
 

 

 



คำนำ 

 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้การ

ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพ

การศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและสร้าง ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชน

ว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมี คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเป้าประสงค์ของ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับ ดูแล จากการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดดังกล่าวนี้กระทรวงศึกษาธิการ ได้

ประกาศให้ใช้มาตรฐานการ ศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์

การศึกษาพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกำหนดให้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

และ กรอบมาตรฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและกฎกระทรวง การ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒    ส่วนการประเมินภายนอกให้มีองค์ประกอบของผู้ประเมิน ๓ ส่วนได้แก่ 

๑) ผู้แทนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๒) ผู้แทนหน่วยงานต้น

สังกัด และ ๓) ผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนบ้านโพนแพงมีความพร้อมในด้านทักษะการประเมินต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการสะท้อนคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่

เกี ่ยวข้องอันจะเป็น ประโยชน์ต่อการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการประกัน

คุณภาพภายใน ของสถานศึกษาต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินการพัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายในอย่าง

เข้มแข็ง  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  

เล่มนี้  เป็นเอกสารที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการ

ดำเนินการ  เป็นอย่างดียิ่ง  

 

                                              โรงเรียนบ้านโพนแพง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต  ๑ 

                                             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                                                                       กันยายน ๒๕๖๒ 
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ส่วนที่ 1 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านโพนแพง 
โรงเรียนบ้านโพนแพง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมษศึกษาอุบลาชธานี  เขต  1  มีเขตพ้ืนที่

บริการ 1 ตำบล  4 หมู่บ้าน โรงเรียนอยู่ห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี  27  
กิโลเมตร  มีเนื้อที่ทั้งหมด  21  ไร่ มีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพียงพอ 
วิสัยทัศน์โรงเรียน  

 โรงเรียนบ้านโพนแพง จะมุ่งมั่นร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ มี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใจสัตย์ซื่อ ยึดถือความพอเพียง พัฒนาโรงเรียน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และสร้างคนดีสู่สังคม 
พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัย  และระดับประถมศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 
และมีคุณภาพ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ๑๒ ประการ มีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
  3. จัดการพัฒนากิจกรรมโครงการต่าง ๆให้ครอบคลุมทั้ง  4  งานหลัก   

4. บริหารจัดการโรงเรียนบนพื้นฐานข้อจำกัดหลายด้าน 
เป้าหมาย 

1.  ผู้เรียนเป็นเลิศทางวิชาการ อย่างน้อย ร้อยละ 70 
2.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามคุณธรรมอัตลักษณ์อย่างยั่งยืน อย่างน้อย ร้อยละ 90 
3.  ผู้เรียนทักษะการคิดแก้ปัญหาเป็นกระบวนการ อย่างน้อย ร้อยละ 90 
4.  ผู้เรียนมีทักษะชีวิต  ได้ฝึกอาชีพตามความเหมาะสม อย่างน้อยร้อยละ 70 
5.  ผู้เรียนทุกคนมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง 
6.  ครทูุกคนสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้รียนเป็นสำคัญ 
7.  ครทูุกคนพัฒนาตนเอง  พัฒนาอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
8.  โรงเรียนเป็นต้นแบบการเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
9.  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
10. โรงเรียนมีนวัตกรรมการพัฒนาการศึกษา  “ โพนแพงโมเดล ” ( P.P.M. ) นำไปใช้ทุกกิจกรรม  

ทุกโครงงาน 
 
 
 
 
 



คุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “รับผิดชอบ  มีวินัย  ใจสัตย์ซื่อ  ยึดถือความพอเพียง” 
คติธรรม 

นตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 

คำขวัญ 
สะอาด  มารยาทงาม 

เอกลักษณ์ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  สร้างคนดีสู่สังคม 

โมเดลการพัฒนา สถานศึกษา 2 : 3 : 3 : 1 (3) 
 
2 : หลักการ                    คุณธรรม นำความรู้ 
3 : อัตลักษณ์              สะอาด  มารยาทงาม   วิชาการเด่น 
3 : ปัจจัยความสำเร็จ ประสานใจ  เอาใจใส่    ภาคภูมิใจ 
1 : เป้าหมาย สร้างคนดีสู่สังคม 
 

(1)   ทักษะชีวิต 
(2)   ทักษะการทำงาน 
(3)   ทักษะวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



ส่วนที่  2 
ประกาศมาตรฐานการศึกษา   

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านโพนแพง  ปีการศึกษา  2562 
 

มาตรฐานระดับขั้นพ้ืนฐาน เป้าหมาย
ความสำเร็จ 

มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 

1) มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร  และการคิดคำนวณ  
2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มึความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน  และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณ์ท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ 
1) การมีคณุลักษณ์และค่านิยมทีด่ีตามที่สถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและจติสังคม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีเลิศ 
      2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชดัเจน  
      2.2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 
      2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
           ทุกกลุ่มเป้าหมาย   
      2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อเฟื้อต่อการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ      
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรู้     
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ 
      3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตได้  
      3.2 ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
      3.3 มีการบริหารจดัการช้ันเรยีนเชิงบวก 
      3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรยีน 
      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรยีนรู้     

 

 

 



 

 

3 
ส่วนที่  3 

แผนพัฒนาสู่การปฏิบัติโครงการ  ปีการศึกษา  2562 
 

มาตรฐานที ่ ประเด็น         การ
พิจารณา 

เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพ 
   ของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธ์ิทาง

