.3  นางสาวทักษพร   ศิริคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

 มหีนา้ที ่
  1)  รับ – ส่งหนังสือท้ังภายในภายนอกสถานศึกษา 
  2)  งานสารบรรณและงานธุรการต่าง ๆ 
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  3)  รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละงาน  เพื่อพิจารณากล่ันกรองเสนอต่อผู้อำนวยการหรือผู้ท่ี
ได้รับมอบหมาย 
  4)  ร่างหนังสือ  เวียนหนังสือและตอบโต้หนังสือท้ังภายในและภายนอก 
  5)  จัดทำ  จัดเก็บรักษาหนังสือต่าง ๆ  บันทึก  การลา  การมาปฏิบัติหน้าท่ีข้อมูล
สารสนเทศของบุคลากร 
  6)  บริการดูแลต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ 
  7)  ดูแลสำนักงานธุรการ  ห้องผู้อำนวยการและห้องพักครู 
  8)  งานเลขาคณะกรรมการสถานศึกษา 
  9)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    6.3  งานกจิการและกจิกรรมนกัเรยีน 
 6.3.1  นายสุพรรษ   ลุนมาตร ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี หัวหน้างานกิจการนักเรียน 
 6.3.2  นายอุทิน   พลมุข  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี รองหัวหน้างานกิจการ
นักเรียน 
 6.3.3  นางสาวยุภาวดี  ศรีขน    ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม กรรมการ     
 6.3.4  นายธวัชชัย  สุทธิยา    ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี กรรมการ    
 6.3.5  นางสาวสุทธิกานต์  สุดชา ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
 6.3.6  นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี เลขานุการ 
 6.2.7  นางสาวทักษพร   ศิริคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 มหีนา้ที ่
  1)  จัดทำข้อมูลนักเรียนท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมและแก้ไขพฤติกรรม 
  2)  ประสานผู้ปกครอง  และวางแผนการออกเย่ียมบ้านนักเรียน 
  3)  ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
  4)  จัดทำคู่มือคณะกรรมการสภานักเรียนและจัดให้มีคณะกรรมการสภานักเรียน 
  5)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงเสพติดท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
  6)  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพงึประสงค์แก่นักเรียน 
  7)  จัดทำคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  พร้อมติดตาม  อย่าง
ต่อเนื่อง 
  8)  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน  ป้องกันอุบัติเหตุและการจราจรภายในและภายนอก
โรงเรียน 
  9)  จัดทำคำส่ังครูเวรประจำวัน  พร้อมติดตามการทำงานและรายงานต่อผู้อำนวยการ  
โดยให้มีสมุดบันทึกรายงาน 
  10)  จัดต้ังเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  และระดับโรงเรียน 
  11)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
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    6.4  งานโรงเรยีนกบัชมุชน 
 6.4.1  นายอุทิน   พลมุข      ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน 
 6.4.2  นางสาวยุภาวดี  ศรีขน  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม รองหัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน 
 6.4.3  นางสาวสุทธิกานต์  สุดชา  ครูอัตราจ้าง  ผู้ช่วยงานโรงเรียนกับชุมชน 

 มหีนา้ที ่
  1)  ประชาสัมพันธ์ติดต่อประสานกับชุมชน 
  2)  ประสานความร่วมมือการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน 
  3)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    6.5  งานสหกรณโ์รงเรยีน 
 6.5.1  นางวริศรา  จิตรมงคลศรี  ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี ท่ีปรึกษางานสหกรณ์โรงเรียน 
 6.5.2  นางสาวสุทธิกานต์  สุดชา  ครูอัตราจ้าง         ผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียน 
 6.5.3  นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง  ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  รองผู้จัดการสหกรณ์โรงเรียน 

 มหีนา้ที ่
  1)  ดูแล  ดำเนินการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์
ของระบบสหกรณ์ 
  2)  ให้ความรู้  ทักษะและประสบการณ์นักเรียนและสมาชิกเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ 
  3)  เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการสหกรณ์ตามระเบียบ  กฎเกณฑ์ 
  4)  สรุป  รายงานผลต่อผู้อำนวยการ 

  5)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    6.6  งานกฬีา  ดนตร ี และนนัทนาการ 
 6.6.1  งานกีฬา 
  1.  นายสุพรรษ  ลุนมาตร    ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  หัวหน้างานกีฬา 

    2.  นายธวัชชัย  สุทธิยา    ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
  3.  นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
  4.  นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง  ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
  5.  นายคำพันธ์   ก้อยทอง  นักการภารโรง โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 

