
 
๑ 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

(Self - Assessment Report : SAR) 
ระดับการศึกษาปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

 
โรงเรียนหนองโพธิป์ระชานุกูล 

เลขที่ ๑๐๐  หมู่ที่  ๒  ต าบลหนองแวง   อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 

 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 



 

๒ 

ค าน า 

 
  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาที่สะท้อนผล 
การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนดร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
ตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  การวางแผนการประเมิน เก็บรวบรวม
ข้อมูล วิเคราะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ระบุแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตและสรุปผลการ
ประเมินตลอดจนถึงการน าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไปอย่างมีระบบ  และเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาสถานศึกษาจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน        
๓  มาตรฐาน ได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการบริหารและจัดการ  และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.
๒๕๖๑)  ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการจัดการศึกษาทั้งด้านผลผลิตและผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนตามแผนและตามระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา   และเพ่ือให้สถานศึกษาได้ใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุงแผนและระบบประเมินคุณภาพภายใน แล้วน าเสนอผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายว่า    การจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง  

  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกุล  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง
ชุมชน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนทุกคน ที่ให้ความร่วมมือ และช่วยกันพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกุล ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้เป็นอย่างดี 

   

 

 
                                                                              

                                                                                  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกุล   

 



 

๓ 

สารบัญ 

เรื่อง หน้า 
 
ค าน า                                                                                               

 
 

สารบัญ  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ๑ 

 ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ๑ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ๔ 

 ข้อมูลทั่วไป ๔ 

- สถานศึกษา (ท่ีตั้ง / โทรศัพท์ / Website / E-mail / ระดับชั้นที่เปิดการ
สอน ) 

- พ้ืนที่ทั้งหมด 
- ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
- สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
- การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

o การจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
o โครงสร้างการบริหารงาน 
o รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

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

 ข้อมูลอาคารสถานที่ 
- จ านวนห้องและสถานที่ 
- การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

๔ 
 

๔ 
๕ 
๕ 
๘ 
๘ 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๑ 
๒๕ 
๒๕ 
๒๕ 

 ข้อมูลครูและบุคลากร ๑๒ 

 ข้อมูลนักเรียน ๑๓ 

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

๑๓ 
๒๖ 
๑๓ 

 

 

 



 

๔ 

สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง หน้า 
 

 ข้อมูลสารสนเทศผลการจัดการศึกษา ๑๔ 

- ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- ผลการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน 

๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 

- ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
- ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ 

๑๗ 
๑๗ 

 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  

๑๘ 

 ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ ๑๙ 

- ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่าน (RT) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ 
o คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลประเมิน

ความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบผลประเมินความสามารถด้านการอ่านของ

ผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 

o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน
ของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถ
พ้ืนฐานของผู้เรียน ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

- ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
o ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐาน

ของผู้เรียนระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
o แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

๑๙ 
 
 
 
 
 

๒๐ 
๒๐ 

 
๒๑ 

 
๒๒ 
๒๒ 

 
๒๔ 

 

 

 

 



 

๕ 

สารบัญ (ตอ่) 

เรื่อง หน้า 
 

ส่วนที่ ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๒๗ 

 สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ๒๗ 

- มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ๒๗ 
- มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๓๑ 

- มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓๗ 
 
ภาคผนวก 
 

  
๔๒ 

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

๔๓ 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด ๔๖ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

๔๘ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๕๐ 

 ค าสั่งมอบหมายงาน 

 ค าสั่งนิเทศภายใน/PLC 

๕๔ 
๕๒ 

 ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๖๒ 
๑๒๒ 

  
 

 

 



 
๑ 

 

บทสรุปของผู้บริหาร 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) ๒ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น  มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๓  จ านวน ๘๙ คน  
จัดชั้นเรียน ๙  ห้อง  ครูผู้สอน ๑๑ คน จ าแนกเป็นต าแหน่งครูผู้ช่วย  ๑  คน  ครู คศ.๑  จ านวน ๔  คน       
ครู คศ.๒  จ านวน ๓  คน และ   ครู คศ.๓  จ านวน ๓ คน   

ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ และน าเสนอผล     
การประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่าน
ช่องทางการประชุม เว็บไซต์ของสถานศึกษา แบบ ปพ.๕ และเผยแพร่ในสื่อ เช่น กลุ่มไลน์ Facebook 
นอกจากนี้ได้น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ ซึ่งมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับ  ดี  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  
และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ     
ดีเลิศ       
 จุดเด่นที่พบ   

๑) ด้านคุณภาพของผู้เรียน  พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  ครูมีจ านวนครบชั้น และครูส่วนใหญ่สอนตรงตามวิชาเอก และความถนัด  
บุคลากรส่วนใหญ่มีช่วงอายุน้อยที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและก าลังมีความมุ่งมั่นใน         
การพัฒนาด้านต่าง ๆ สูง  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการบริหารและท างานอย่าง
เต็มตามศักยภาพ  โรงเรียนมีการจัดท าโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ  การอ่าน 
การเขียนและการคิด การประดิษฐ์สร้างสรรค์ชิ้นงานมีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ  บรรลุตามเป้าหมาย ที่
สถานศึกษาก าหนด ได้แก่   

๑.๑ ) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีผลการประเมิน ระดับดีเลิศ    
 ๑.๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  มีผลการประเมิน ระดับยอดเยี่ยม ซึ่ง

นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ



 

๒ 

เป็นไทย  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  และสุขภาวะทางร่ างกายและลักษณะ
จิตสังคม  

๒ ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ พบว่า โรงเรียนมีการก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐาน
การศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน และการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  รวมทั้งการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน และมอบหมายงานแก่บุคลากรตามความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์     ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้ เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้ เรียน   
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และ มีการจัดบริการ
ด้านสาธารณูปโภค และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้
ได้ทั่วถึง ครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงเรียน มีผลการประเมินระดับ ดีเลิศ  บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  
โดยมีนวัตกรรมในการบริหารจัดการ จ านวน  ๒ นวัตกรรม  ได้แก่  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และ
การบริหารจัดการตามรูปแบบ NONGPHO MODEL  

๓) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  พบว่า  โรงเรียนมีการส่งเสริม
ให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  มีการวิเคราะห์หลักสูตร และการวิเคราะห์ความสามารถพ้ืนฐานของ
นักเรียนแต่ละคน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  พัฒนาบุคลากรโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ครูทุกคน
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในรายวิชาที่สอน  ซึ่งมีผลการประเมิน ระดับ ดีเลิศ  บรรลุ
ตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด   
 จุดที่ควรพัฒนา   

๑) การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระหลัก    
๒) การส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน  
๓) การพัฒนาขีดความสามารถขงนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  
๔) การส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนให้นักเรียนได้แสดงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และท ากิจกรรม

สร้างสรรค์ร่วมกันมากข้ึน 
๕) จัดให้มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๖) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ สวยงาม สะอาด และ 

ร่มรื่น  รวมทั้งการปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมที่สะดวก สะอาด และปลอดภัยส าหรับนักเรียนและบุคลากร 
๗. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักเรียน และเหมาะสมกับสถานการณ์การเกิดโรคระบาด 
๘) การจัดระบบ ICT เพ่ือการจัดการเรียน การสอนอย่างทั่วถึง 
๙) ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาส าหรับนักเรียนในชั้น 



 

๓ 

 แผนการด าเนนิงานเพื่อให้ยกระดับ (๑ ระดับ)     
  ๑) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  
  ๒) จัดท าโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เข้มแข็ง     
ทุกระดับ พฒันาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น   
  ๓) การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน และการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และ
เด็กเรยีนรวมอย่างจริงจังตามศักยภาพ และการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมที่เป็นระบบ  
  ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย   
  ๕. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย   
  ๖. จัดให้มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานของบุคลากรที่ชัดเจน และต่อเนื่อง  
  ๗. ส่งเสริมให้ครจูัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนในระดับชั้น   
  ๘. การพัฒนาระบบ ICT  การใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน เพ่ือพัฒนาความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมถึงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือรองรับสถานการณ์การเกิด
โรคระบาด  
  ๙.  จัดท าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการเรียนรู้   การจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น และสวยงาม รวมทั้งการระดมทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

๔ 

 

ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรยีน 
 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของข้อมลูพื้นฐานโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

 
 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ที่ตั้ง :  เลขที่ ๑๐๐  หมู่ที่ ๒  ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๓๒๐ 
โทรศัพท์ :  ๐๙๔-๒๗๘๒๒๒๕     

Website :  Nongphoprachnukul.ac.th 

E-mail :  Nongphoe,kk1@gmail.com 

ระดับท่ีเปิดสอน :  อนุบาลปีที่ ๑  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 พื้นที่ทั้งหมด 
พ้ืนที่ทั้งหมด  :  ๒๖   ไร่   ๕๗  ตารางวา    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

          พื้นที่โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล   ภาพ จาก Google Maps  

ข้อมูลทั่วไป 
 

     



 

๕ 

 
 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ ก่อตั้งโรงเรียน ซึ่งเดิมชื่อ โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖ 

โดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน ผู้บริหารโรงเรียนคนแรกคือ นายนิพนธ์ นุฤทธิ์มนตรีด ารงต าแหน่งครูใหญ่  
ปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน เป็นเอกเทศ ๑ หลัง เป็นอาคาร   

แบบ ป.๑ ขนาด ๔ ห้องเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการ สร้างบนเนื้อที่ ประมาณ ๗ ไร่ ทางทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ รวม ๔ ห้องเรียน 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ทางราชการอนุญาตให้ย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนจากที่ตั้งเดิม เนื่องจากประสบปัญหา   
น้ าท่วมบ่อย และพ้ืนที่คับแคบ มาตั้งที่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า “ โนนส้มกบ ” ซึ่ง
เป็นที่ดอนน้ าท่วมไม่ถึง เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ 

ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม 
๘ ชั้นเรียน  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ ๑ – ๓ ซึ่งในปีแรกมี
นักเรียนสมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จ านวน ๑๙ คน และในปีนี้ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อ
โรงเรียนจากโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ เป็น โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

ปัจจุบันมี นายวิรัช  จันทร์เพ็ง เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือ    
การเกษตร ท านา ปลูกผัก และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง การทอดกฐิน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้
โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๕,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ บาท จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว ๕ คน 