วิชาการ 
 
 
 

1.) ความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิด
คำนวณ 
1.1 มีความสามารถใน
การอ่าน  

1.นักเรียนช้ัน ป.1-6 มี
ความสามารถในการอ่าน
ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.1 กิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่านและพัฒนาการอ่านโดยใช้รปูแบบท่ี
หลากหลาย 
    1.2 กิจกรรมฝึกการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนอ่านออกเสียง ร ล ตัว
ควบกล้ำ และอ่านร้อยแก้ว ร้อยกรอง 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
 
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

1.2 มีความสามารถใน
การเขียน  

นักเรียนช้ัน ป.1-6 มี
ความสามารถในการเขียน
ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.1 กิจกรรมฝึกนักเรยีนให้เขียนลายมือใหส้วยงามอย่างต่อเนื่อง 
   1.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเขียน เช่น การเขยีนเรยีงความ เขียนคำ
ขวัญ เขียนคำประพันธ์ และอื่นๆ 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

1.3 มีความสามารถใน
การสื่อสาร 
 
 
 
 

นักเรียนช้ัน ป.1-6 มี
ความสามารถในด้านการ
สื่อสาร 
- ภาษาไทยในระดับดี ข้ึนไป
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
    1.1 กิจกรรมส่งเสรมิการเรียนรู้เพื่อพัฒนา การฟัง การพูด  
         การอ่าน และการเขียน    
    1.2 กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน 
    1.3 กิจกรรมนำเสนอข่าวประจำวัน  
    1.4 กิจกรรมนำเสนอความดีประจำวัน 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
 



 

 

4 
มาตรฐานที ่ ประเด็น         การ

พิจารณา 
เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพ 
   ของผู้เรียน 
1.1ผลสมัฤทธ์ิทาง
วิชาการ 

 สนทนาอย่างง่าย ๆ ได้ 
เหมาะสมตามระดับช้ัน ใน
ระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 70 

2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

1.4.ความสามารถใน
การคิดคำนวณ 
 
 
 
 

นักเรียนช้ัน ป.1-6 มี
ความสามารถในการคดิ
คำนวณเหมาะสมตามระดับ
ช้ันในระดับดีขึ้นไปไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 
 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   - กิจกรรมท่องสูตรคณู,   กิจกรรมคิดเลขเร็ว,   กิจกรรมการเรียนรูเ้พื่อแก้โจทย์
ปัญหาทางคณติศาสตร์,   กิจกรรมส่งเสรมินักเรยีนที่มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 
นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 
นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 
นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

นักเรียนทุกคนมผีลงาน/
ช้ินงานจากภาระงาน/
โครงงาน(กลุ่ม/เดีย่ว)และ
สามารถอธิบายหลักการ  
แนวคิด  ข้ันตอนในการ
ทำงานและปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นได ้

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 
   - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้, กิจกรรมชุมนุม,  กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสตูร 
3. โครงการส่งเสรมิทักษะการคดิ ทักษะการทำงานเพื่อให้นักเรียนมคีุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
4. โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
 
 
 
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

 3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

นักเรียนทุกคนมีความคิด
ริเริม่และสรา้งสรรค์ผลงาน
นวัตกรรม ด้วยความ
ภาคภูมิใจอยา่งน้อย 1 ช้ิน 
(ป.4- 6) 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 
   - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิม่เวลารู้,  กิจกรรมชุมนุม, กิจกรรมการเรียนการ
สอนตามหลักสตูร 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
 

 



 

 

5 
มาตรฐานที ่ ประเด็น         การ

พิจารณา 
เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

  กิจกรรมชุมนมุและกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมโครงงานคณุธรรม) 

3. โครงการโรงเรียนคณุธรรม สพฐ. นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

4. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นักเรียนทุกคนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และ
สรุปความรู้ด้วยตนเองได ้

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 
3. กิจกรรมการเรียนการสอนด้วย ระบบ DLTV, สื่อออนไลน์, สื่อ ICT 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

5. มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาในระดับ 3 ขึ้น
ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 
และนักเรียนช้ัน ป.3, 6 มี
พัฒนาการการทดสอบ
ระดับชาติ NT, O-NET 
เพิ่มขึ้น  ร้อยละ 2 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 - กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสตูร, กิจกรรมคา่ยเอ็นที/โอเน็ต 
2. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 

6. มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ  

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
4-6 ทุกคนมีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน 

1. โครงการส่งเสรมิพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร 
   -  กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้,   กิจกรรมชุมนุม 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
 
 

 

 
 



 

 

6 
มาตรฐานที ่ ประเด็น         การ

พิจารณา 
เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

  เกี่ยวกับงานอาชีพอย่างน้อย 
1 อย่าง 

2. โครงการจัดกจิกรรมน้อมนำปรชัญาของเศรษบกิจพอเพียง 
   - กิจกรรมทำนา,  กิจกรรมเลีย้งปลาในนาข้าว,  กิจกรรมเลี้ยงหม,ู  กิจกรรม
เพาะเหด็นางฟ้า, กิจกรรมเลีย้งไกพ่ันธุ์ไข่กิจกรรมเลีย้งปลาดุกในบ่อซีเมนต์,  
กิจกรรมทอเสือด้วยหญ้ากกดอกขาว,  กิจกรรมปลูกผักสวนครัว,  กิจกรรมนวด
แผนไทย,  กิจกรรมตัดผม  ชาย  หญิง 

นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 

1. คุณภาพ 
   ของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของ
ผู้เรยีน 

1. การมีคุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
 
 
 

นักเรียนมีคณุลักษณะอันพึง
ประสงคต์ามคณุธรรมอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษาะ
หลักสตูรสถานศึกษากำหนด
ในระดับดีขึ้นไปไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 
 

โครงการโรงเรยีนคุณธรรม  สพฐ. 
   - โบว์สวย ด้วย PLC ,  น้ำดื่มชืน่ชีวา,  ใส่ใจสักนิด พิชิตขยะมัคคเุทศก์น้อย 
ร้อยคุณธรรม,  สรภัญญะพาเจริญสติ,  ห้องสะอาด มารยาทงาม,  ตรงต่อเวลา 
มีค่าต่อชีวิต,  ยิ้มทุกที สวสัดีทุกครั้ง,  ช่วงเวลาพาเพลิน,  นักพูดน้อย ร้อย
คุณธรรม  จัดตารางเรียนทุกวัน สร้างสรรค์วินัย,  สหกรณส์อนคณุธรรมหล่อ
สวยด้วยมือเรา,  เด็กไทยใส่ใจการบ้าน,  เศรษฐีน้อย ตามรอยพ่อ,  ทำงานดี มี
รายได้,   ใช้สมุดให้หมดหน้ารูค้่าสิง่ของ 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
 
 
 
 
 
 

2. ความภาคภมูิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
 
 

นักเรียนทุกคนมีความ
ภาคภูมิใจและแสดงออกซึ่ง
ความเป็นไทยในท้องถิ่นของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

โครงการส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยม  12  ประการ 
    - กิจกรรมจิตอาสา, กิจกรรมคา่ยคุณธรรม,  กิจกรรมวันสำคัญ,  กิจกรรม
ไหว้ครู,  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนกจิกรรมปลูกต้นไม้อนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม,  กิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  บำเพ็ญประโยชน์,  กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ 

นางสาวกฤษณา  สำลีใย 
 

3. การยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย 

นักเรียนมีอสิระในการคิด
และกลุม่สนใจ 

 

โครงการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเอง 
-  กีฬาภายใน-นอก,  การเข้าค่ายพักแรม,  การตรวจสุขภาพ 
การคัดกรองนักเรียนท่ีมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งเสพติด,  ชุมนุมดนตร,ี  ชุมนุมทอ
เสื่อ,  ชุมนุมนวดแผนไทย,  ชุมนุมเสรมิสวย,  ชุมนุมเกษตร 

นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์
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 4. สุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 
 

นักเรียนทุกคนมรี่างกาย
แข็งแรงไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพ
ติดและแก้ปัญหาโดยไม่ใช้
ความรุนแรง 

 

โครงการส่งเสริมโอกาสของผู้เรียนให้มีคุณภาพพัฒนาเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง 
-  กิจกรรมอนามัยโรงเรยีน,  กิจกรรมอาหารกลางวัน,  กิจกรรมอาหารเสริม
นม,  กิจกรรมกีฬาสีภายใน,  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน, กิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ ์

2. กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

 

2.1. มีเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ที่สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 
 

โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสยัทัศน์
และ พันธกิจที่สอดคล้องกัน
อย่างชัดเจน 
 

1.โครงการระบบประกันคณุภาพภายใน 
- การประกันคณุภาพทางการศึกษา 
- การจัดทำแผนพัฒนา/แผนปฏิบตัิการ 
2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
-กิจกรรมกำหนดเป้าหมาย วิสยัทัศ พันธกิจ แผนพัฒนาผู้เรยีน แผนปฎิบัติ
การ,  กิจกรรมวางแผนพัฒนาการศึกษา ท้ัง ๔ ด้าน 
-กิจกรรมวางแผนพัฒนาโครงการตามนโยบาย,  กิจกรรมวางแผน บริหาร
ระบบข้อมลูสารสนเทศ,  กิจกรรมวางแผนพัฒนาด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม
เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์ 
 

 2.2. มีระบบบริหาร
จัดการคณุภาพของ
สถานศึกษา 

โรงเรียนใช้ระบบบริหารจดัการ
โดยการมีส่วนร่วมและการ
บริการจดัการพัฒนาการศึกษา
แบบโพนแพงโมเดล 
(P.P.M) 

1.โครงการพัฒนาส่งเสรมิความสัมพันธ์กับชุมชนและการมสี่วนร่วม 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง,  กิจกรรมประชุมคณะกรรมการ 
- กิจกรรมเข้าคา่ยอบรม “เยาวชนคนดีของแผ่นดิน” 
สถานศึกษา,  กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมผู้ปกครอง,  กิจกรรมเยีย่มบา้น
ผู้ปกครองทำ MOU ระหว่างชุมชนผู้ปกครององค์กรชุมชน กับโรงเรียน 

นางเพชรินทร์  โรจนวิธาน 
 
 
 
นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์ 
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มาตรฐานที่ ประเด็น         

การพิจารณา 
เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

2. กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

 

2.3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 1.สถานศึกษาดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.โรงเรียนมีแผนพัฒนา
วิชาการท่ีคำนึงถึงคุณภาพ
ผู้เรียนครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

1.โครงการระบบประกันคุณภาพภายใน 
-  การประกันคุณภาพทางการศึกษา,  การจัดทำแผนพัฒนา/
แผนปฏิบัติการ 

 
 
 

 

นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์ 
 

 2.4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
 

1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทุกคนได้รับการ
สนับสนุนเข้ารับการอบรม
ตาม/สอดคล้องกับหน้าที่ที่
ปฏิบัติอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 
20 ช.ม./ปีการศึกษา 
2.ครูทุกคนเข้ารับการ
อบรมโครงการพัฒนาครู
แบบครบวงจร 
3.ครูทุกคนมี
กระบวนการพัฒนางาน 

1.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา  

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,  กิจกรรมวจิยัเพื่อการ
พัฒนาการเรียนการสอน(งานวิจัยในช้ันเรียน),  กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของ
บุคลากร,  การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน,  กิจกรรมประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา,  
กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษาเอกสารความรู้จากสื่อ
ต่าง ๆ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ,  กิจกรรมสร้างขวัญกำลังใจ,  
กิจกรรมจดัซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์ควบเพื่อการจดัการเรียนการสอน,  

กิจกรรมจดัทำแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN ),  จัดจ้างเจ้าหน้าที่ธุรการ,  
กิจกรรมงานดำเนินการด้านวินัย,  จัดครูเข้าสอนประจำชั้นประจำ
วิชา 

นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์ 
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มาตรฐานที่ 
 

ประเด็น         
การพิจารณา 

 
เป้าหมายความสำเร็จ 

 
แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม 

 
ผู้รับผิดชอบ 

2. กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ 

 

 การจัดการเรียนการสอน
โดยขบวนการ  PLC 

จัดจ้างครูจ้างสอน  

2.5. จัด
สภาพแวดล้อม 
ทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่
ร่มรื่นปลอดภัย  มีแหล่ง
เรียนรู้  แหล่งพักผ่อนที่
เพียงพอสำหรับนักเรียน
และมีแหล่งสืบค้น ข้อมูล
ทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้
ง่าย 
 

1.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมใหผู้้เรียนพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ        

-  กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน  กิจกรรมปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค  ประปา  ไฟฟ้า  
อินเตอร์เนต็ ภายในสถานศึกษา, กิจกรรมจดัตกแต่งห้องเรียนอาคารเรียน
อาคารประกอบ ให้สะอาดสวยงาม,  อาคารสุจริต 
อาคารประชารัฐ,  อาคารเอนกประสงค์,  อาคารคณุธรรม, 

ห้องสมุด,  ห้องฝึกงานอาชีพ,  ห้องส้วมครูและนักเรียน 
2.  โครงการการจดักิจกรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
-  กิจกรรมปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,  กิจกรรมการออมทรพัย์,  
กิจกรรมทำปุย๋หมัก EM,  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรยีน,  กิจกรรมเลีย้งหมูแม่พันธ์ุ
พื้นเมือง,กิจกรรมเลีย้งไก่ไข่,  กิจกรรมห้องเสรมิสวย,  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกใน
บ่อพลาสติก,  กิจกรรมทำนาข้าวอินทรีย์,  กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว/ทำ
ปลาร้า,  กิจกรรมเพาะเหด็,กิจกรรมปลูกกล้วย, กิจกรรมปลูกแตงโม, ภูมิ
ปัญญาชาวนา 
3. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero  waste  school ) 
- กิจกรรมการคัดแยกขยะ ลดปรมิาณขยะ และการจัดการขยะ 
 

นายภาสุวัติ  จันทร์ปุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวพิชชานันท์ ไหลหลั่ง 
 
 
 

 
นายภาสุวัติ  จันทร์ปุ่ม 
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มาตรฐานที่ ประเด็น         
การพิจารณา 

เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

 2.6. จัดระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการ
บริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

โรงเรียนมีและส่งเสริมการ
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนรู้ที่เพียงพอ
และใช้ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ 

โครงการการจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ  
   - กิจกรรมพัฒนางานท้ัง  4  ด้าน,  กิจกรรมพัฒนาระบบสื่ออุปกรณ์ที่
ทันสมัย, กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกิจกรรมพัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลทางอินเทอรเ์น็ต 
     

นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ์ 

3. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
 
 

3.1. จัดการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได้ 
 

ครูทุกคนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิด
สร้างสรรค์โดยการลงมือ
ปฏิบัติจริงและนักเรียน
สามารถขยายความคิด
และนำไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมโอกาสของผู้เรยีนให้มีคุณภาพพัฒนาเตม็ตามศักยภาพของ
ตนเอง 
-กิจกรรมอาหารกลางวัน,  กิจกรรมอาหารเสรมินม,  กิจกรรมกีฬาสภีายใน,  
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน,  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
2.  ส่งเสริม พัฒนาผู้เรยีนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสตูร -
กิจกรรมทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน NT, O-NE,  
กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม,  กิจกรรมยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน (ทุก
กลุ่มสาระทุกระดับชั้น),  กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
3. ส่งเสรมิ พัฒนาทักษะการคิด  ทักษะการทำงาน  เพื่อให้นักมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา                                    
- กิจกรรมให้ผูเ้รียนมีทักษะในด้านการคิด,  กิจกรรมใหผู้้เรยีนมีทักษะในการ
ทำงาน,  กิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบัติจริง,  กิจกรรมให้ผู้เรยีนมี
ความสุขในการเรียน,  กิจกรรมใหผู้้เรยีนเรยีนรู้แบบโครงงาน,  ผู้เรียนได้
พัฒนาจากวิจัยในช้ันเรียน 

นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ์ 
 
 
 
นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
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มาตรฐานที่ ประเด็น         
การพิจารณา 

เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 

3.2. ใช้สื่อ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ 

 

1.ครูทุกคนพัฒนาและใช้สื่อ
การสอน สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนที่สอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ที่สอนสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนสนุกกับ
การจัดการเรียนรู้ทุกครั้งที่
สอน 

1.การจัดการศึกษาตามนโยบายโรงเรียนประชารัฐ  
– การจัดสื่อและเทคโนโลยี,  Internet,  DLTV 
2. การจัดกิจกรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
- กิจกรรมปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,  กิจกรรมการออม
ทรัพย์ (ธนาคารโรงเรียน),  กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก EM,  -กิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน,  กิจกรรมเลี้ยงหมูแม่พันธุ์พ้ืนเมือง,  กิจกรรมเลี้ยง
ไก่ไข,่  กิจกรรมห้องเสริมสวย,  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก,  
กิจกรรมทำนาข้าวอินทรีย์,  กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว/ทำปลาร้า,  
กิจกรรมเพาะเห็ด,  กิจกรรมปลูกแตงโมกิจกรรมปลูกกล้วย 
 

นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ์ 

3.3. มีการบริหาร
จัดการชั้นเรียน
เชิงบวก 
 

ครูทุกคนจัดกิจกรรมส่งเสริม
การคิดของนักเรียน
สอดแทรกทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และฝึกการคิด
แก้ปัญหาเชิงระบบโดยใช้
โครงงานแบบ  PPM 

1.การจัดกิจกรรมน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 
- กิจกรรมปลูกผักตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง,  กิจกรรมการออม
ทรัพย์ (ธนาคารโรงเรียน),  กิจกรรมทำปุ๋ยหมัก EM,  -กิจกรรม
สหกรณ์โรงเรียน,  กิจกรรมเลี้ยงหมูแม่พันธุ์พ้ืนเมือง,  กิจกรรมเลี้ยง
ไก่ไข,่  กิจกรรมห้องเสริมสวย,  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก,  
กิจกรรมทำนาข้าวอินทรีย์,  กิจกรรมเลี้ยงปลาในนาข้าว/ทำปลาร้า,  
กิจกรรมเพาะเห็ด,  กิจกรรมปลูกแตงโมกิจกรรมปลูกกล้วย 
2.โครงการ/กิจกรรม  โรงเรียนคุณธรรม  สพฐ. 
 
 

นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน 
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มาตรฐานที่ ประเด็น         
การพิจารณา 

เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 

  - กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา,  กิจกรรมวันสำคัญของทางราชการ,  
กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จรยิธรรมโดยใช้ 
กิจกรรมลูกเสือ,  กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ
,  กิจกรรมไหว้ครู,  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีน,  กิจกรรมปลกูต้นไม้ 
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมจติอาสา “สานรัก สานสมัพันธ์ ปันความสุข” 
3.2 กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 
     1) โครงงานคุณธรรมคณุหนูผูม้ีวินัย ใส่ใจคุณธรรม มีกิจกรรมดงันี้ 
รับประทานถูกวิธี วิถีคุณธรรม,  น้ำดื่มช่ืนชีวา,    ใส่ใจสักนิด พิชิตขยะ,    จับ
มือกัน สานฝันเป็นจริง,  ระเบียบแถวแจ๋วจริง,  มาทันเวลา น่ารักจงั,  ขาด
เรียนบ่อย ด้อยคุณธรรม 
รองเท้าเข้าที่ มีคุณธรรม,  สมุดใช้ดี มีคุณธรรม,  โบว์สวย ด้วย PLC,  หนูน้อย
คนดีสมาธิมาปัญญาเกดิ  
      2) โครงงานคุณธรรมพอรู้ พออยู่ พอกิน และพอเพียง มีกิจกรรมดังนี้   
เศรษฐีน้อย ตามรอยพ่อ,  พอเพียงเลี้ยงชีวี วิถีคุณธรรม, ทอเสื่อ ทอคุณธรรม 
       3) โครงงานคุณธรรมเรียนเพื่อรู้ อยู่เพื่อเรียน มีกิจกรรมดังนี้  ช่วงเวลา
พาเพลิน,  นักพูดน้อย ร้อยคณุธรรม,  สรภัญญะ พาเจริญสติ,  เรื่องเล่า เร้า
คุณธรรม,  ซีรสีุดมัน สร้างสรรค์คณุธรรม, รู้ในสิ่งท่ีทำ (ด้านดนตรี, กีฬา, 
ศิลปะ),  ส่งการบา้น สานคณุธรรม,  มัคคุเทศก์น้อย ร้อยคณุธรรม,  
มหัศจรรย์สมุนไพร  4) โครงงานคุณธรรมหัวใจใสสะอาด ปราศจากทุจริต มี
กิจกรรมดังนี้   สหกรณ์สอนคณุธรรม,   หล่อสวยด้วยมือเรา 
 

นางสาวคนึงนิจ  อนุวรรณ 
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มาตรฐานที่ ประเด็น         
การพิจารณา 

เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เนน้ผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

 

