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 บทที่ ๑ 
สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 

๑๑.   ข้อมูลท่ัวไป   .   ข้อมูลท่ัวไป     
 ๑.๑  ประวัติ  โรงเรียนบ้านขามป้อม(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  ต าบล
ขามป้อม  อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์๔๐๓๒๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๖๓๗๔       
website http://kp.kkzone๑.go.th/   หรือ   Facebook โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทองฯโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 
 จัดตั้งและเปิดท าการสอนเม่ือวันที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘        โดยอาศัยศาลาวัดสระโนนบ้าน
ขามป้อมเป็นสถานที่เปิดท าการเรียนการสอน ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ “โรงเรียนประชาบาลต าบลพระบุ ๑ (วัด
สระโนน)”  และได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒     โดยชาวบ้านและคณะครูช่วยกัน
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ปลูกเป็นรูปศาลาวัด  กว้าง ๓๑ ฟุต  ๘ นิ้ว      ยาว ๔๑ ฟุต  ๘ นิ้ว  ๓ เซนติเมตร  
จ านวน  ๕ ห้องเรียน    พ้ืนกระดาน  หลังคามุงด้วยแฝก   ไม่มีฝากั้น    เป็นห้องโถง    พ้ืนห้องสูงจากพ้ืนดิน ๑ 
เมตร    ห้องสูง ๓.๕๐  เมตร   เฉลียงสูง ๒.๕๐ เมตร    สิ้นเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น  ๘๐ บาท (คัดลอกจาก
ต้นฉบับเดิม)     เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๕๙  เป็นเวลา  ๙๑  ปี 
 ๑.๒  ที่ตั้ง  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)  ตั้งอยู่หมู่
ที่ ๒  ต าบลขามป้อม  อ าเภอพระยืน   จังหวัดขอนแก่น    รหัสไปรษณีย์๔๐๓๒๐   โทรศัพท์ ๐๔๓-๒๖๖๓๗๔       
website http:// http://kp.kkzone1.go.th/  email bankhampomkk1@kkzone1.go.th    
 จัดตั้งและเปิดท าการสอนเม่ือวันที่ ๑๕  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๘        โดยอาศัยศาลาวัดสระโนนบ้าน
ขามป้อมเป็นสถานที่เปิดท าการเรียนการสอน ชื่อเดิมของโรงเรียนคือ “โรงเรียนประชาบาลต าบลพระบุ ๑ (วัด
สระโนน)”  และได้ย้ายมาตั้งอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒     โดยชาวบ้านและคณะครูช่วยกัน
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ปลูกเป็นรูปศาลาวัด  กว้าง ๓๑ ฟุต  ๘ นิ้ว      ยาว ๔๑ ฟุต  ๘ นิ้ว  ๓ เซนติเมตร  
จ านวน  ๕ ห้องเรียน    พ้ืนกระดาน  หลังคามุงด้วยแฝก   ไม่มีฝากั้น    เป็นห้องโถง    พ้ืนห้องสูงจากพ้ืนดิน ๑ 
เมตร    ห้องสูง ๓.๕๐  เมตร   เฉลียงสูง ๒.๕๐ เมตร    สิ้นเงินในการก่อสร้างทั้งสิ้น  ๘๐ บาท (คัดลอกจาก
ต้นฉบับเดิม)     เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล  
๒- ๓  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   นับรวมถึงปีการศึกษา ๒๕๖๔  เป็นเวลา  ๙๖  ปี 
 ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้ 
ทิศเหนือ   จรดกับ  บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ ๒ 
ทิศใต้   จรดกับ  บ้านน้อยชานบึง หมู่ที่ ๒  
ทิศตะวันออก   จรดกับ  บ้านขามป้อม  หมู่ที่  ๑ 
ทิศตะวันตก  จรดกับ  หนองปันน้ า 
 ในพ้ืนที่เขตบริการประกอบด้วย ๕ หมู่บ้าน คือ  บ้านขามป้อม หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๘ ,   บ้านน้อยชานบึง
หมู่ที่ ๒  ,    บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๑๐    ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและ
ความต้องการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ดี ใฝ่เรียนรู้ และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์   อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต าบลขามป้อม พื้นที่ ๙ ไร่  ๒  งาน ๙๗ ตารางวา 
 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)       เป็น
โรงเรียนขนาดกลาง  เปิดท าการสอน ๓  ระดับ  คือ   ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา

http://kp.kkzone1.go.th/


 

ตอนต้น  ในรอบ  ๔   ปี การศึกษาที่ผ่านมามีนักเรียนเฉลี่ยปีการศึกษาละ ๑๖๕   คน   และคาดการณ์ใน ๔ ปี
การศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉลี่ย       ปีการศึกษาละ ๑๗๐  คน 
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ตามนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑  โรงเรียนได้ถูกก าหนดให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วม   โดยมีความมุ่งหมายให้มี
การพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้(L.D.)  ซึ่งมีประมาณร้อยละ๑๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด   
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๙ ขอนแก่น  ในการสอนนักเรียน
รายบุคคลโดยใช้ แผน IEP  และ แผน IIP  เป็นประจ าทุกปี   
 