๒. โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ชุมชน และแหล่งการค้า 

โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครู นอกจากนั้น
หน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะอาจารย์พิเศษ 
เช่น โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E) , กิจกรรมธรรมะทุกวัน
ศุกร์ โดยพระคุณเจ้าจากวัดโพธารามบ้านหนองโพธิ์ และวัดบ้านหนองบัวดีหมี 

 
 
 
 



 

๖ 

 

โอกาส ข้อจ ากัด 
๑. ผู้ปกค

รอง
และ
ชุมชน
เห็น
ความ
ส าคัญ
ของ
การศึก
ษา
สนับส
นุน
ร่วมมื
อกัน
พัฒนา
โรงเรีย
นอย่าง
ต่อเนื่อ
ง 

๒. องค์กร
ใน
ท้องถิ่
นให้
การ
สนับส
นุน
การศึก
ษาเป็น
อย่างดี 

๓. โรงเรีย
นได้รับ

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. งบประมาณในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอ ท าให้การปรับปรุง 

ซ่อมแซม และพัฒนาด้านอาคารสถานที่ไม่เพียงพอกับความต้องการของ
สภาพปัจจุบัน 

๓. เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน เนื่องจากอยู่กับ
ผู้ปกครองที่มีอายุมาก  เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติ และ
มีปัญหาการหย่า ร้างของบิดา มารดา 

๔. เกิดปัญหาจากการเกิดโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้การ
จัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความยากล าบาก นักเรียนขาดแคลน
อุปกรณ์ด้านการสื่อสาร 



 

๗ 
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๔. นักเรีย
นมี
ความส
ามารถ
ด้าน
กีฬา
และ
ด้าน
งาน
อาชีพ 

๕. ครูมี
จ านว
น
เพียงพ
อกับ
นักเรีย
นและ
ตรง
ตาม
วิชาเอ
ก และ



 

๘ 

ความรู้ 
ความส
ามารถ 

 

 การจัดการศกึษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผู้ปกครอง และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่
ทางโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลได้ตั้งเป้าไว้ ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือวางแผน
ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการพัฒนาครู และ
บุคลากรให้มีศักยภาพ ส าหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความเข้าใจการจัด
การศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษาแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูป
การศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตาม
แผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน 
และสรุปผลการด าเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือท าการตรวจสอบ และปรับปรุง
แก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 

นอกจากนี้ทางโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นซึ่งเอ้ือ
ประโยชน์ และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และ
สติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้
ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์  รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง
กับผู้เรียน โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดที่จ าเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียน
ของผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับน้ า
ดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตร
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ



 

๙ 

ท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคนล้วนมี
ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม ทักษะการสังเกต 
และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก ห้องเรียนที่
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม มีสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขใน        
การเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อ DLIT มีการ
จัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์
เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษา และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี มีการน าผล  
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมิน
ตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 



 

๑๐ 

 
โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

 
 
 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน  :  นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
อายุ ๖๐   ปี    โทรศัพท ์ ๐๙๔-๒๗๘๒๒๒๕   
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศศ.บ.    สาขา การบริหารการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เมื่อ ๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑        

รวม ๒  ปี  ๙  เดือน 
 
 
 

ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 



 

๑๑ 

 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
 
 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน      
เพ่ือให้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม โดยน้อมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใน
สถานศึกษา และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยีและโลกปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
 

 

อัตลักษณ์ของนักเรียน 
 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  มีทักษะงานอาชีพ 
 

 

เอกลักษณ์ 

 
ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 

 

 

ปรัชญาการจัดการศึกษา 
 

“ ปญฺญา นรน  รตน  ” 
ปัญญา คือ แก้วของคนดี 

 

 
พันธกิจ (Mission) 

 
๑. ส่งเสริม  การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
๒. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเข้าสู่คุณภาพระดับสากล 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ 
๕. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม  

 
 



 

๑๒ 

 
 
 
 

 

 ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
๑ นายวิรัช  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการ ศศ.ม. บริหารการศึกษา สังคมศึกษา 
๒ น.ส.พรชนก  ตรีพรม ครูผู้ข่วย ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อ ป.๑ 
๓ นางสะเกษ  สาดา ครู คศ.๓ ศษ.ม. หลักสูตร,การสอน ป.๒ 
๔ นางกาญจนากร  ภักดีปญัญา ครู คศ.๓ ค.บ. พลศึกษา ป.๓ 
๕ น.ส.นุจรีย์  สุคนธสารีย ์ ครู คศ.๑ ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ ป.๑ – ๓ /คณิต ป.๔ – ๖ 

๖ น.ส.นัฎพร  วงบุรี ครู คศ.๑ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.๔ – ม.๓ 
๗ น.ส.วลิาสินี  มุลตรี  ครู คศ.๒ ศศ.ม.บริหารการศึกษา วิทย์ ป.๔ – ๖/ศลิปะ ป.๔ – ๖ 

๘ นายธเนศร์  อุ่นสิม ครู คศ.๒ ศษ.บ. สังคมศึกษา สังคม ป.๔ – ม.๓ 
๙ นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ ครู คศ.๒ ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ วิทย์ / ศิลปะ / 

การงานอาชีพ ม.๑ – ๓ 
๑๐ นายวสันต์  พันฤทธิ์ ครู คศ.๑ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา, การงาน ป.๔ – ม.๓ 

๑๑ นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ ครู คศ.๑ ศร.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ.เทคโนโลยี ป.๔ – ม.๓ 

๑๒ นางปราณี  เวียงยศ ครู คศ.๓ ศษ.ม.บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ / ดนตรี / 
การงานอาชีพ ม.๑ – ๓ 

๑๓ นายวรวุฒฺ  บุษราคัมภ์ ธุรการ วท.บ.เทคโนโลย ี - 
๑๔ นายไพวรรณ์  นาสา นักการฯ ม.๖ - 
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ข้อมูลครูและบุคลากร 

50% 
42.86% 

7.14% 



 

๑๓ 

 
 ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔) 
 จ านวนนักเรียน ทั้งหมด  ๙๒  คน แยกเป็น 

ชั้น 
จ านวนวัน 

ที่จัดการเรียน
การสอน 

รายการ 

หมายเหตุ 
จ านวน
นักเรียน
(คน) 

จ านวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จ านวนคร ู
(คน) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)   
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๒๐๐  วัน ๗ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๒๐๐  วัน ๑๒ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๒๐๐  วัน ๘ ๑ ๑  
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๒๐๐  วัน ๑๒ ๑ 

๘ 
สอนเวียนประจ าวิชา 

ในระดับชั้น  
ป.4 – ม.3 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๒๐๐  วัน ๗ ๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ๒๐๐  วัน ๑๖ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑,๒๐๐ ชัว่โมง ๘ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑,๒๐๐ ชัว่โมง ๑๖ ๑ 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑,๒๐๐ ชัว่โมง ๖ ๑ 

รวมทั้งสิ้น  ๙๒ ๙  (ครู ๑ : เด็ก ๙) 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

 

๐

๕

๑๐

๑๕

๒๐

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓

ปี๖๒ ปี๖๓ ปี๖๔

ข้อมูลนักเรียน 
 



 

๑๔ 

 

 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละรายวิชาใน
ระดับ ๓ ขึ้นไปชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น 

รายวิชา(พ้ืนฐาน) 
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ป.1 ๑๐๐ ๖๖.๖๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๙.๕๘ 

ป.2 ๖๑.๕๔ ๖๑.๕๔ ๕๓.๘๕ ๗๖.๙๒ ๖๑.๕๔ ๙๒.๓๑ ๘๔.๖๒ ๑๐๐ ๗๔.๐๔ 

ป.3 ๗๑.๔๓ ๘๕.๗๑ ๗๑.๔๓ ๑๐๐ ๔๒.๘๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๓.๙๓ 

ป.4 ๔๕.๔๕ ๕๔.๕๕ ๗๒.๗๓ ๒๗.๒๗ ๑๘.๑๘ ๙๐.๙๑ ๙๐.๙๑ ๘๑.๘๒ ๖๐.๒๓ 

ป.5 ๔๒.๘๖ ๔๒.๘๖ ๔๒.๘๖ ๕๗.๑๔ ๕๗.๑๔ ๑๐๐ ๘๕.๗๑ ๘๕.๗๑ ๖๔.๒๙ 

ป.6 ๔๖.๖๗ ๔๐ ๖๖.๖๗ ๔๖.๖๗ ๕๓.๓๓ ๖๐ ๗๓.๓๓ ๖๖.๖๗ ๕๖.๖๗ 

ม.1 ๓๗.๕๐ ๑๐๐ ๒๕ ๗๕ ๖๒.๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖๒.๕๐ ๗๐.๓๑ 

ม.2 ๓๕.๒๙ ๔๗.๐๖ ๓๕.๒๙ ๖๔.๗๑ ๒๙.๔๑ ๕๘.๘๒ ๕๘.๘๒ ๓๕.๒๙ ๔๕.๕๙ 

ม.3 ๕๐ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๘๓.๓๓ ๖๖.๖๗ 

เฉลี่ย ๕๔.๕๓ ๖๒.๗๘ ๕๓.๓๙ ๖๘.๒๖ ๔๙.๐๗ ๘๕.๔๑ ๘๕.๕๔ ๗๙.๔๘ ๖๗.๙๒ 

ร้อยละ ๕๔.๕๓ ๖๒.๗๘ ๕๓.๓๙ ๖๘.๒๖ ๔๙.๐๗ ๘๕.๔๑ ๘๕.๕๔ ๗๙.๔๘ ๖๗.๙๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 
๓ ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละรายวิชา
มีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นตามล าดับจ านวน 2 รายวิชา ได้แก่  ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ 
 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 

0.00
20.00
40.00
60.00
80.00

100.00

ภาษา
ไทย

คณิต วิทย์ สังคมฯ สุขศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ ภาษา
อังกฤษ

ปี 2562 34.96 60.34 54.53 60.26 89.90 66.47 79.90 42.42

ปี 2563 38.75 58.93 64.88 79.54 89.06 89.06 80.38 52.48

ปี 2564 54.53 62.78 59.39 68.26 85.41 84.45 79.48 49.07

ร้อ
ยล
ะ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

๑๕ 

 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ๖ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓ ๑๑ ๘๔.๖๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๘ ๗ ๘๗.๕๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๑๒ ๘๐.๐๐ 