  4.โรงเรียนปลอดขยะ ( Zero  waste  school ) 
- ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะ ลดปรมิาณขยะ และการจัดการ
ขยะ 
 - ส่งเสริมให้นักเรียนใช้สมดุให้เตม็หน้า,  สร้างจติสำนึกในตัวเอง เรือ่งกำจัด
ขยะ,  ควรใช้ใบตองแทนพลาสติกหรือโฟม 
ส่งเสริมการใช้กระดาษสองหน้า, การนำเศษวัสดุชีวภาพมาประยุกต์ใช้ทำเป็น
ปุ๋ยชีวภาพ, การจัดทำ EM,  การจดัทำปุ๋ยหมัก,ปุย๋คอก,  การนำกลอ่งนมมา
ประดิษฐ์ และใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
5.  โครงการลูกเสือคณุธรรม 
- กิจกรรมเอกลักษณไ์ทย,สร้างจิตสำนึก,  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน,์  
กิจกรรมบทบาทสมมตุิตามคำปฏญิาณ,  กิจกรรมจดุเทียนคณุธรรม 
6. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมของนักเรยีน 
- กิจกรรมและบริการชุมชน,  กิจกรรมจติอาสา,  กิจกรรมค่ายคณุธรรม,  
กิจกรรมวันสำคัญ,  กิจกรรมไหว้ครู,  กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรยีน,  
ปลูกต้นไม้อนุรักษ์และพัฒนา สิ่งแวดล้อม,  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี, 
บำเพ็ญประโยชน์ 

นายภาสุวัติ  จันทร์ปุ่ม 

3.4. ตรวจสอบ
และประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

ครูทุกคนมีแผนการวัดและ
ประเมินผลนักเรียนชัดเจน 
และการวัด สังเกต
พฤติกรรม 
ตลอดป ี  

1. โครงการนิเทศภายใน 
    -  นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 
  -  ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ 
3. มีระบบการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน 

นางบุญปอง  ก้อนทรัพย์ 
นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ์ 
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มาตรฐานที่ ประเด็น         
การพิจารณา 

เป้าหมายความสำเร็จ แนวทางการปฏิบัติ/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

3. กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 
 

 อย่างชัดเจนมีการวเิคราะห์ผล
การเรยีนรู้ของนักเรียนและนำ
ผลมาพัฒนาให้นักเรียนบรรลุผล
ตามตัวช้ีวัดของหลักสูตร 

- กิจกรรมส่งเสรมินิสยัรักการอ่าน,  ส่งเสรมิและพัฒนาการเขียนต่าง ๆ เช่น
การเขียนเรียงความ เขียนคำขวัญ เขียนคำประพันธ์และอื่นๆ, ฝึกนกัเรียนให้
เขียนลายมือให้สวยงามอยา่งต่อเนื่อ , จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน,  การวัดและประเมินผล 
3.โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดเพื่อใหผู้้เรยีนมีคณุภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
- กิจกรรมส่งเสรมิทักษะทางวิชาการ,  จัดทำแบบฝึกและแบบประเมิน
กิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้ในแตล่ะมาตรฐานการเรียนรู้, 
การวัดและประเมินผล (แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรยีนรู้), 
เข้าคา่ยวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบ O-net 

 

3.5  มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรยีนรู ้

ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู้จดัให้มี
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วิธีการสอนและการแก้ปญัหา
ของนักเรียนเป็นประจำทุก
สัปดาหโ์ดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนกล้า
คิดกล้าแสดงออก 

4.  ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง 
  -  กิจกรรมจัดห้องเรยีนให้เอื้อตอ่การเรียนการสอน,  กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างโรงเรียนและชุมชน(วิทยากรภายนอก),  กิจกรรม
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษาจากโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ,  
กิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV  สื่อออนไลน์  สือ่ ICT 

นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ์ 
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ส่วนที่  4 
ตารางรายงานผลการดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน  

โรงเรียนบ้านโพนแพง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

 

ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. นักเรียนช้ัน ป.1-6 มีความสามารถในการอ่าน 
เขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ ระดับดีขึ้นไปไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
2. นักเรียนทุกคนมีผลงาน/ชิ้นงานจากภาระงาน/
โครงงาน(กลุ่ม/เดีย่ว)และสามารถอธิบายหลักการ  
แนวคิด  ข้ันตอนในการทำงานและปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้นได ้
3. นักเรียนทุกคนมีความคิดรเิริ่มและสร้างสรรค์
ผลงานนวัตกรรม อย่างน้อย 1 ช้ิน  
4. นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้และสรปุความรู้ด้วยตนเองได ้
5. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสตูร
สถานศึกษาในระดับ 3 ขึ้นไปไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 
และนักเรียนช้ัน ป.3, 6 มีพัฒนาการการทดสอบ
ระดับชาติ NT, O-NET เพิ่มขึ้น รอ้ยละ 2 
6. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ทุกคนมีความรู้
และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับงานอาชีพอย่างน้อย 1 
อย่าง 

     1. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ครูจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ  และเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับความถนัด ความต้องการของ
ผู้เรียน และเหมาะสมกับวัย มีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ มี
การระดมสมอง ลงมือปฏิบัติจริง ใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวน
แก้ปัญหาโดยใช้โครงงาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนระดับชั้น ป.1-3 ทุก
คนอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้น ป.4-6 ทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง  
ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มี
แหล่งสืบค้นข้อมูลทั้งใน และนอกห้องเรียน คณะครูร่วมกันกำหนด
แผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

      2. โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาทักษะชีวิต คุณธรรม 
จริยธรรมของผู้เรียน ตามที่หลักสูตรกำหนด และตามคุณธรรมอัต
ลักษณ์ของโรงเรียน มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  

1. นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกว่าเป้าหมาย
ที่กำหนด 
2. นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรมที่
ยั่งยืนสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่
บุคคลอื่นได้  และ
คณะครูที่มาศึกษาดู
งาน 

1. นักเรียนควร
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนรู้เพื่อใช้ในการ
พัฒนาตนเองและ
การศึกษาต่อใน
ระดับสูงต่อไป 
2. นักเรียนได้
ปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรม  ให้มี
พฤติกรรมที่ยั่งยืน
ตลอดชีวิตด้วย
กิจกรรมที่
หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 
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ตารางรายงานผลการดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน  
โรงเรียนบ้านโพนแพง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
 

ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 1. โรงเรียนมเีป้าหมาย วิสัยทัศนแ์ละ พันธกิจที่สอดคล้อง
กันอย่างชัดเจน ใช้ระบบบริหารจดัการโดยการมีส่วนร่วม
และการบริการจัดการพัฒนาการศึกษาแบบโพนแพงโมเดล 
(P.P.M.) ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนรอบ
ด้านที่เน้นคุณภาพผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย มีแผนพัฒนา
วิชาการที่คำนึงถึงคุณภาพผูเ้รียนครอบคลมุทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการสนับสนุน
เข้ารับการอบรมตาม/สอดคล้องกับหน้าท่ีที่ปฏิบัติอย่างน้อย
ไม่ต่ำกว่า 20 ช.ม./ปีการศึกษา เขา้รับการอบรมโครงการ
พัฒนาครูแบบครบวงจร และมีกระบวนการพัฒนางานการ
จัดการเรียนการสอนโดยกระบวนการ PLC 
3. โรงเรียนมสีภาพแวดล้อมท่ีร่มรืน่ปลอดภัย  มีแหล่งเรียนรู้  
แหล่งพักผ่อนที่เพียงพอสำหรับนักเรียนและมีแหล่งสืบค้น 
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้งา่ย มีและส่งเสริมการใช้
สื่อเทคโนโลยีทีส่นับสนุนการบริหารจัดการเรยีนรู้ที่เพียงพอ
และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

1. โรงเรียนดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการ
จัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศ 
จากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหา ระดมหา
ทรัพยากร จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ ตรง
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน 
3. จัดสภาพแวดล้อม ให้ร่มรื่น น่าอยู่ เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ดูแลรักษาให้แข็งแรง ปลอดภัย และจัดให้มีสื่อ
เท๕โนโลยี และสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
ทุกกลุ่มสาระ 

1. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย มีสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 2. โรงเรียนเป็นโรงเรียน
ต้นแบบโครงการโรงเรียน
คุณธรรม  สพฐ.  มีโรงเรียน
และหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน
อย่างต่อเนื่องมากมาย 
3. ชุมชนมีความรู้ความสามารถ
ในการสนับสนุนจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ทุ่มเท เสียสละ อุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ 
 

1. โรงเรียนมีสภาพ
ลุ่มต่ำมีน้ำขังในฤดู
ฝน 
2. โรงเรียนยังขาด
อุปกรณ์สื่อ
เทคโนโลยีที่
ทันสมัยที่เอ้ือต่อ
การศึกษาต่อใน
อนาคตและขาด
ผู้เชี่ยวชาญดูแล
ระบบสื่อเทคโนโลยี 
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ตารางรายงานผลการดำเนินงานแต่ละมาตรฐาน 
โรงเรียนบ้านโพนแพง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

มาตรฐานที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

 
ผลการดำเนินงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

     ครูทุกคนจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคดิวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
โดยการลงมือปฏิบตัิจริงนำไป
ปรับใช้ในชีวิตประจำวันได ้
ครูพัฒนาและใช้สื่อการสอน 
สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและ
แหล่งเรียนรู้มีแผนการวดัและ
ประเมินผลนักเรยีนชัดเจน
ตลอดปีการมีการวิเคราะหผ์ล
การเรยีนรู้ของนักเรียนและนำ
ผลมาพัฒนาให้นักเรียน
บรรลผุลตามตัวช้ีวัดของ
หลักสตูรโดยมุ่งเน้นใหผู้้เรียน
กล้าคิดกล้าแสดงออก 

   ครูได้รับการนิเทศ มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายคณุภาพนักเรียนตาม
หลักสตูร เช่ือมโยงเป้าหมายคุณภาพผู้เรยีนและมาตรฐานการเรียนรูข้อง
หลักสตูรสถานศึกษาและแผนการจัดการเรียนรู้ สามารถวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ กำหนดเป้าหมาย คณุภาพผู้เรยีนครอบคลุมดา้นความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคญัและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น มีวิชาหลากหลาย
สำหรับผู้เรียน ฝึกใหผู้้เรยีนใช้กระบวนการคิด วิเคราะห์และรู้จักตนเอง 
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการ ความสามารถความถนัดและความสนใจ ครูมีแผนการ
จัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรยีนรู้อย่างหลากหลาย ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิ 8 กลุ่มสาระเพิ่มขึ้น สามารถผลิตโครงงาน ช้ินงาน และ
เผยแพรผ่ลงานในระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ มรีะบบการนิเทศ
ภายใน การกำกับ ตดิตาม ตรวจสอบ นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการเรยีน
การสอน เน้นการสอน วิธีคิดแก้ปญัหาให้นักเรยีนเป็นสำคัญ ฝึกเขียนทุก
กลุ่มสาระวิชาโดยฝึกเขียนคิดเป็นกระบวนการPPM 