๒๒..  ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓๒๕๖๓  

2.1 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้น 

 
ชั้น 

จ านวน 
วันที่จัดการ

เรียนการสอน 

รายการ  
หมายเหตุ จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จ านวนห้องเรียน 

(ห้อง) 
จ านวนครู 

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูครบชั้น 
อนุบาล ๓ (๒๐๐) ๑๐ ๑ ๑  

รวม (๒๐๐) ๑๐ ๑ ๑  
ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)  ครูครบชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ (๒๐๐) ๑๕ ๑ ๑ ครูครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ (๒๐๐) ๒๓ ๑ ๑ ครูครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ (๒๐๐) ๑๙ ๑ ๑ ครูครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ (๒๐๐) ๑๖ ๑ ๒ ครูครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ (๒๐๐) ๒๒ ๑ ๒ ครูครบชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ (๒๐๐) ๒๒ ๑ ๒  

รวม  ๑๑๗ ๖ ๙  
ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)  ครูครบชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ (๒๐๐) ๑๗ ๑ ๒ ครูครบชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ (๒๐๐) ๑ ๑ ๒ ครูครบชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ (๒๐๐) ๒๐ ๑ ๒ ครูครบชั้น 

รวม  ๓๘ ๓ ๑๕ ครูครบชั้น 
รวมทั้งสิน้ (๒๐๐) ๑๖๕ ๑๐ ๑๕ ครูครบชั้น 

๒.๒  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จ านวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจ านวน

นักเรียนทั้งหมด 
๑. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   ๒๑ ๑๒.๗๒ 
๒. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    ๐ ๐ 
๓. นักเรียนปัญญาเลิศ  ๐ ๐.๐๐ 
๔. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

 
๑๒๐ ๗๒.๗๒ 



 

๓๓.  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา .  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓๒๕๖๓  

       บุคลากรทั้งหมด........๑๗............คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
๓๐  ปี 

๓๐ – 
๕๐ 

มากกว่า 
๕๐  ปี 

น้อยกว่า 
๑๐ ปี 

๑๐ – 
๒๐ 

 มากกว่า 
๒๐  ปี 

ผู้อ านวยการ   ๑ - - - ๑ - - ๑ - - ๑ 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  ๔ ๙ - ๑๑ ๒ ๒ ๙ ๒ ๖ ๔ ๓ 
พนักงาน
ราชการ(ครู) 

- - - - - - - - - - - 

ครูอัตราจ้าง   ๑ - - ๑ - ๑ - - ๑ - - 
พ่ีเลี้ยงเด็ก/
ลูกจ้าง 

- ๑ - ๑ - - ๑ - - ๑ - 

นักการ/ ภาร
โรง   

๑ - ๑ - - - - ๑ ๑ - - 

รวม ๗ ๑๐ ๑ ๑๓ ๓ ๓ ๑๐ ๔ ๘ ๕ ๔ 
 

๔๔.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่    ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓๒๕๖๓  

      ๔.๑  อาคารเรียน  ๔  หลัง  แบ่งเป็น  ๑๐  ห้องเรียน ๘ ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
 ๔.๒  อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์ ๒ หลัง 
 ๔.๓  อ่ืน ๆ (ระบุ)    ....................................................................................... .............................. 
  
๕๕.   .   แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน  

    โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)     แบ่งโครงสร้างการแบ่งโครงสร้างการ
บริหารงานเป็น  บริหารงานเป็น  ๔๔      ด้าน  ได้แก่  แผนงานวิชาการ   แผนงานงบประมาณ  แผนงานบุคลากร  และแผนงานด้าน  ได้แก่  แผนงานวิชาการ   แผนงานงบประมาณ  แผนงานบุคลากร  และแผนงาน
บริหารทั่วไป   ซึ่งในปีการศึกษา บริหารทั่วไป   ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๔๒๕๖๔    โรงเรียนยึโรงเรียนยึดหลักการบริหารจัดการและแผนภูมิการบริหาร ดังนี้ดหลักการบริหารจัดการและแผนภูมิการบริหาร ดังนี้  

  
  
  
  
  
  
  



 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 
๘๖) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
๑.  การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 
๓.  การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 
๔.  การพัฒนาหลักสูตร
ในสถานศึกษา 
๕.  การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ 
๖.  การวัดผล 
ประเมินผล และ
ด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 
๗.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
๘.  การพัฒนาและ
ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

๑.  การจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอตั้ง
งบประมาณ เพื่อเสนอ
ต่อเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
๒.  การจัดท าแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 
๓.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร 
๔.  การขอโอนและการ
ขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ 
๕.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
 

๑.  การวางแผน
อัตราก าลัง 
๒.  การจัดสรร
อัตราก าลังข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง   
๔.  การเปลี่ยนต าแหน่ง
ให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๕.  การด าเนินการ
เกี่ยวกับการเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
๖.  การลาทุกประเภท 
๗.  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
๘.  การด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ 
 

๑,  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๒.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 
๓.  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
๔.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 
๕.  การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค์กร 
๖.  การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน     
๗.  งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
๘.  การด าเนินงานธุรการ   
๙.  การดูแลอาคารสถานที่
และสิ่งแวดล้อม 
๑๐.  การจัดท าส ามะโน
ประชากร 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน สมาคมศิษย์เก่า 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 