  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘ ๘ ๑๐๐ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖ ๑๔ ๘๗.๕๐ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๕ ๘๓.๓๓ 

รวม ๙๐ ๘๒  
เฉลี่ยร้อยละ - ๙๑.๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป และในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ในระดับ ดี ขึ ้นไปึคิดเป็นร้อยละึ๙๑.๑๑  
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
ปี 2562 100 100 91.67 75 100 88.24 85.71 90.91 88.89

ปี 2563 100 100 100 100 71.43 100 76.47 83.33 100

ปี 2564 100 84.62 87.5 100 100 80 100 87.5 83.33

ร้อ
ยล
ะ

ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 

๑๖ 

 ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ๖ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓ ๑๑ ๘๔.๖๒ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๘ ๗ ๘๗.๕๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ ๖ ๕๔.๕๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๓ ๔๒.๘๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๙ ๖๐ 

  มัธยมศกึษาปีที่ ๑ ๘ ๘ ๑๐๐ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖ ๑๔ ๘๗.๕๐ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๔ ๖๖.๖๗ 

รวม ๙๐ ๖๘  
เฉลี่ยร้อยละ - ๗๕.๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยลดลงจากปีที่ผ่านมาจ านวน 6 ชั้น และปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ ๗๕.๕๖ 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
ปี 2562 100.00 100.00 100.00 85.71 100.00 87.50 83.33 87.50 85.40

ปี 2563 100.00 100.00 100.00 100.00 85.71 100.00 76.47 83.33 91.67

ปี 2564 100.00 84.62 87.50 54.55 42.86 60.00 100.00 87.50 66.67

ร้อ
ยล
ะ

ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไประดับชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔



 

๑๗ 

 ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด จ านวนนักเรียนที่ได้ 
ระดับ ดี ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖ ๖ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๘ ๗ ๘๗.๕๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑๑ ๑๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๗ ๗ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๓ 

  มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๘ ๘ ๑๐๐ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๑๖ ๑๔ ๘๗.๕๐ 
  มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๖ ๕ ๘๓.๓๓ 

รวม ๙๐ ๘๕  
เฉลี่ยร้อยละ - ๙๔.๔๔ 

 

 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญ  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะส าคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สมรรถนะส าคัญ 
จ านวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ดีเยี่ยม ด ี ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. ความสามารถใน 
การสื่อสาร 

๙๐ ๖๘ ๒๒ - - ๙๐ ๑๐๐ 

2. ความสามารถในการคิด ๙๐ ๔๗ ๓๖ ๗ - ๘๓ ๙๒.๒๒ 
3. ความสามารถใน 

การแก้ปัญหา 
๙๐ ๔๕ ๓๘ ๗ - ๘๓ ๙๒.๒๒ 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

๙๐ ๖๗ ๒๓ - - ๙๐ ๑๐๐ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๙๐ ๓๒ ๕๔ ๔ - ๘๖ ๙๕.๕๖ 

รวม - ๒๕๙ ๑๗๓ ๑๘ - ๔๓๒ ๔๘๐ 
เฉลี่ย ๙๐ ๕๑.๘๐ ๓๔.๖ ๓.๖ - ๘๖.๔ ๙๖.๐๐ 

 



 

๑๘ 

 ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ ๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การเขียนค า ๖ ๒ ๒ ๒ 0 ๖ 

รวม ๖ ๒ ๒ ๒ 0 ๖ 
เฉลี่ย (ร้อยละ) ๑๐๐ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ 0 ๑๐๐ 

 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง ๑๓ 0 ๗ ๓ ๓ ๑๓ 

การเขียนค า ๑๓ 0 ๔ ๓ ๓ ๑๓ 
การอ่านรู้เรื่อง ๑๓ 0 ๔ ๕ ๔ ๑๓ 

การเขียนประโยค ๑๓ 0 ๗ ๔ ๒ ๑๓ 
การเขียนเรื่อง ๑๓ 0 ๕ ๔ ๔ ๑๓ 

รวม ๑๓ 0 ๒๗ ๒๒ ๑๖ ๑๓ 
เฉลี่ย (คน) ๑๓ 0 ๕.๔ ๔.๔ ๓.๒ ๑๓ 

เฉลี่ย (ร้อยละ) ๑๐๐ 0 ๔๑.๕๓ ๓๓.๘๔ ๒๔.๖๑ ๑๐๐ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

สมรรถนะ 
จ านวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง ๗ ๓ ๒ ๑ ๑ ๗ 

การเขียนค า ๗ ๒ ๑ ๓ ๑ ๗ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗ ๒ ๑ ๓ ๑ ๗ 
การเขียนเรื่อง ๗ ๒ ๑ ๓ ๑ ๗ 

รวม ๗ ๙ ๕ ๑๐ ๔ ๗ 
เฉลี่ย (คน) ๗ ๒.๒๕ ๑.๒๕ ๒.๕ ๑ ๗ 

เฉลี่ย (ร้อยละ) ๑๐๐ ๓๒.๑๔ ๑๗.๘๕ ๓๕.๗๑ ๑๔.๒๘ ๑๐๐ 
 



 

๑๙ 

 

 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
  ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้ เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑             
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๔๓.๓๓ ๖๙.๐๔ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เรื่อง ๖๘.๓๓ ๗๒.๓๐ ๗๒.๗๙ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๕๕.๘๓ ๗๐.๖๗ ๗๑.๓๘ 

 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่า ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ด้านการอ่านออกเสียง และมีค่าเฉลี่ยรวม ๒ 
สมรรถนะเท่ากับ ๕๕.๘๓  ซ่ึงต่ ากว่าระดับประเทศทั้ง ๒ สมรรถนะ  ควรได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน 
 
 
 
 
 

ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 43.33 68.33 55.83

ระดับเขตพื้นที่ 69.04 72.3 70.67

ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๒๐ 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ 
  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๔.๙๒ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๒๔.๒๘ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๓๔.๖๐ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 

 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยรายวิชาภาษาไทย และคณิตศาสตร์ ยังต่ ากว่าระดับสพฐ. และระดับประเทศ  ควรได้รับการพัฒนา
อย่างเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 

0

20

40

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 44.92 24.28 34.6

ระดับ สพฐ. 55.48 48.73 52.11

ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.8

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๒๑ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๒๕.๓๘ ๔๔.๙๒ +๑๙.๕๔ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๘๔ ๒๔.๒๘ -๒.๕๖ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๒๖.๑๑ ๓๔.๖๐ +๘.๔๙ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ ากว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
- ๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 39.58 56.33 47.95

ปี 2563 25.38 26.84 26.11

ปี 2564 44.92 24.28 34.6

ร้อ
ยล
ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 

๒๒ 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๐.๓๓ ๔๙.๕๔ ๕๐.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๘.๗๙ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๘๓ ๓๓.๖๘ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๐๘ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 

รวม ๓ สมรรถนะ ๓๔.๒๕ ๓๘.๖๓ ๔๐.๑๘ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย สูงกว่า ระดับ สพฐ.  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า รายวิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับ สพฐ.  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 50.33 28.79 30.83 27.08 34.25

ระดับ สพฐ. 49.54 35.85 33.68 35.46 38.63

ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 40.18

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๒๓ 

 ๒) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๕๑.๖๓ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 

คณิตศาสตร์ ๑๖.๖๓ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๗.๘๑ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๐.๓๑ ๓๐.๗๙ ๓๑.๑๑ 

รวม ๓ สมรรถนะ ๒๙.๐๙ ๓๔.๘๓ ๓๔.๕๕ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า  รายวิชาภาษาไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 51.63 16.63 27.81 20.31 29.09

ระดับ สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 34.83

ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.55

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 

๒๔ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ       
(O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๙.๗๕ ๕๑.๖๓ -๘.๑๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๐ ๑๖.๖๓ -๓.๓๗ 
วิทยาศาสตร์ ๔๐.๕๐ ๒๗.๘๑ -๑๒.๖๙ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๗๕ ๒๐.๓๑ -๘.๔๔ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๗.๒๕ ๒๙.๐๙ -๘.๑๖ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ ากว่า  
   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ลดลงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 

 
 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 39.40 20.27 27.87 24.40 27.99

ปี 2563 59.75 20 40.5 28.75 37.25

ปี 2564 51.63 16.63 27.81 20.31 29.09

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 

๒๕ 

 
 จ านวนห้องและสถานที่ 

ที ่ ประเภทห้อง จ านวน หมายเหตุ 

๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๒ ห้อง สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๘ ห้อง  
๓ ห้องผูอ้ านวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๔ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๕ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๖ ประชุม ๑ ห้อง  
๗ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๘ สนามเด็กเล่น ๑ ที ่  
๙ สนามฟุตบอล ๑ สนาม  
๑๐ โรงอาหาร ๑ ที ่  
๑๑ ห้องน้ าครู ๒ ห้อง  
๑๒ ห้องน้ านักเรียน ๑๐ ห้อง  
 
 

 การใช้แหล่งเรยีนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ จ านวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 

๑ ห้องสมุด ๙๒ ๑๐๐ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๒ ๑๐๐ 
๓ ห้องวิทยาศาสตร์ ๙๒ ๑๐๐ 
๔ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๙๒ ๑๐๐ 
๕ ห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน ๙๒ ๑๐๐ 
๖ ลานฝึกงานอาชีพท ากระถางปลูกต้นไม้ /  

โรงเพาะเห็ด / การทอพรมเช็ดเท้า 
๗๐ ๗๖.๐๙ 

๗ สนามเด็กเล่น ๖๕ ๗๐.๖๕ 
๘ สนามฟุตบอล ๙๒ ๑๐๐ 
๙ บ่อเลี้ยงปลา ๗๐ ๗๖.๐๙ 

 

    ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
 



 

๒๖ 

จ านวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับชั้น กิจกรรม จ านวนนักเรียน (คน) 

๑ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร 
จังหวัดขอนแก่น 

๓๕ 

๒ ประถมศึกษาปีที่ ๑ –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

สวนผักเกษตรอินทรีย์บ้านหนองโพธิ์ ๙๐ 

๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑ –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