1.ครูผูส้อนออกแบบการจัดการเรยีนรู้ จัด
กิจกรรมที่หลากหลาย เหมาะสมกบัผู้เรยีนมีการ
วิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรยีน ให้
สามารถพัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมได้อยา่งมี
ความสุข มีการนิเทศ ติดตาม การเรียนการสอน
ของครูอย่างเป็นระบบ อย่างน้อยภาคเรยีนละ 1 
ครั้ง ฝึกให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกและแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนควบคู่
ไปกับการเรียนในช้ันเรยีน สามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
2.สื่อและแหล่งเรยีนรู้ เป็นเครื่องมือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
เข้าถึงความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณลักษณะ
ตามมาตรฐานของหลักสูตร ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ สื่อมีหลากหลายประเภท ท้ังสื่อ
ธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยีและแหล่ง
เรียนรูต้่าง ๆที่มีในโรงเรียน ท้องถิ่น 

1. ครูสำรวจแหล่งเรียนรู้
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือสนอง
ความต้องการของครผูู้สอน
และผูเ้รียน รวมไปถึง
สาธารณูปโภคต่างๆ 
2.ครูควรจัดการเรียนการ
สอนเพื่อสรา้งความตระหนัก
ให้ผู้เรียนมีวินัยในตนเอง 
เพื่อให้เกิดความพร้อมที่จะ
เปิดใจรับความรู้ที่แปลกใหม่
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
3เน้นการสอน วิธีคิด
แก้ปัญหาให้นักเรยีนเป็น
สำคัญ ฝึกเขียนทุกกลุม่สาระ
วิชาโดยฝึกเขียนคิดเป็น
กระบวนการPPM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 



 

 

 
คำสั่งโรงเรียนโรงเรียนบ้านโพนแพง 

ที่   ๑๘   / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนบ้านโพนแพง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
………………………………………….. 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ วา่ด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา ๔๑ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วยระบบประกันภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่กำหนดให้มีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อันส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียนบ้านโพนแพง  

จึงแต่งตั้งบุคคลในท้ายคำสั่งนี้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อทำการประเมิน
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แล้วเสร็จ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย 
    ๑.๑  นางบุญปอง   ก้อนทรัพย์  ผู้อำนวยการสถานศึกษา    ประธานกรรมการ 
    ๑.๒  นายสุพจน์     วัชการ  กรรมการสถานศึกษา          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๑.๓  นางสาวบุญญาพร  ประกองแสง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  กรรมการ 
    ๑.๔  นายสมาน    สมสมยั  กรรมการสถานศึกษาฯ   กรรมการ 
    ๑.๕  นางสาวพัชรินทร์  ชลการณ์  คร ู     กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที ่ให้คำแนะนำ ปรึกษา อำนวยความสะดวก แก้ไขปัญหาในการดำเนินการประเมินคุณภาพภายใน 
สถานศึกษา แก่คณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

๒.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้านท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 
   ๒.๑  นางสาวพัชรินทร์   ชลการณ์           คร ู         ประธานกรรมการ 
   ๒.๒  นางเพชรินทร์  โรจนพิธาน    ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการ 
   ๒.๓  นางบรรณลดาพร  การะเกษ  พนักงานราชการ         กรรมการ 
    ๒.๔  นางสาวกฤษณา  สำลีใย     ครูชำนาญการพิเศษ                  กรรมการและเลขานุการ 
๓. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ดา้นที่ ๒ การบริหารจัดการ ประกอบด้วย 
    ๓.๑  นางบุญปอง    ก้อนทรัพย์             ผู้อำนวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
    ๓.๒  นายเทียม  คุณมี                ครูชำนาญการพิเศษ    กรรมการ 
    ๓.๓  นางสาวสุภาพร   ประเสริฐ      ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ     กรรมการ 
    ๓.๔  นางสาวนิภาวรรณ  ประธาน          ครูชำนาญการพิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
 
๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ด้านที่ ๓ การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
 ๔.๑ นางบุญหลาย   เฝ้าทรัพย์   ครูชำนาญการพิเศษ               ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นายภาสุวัต ิ     จันทร์พุ่ม   ครูชำนาญการ กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาวนารีรัตน์   ประทาน   เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวคนึงนิจ   อนุวรรณ    ครูชำนาญการพิเศษ      กรรมการและเลขานุการ 
  
 มีหน้าที่   ดำเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( SAR ) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการประเมิน ตรวจสอบตามรูปแบบการประเมิน  ให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนถูกต้องตามสภาพความเป็นจริงที่สุด  จัดส่งหน่วยงานต้นสังกัดและประชาสัมพันธ์แก่สาธารชน 

 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อย อันจะยังส่งผลให้เป็นไปตามทิศทางและวัตถุประสงค์การพัฒนาการศึกษาสู่

มาตรฐานการศึกษาต่อไป 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ลงชื่อ) 

(นางบุญปอง   ก้อนทรัพย์) 

                                                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนแพง 



 

 

 
รับทราบและถือปฏิบัติ    

๑. บุญหลาย   ๑๑.พิชชานันท์ 
๒. เพชรินทร์                  ๑๒.ภาสุวัต ิ

๓. คนึงนิจ   ๑๓.พนิดา 

๔. นิภาวรรณ    

๕. เทียม 

๖. กฤษณา 

๗. ภาสุวัติ  
๘. บรรณลดาพร       
๙. สุภาพร     
๑๐. นารีรัตน์    

 

 