 

  
โครงสร้างการบริหารงานโครงสร้างการบริหารงาน(ต่อ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 
๙.  การนิเทศการศึกษา    
๑๐.  การแนะแนว 
๑๑.  การพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา 
๑๒.  การส่งเสริมชุมชน
ให้มีความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 
 ๑๓.  การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอ่ืน 
๑๔.  การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการ
อ่ืนที่จัดการศึกษา 
๑๕.  การจัดท าระเบียบ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
๑๖.  การคัดเลือก
หนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้
ในสถานศึกษา 
๑๗.  การพัฒนาสื่อ และ
ใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
 

๖.  การตรวจสอบ 
ติดตามและรายงานการ
ใช้งบประมาณ 
๗.  การตรวจสอบ 
ติดตามและรายงานการ
ใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
๘.  การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 
๙.  การปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 
๑๐.  การการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
๑๑.  การวางแผนพัสดุ 
๑๒.  การก าหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ์หรือ
สิ่งก่อสร้างที่ใช้
งบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
๑๓.  การพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
จัดท าและจัดหาพัสดุ 
๑๔.  การจัดหาพัสดุ 
๑๕.  การควบคุมดูแล 
บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสดุ 
๑๖.  การจัดหา
ผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
๑๗.  การรับเงิน การเก็บ

๙.  การสั่งพักราชการ
และการสั่งให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 
๑๐.  การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 
๑๑.  การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ 
๑๒.  การจัดระบบและ
การจัดท าทะเบียน
ประวัติ 
๑๓.  การจัดท าบัญชี
รายชื่อและการให้
ความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๑๔.  การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๕.  การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ 
๑๖.  การส่งเสริม
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑๗.  การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๘.  การริเริ่มส่งเสริม
การขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๙.  การพัฒนา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๑๑.  การรับนักเรียน 
๑๒.  การเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
๑๓.  การประสานงาน
จัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 
๑๔.  การระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
๑๕.  การทัศนศึกษา 
๑๖.  การส่งเสริมงาน
กิจการนักเรียน 
๑๗.  การประชาสัมพันธ์
งานการศึกษา 
๑๘.  การส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค์กร หน่วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
๑๙.  งานประสาน
ราชการส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น 
   
๒๐.  การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
๒๑.  การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน่วยงาน 
๒๒.  แนวทางการจัด
กิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 



 

รักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 
๑๙.  การจัดท าบัญชี
การเงิน 

 

 
๖.   แหล่งเรียนรู้ภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ๖.๑  แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ที ่ ชือ่แหล่งเรียนรู้ ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ วัดสระโนน หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๒ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต าบลขามป้อม หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๓ อบต.ขามป้อม หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๔ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลขามป้อม หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๕ นาพ่อครูธนูชัย  ศรีจันทร์หล้า(เกษตรพอเพียง) หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
    

      ๖.๒  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ส าหรับการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ที ่ ชื่อปราชญ์/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่อยู่ หมายเหตุ 
๑ นายแสงจันทร์  อ่างยานต์ หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๒ นายบัว  น้อยวัน หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๓ นายเจริญ  นามแถ่ง หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๔ พระครูปรีชาธรรมาภิวัฒน์ หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๕ นายนาค   ระวินู หมู่ที่ ๘ ต.ขามป้อม  
๖ นางสุนีย์  อบสุกลิ่น หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  

๗  นางบุญทัน  ค าชมภู หมู่ที่ ๑๐ ต.ขามป้อม  
๘  นางแก้ว  ตีที หมู่ที่ ๑๐ ต.ขามป้อม  
๙ นางทองล้วน  แซ่จึง หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  

๑๐  นางเพลินเพ็ชร   รอญยุทธ หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๑๑  นางกชกร    หารวงษา หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๑๒ นางส าเนียง  วิชาโคตร หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๑๓ นางอุบุล  ศรีจันทร์หล้า หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๑๔ นางกุหลาบ  วิชาโคตร หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๑๕ นางนารี  บุตรสาดี หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๑๖ นางสายสมร  ดาก่ า หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  
๑๗ นางจารุวรรณ   บุตรศรีชา หมู่ที่ ๑ ต.ขามป้อม  

 
 
 
 



 

 
๗. ผลงานที่ภาคภูมิใจ (ระดับเขตพื้นที่การศึกษาเป็นต้นไป) ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 ๗.๑ นักเรียนที่มีผลงานและท าชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ระดับรางวัล 
๑ เด็กชายธันวา อุ่นศิริ 

 
 

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
( Impromptu Speech)  ระดับชั้น ป.๔-๖  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

๒ เด็กหญิงรัตติกาล วังทัน 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  ระดับชั้น  
ป.๑-๖  “มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๓ เด็กหญิงวิสณี นาเทเวช 
 
 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น  
ป.๑-๓  “มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๔ เด็กหญิงกมลชนก กองเคน 
 
 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-๖  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๕ นางสาวศศิวิมล นนนาพา 
 
 

กิจกรรมวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.๑-๓  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๖ เด็กชายวชิระ สินทร 
เด็กชายอนุพงษ์ จ าเริญ 
เด็กหญิงไหมทอง พิทักษ์ 
 
ครูผู้ฝึกสอน 
 

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖“มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๗ เด็กชายจาตุพร เฮพิมาย 
เด็กชายอนุชิต กนัหาเรือง 
เด็กชายพลพล แผ้วพลสง 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.๔-๖“มหกรรมทาง

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

https://www.kkzone1.go.th/cetificate_online/mahakum63/index.php?activity=5&activity_sub=45


 

 
 

วิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๓ 
ร ะดั บ ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๘ เด็กชายศตวรรษ มาจุฬา 
เด็กหญิงเปรมฤทัย สุดามาตย์ 
เด็กหญิงบุษกร แก้ววังปา 
 
 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑-๓  “มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๙ เด็กหญิงณิรัฐชา ป่าสน 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ป.๑-๓  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๑๐ นางสาววิณิดา ทัศน์สาธิต 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้น ม.๑-๓  “มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๑๑ เด็กชายกรกฎ เชิดวงษ์ 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑-๖  “มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

๑๒ เด็กชายปฏิมากร ค าจุมพล 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ป.๑-๓  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

๑๓ เด็กหญิงกนกวรรณ แย้มจ านง 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ป.๔-๖  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

๑๔ เด็กหญิงกนิษฐา นงภูเขียว 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.๑-๓ “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 



 

๑๕ เด็กหญิงฐิตาพร เข็มทอง 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรื่องจากภาพ)  ระดับชั้น ป.๑-๓  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ไดร้ับรางวัลเหรียญทอง 

๑๖ เด็กหญิงปริชญา เรือมงคล 
เด็กหญิงจุฑามาศ วิชาทุม 
เด็กชายกุลธัช กัสะปะ 
 
 

กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

๑๗ นางสาวพิไลลักษณ์ ทองเทียบ 
 
 

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-๓ “มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

 

  ๗.๒  ครูที่มีผลงานและท าชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

         ๗.๒  ครูที่มีผลงานและท าชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

 
ที ่ ชื่อ – สกุล กิจกรรม ระดับรางวัล 
๑  

ครูผู้ฝึกสอน 
นางบานเย็น น้อยสุวรรณ 

กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
( Impromptu Speech)  ระดับชั้น ป.๔-๖  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 

๒  
ครูผู้ฝึกสอน 
นางวราภรณ์ สุขกับหลง 

กิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  ระดับชั้น  
ป.๑-๖  “มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๓  
ครูผู้ฝึกสอน 
นายศิริชัย บุญหล้า 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น  
ป.๑-๓  “มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 



 

๔  
ครูผู้ฝึกสอน 
นายคงคา แจ้งพรมมา 

กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-๖  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๕  
ครูผู้ฝึกสอน 
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศร 

กิจกรรมวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.๑-๓  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๖ ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวภัทรา ภูส าเภา 
นางบรรจง ชัยมุงคุณ 

กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖“มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๗  
ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวสถิรนันท์ จาระศรี 
ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย วิมานทอง 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.๔-๖“มหกรรมทาง
วิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๓ 
ร ะดั บ ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ืนที่ ก า ร ศึ กษ า
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๘  
ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวสถิรนันท์ จาระศรี 
ว่าที่ร้อยตรีธีระชัย วิมานทอง 

กิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑-๓  “มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกน่ เขต ๑  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๙  
ครูผู้ฝึกสอน 
นายศิริชัย บุญหล้า 

กิจกรรมการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ระดับชั้น ป.๑-๓  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๑๐  
ครูผู้ฝึกสอน 
นายพงษ์ศักดิ์ ชัยศร 

กิจกรรมการแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรม
ไทยสีเอกรงค์  ระดับชั้น ม.๑-๓  “มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๑๑  
ครูผู้ฝึกสอน 
นางบรรจง ชัยมุงคุณ 

กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
ประเภทชาย ระดับชั้น ป.๑-๖  “มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 



 

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
๑๒  

ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวอมรรัตน์ จันทะคาม 

กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ป.๑-๓  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

๑๓  
ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวสถิรนันท์ จาระศรี 

กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ป.๔-๖  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

๑๔  
ครูผู้ฝึกสอน 
นางเขมิกา ชัยศร 

กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  
ระดับชั้น ม.๑-๓ “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

๑๕  
ครูผู้ฝึกสอน 
นางสาวศศิประภา พิริยชูสิทธิ์ 

กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรื่องจากภาพ)  ระดับชั้น ป.๑-๓  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

๑๖  
ครูผู้ฝึกสอน 
นางวาสนา เหล็กโชติ 
นางวราภรณ์ สุขกับหลง 

กิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ 
กระดาษ ปฐมวัย  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

๑๗  
ครูผู้ฝึกสอน 
นายคงคา แจ้งพรมมา 

กิจกรรมการแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ระดับชั้น ม.๑-๓ “มหกรรม
ทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ได้รับรางวัลเหรียญ
ทองแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๗.๓ ด้านสถานศึกษา 