วัดโพธิ์ธารามบ้านหนองโพธิ์ ๙๒ 

๔ ประถมศึกษาปีที่ ๑ –  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

วัดปทุมแพงศรีบ้านหนองฮี ๙๒ 

๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง ๑๕ 
๖ ประถมศึกษาปีที่ ๔ –  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
สถานดอนปู่ตาบ้านหนองโพธิ์ /ประวัติ/
สถานที/่อาชีพในชุมชน   

๖๐ 

๗ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ งานอบ/นวดสมุนไพรไทย /  
การทอเสื่อกก 

๑๕ 

 
 

 
 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๑๕ ๑๔ ๙๓.๓๓  
๒ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ๖ ๕ ๘๓.๓๓  

 

  

    ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา 
 



 

๒๗ 

ส่วนที่ ๒ 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

๒.๒  ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒.๒.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

   ๑) ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

การพัฒนา 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดเีลิศ ดีเลิศ  
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการสื่อสาร 

ดีเลิศ ด ีเลิศ บรรลุ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดี ไมบ่รรลุ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

 
 



 

๒๘ 

                      ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
     (๑) วิธีการพัฒนา   
     โรงเรียนได้ด าเนินการประชุม วางแผนเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  โดยครูวิเคราะห์ผลเรียนของผู้เรียนในระดับต่าง ๆ แล้วร่วมกันวางแผนจัดท าโครงการ และ
กิจกรรมต่าง ๆ โดยมีกระบวนการพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพ
ผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  จดัท าโครงการและ
กิจกรรมอยา่งหลากหลาย  ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียน การสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ดงัน้ี  
 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ได้จัดท าโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการ
ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ  โครงการเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  และโครงการทัศน-
ศึกษาแหล่งเรียนรู้  โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการอ่าน การเขียน       
การสื่อสารและการคิดค านวณ  นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และมีความรู้ ทักษะ
พ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  เช่น กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออก เขียนได้  
กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์โดยใช้เกมต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท)  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  
กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า และกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ ซึ่งได้น านักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ รวมทั้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกบัสภาพบริบทของโรงเรียน 
โดยมีศึกษานิเทศก์จากเขตพ้ืนท่ีให้ค าแนะน าเก่ียวกบัการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน   ส่วน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะงานอาชีพ ได้แก่ กิจกรรมการสร้างวินัยเกี่ยวกับการประหยัดและความพอเพียง  
กิจกรรมการเพาะเห็ด การเลี้ยงปลา กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า  กิจกรรมการท ากระถางปูน  กิจกรรมการทอ
พรมเช็ดเท้า ตัดผมชาย  และการท าขนมไทย 
  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
นักเรียน  โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา  โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากอบต.หนองแวง  
กิจกรรมการเช็ด ล้าง ท าความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 
และผู้ปกครอง และโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา  เพ่ือส่งเสริมการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามที่สถานศึกษาก าหนด  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย และการมีสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ซึ่งมีกิจกรรมที่ด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง คือ กิจกรรมการอบรมด้านคุณธรรมและวิถีพุทธทุกวันศุกร์  กิจกรรมวันส าคัญ  กิจกรรมลูกเสือ-เนตร
นารี  กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน    
         เมื่อสิ้นภาคเรียนครูสอน และผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ  ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
เอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับผลการประเมินนักเรียน ทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคุณลักษณะที่พึง



 

๒๙ 

ประสงค์  การตรวจสอบผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี  โดยครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติงาน  รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม  เสนอผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบตามล าดับ ได้แก่ หัวหน้า
แผนงาน  ฝ่ายวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน แล้วรวบรวม
เอกสารผลงาน ผลการด าเนินงาน ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
     (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
2) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ   
3) โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน 
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้  
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมีเอกสาร หลักฐานอ้างอิงอ่ืน ๆ ได้แก่ 
  -  รายงานโครงการต่าง ๆ  
   - ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนด้านการอ่าน 
เขียน และการคิด   การสร้างนวัตกรรม  ความสามารถใน 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  
    - ผลการประเมินความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
งานอาชีพ 
   - ผลการทดสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
  และ มัธยมศึกษาปีที ่๓ 
   - ผลการทดสอบ N.T. ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  
   - ผลการทดสอบการอ่านและการเขียนนักเรียน 
   - เกียรติบัตรผลงานนักเรียน การแข่งขันเขียนเรียงความ 
และการแต่งค าประพันธ์ 
    - ภาพกิจกรรม  

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน   
การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 
     ๓)  มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสาร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและ 
เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   
๒) โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
๓) โครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 
นอกจากนี้ยังมีเอกสาร หลักฐานอ้างอิงอ่ืน ๆ ได้แก่ 
  -  รายงานโครงการต่าง ๆ  

     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 



 

๓๐ 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

 - ผลการประเมินความสามารถของนักเรียนด้านคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
 - บันทึกการเข้าแถว และการตรวจเครื่องแต่งกาย  
 - ภาพกิจกรรม 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

 

     (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

๓.๑  จุดเด่น ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
    ๑.  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่
ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
    ๒. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
    ๓. ครูมีจ านวนครบชั้น และส่วนใหญ่สอนตรงตาม
วิชาเอก และความถนัด 
    ๔. บุคลากรส่วนใหญ่มีช่วงอายุน้อยที่มีความรู้ 
ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและก าลังมีความ
มุ่งม่ันในการพัฒนาด้านต่าง ๆ สูง 
    ๕. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมในการบริหารและท างานอย่างเต็มตามศักยภาพ 
     ๖. โรงเรียนมีการจัดท าโครงการ และกิจกรรม 
การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
การอ่าน การเขียน  และการคิด   การประดิษฐ์

สร้างสรรค์ชิ้นงาน ผลงาน นวัตกรรมการเรียน 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระ
หลัก   
๒. การส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียน โดยจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและใช้
งานได้สะดวก เช่น ห้องสมุดควรจัดมุมเพ่ือการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
๓. การพัฒนาขีดความสามารถขงนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
๔. การส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนให้นักเรียนได้
แสดงบทบาทหน้าที่ของตนเอง และท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกันมากข้ึน 

 
 ๓.๓ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  โดยจัดกิจกรรมรักการอ่านและการเขียนค าพ้ืนฐาน  

 ๒) ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล จัดกลุ่ม เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและจัดท าโครงการต่าง ๆ ที่ตอบสนอง
ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ  โครงการทัศน-
ศึกษาแหล่งเรียนรู้   โครงการเสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   โครงการห้องสมุดมีชีวิต  และ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทักษะงานอาชีพ 



 

๓๑ 

  ๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็น
ทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  จัดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิด
ค านวณขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์  กิจกรรมโครงการค่ายคณิตวิทย์ ป.๔-ม.๓ 
  ๔) จัดกิจกรรมโครงงานพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมประจ าห้องเรียน  
        ๕) กิจกรรมโครงงานอาชีพ 
  ๖) พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
สังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
  ๗) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานใน        
การจัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา  
  ๘) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกที่ดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่า
ของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   
  ๙) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย  โดยจัดท ากิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา  

  ๒.๒.๒ มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

   ๑) ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ ๒ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

การพัฒนา 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ 
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 

๓๒ 

 

  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
          (๑) วิธีการพัฒนา   
     โรงเรียนได้น าผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอก จากปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา
ไว้อย่างชัดเจน  ตามมาตรฐานการศึกษาของขั้นพ้ืนฐาน อัตลักษณ์ และเอกลักษณืที่สถานศึกษาก าหนด ได้แก่ 
อัตลักษณ์ของระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ “มีทักษะการท างาน”  และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ความ
เป็นเลิศทางวิชาการ”  ซ่ึงมีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่            
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  เพ่ือก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
จัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของ
ชุมชน  และท้องถิ่น  รวมทั้งวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและหน่วยต้นสังกัด  
และให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  มีการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  ปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง  ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  แผนปฏิบัติการประจ าปี  และการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ซึ่งมีโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร  และโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็น
กรอบแนวทางด าเนินงาน ภายใต้การควบคุม ก ากับ ติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนการด าเนินการพัฒนา
วิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในปรับปรุง  
พัฒนา และร่วมกันรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การปรับปรุงหลักสูตร และกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  พัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  ตรงตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  บริหาร
อัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา  โดยจัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง      
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  มีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร  รวมทั้งการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  โดยจัดท าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน  มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย   รวมทั้งจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้   โดยจัดหาและพัฒนาบริการ
อินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารเรียน  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ซึ่งนวัตกรรมในการบริหาร
จัดการ จ านวน  ๒ นวัตกรรม  ได้แก่  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และการบริหารจัดการตามรูปแบบ 
NONGPHO MODEL  แนวทางการด าเนินงานมีดังนี้ ๑) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวางแผนการการด าเนินงาน
ของโรงเรียนก่อนปิดภาคเรียนที่ ๒  และประชุมวางแผนการด าเนินงานก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ตาม
สถานการณ์ของการเกิดโรคระบาดติดต่อโควิด ๑๙  ๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง มอบหมายหน้าที่การจัดการเรียน
การสอนครูประจ าวิชา การท าหน้าที่ครูประจ าชั้น และมอบหมายงานหน้าที่พิเศษ โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
๓) ส่งเสริมให้ครูด าเนินกิจกรรม คือ การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือเก็บรวบรวม



 

๓๓ 

ข้อมูล คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการด้าน
ต่าง ๆ  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล ๔) จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ซึ่งมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  การส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาตนเอง  วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในรายวิชาที่สอน  ๕) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวาง
แผนการพัฒนาผู้เรียนของบุคลากร เพ่ือวางแผนการน านวัตกรรมมาใช้พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ซึ่งมี
กิจกรรม ได้แก่  ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาผู้เรียนของบุคลากร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตาม
ศักยภาพ ประชุมกลุ่ม PLC เพ่ือก าหนดนวัตกรรม ปฏิทินและวางแผนการด าเนินงานทั้งปี   จัดตั้งกลุ่ม PLC  
และปฏิทินการด าเนินงาน  การท า ID-PLAN และ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ น าเสนอ และปรับปรุงการท างานของแต่ละกลุ่ม PLC ทุกสัปดาห์  สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง  การน าเสนอ
รายงานการสอนและการใช้นวัตกรรมบันทึกการผลิตสื่อและนวัตกรรม  บันทึกการสอนซ่อม -เสริมนักเรียน  
และแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล (IEP)  กิจกรรมการนิเทศภายใน การก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้ของ
ครู  และกระบวนการ PLC ๒ เดือน/ครั้ง  เพ่ือติดตามและปรับปรุงการท างานของกลุ่ม PLC  การเยี่ยมชั้น
เรียน และนิเทศใช้นวัตกรรมการสอน เช่น การพัฒนาทักษะการคิดค านวณโดยใช้กิจกรรม เอแมท  การจัดการ
เรียนรู้แบบ ๔ MAT  / ๕E  / การสอนโครงงาน / การใช้แบบฝึกทักษะ  / เกม /กิจกรรมบูรณาการ  เป็นต้น 
แล้วรายงานการสอน /การใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