   6.6.2  งานดนตรี 
  1.  นางกิตติพร  ภูตะโชติ ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี หัวหน้างานดนตร ี
  2.  นางวัฒนา  แก้วกัลยา ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 
  3.  นางสาวสุทธิกานต์  สุดชา ครูอัตราจ้าง 

 6.6.3  งานนันทนาการ 



 
69 

  1.  นางสาวยุภาวดี  ศรีขน ครูโรงเรียนบ้านเหล่านางาม    หัวหน้างานนันทนาการ 
  2.  นางเตือนตา  แซงบุญเรือง ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
  3.  นายอุทิน   พลมุข ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
  4.  นางสาวทักษพร  ศิริคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

 มหีนา้ที ่
  1)  ดูแล  ฝึกซ้อมนักเรียนในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ 
  2)  จัดกิจกรรมส่งเสริม  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และเป็นพื้นฐาน
ทักษะสู่มืออาชีพ 
  3)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

    6.7  งานประชาสมัพนัธ ์

 6.7.1  นายธวัชชัย   สุทธิยา    ครูโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
 6.7.2  นางสาวทิฆัมพร  สังข์ทอง    ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 6.7.3  นางสาวทักษพร  ศิริคุณ ธุรการโรงเรียนบ้านเหล่านางาม 

 มหีนา้ที ่
  1)  จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนทางเว็ปไซด์  ไลน์  หรือโซเซียลอื่น ๆ 
  2)  จัดให้มีเสียงตามสายภายในโรงเรียน  เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักเรียนได้แสดงออก
ในภาคเช้าก่อนเข้าเรียน  และภาคพักกลางวัน 
  3)  จัดกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ต่าง ๆ แก่นักเรียนผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ 
  4)  ฝึกการพูด  การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนสามารถเป็นนักประชาสัมพันธ์และเป็น
ตัวอย่างกับโรงเรียนอืน่ ๆ ได้ 
  5)  งานอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งต้ัง  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะอุตสาหะเต็มความรู้ ความสามารถเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ราชการสืบไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี   1   เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕63     
  

                                           ลงช่ือ ว่าท่ีร้อยตรี  
                                    (มานพ  อานจันทึก) 

                                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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ภาพกจิกรรม/เกยีรตบิัตร 
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ภาพการจดักิจกรรมการจดัการเรยีนการสอนทีเ่นน้ผูเ้รยีนเปน็สำคญั 
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ภาพการจดักิจกรรมลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู ้ 
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ภาพการพฒันาครแูละบคุลากรทางการศกึษา และการศกึษาดงูาน 
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ภาพการทศันศกึษาของนกัเรยีน 
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ภาพการทำกิจกรรมลกูเสอื เนตรนาร ี
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ภาพกิจกรรมวนัสำคญั 
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การประชุมคณะกรรมการสถานศกึษา 

  

ภาพการเยีย่มบ้านนกัเรยีน 
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ภาพการดำเนนิกจิกรรมที่เกีย่วขอ้งกบัหนว่ยงานที่ใหก้ารสนบัสนนุโรงเรยีน 

• การตรวจสุขภาพนักเรียน 

  
 

• การดำเนินโครงการต่อต้านยาเสพติด 
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ภาพเกยีรตบิัตร 

  

  

  

  



 
80 
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ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสถานศกึษา 

โดยท่ีมีประกาศใช้กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2563  ลงวันท่ี  10   
เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2563  และประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื ่อง  แนว
ปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2561  ให้สถานศึกษา
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment  Report : SAR)  ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  นำเสนอรายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นชอบ  
และจัดส่งรายงานดังกล่าวต่อสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เป็นประจำทุกปี 
  ดังนั้น  โรงเรียนบ้านเหล่านาดี  จึงได้ดำเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษา
และคณะครู  ตลอดได้แนวปฏิบัติพร้อมได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูล  ผลงาน  ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม  
ตามสาระการเรียนรู้  ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ันในรอบปีการศึกษา  การจัดทำ
รายงานประจำปีของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2563  คณะกรรมการสถานศึกษา  ได้ให้ความเห็นชอบ
และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 

( นายบุญรอด  ปัดอาษา ) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
6  เมษายน  พ.ศ. 2564 

 
 
 

        ว่าท่ีร้อยตรี 
     ( มานพ   อานจันทึก ) 
      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 

6  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 