ที ่ รางวัล 
หน่วยงานที่จัดการแข่งขัน/

ประกวด 
๑ สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  

 
สพป.ขก๑ 

๒ สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริสุขภาพ ระดับทอง จังหวัดขอนแก่นและคุรุสภา
จังหวัดขอนแก่น 

๓ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
( Impromptu Speech)  ระดับชั้น ป.๔-๖  “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สพป.ขก๑ 

๔ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ากิจกรรมการแข่งขันการวาดภาพระบายสี  
ประเภท นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ระดับชั้น  
ป.๑-๖  “มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สพป.ขก๑ 

๕ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ากิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น  
ป.๑-๓  “มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สพป.ขก๑ 

๖ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ากิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.๔-๖  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สพป.ขก๑ 

๗ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ากิจกรรมวาดภาพลายเส้น  ระดับชั้น ม.๑-๓  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สพป.ขก๑ 

๘ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ากิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สพป.ขก๑ 

๙ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเข้ากิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ป.๔-๖
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา๒๕๖๓ ระดับ

สพป.ขก๑ 



 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
๑๐ สถานศึกษาได้รับรางวัลส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาเข้ากิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์  
ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.๑-๓  
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

สพป.ขก๑ 

 
  ๗.๔  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสาร การคิดค านวณ ท าให้มีผลการทดสอบ RT , NT  และ ONET ดังนี้            

ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ RT  ปี ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีผลการทดสอบทั้งสองด้านสูงกว่า
ระดับประเทศ 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน ๑๙ คน ในปี

การศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนมีผลการทดสอบด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย เฉลี่ยสูงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ยังต่ า
กว่าระดับประเทศ ดังนี้              

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) นักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน    ๒๐ คน   มีผลรวมเฉลี่ยสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา แต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ         
 

เปรียบเทียบผลคะแนนสอบRT 
ด้าน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับประเทศ ๒๕๖๓ เพ่ิม/ลด 

การอ่านออกเสียง ๗๐.๐๖ ๗๗.๘๖ ๗๔.๑๔ +๗.๘ 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๒.๒๘ ๗๗.๗๓ ๗๑.๘๖ +๕.๔๕ 
รวม ๒ ด้าน ๗๑.๑๗ ๗๗.๘๐ ๗๓.๐๒ +๔.๖๐ 

เปรียบเทียบผลคะแนนสอบNT 
ด้าน ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระดับประเทศ ๒๕๖๓ เพ่ิม/ลด 

ด้านคณิตศาสตร์ ๒๙.๒๐ ๒๗.๘๘ ๔๐.๔๗ -๑๒.๕๙ 
ด้านภาษาไทย ๓๗.๕๐ ๓๙.๐๐ ๔๗.๔๖ -๘.๔๖ 
รวม ๒ ด้าน ๓๓.๓๕ ๓๓.๔๔ ๔๓.๙๗ -๑๐.๕๓ 

เปรียบเทียบผลคะแนนสอบ O-NET  
วิชา ปีการศึกษา

๒๕๖๒ 
ปีการศึกษา  

๒๕๖๓ 
ระดับประเทศ  

๒๕๖๓ 
เปรียบเทียกับ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๕.๕๕ ๔๗.๗๑ ๕๖.๒๐ -๘.๔๙ 
อังกฤษ ๒๓.๕๙ ๓๐.๑๕ ๔๓.๕๕ -๑๓.๔๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๕๖ ๒๗.๐๖ ๒๙.๙๙ -๒.๙๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๔.๖๓ ๓๒.๔๓ ๓๘.๗๘ -๖.๓๕ 
เฉลี่ยรวม ๓๒.๕๘ ๓๔.๓๓ ๔๒.๑๓ -๗.๘๐ 



 

 
ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน ( O-NET ) นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จ านวน   ๑๓  คนมีผลการทดสอบวิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับประเทศ ผลรวมเฉลี่ยสูงกว่าปีที่
ผ่านมาแต่ยังต่ ากว่าระดับประเทศ        
 

  
  
    ๗๗..๕๕    ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  
 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย  รอบ  ๓   เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗เดือน 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔       บริษัท/ห้างหุ้นส่วน  ที่เข้าประเมินชื่อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  สหการประเมินคุณภาพ   
ผู้เข้าประเมิน จ านวน   ๓   คน ปรากฏผลดังนี้   (แสดงผลการประเมินตามตารางของ สมศ. ในระดับการศึกษา
ที่ได้รับการประเมิน) 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมและมัธยมศึกษา) 

ผลการประเมินคุณภาพ 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนนที่
ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้

ที๑่ 
ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๔๒ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้
ที๒่ 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ๑๐.๐๐ ๙.๖๘ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้
ที๓่ 

ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๑ ด ี

ตัวบ่งชี้
ที๔่ 

ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น ๑๐.๐๐ ๙.๐๓ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้
ที๕่ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๘๗ พอใช้ 

เปรียบเทียบผลคะแนนสอบ O-NET  
ด้าน ปีการศึกษา 

๒๕๖๑ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ 
ระดับประเทศ 

๒๕๖๒ 
เปรียบเทียกับ
ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๗.๕๐ ๕๙.๐๔ ๕๔.๒๙ +๔.๗๕ 
อังกฤษ ๒๕.๘๓ ๒๙.๘๑ ๓๔.๓๘ -๔.๕๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๐.๖๗ ๒๐.๐๐ ๒๕.๔๖ -๕.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๐.๐๗ ๒๖.๓๗ ๒๙.๘๙ -๓.๕๒ 
เฉลี่ยรวม ๓๑.๐๑ ๓๓.๘๐ ๓๖.๐๐ -๒.๒๐ 