 เมื่อสิ้นภาคเรียนครูผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน โครงการ  ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเอกสาร
หลักฐาน ได้แก่ รูปเล่มหลักสูตรสถานศึกษา  การประเมินโครงการ และการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในรอบปี 
โดยครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม  เสนอ
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบตามล าดับ ได้แก่ หัวหน้าแผนงาน  ฝ่ายวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน แล้วรวบรวมเอกสารผลงาน ผลการด าเนินงาน ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือ
พัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

- มีการก าหนดเป้ าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ ชัดเจน 
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการชุมชน 
นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วมในการด าเนินการ และมีการทบทวน ปรับปรุงให้
สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การก าหนดค่าเป้ าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
-  ด าเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบภายใน 



 

๓๔ 

-  ด าเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
-  ด าเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบภายใน 
-  รายงานข้อมูลควบคุมภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 
-  รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และสรุปข้อมูลการใช้
งบประมาณของโครงการ /กิจกรรมต่าง ๆ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

- โรงเรียนมีผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- มีรูปแบบการบริหารงานตามโมเดล NONGPHO MODEL ซึ่ง
มีกรอบในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
N = Network Building  (การสร้างเครือข่าย) 
O = Organize (ระดมความคิด) 
N = Note (การบันทึกร่องรอย) 
G = Good governance (การใช้หลักธรรมาภิบาล)  
P = Plan (การวางแผนการท างาน) 
H = Happily (การมีความสุขในการท างาน) 
O = Open (การเปิดโอกาสมีส่วนร่วม) 
ในการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่เป็นระบบ และ
ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่าย มีการน าข้อมูลผลการประเมินและผลการจัดการศึกษา 
มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร   
- โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   

๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  เกียรติบัตร โล่รางวัล  ภาพถ่าย  ผลงาน  ชิ้นงาน (ท่ี
โรงเรียน)  หนังสือราชการ บันทึกการแสดงความชื่นชม ภาพ
การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพใน Facebook  ผลงานที่แสดงไว้ใน 
เว็บเพจ  You tube  
- โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ   
- คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
- รายงานโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ  

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความ - ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม 



 

๓๕ 

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และน าความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนา
ผู้เรียน จากการจัดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
- รายงานการประชุม อบรม สัมมนา  
- บันทึกการขออนุญาตไปราชการ 

๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคูณภาพ 

- คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า 
และชุมชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์  
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
- ภาพกิจกรรม 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนรู้ 

  จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ได้แก่ 
ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  โปรแกรม 
DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูล
ที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  
โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)  โปรแกรม 
School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)  E-MES   
การบริหารโรงเรียนประชารัฐ ConectED  งานกิจการนักเรียน 
(ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ระบบ SET  / 
ทุนEDF  งานธุรการ /สารบรรณ  (E-office)   งานการเงิน และ
พัสดุ  (B-obec  /m-obec / e-auction )    

 
  (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 

๓.๑ึึจุดเด่น ๓.๒ึึจุดที่ควรพัฒนา 
     ๑ . โรงเรียน มีการก าหนดค่ าเป้ าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
และการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แห่งชาติ   รวมทั้ งการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษ า และแผนปฏิ บั ติ ก ารป ระจ าปี  โดย
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  
     ๒. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 

๑. จัดให้มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
๒. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้ สวยงาม สะอาด และร่มรื่น  รวมทั้ง
การปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมที่สะดวก สะอาด และ
ปลอดภัยส าหรับนักเรียนและบุคลากร 
๓. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักเรียน และ
เหมาะสมกับสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด ๑๙ 
๔. การเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และสื่อ 



 

๓๖ 

๓.๑ึึจุดเด่น ๓.๒ึึจุดที่ควรพัฒนา 
แ ล ะม อ บ ห ม าย งาน แ ก่ บุ ค ล าก รต าม ค ว าม รู้ 
ความสามารถและประสบการณ์ 
    ๓. ผู้บริหารส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
     ๔. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือใน
การด าเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
     ๕ . มีการจัดบริการด้านสาธารณูปโภค และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสน เทศ เพ่ื อสนับสนุน        
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ได้ทั่วถึง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ในโรงเรียน 

วัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับนักเรียนหากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินในสถานการณ์การเกิดโรคระบาดโควิด ๑๙ 
 
 
 

 

       ๓.๓  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑)  โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน  และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  และการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมที่เป็นระบบ 
  ๒)  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
  ๓)  กรพัฒนาระบบการนิเทศภายใน 

๔)  โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  การจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น และสวยงาม 

๕)  โครงการพัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๖)  โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๗)  โครงการสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  ๘)  กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้เพ่ือรองรับสถานการณ์โรคระบาด 
  ๙)  การระดมทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
 ๑๐)  การวางแผนในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการที่แตกต่างกัน  

รวมทั้งนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗ 

 ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   ๑) ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

  ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานที่ ๓ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ผล 

การพัฒนา 
บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดเีลิศ ดเีลิศ บรรลุ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก   ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ 
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน   

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

สรุประดับคุณภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
         (๑) วิธีการพัฒนา   
   โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ ๑) การวิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผลการทดสอบของผู้เรียนในระดับต่าง 
ๆ รวมทั้งความรู้ความสามารถของนักเรียนรายบุคคล และร่วมกันวางแผนเกี่ยวกับการด าเนินการเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  กิจกรรมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ๒) จัดท าโครงการ และกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  กิจกรรมพัฒนาทักษะ  
การคิด  กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ  กิจกรรม
พัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์  แนวทางการด าเนินโครงการ
เสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนาทักษะงานอาชีพ และกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน   ส่งเสริมให้ครูจัดการ
เรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  การส่งเสริมความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  การพัฒนาระบบโครงการห้องสมุดมีชีวิต  แนวทางการจัดกิจกรรม



 

๓๘ 

ส่งเสริมการอ่านและการเขียน  กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาประจ าสัปดาห์  การส่งเสริมการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวก คือการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาว  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานักเรียน และ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
รวมทั้งจัดประชุมคณะครู บุคลากรในโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกัน
โรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙)  โดยจัดท าโครงการเร่งด่วน ได้แก่  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา  โดยมีงบประมาณ
สนับสนุนจากอบต.หนองแวง กิจกรรมการเช็ด ล้าง ท าความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน อุปกรณ์ต่าง ๆ  
การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง  การจัดหาอุปกรณ์และเจลฆ่าเชื้อโรค  การจัดหาทุนการศึกษา
ส าหรับนักเรียนทุกระดับ ได้แก่  ทุนจากกองทุน สศส.  กองทุน EDF  ทุนจากศิษย์เก่า  ทุนจากบริษัท ก.
เกียรติชัยขนส่ง  หลักการดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้    โดยมีการปรับปรุงข้อมูลในระบบ 
SET  และกิจกรรมระบบคัดกรอง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กิจกรรมการสอนซ่อม – เสริมส าหรับนักเรียนที่
มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  รวมทั้งจัดท าโครงการ และกิจกรรมส่งเสริมการผลิตและจัดหาสื่อ  กิจกรรม
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ตามโครงการพัฒนา
บุคลากร โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ๔) การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการวาง
แผนการพัฒนาผู้เรียนของบุคลากร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ ประชุมกลุ่ม PLC เพ่ือก าหนดนวัตกรรม 
ปฏิทนิและวางแผนการด าเนินงานทั้งปี โดยจัดตั้งกลุ่ม PLC  และปฏิทินการด าเนินงาน  การจัดท า ID-PLAN 
และแผนพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  การเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ระบบคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีความต้องการด้านต่าง ๆ  รวมทั้งระบบข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนรายบุคคล ส่งเสริมให้ครูได้รับ         
การพัฒนาตนเอง เพ่ือวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา  การออกแบบหน่วย     
การเรียนรู้  ครูทุกคนสามารถจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในรายวิชาที่สอน ซึ่งปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับผู้เรียนตามผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ  โดยน าส่งฝ่ายวิชาการเพ่ือตรวจสอบและ
เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาตามล าดับ  เพ่ือน าแผนไปใช้จัดการเรียนรู้แก่นักเรียน  โดยมีการนิเทศภายใน
ตามปฏิทินการนิเทศในแต่ละกลุ่ม PLC มีการเยี่ยมชั้นเรียน และนิเทศใช้นวัตกรรมการสอน เช่น การพัฒนา
ทักษะการคิดค านวณโดยใช้กิจกรรม เอแมท  การจัดการเรียนรู้แบบ ๔MAT / ๕E / การสอนโครงงาน /การใช้
แบบฝึกทักษะ  / เกม /กิจกรรมบูรณาการ  เป็นต้น  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ และปรับปรุงการท างาน
ของแต่ละกลุ่ม PLC สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง  น าเสนอรายงานการสอนและการใช้นวัตกรรมบันทึกการผลิตสื่อ
และนวัตกรรม  บันทึกการสอนซ่อม-เสริมนักเรียน  และแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ( IEP)  ๕) ครู
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนด้านต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือการวัดและวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาพจริง 
ครอบคลุมเหมาะสมกับวัยและความสามารถของแต่ละคน และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป เช่น แบบทดสอบ  ประเมินคุณลักษณะ  แบบประเมินการอ่าน -เขียน คิด
วิเคราะห์  แบบบันทึกพฤติกรรมเด็กเป็นรายบุคคล  และการด าเนินการตามแผนงานในระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  ๕) ครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  รายงานการประเมินโครงการ/กิจกรรม  



 

๓๙ 

เสนอผู้ เกี่ยวข้องได้รับทราบตามล าดับ ได้แก่  หัวหน้าแผนงาน  ฝ่ายวิชาการ  ผู้บริหารสถานศึกษา  
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน   ๖)  ผู้สอนรวบรวมเอกสารผลงาน ผลการด าเนินงาน ร่วม
ประชุมวางแผนเพ่ือพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป   ๗) ฝ่ายทะเบียนวัดและประเมินผลด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือให้ สะดวกต่อการ
น าไปใช้ต่อไป 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

-  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม คู่มือกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและ
ความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
- แบบวิเคราะห์หลักสูตร 
- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
- แบบบันทึกกิจกรรมโครงงาน  
- ผลงานนักเรียน 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

-  บนัทึกการประชุม แต่งตั้ง มอบหมายงานแก่บุคลากรใน 
การพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายทางอินเตอร์เน็ต 
ได้แก่  - การจัดท าเวปไซต์ของโรงเรียน
Nongphoprachnukul.ac.th 
      - แฟนเพจของ Facebook 
      - กลุ่ม Line โรงเรียน  /กลุ่มคลังภาพกิจกรรม 
      - การจัดท าวารสารประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ในรอบ
สัปดาห์ เดือน 
      - การน านักเรียนเข้าร่วมแสดงผลงาน นิทรรศการ 
      - การแนะแนวการศึกษาต่อในเขตพ้ืนที่บริการของ
โรงเรียน 
      -  บนัทึกการใชส่ื้อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้  
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการในการจัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะโภชนาการ  
โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล)  โปรแกรม B-OBEC  
(ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง)  โปรแกรม M-OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์)  
โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน)   
โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร)   



 

๔๐ 

 

ตัวบ่งชี้ ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

 
ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการ
เรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง
บวก 

-  การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดบรรยากาศในห้อง  จัดท า
เอกสารประจ าชั้น 
- โครงการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  ซึ่งมีกิจกรรมที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
- บันทึกวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- บันทึกวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา 
- บันทึกออกแบบหน่วยการเรียนรู้ 
- แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ในรายวิชาที่
สอน 
- การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ เช่น การสังเกตชั้นเรียน  
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
- ภาพกิจกรรม 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

- แบบทดสอบ / แบบประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์/  
การประเมินสมรรถนะส าคญั / การประเมินการอ่าน เขียน คิด
วิเคราะห์ 
- การจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
- รายงานวิจัยในชั้นเรียน 
- แผนการจัดการเรียนรู้  แผน IEP   

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
- ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใหข้อ้มูลสะทอ้นกลบัเพ่ือพฒันา
และปรับปรุงการจดัการเรียนรู้  ตามโครงการนิเทศภายใน 

 
      (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

ึ๓.๑ึจุดเด่น ๓.๒ึึจุดที่ควรพัฒนา 
    ๑. ครูและบุคลากรส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงวยัท่ีมี 
ความต้องการในการพัฒนาตนเอง และมีความตั้ งใจ 
มุ่งมัน่ในการพฒันาการสอน แสวงหาวิธีการ ส่ือ และ
เคร่ืองมือท่ีน่าสนใจมาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 

๑. การจัดระบบ ICT เพ่ือการจัดการเรียน การสอน
อย่างทั่วถึง 
๒. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เข้มแข็งทุกระดับ 



 

๔๑ 

ึ๓.๑ึจุดเด่น ๓.๒ึึจุดที่ควรพัฒนา 
    ๒. ครูจดักิจกรรมให้นักเรียนไดเ้รียนรู้ ท่ีเน้นทกัษะ
กระบวนการคิด ไดป้ฏิบติัจริง มีการใหวิ้ธีการและแหล่ง
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นกัเรียนแสวงหาความรู้ จากส่ือ
เทคโนโลยีดว้ยตนเองอย่างต่อเน่ือง นกัเรียนมีส่วนร่วม
ในการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
    ๓. มีการจัดท าโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ งานอาชีพ ด้านกีฬา  
ด้านสุขภาพ  และด้านคุณธรรม จริยธรรม 

๓.  กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมีความรู้สูงขึ้น
ตามระดับชั้น 
๔. ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหา
ส าหรับนักเรียนในชั้น 

 
     ๓.๓  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
  ๑)  การพัฒนาระบบ ICT  การใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
  ๒)  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๓)  โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ 
               ๔)  โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
               ๕)  โครงการพัฒนาบุคลากร 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

๔๒ 

ภาคผนวก 

 ประกาศ เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน....ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 

 หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 ค าสั่งมอบหมายงาน 

 ค าสั่งนิเทศภายใน/PLC 

 

 ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร (จัดตามรายมาตรฐานและมีค าอธิบาย ๖-๘ ภาพ/ ๑ แผ่น) 

 ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

หมายเหตุ :  ค าสั่งต่างๆ ต้องมีการเกษียณและรับทราบค าสั่ง  
ใส่เป็นไฟล์รูปภาพ 

 
 
 
 
 
 



 

๔๓ 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานและก าหนดค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

  โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ นโยบายการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและ
การศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป จ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกัน  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม  
๒๕๖๑    
  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน   โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในการประชุมครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
            ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

(ลงชื่อ)  
              (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
                 ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 

 
 
 
 
 



 

๔๔ 

มาตรฐานและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบทา้ยประกาศโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ฉบับลงวันที่  ๑๕  เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ร้อยละ ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน  ดีเลิศ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  ดีเลิศ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ๘๔ ดีเลิศ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

๘๐ ดีเลิศ 

     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๘๐ ดีเลิศ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร ๘๐ ดีเลิศ 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ดีเลิศ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ๙๐ ยอดเยี่ยม 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๙๕ ยอดเยี่ยม 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๙๕ ยอดเยี่ยม 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๙๕ ยอดเยี่ยม 
     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๙๕ ยอดเยี่ยม 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ๙๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ  ดีเลิศ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  ดีเลิศ 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 ดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คูณภาพ 

 ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดีเลิศ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 ดีเลิศ 



 

๔๕ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  ดีเลิศ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดีเลิศ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  ดีเลิศ 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 

 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา  ดีเลิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๖ 

๒. ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 
   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและ
การคิดค านวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร 

ดีเลิศ ด ีเลิศ บรรลุ 

     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดี ไมบ่รรลุ 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     ๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 

     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม บรรลุ 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัด การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 

๔๗ 

   ๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน  : ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน เป้าหมาย ผลการพัฒนา บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 



 

๔๘ 

 
 

 

 

ค าสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ที่   ๑/๒๕๖๕ 

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

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๘ ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลักการส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบ
ประกันคุณภาพภายนอก  มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา ๒๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อ ๑ เรื่องการบังคับ
บัญชาข้าราชการและบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังนี้ 

 ๑. นายวิรัช  จันทร์เพ็ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสะเกษ  สาดางข์         คร ู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา        ครู คศ.๓    กรรมการ 
 ๔. นางเพ็ญศิริ  ยาสิงห์ทอง  ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ กรรมการ  
 ๕. นางรัตนา  สมบัติโพธิ์        ครู คศ.๒    กรรมการ  
 ๖. นางสาววิลาสิน ี มุลตรี               ครู คศ.๒    กรรมการ  
 ๗. นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ        ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๘. นายธเนศ  อุ่นสิม         ครู คศ.๒    กรรมการ 
 ๙. นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารยี์        ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๐. นายวสันต์  พันฤทธิ์        ครู คศ.๑    กรรมการ 
 ๑๑. นางสาวนัฎพร  วงบุร ี        คร ูคศ.๑    กรรมการ 
 ๑๒. นางสาวพรชนก  ตรีพรม        ครผููช้่วย    กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวแอน  สิทธิจันทร์        ครผููช้่วย    กรรมการ 
 ๑๔. นางปราณี  เวียงยศ  นุชสมบัติ   ครู ค.ศ.๓   กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๕. นายวรวฒุิ  บุษราคัม       เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๔๙ 

 
 มีหน้าที ่ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่ง  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 

              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

                                       (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 

                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

๕๐ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ที่ ๔ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

๒๕๖๑  ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓ และให้ประกาศนี้แทน ซึ่งในกฎกระทรวงข้อ ๓  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผล
การประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้การ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ  
 โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา  (SAR) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
 ๑. นายวิรัช  จันทร์เพ็ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสะเกษ  สาดางข์         คร ู คศ.๓   รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา        ครู คศ.๓   กรรมการ 
 ๔. นางรัตนา  สมบัติโพธิ์        ครู คศ.๒   กรรมการ  
 ๕. นางปราณี  เวียงยศ  นุชสมบัต ิ     ครู ค.ศ.๓   กรรมการและเลขานุการ  



 

๕๑ 

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

๒. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
   ๑. นายวิรัช  จันทร์เพ็ง          ผู้อ านวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
   ๒. นางสะเกษ  สาดา            ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 
   ๓. นางสาววิลาสินี  มุลตรี      ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 
   ๔. นางปราณี  เวียงยศ          ครู ค.ศ.๓    กรรมการ 
   ๕. นางสาวแอน  สิทธิจันทร์    ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่๑. วางแผนก าหนดแนวทางและการด าเนินการภายในโรงเรียน 
๒. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในระดับชั้นและกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ที่ตนเองรับผิดชอบ 
๓. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา

ภายในสถานศึกษา 
  ๓.ึคณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศ กษาึSAR ปีการศ กษาึ๒๕๖๔ 

๑. นางปราณี  เวียงยศ        ครู ค.ศ.๓    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิลาสิน ี มุลตรี       ครู ค.ศ.๒    กรรมการ 
๓. นางสาวแอน  สิทธิจันทร์    ครูผู้ช่วย    กรรมการและเลขานุการ 

          ๔. นายวรวุฒ ิ บุษราคัม       เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ เมษายน 
๒๕๖๔ 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารสถานศึกษา 
 ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างแท้จริง 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
                                         สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

    (ลงชื่อ) 
              (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง)          

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 



 

๕๒ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ที่  ๒๐ /๒๕๖๔ 

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

 โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. นายวิรัช  จันทร์เพ็ง          ผู้อ านวยการสถานศึกษา             ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสะเกษ  สาดางข์         คร ู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรัตนา  สมบัติโพธิ์        ครู คศ.๒    กรรมการ  
 ๔. นางสาววิลาสิน ี มุลตรี               ครู คศ.๒    กรรมการ  