 

ตัวบ่งชี้
ที๖่ 

ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้
ที๗่ 

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้
ที๘่ 

พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

๕.๐๐ ๓.๓๘ พอใช้ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ท่ี

๙ 
ผลการพัฒนาให้บรรลุปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี
๑๐ 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบง่ชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ท่ี

๑๑ 
ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ท่ี
๑๒ 

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๒๙ ด ี
สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ตั้งแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                             (/)  ใช่          ( ) 

ไม่ใช่ 
    สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป ๑๐ ตัวบ่งชี้  จากท้ังหมด ๑๒ ตัวบ่งชี้          (/)  ใช่          ( ) 
ไม่ใช่ 
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือต้องปรับปรุงด่วน   (/)  ใช่          ( ) ไม่ใช่ 

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 
(/)  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา           ( )  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา        

     ๗.๖  ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก  

ที ่ ข้อเสนอแนะจาก สมศ. 
๑. 
 
 
 

ก ากับติดตามประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้ทราบพัฒนาการตลอดจนน าผลการประเมินไปปรบัเปลี่ยน
วิธีการพัฒนาให้เกิดอย่างแท้จริง  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนทุกระดับชั้นสามารถใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพือ่การเรียนรู้
ด้วยตนเองทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีใหเ้หมาะสมและเกิดประโยชน์แก่การพัฒนาตนเองอย่างจริงจังและ
ล้ าค่า 

๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผูเ้รียนมีความคดิริเริ่ม  มีจนิตนาการใหส้ามารถคาดการณ์และก าหนด
เป้าหมายไดเ้หมาะสมโดยการใช้การสอนแบบโครงงานมากขึ้น 

๓. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน  ก ากับติดตามผลการจดักิจกรรมการเรยีนการ
สอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  น าบันทึกหลังสอนมาวิเคราะห์เพือ่แก้ไขด้วยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน  น าสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยทุกรูปแบบในการจัดการเรยีนการสอนให้มากขึ้น 

๔. ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๕. ส่งเสริมให้ครูวเิคราะห์ผลการประเมินเพื่อช่วยในการซ่อมเสรมิพัฒนาผู้เรยีนและปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน



 

อย่างจริงจัง 
๖. ส่งเสริมให้ครศูึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ  และกระบวนการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  เพื่อให้เกิด

ประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาผู้เรียน 
๗. ศึกษาสภาพปญัหาและความจ าเปน็ของสถานศึกษา  ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและแนวทางการมสี่วนร่วมของผู้ปกครอง

และชุมชน  ก าหนดวิธีด าเนินงานด้วยกระบวนการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษารวมทั้ง
น าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

  การประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ 
SWOT ANALYSIS เพ่ือวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่มีอิทธิพลโดยตรง
ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 

๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
๒.๑.๑ ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S๑) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
๑.โครงสร้างภานในแบ่งเป็นระบบที่ชัดเขจส่งผลให้มี
ประสิทธิภาพในการท างาน 
๒.นโยบายโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารท าให้การจัดการศึกษาของ
โรงเรียนตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
๓. นโยบายของโรงเรียนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔.ภารกิจของโรงเรียนสอดคล้องกับการบริหารงาน
ของโรงเรียนทั้ง ๔ ฝ่าย 
๕.โรงเรียนก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่มี
ระบบชัดเจน ส่งผลดีต่อราชการชุมชนและนักเรียน 
๖.ก าหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย และวัตถุประสงค์
ร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้องท าให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

 

  ๑. ผู้ปกครองและชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจใน
ระบบการศึกษาและการเรียนการสอนในโรงเรียน
ท าให้ด าเนิงานร่วมกันล่าช้า 
  ๒. ขาดการติดตามประเมินผลโครงการอย่างเป็น
ระบบ 
 

๒.๑.๒  ด้านผลผลิตและการบริการ(S๒) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. โรงเรียนจัดการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตพ้ืนที่
บริการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๒.โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 
๓. โรงเรียนให้บริการสื่อ วัสดุ  อุปกรณ์และอาคาร
สถานที่แก่ชุมชน 
 
๔.ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์  มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT ป.๑, NT ป.๓  
,O-NETป.๖ และม.๓ บางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยัง
ต่ ากว่าเป้าหมายของโรงเรียนและต่ ากว่า
ระดับประเทศ 
 ๒.  นักเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านต่างๆบางคนยัง
ขาดโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาในรูปแบบที่
เหมาะสมเต็มตามศักยภาพ 
 ๓.  ไม่น าผลการวิจัยทางการศึกษามาใช้เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 



 

๒.๑.๓  ด้านบุคลากร(M๑) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑. ครูมีความสามารถ  ขยัน  อดทน  และอุตสาหะ
ต่อการปฏิบัติงาน 
๒. ครูสอนตรงตามวิชาเอก  
๓.บุคลากรครูส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป 
๔. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน 

๑.  ครูถูกดึงออกจากห้องเรียนบ่อยเนื่องจากงาน
พิเศษ 
 ๒.  ครูบางส่วนยังมีพฤติกรรมการสอนที่ไม่
สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 ๓. ครูบางส่วนยังขาดทักษะในการใช้สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆในการติดต่อสื่อสาร
กับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด๑๙ 
 

  ๒.๑.๔  ด้านการเงิน(M๒) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.  โรงเรียนได้รับบริจาคจากชุมชน  บุคคล และ
องค์กรภายนอกอยู่เสมอ 
๒. มีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง  สามารถเบิกงบประมาณได้อย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ 
๓.โรงเรียนมีระบบบริหารงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การด าเนินงานคล่องตัว 
๔.มีการจัดท าบัญชีเป็นปัจจุบันตรวจสอบได้ 
๕.มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑. งบประมาณแต่ละโครงการไม่เพียงพอ ต้อง
จ ากัดในการด าเนินงาน 
๒. โรงเรียนขาดงบประมาณช่วยเหลือส่งเสริมใน
การพัฒนาบุคลากร 
๓. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
ชุมชนค่อนข้างน้อย 
  
 

   ๒.๑.๕ ด้านวสัดุอุปกรณ์ (M๓) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ที่
เหมาะสม  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ครูใช้สื่อ วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่มีอยู่อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๓.  โรงเรียนได้รับบริจาคจากชุมชน  บุคคล และ
องค์กรภายนอกอยู่เสมอ 

 

๑. วัสดุครุภัณฑ์  ไม่เพียงพอท าให้มีผลกระทบต่อ
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๒.  ครุภัณฑ์  เครื่องมือ  เครื่อใช้  โต๊ะ  เก้าอ้ี  
สภาพช ารุด 
๓. สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนขาดสนามเด็ก
เล่ยและเครื่องเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย  เพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก 
 

 
 
 
 



 

  ๒.๑.๖ ด้านบริหารจัดการ(M๔) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

๑.บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๒.ผู้บริหารมีการวางแผนที่ดีส่งผลให้โรงเรียนพัฒนา
อย่างรวดเร็ว 
๓.มีระบบประกันคุณภาพการจัดการศึกษาส่งผลให้
นักเรียนมีคุณภาพ 

๑ โรงเรียนขาดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
จัดกิจกรรมจากชุมชน  ท าให้ชุมชนไม่เข้าใจในการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

 
 
๒.๒ ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

๒.๒.๑ ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(S) 
โอกาส อุปสรรค 

๑. ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนสามารถไปศึกษาได้ 
๒.ชุมชนให้ความสนใจสนับสนุนให้บุตรหลานเรียน
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 
๓. ชุมชนอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
มากขึ้น 
๔. มีการจัดการศึกษาที่หลากหลายท าให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดเวลาและทันเหตุการณ์ 
 

๑.ปัญหาครอบครัว  ส่งผลต่อพฤติกรรมนักเรียน 
๒.นักเรียนอยู่กับญาติ เนื่องจากผู้ปกครอง
ประกอบอาชีพนอกพ้ืนที่ท าให้ขาดการดูแลมีผลต่อ
พฤติกรรมการเรียน 
๓.ผู้ปกครองขาดการดูแลและติดตามผลการเรียน 
ท าให้นักเรียนไม่สนใจการเรียน 

 
๒.๒.๒ ด้านเทคโนโลยี (T) 

โอกาส อุปสรรค 
๑.มีการติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลสะดวกและรวดเร็ว 
๒.บุคลากรมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี 
๓.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันท าให้
โรงเรียนต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม 
๔.เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากขึ้นท าให้
ต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม 
๕.วิวัฒนาการเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้เกิดการเรียน
รู้ทันต่อเหตุการณ์ 
๖.ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เด็กมี
ความคิดกว้างไกล 

 

๑. เทคโนโลยีในปัจจุบันส่งผลให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้จากสื่อต่างๆท าให้เด็กกล้าแสดงออกในทาง
ที่ผิด 
 ๒. การสนับสนุนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีจากชุมชน
มีน้อย 
๓.เทคโนโลยีท าให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกละเลยและ
เสื่อสลาย 
๔.นักเรียนบางกลุ่มขากอุปกรณ์ในการ
ติดต่อสื่อสารกับครูผู้สอน ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคโควิด ๑๙ 
 

   
 
 
 



 

  ๒.๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ(E) 
โอกาส อุปสรรค 

๑.เทคโนโลยีทางการเกษตร มีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ประหยัดเวลาในการ
ท างาน 
๒.ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีบทบาทในชีวิตประจ าวันมาก
ขึน้ ท าให้ต้องจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
๓.อาชีพหลักและอาชีพเสริมช่วยให้คนในชุมชนมี
รายได้พอเพียงเลี้ยงครอบครัว 

 

๑. ผู้ปกครองว่างงานท าให้มีรายได้น้อย 
 ๒. การจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐยังไม่
เพียงพอกับความต้องการของโรงเรียนจ าเป็นต้อง
ขอความช่วยเหลือจากชุมชน 
 ๓.  ผู้ปกครองมีรายได้ไม่แน่นอน ไม่พอใช้ มีผล
ต่อการเรียนของนักเรียน 