  ๕. นางสาวแอน  สิทธิจันทร ์           ครูผูช้่วย    กรรมการ 
 ๖. นางปราณี  เวียงยศ  นุชสมบัต ิ     ครู ค.ศ.๓          กรรมการและเลขานุการ
  

 มีหน้าที ่ นิเทศการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
                                          สั่ง  ณ  วันที่  ๒๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

 

   (ลงชื่อ) 
              (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง)          

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 

 
 
 
 



 

๕๓ 

 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ที่ ๒๕ /๒๕๖๔ 

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

 โดยอาศัย อ านาจตามความในมาตรา  ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และ มาตรา ๒๗ มาตรา ๘๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ PLC ของ
สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้ 
 ๑. นายวิรัช  จันทร์เพ็ง   ผู้อ านวยการสถานศึกษา              ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสะเกษ  สาดางข์         คร ู คศ.๓    รองประธานกรรมการ 
 ๓. นางรัตนา  สมบัติโพธิ์        ครู คศ.๒    กรรมการ  
 ๔. นางสาววิลาสิน ี มุลตรี               ครู คศ.๒    กรรมการ  

  ๕. นางสาวแอน  สิทธิจันทร ์           ครูผูช้่วย    กรรมการ 
  ๖. นางปราณี  เวียงยศ  นุชสมบตัิ             ครู ค.ศ.๓          กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ด าเนินการ PLC ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้  เป็นต้นไป 
                                         สั่ง  ณ  วันที่ ๒๐  เดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
 

   (ลงชื่อ) 
              (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง)          

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 

 
 
 
 



 

๕๔ 

 
 
 
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ที่  30  /2564 

เรื่อง    มอบหมายงานในหน้าที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2564 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามขอบข่ายภาระหน้าที่ในสถานศึ กษา และ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ด าเนินงานอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อให้การจัดการเรียนการ
สอน ด าเนินไปด้วยดี  มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  มีระเบียบเป็นระบบ และพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานตามระบบการประกัน
คุณภาพ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สงูสุดแก่ผูเ้รยีนและสถานศึกษา จึงมอบหมายงานในหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดชั้นเรียน  มีการจัดโครงสร้างตามตามหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น โดยทีมงานวิชาการท าหน้าที่บริหารจัดการในระดับนั้น ๆ มีหน้าที่นิเทศการสอน ติดตามผลภารกิจใน        
การปฏิบัติงานและติดตามผลการสอน จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและประเมินตรวจสอบมาตรฐาน
การศึกษา  ดูแลตรวจสอบเอกสารงานธุรการ อาทิ แบบ  ปพ. ต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ ประกอบกับจัดครูเข้าสอนแทน  ช่วย
พิจารณาก าหนดนโยบายต่าง ๆ จัดท าเอกสารทางวิชาการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และประเมิน
มาตรฐานบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง มีการประเมินมาตรฐาน
การศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพจัดการประเมินตนเอง (SSR/SAR) และ อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สอน ช้ัน จ านวน
ช่ัวโมง 

หมายเหต ุ

1 นางสาวแอน  สิทธิจันทร ์ พัฒนานักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1-2 ครูประจ าช้ันอบ.1-2 
2 นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง พัฒนานักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 3 ครูประจ าช้ันอบ.3 
3 นางสาวพรชนก  ตรีพรม 

 
ภาษาไทย ป.1 5 

ครูประจ าช้ัน ป.1 

คณิตศาสตร ์ 5 
บูรณาการ กลุ่มสังคมฯ  สังคมฯ /
ประวัติศาสตร์  หน้าท่ีพลเมือง 

2 

บูรณาการ สุขศึกษาและพลศึกษา  1 
บูรณาการ ศิลปะ /การงานฯ 1 
ภาษาอังกฤษ 5 
ลูกเสือ เนตรนาร ี 1 ป.1-3 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม/ 
แนะแนว 

3 รวม 23 ชม. 



 

๕๕ 

4 นางสะเกษ  สาดา ภาษาไทย ป.2 5 ครูประจ าช้ัน ป.2 
คณิตศาสตร ์ 5 
บูรณาการ กลุ่มสังคมฯ  สังคมฯ /
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 

2 

บูรณาการ สุขศึกษาและพลศึกษา  1 
บูรณาการ ศิลปะ /การงานฯ 1 
ภาษาอังกฤษ 5 
ลูกเสือ เนตรนาร ี 1 ป.1-3 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม/แนะแนว 3 รวม 23 ชม. 

 
ที ่ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สอน ช้ัน จ านวนช่ัวโมง หมายเหต ุ

 
5 นางกาญจนากร  

ภักดีปัญญา 
ภาษาไทย ป.3 5 

ครูประจ าช้ัน ป.
3 

คณิตศาสตร ์ 5 
บูรณาการ กลุ่มสังคมฯ  สังคมฯ /
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 

2 

บูรณาการ สุขศึกษาและพลศึกษา  1 
บูรณาการ ศิลปะ /การงานฯ 1 
ภาษาอังกฤษ 5 
ลูกเสือ เนตรนาร ี 1 ป.1-3 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม/แนะแนว 3 รวม 23 ชม. 

6 นางสาวนุจรีย์  
สุคนธวารีย ์

วิทยาศาสตร ์ ป.1 -  3 6 
ครูประจ าช้ัน ป.

4 
คณิตศาสตร ์ ป. 5-6 8 
ภาษาไทย ป.4 4 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ป.4-6 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน บูรณาการ
ชุมนุม/แนะแนว/หน้าท่ีพลเมือง 

ป.4-6 3 รวม 22 ชม. 

7 นางสาวณัฏพร  วงบุรี ภาษาไทย ป.5-6 8 
ครูประจ าช้ัน ป.

5 
ภาษาไทย ม.1 - 3 9 
เสรมิทักษะภาษาไทย (เพิ่มเติม) ม.1 - 2 2 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ป.4-6 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน บูรณาการ
ชุมนุม/แนะแนว/หน้าท่ีพลเมือง 

ป.4-6 3 รวม 23 ชม. 

 
 
 
 



 

๕๖ 

ที ่ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สอน ช้ัน จ านวนช่ัวโมง หมายเหต ุ
8 นางสาววิลาสินี   

มุลตร ี
วิทยาศาสตร ์ ป.4-6 9 

ครูประจ าช้ัน ป.
6 

ศิลปะ-ดนตร ี ป.4-6 6 
การงานอาชีพฯ ป.4-6 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ป.4-6 1 

9 นางปราณี  เวียงยศ คณิตศาสตร ์ ม.1 - 3 9 ครูที่ปรึกษา ม.3 
 คณิตศาสตร ์ ป.4 4 

การงานอาชีพ(เพิ่มเติม) การท าอาหาร ม.1 2 
การงานอาชีพ ม.3 2 
ศิลปะ ม.1 1 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1-3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 4 รวม 22 ชม. 

10 นางรัตนา  สมบตัิโพธ์ิ 
 

วิทยาศาสตร ์ ม.1 - 3 9  
ครูที่ปรึกษา ม.2 สังคมศึกษา ม. 3 3 

การงานอาชีพ ม.1 - 2 4 
เสรมิทักษะภาษาไทย (เพิ่มเติม) ม. 3 1 
ศิลปะ ม.3 1 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1 - 3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 21 ชม. 

11 นายธเนศ   สังคม  ป.4-6 6  
ครูที่ปรึกษา ม.2 ประวัติศาสตร ์ ป.4-6 3 

สังคม  ม.1 - 2 6 
ประวัติศาสตร ์ ม.1 - 3 3 
ศิลปะ ม.2 1 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1 - 3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 23 ชม. 

    
    

 

 
 



 

๕๗ 

ที ่ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สอน ช้ัน จ านวนช่ัวโมง หมายเหต ุ
12 นายวสันต์  พันฤทธิ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 6  

ครูที่ปรึกษา ม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 6 
การงานอาชีพ (เพิ่มเติม /เกษตร1) ม.2 2 
การงานอาชีพ (เพิ่มเติม/เลีย้งปลาดุก) ม.3 2 
ดนตรี  ม.1-3 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1 - 3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 23 ชม. 

13 นายสิทธิบดินทร์  
บุญสญั 

อังกฤษ ป.4-6 6 

ครูที่ปรึกษา ม.1 
อังกฤษ ม.1-3 9 
การออกแบบเทคโนโลยี (กลุม่วิทย์) ม.1-3 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1 - 3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 22 ชม. 

หน้าท่ีโดยรวมของครูผูส้อนทุกระดับชั้น 

-  วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการสอนและส่งตรวจตามก าหนดส่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่ออย่างหลากหลาย บันทึกหลังสอน บันทึกพัฒนาการของผู้เรียน 

-  จัดท า พัฒนา ปรับปรุง สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือทดสอบ  เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลนักเรียน
อย่างหลากหลายตามสภาพจริงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

-  การจัดบรรยากาศในห้องเรียนหรือห้องพิเศษรายวิชา ให้น่าอยู่ น่าเรียน ตามความเหมาะสม 
-  จัดท าวิจัยการเรียนรู้ การแก้ปัญหาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 งานวิจัย 
-  การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค าสั่งโรงเรียน โดยให้ได้คุณภาพ และมีผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง        

การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
-  งานอ่ืน ๆ ตามที่เป็นหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หน้าท่ี  ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่มอบหมายด้วยความรอบคอบโดยเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที ่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองโพธิ์ประชานุกูล 



 

๕๘ 

  
 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
ที ่ 51 /2564 

เรื่อง   ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่จัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2564 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามขอบข่ายภาระหน้าที่ในสถานศึกษา และสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และด าเนินงาน
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 
27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ด าเนิน
ไปด้วยดี      มีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพ  มีระเบียบเป็นระบบ และพัฒนาให้เข้าสู่มาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ โดย
มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนและสถานศึกษา จึงมอบหมายงานในหน้าที่จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดชั้นเรียน  มีการจัดโครงสร้างตามตามหลักสูตรแกนกลางปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 และหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) แบ่งเป็น 3 ระดับ คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยงานวิชาการท าหน้าที่บริหารจัดการในระดับนั้น ๆ มีหน้าที่นิเทศการสอน 
ติดตามผลภารกิจในการปฏิบัติงานและติดตามผลการสอน จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนและประเมิน
ตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา  ดูแลตรวจสอบเอกสารงานธุรการ อาทิ แบบ  ปพ. ต่าง ๆ และเอกสารอื่น ๆ ประกอบกับจัดครู
เข้าสอนแทน  ช่วยพิจารณาก าหนดนโยบายต่าง ๆ จัดท าเอกสารทางวิชาการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และประเมินมาตรฐานบุคลากรเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง มีการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพจัดการประเมินตนเอง (SSR/SAR) และ อ่ืน ๆ ประกอบด้วย 

 

ที ่ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สอน ช้ัน จ านวน
ช่ัวโมง 

หมายเหต ุ

1 นางสาวแอน  สิทธิจันทร ์ พัฒนานักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีท่ี 1-3 25 ครูประจ าช้ันอบ.1-3 
2 นางสาวพรชนก  ตรีพรม 

 
ภาษาไทย ป.1 5 

ครูประจ าช้ัน ป.1 

คณิตศาสตร ์ 5 
วิทยาศาสตร ์ 2 
บูรณาการ กลุ่มสังคมฯ  สังคมฯ /
ประวัติศาสตร์  หน้าท่ีพลเมือง 

2 

บูรณาการ สุขศึกษาและพลศึกษา  1 
บูรณาการ ศิลปะ /การงานฯ 1 
ภาษาอังกฤษ 5 
ลูกเสือ เนตรนาร ี 1 ป.1-3 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม/ 
แนะแนว 

3 รวม 25 ชม. 



 

๕๙ 

 
ที ่ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สอน ช้ัน จ านวนช่ัวโมง หมายเหต ุ
3 นางสะเกษ  สาดา ภาษาไทย ป.2 5 ครูประจ าช้ัน  

ป.2 คณิตศาสตร ์ 5 
บูรณาการ กลุ่มสังคมฯ  สังคมฯ /
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 

2 

บูรณาการ สุขศึกษาและพลศึกษา  1 
บูรณาการ ศิลปะ /การงานฯ 1 
ภาษาอังกฤษ 5 
ลูกเสือ เนตรนาร ี 1 ป.1-3 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม/แนะแนว 3 รวม 23 ชม. 

4 นางกาญจนากร  
ภักดีปัญญา 

ภาษาไทย ป.3 5 

ครูประจ าช้ัน  
ป.3 

คณิตศาสตร ์ 5 
บูรณาการ กลุ่มสังคมฯ  สังคมฯ /
ประวัติศาสตร์ หน้าท่ีพลเมือง 

2 

บูรณาการ สุขศึกษาและพลศึกษา  1 
บูรณาการ ศิลปะ /การงานฯ 1 
ภาษาอังกฤษ 5 
ลูกเสือ เนตรนาร ี 1 ป.1-3 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/ชุมนุม/แนะแนว 3 รวม 23 ชม. 

5 นางสาวนุจรีย์  
สุคนธวารีย ์

คณิตศาสตร ์ ป. 4-6 12 
ครูประจ าช้ัน  

ป.4 
ภาษาไทย ป.4 4 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ป.4-6 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน บูรณาการ
ชุมนุม/แนะแนว/หน้าท่ีพลเมือง 

ป.4-6 3 
รวม 22 ชม. 

6 นางสาวนัฏพร   
วงบุรี 

ภาษาไทย ป.5-6 8 
ครูประจ าช้ัน  

ป.5 
ภาษาไทย ม.1 - 3 9 
เสรมิทักษะภาษาไทย (เพิ่มเติม) ม.1 - 3 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ป.4-6 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน บูรณาการ
ชุมนุม/แนะแนว/หน้าท่ีพลเมือง 

ป.4-6   3 รวม 24 ชม. 

7 นางสาววิลาสินี   
มุลตร ี

วิทยาศาสตร ์ ป.4-6 9 
ครูประจ าช้ัน  

ป.6 
ศิลปะ-ดนตร ี ป.4-6 6 
การงานอาชีพฯ ป.4-6 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ป.4-6 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน บูรณาการ
ชุมนุม/แนะแนว/หน้าท่ีพลเมือง 

ป.4-6 3 รวม 22 ชม. 



 

๖๐ 

 
ที ่ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สอน ช้ัน จ านวนช่ัวโมง หมายเหต ุ
8 นางปราณี  เวียงยศ คณิตศาสตร ์ ม.1 - 3 9 

ครูที่ปรึกษา ม.3 
 

การงานอาชีพ(เพิ่มเติม) การท าขนม
ไทย 

ม.1 2 

การงานอาชีพ  ม.3 2 
นาฏศิลป ์  ม.1-3 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1-3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 20 ชม. 

9 นางรัตนา  สมบตัิโพธ์ิ 
 

วิทยาศาสตร ์ ม.1 - 3 9  
ครูที่ปรึกษา ม.2 สังคมศึกษา ม. 3 3 

การงานอาชีพ ม.1 - 2 4 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1 - 3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 20 ชม. 

10 นายธเนศ   สังคม  ป.4-6 6  
ครูที่ปรึกษา ม.2 ประวัติศาสตร ์ ป.4-6 3 

สังคม  ม.1 - 2 6 
ประวัติศาสตร ์ ม.1 - 3 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1 - 3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าที่พลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 22 ชม. 

11 นายวสันต์  พันฤทธิ์ สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-6 6  
ครูที่ปรึกษา ม.3 สุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-3 6 

การงานอาชีพ (เพิ่มเติม /เกษตร2) ม.2 2 
การงานอาชีพ (เพิ่มเติม/เลีย้งปลาดุก) ม.3 2 
ศิลปะ ม.1-3 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1 - 3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 23 ชม. 

 

 



 

๖๑ 

ที ่ ช่ือ – สกุล รายวิชาที่สอน ช้ัน จ านวนช่ัวโมง หมายเหต ุ
12 นายสิทธิบดินทร์  

บุญสญั 
อังกฤษ ป.4-6 6 

ครูที่ปรึกษา ม.1 
อังกฤษ ม.1-3 9 
การออกแบบเทคโนโลยี (กลุม่วิทย์) ม.1-3 3 
ลูกเสือ เนตรนาร ี ม.1 - 3 1 
กิจกรรมลดเวลาเรียน/  
บูรณาการหน้าท่ีพลเมือง /แนะแนว /
ชุมนุม 

ม.1-3 3 รวม 22 ชม. 

 

หน้าท่ีโดยรวมของครูผูส้อนทุกระดับชั้น 
 

-  วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน จัดท าแผนการสอนและส่งตรวจตามก าหนดส่ง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการใช้สื่ออย่างหลากหลาย บันทึกหลังสอน บันทึกพัฒนาการของผู้เรียน 

-  จัดท า พัฒนา ปรับปรุง สื่อ อุปกรณ์ และเครื่องมือทดสอบ  เพื่อน ามาจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลนักเรียน
อย่างหลากหลายตามสภาพจริงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

-  การจัดบรรยากาศในห้องเรียนหรือห้องพิเศษรายวิชา ให้น่าอยู่ น่าเรียน ตามความเหมาะสม 
-  จัดท าวิจัยการเรียนรู้ การแก้ปัญหาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา ตัวช้ีวัด และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 งานวิจยั 
-  การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค าสั่งโรงเรียน โดยให้ได้คุณภาพ และมีผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้ง        

การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
-  งานอ่ืน ๆ ตามที่เป็นหน้าที่ของครู ผู้ปฏิบัติการสอน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ด าเนินงานไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพจึงให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หน้าท่ี  ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่มอบหมายด้วยความรอบคอบโดยเคร่งครัด  และบังเกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที ่ 27  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
ผู้อ านวยการโรงเรยีนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 



 

๖๒ 

 
 
 
 

ภาพกิจกรรม/เกียรติบัตร 

 
 
 

 



 

๖๓ 

 

 

 

ด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของสถานศ กษา 
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๖๖ 

 

 

 

ด้านการพัฒนาตนเองของ
ข้าราชการคร ู
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๙๔ 

 

 
 

 

 

 

ผลงานนักเรียน 
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๑๐๐ 

 

 

 
 
 

ภาพกิจกรรม 
 

 

 

 
 



 

๑๐๑ 

 

 

 



 

๑๐๒ 

 

 

 



 

๑๐๓ 

 

 

 

 



 

๑๐๔ 

 

 

 

 



 

๑๐๕ 

 

 



 

๑๐๖ 

 

 



 

๑๐๗ 

กิจกรรมเลือกต้ังประธานนักเรียนึึประจ าปีการศ กษาึ๒๕๖๔ 

 

 
 



 

๑๐๘ 

มอบทุนให้กับนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และเพื่อบรรเทาช่วยเหลอืผู้ปกครองของ
นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบเน่ืองจากโรคระบาดไวรัสโคโรน่าึ2019ึ(Covid-19) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๙ 

จัดกิจกรรมึเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวึเนื่องในโอกาสวัน
ฉัตรมงคลึ๔ึพฤษภาคมึ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๐ 

ทัศนศ กษาแหล่งเรียนรู้ึระดับมัธยมศ กษาึ(8ึเม.ย.ึ64)ึเชียงคานึเลย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๑ 

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นึป.6ึและึม.3ึ(ปีการศ กษาึ2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๑๒ 

Facebook โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

 

 

เว็บไซด์โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Line  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 



 

๑๑๓ 
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๑๑๖ 

 

 

 



 

๑๑๗ 

 

 



 

๑๑๘ 

 

 



 

๑๑๙ 

 



 

๑๒๐ 

 

 



 

๑๒๑ 

 
 
 
 
 

ความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๒๒ 

 

 บันทึกการให้ความเห็นชอบรายงานประจ าปีฯ ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ฉบับนี้ 
    ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล  ในคราวประชุม 
   ครั้งที ่ ๒ /๒๕๖๕  เมื่อวันที่  ๒๐ เดอืน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔   เป็นที่เรียบร้อย สามารถน าไป   
   อ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
 
                                                                   (ลงชื่อ) 
                                                               (นายส าอาง  จ้ าหนองโพธิ์) 
                                          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
 
 
 
 

 
 