 
๒.๒.๔ ด้านการเมืองและกฎหมาย(P) 

โอกาส อุปสรรค 
๑. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  เปิด
โอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาก
ขึ้น 
 ๒. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท าให้
สามารถจัดการศกึษาได้ตรงตามความต้องการของ
ท้องถิ่น 
 ๓. พระราชบัญญัติการกระจายอ านาจมีผลให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการจัดการศึกษา 
๔.การเมืองมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา 

 

๑. ระบบการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการ
ล่าช้าไม่คล่องตัว  ท าให้มีปัญหาในการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม 
๒. การบริหารงบประมาณรายการที่ถ่ายโอนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความสับสน
ยุ่งยากต่อการปฏิบัติ เพราะผู้รับโอนไม่มีความ
พร้อมในการบริหารจัดการ ส่งผลต่อการจัด
การศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่  ๓ 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

๓.๑  วิสัยทศัน์ ( Vision )  

 ภายในปี ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๘๖)  เป็น
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่น่าอยู่    ครูและนักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน    บริหารแบบมีส่วนร่วม 
มีความพร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสถานศึกษาพอเพียงและต้นแบบการจัดการเรียนรวมอย่างมี
คุณภาพ 
      
๓.๒  พันธกิจ ( Mission ) 
  จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังกล่าว  น าไปสู่การด าเนินการที่เป็นรูปธรรม มีแนวปฏิบัติ  และ บทบาทหน้าที่
ของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้  โรงเรียนจึงได้ก าหนดเป็นพันธกิจ  ดังนี้            
   ๑.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคุณภาพได้มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพประจ า
ต าบล 
  ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ส านึกความเป็นไทยใช้วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   ๓.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียนรวม(Inclusive  School)  ให้
ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  หน่วยงานต้นสังกัดอย่างมีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 
   ๕.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามวิชาชีพ 
  ๖.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและชุมชน 
 
๓.๓ เป้าหมาย (Goal)        
  ๑. นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑  มีสุขภาพจิตที่ดี เป็นคนดีมีคุณธรรม  มี
ระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบและมีจิตสาธารณะโดยยึดหลักปรัชญาชองเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมจริยธรรมและใช้
สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อยเหมาะสมแก่การเรียนรู้และปลอดภัย 
  ๔. ชุมชนมีความศรัทธาให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน   
 
๓.๔ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

สุขนิสัยดี  มีมารยาทงาม  
  

๓.๕ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนโรงเรียนมีภูมีภูมิทัศน์สวย  สะอาด  ร่มรื่น สดชื่น  สุขภาพดี  มีมารยาทงามมิทัศน์สวย  สะอาด  ร่มรื่น สดชื่น  สุขภาพดี  มีมารยาทงาม   
  

๓.๖ กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 



 

กลยุทธ์ของสถานศึกษา ในระหว่างปีการศึกษา  ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖   ประกอบด้วย 
  กลยุทธ์ที๑่ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 

กลยุทธ์ที๒่ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที๓่ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
กลยุทธ์ที๔่ สร้างโอกาศและความเสมอภาคทางสังคม 
กลยุทธ์ที๕่ สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมส่วนร่วม 
 

๓.๗ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้ 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๓.๘ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ 
      ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 



 

๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

 



 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนบ้านขามป้อมชานบึงโพธิ์ทอง(ส านักงานสลากกินแบ่งสงค์เคราะห์๘๖) 
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คือ๑ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป  
ปัจจัยภายใน 

น้ าหนัก
คะแนน 
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ค่าคะแนน คะแนนจริง สรุป 
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บทที่  ๔ 
การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

   
      การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 
      การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน เป้าหมาย  
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖  

กลยุทธ์ที ่๑  
การจัดการศึกษาเพื่อความ
ม่ันคง 

๑.โครงการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ มฐ.๑ ๔ ๔ ๔  
๒.โครงการวิถีพุทธ มฐ.๑ ๔ ๔ ๔  
๓.โครงการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

มฐ.๑ ๔ ๔ ๔  

๔.โครงการพัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ คุณธรรม 
จริยธรรมและเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

มฐ.๑ ๔ ๔ ๔  

๕.โครงการตามรอยศาสตร์พระราชา มฐ.๒ ๔ ๔ ๔  
๖.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มฐ.๓ ๔ ๔ ๔  

 
 
 
 
 
 
 



 

      การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 
      การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ (บาท) 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
สร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

๑.โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด มฐ.๓ ๔ ๔ ๔  
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน มฐ.๑,๓ ๔ ๔ ๔  
๓.โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน มฐ.๑ ๔ ๔ ๔  
๔.โครงการส่งเสริมความป็นเลิศด้านวิชาการ มฐ.๑,๓ ๔ ๔ ๔  
๕.โครงการหนูน้อยโตตามวัย  มฐ๑,๓ ปฐมวัย ๔ ๔ ๔  
๖.โครงการบัณฑิตน้อย มฐ๑,๓ ปฐมวัย ๔ ๔ ๔  

กลยุทธ์ที๓่  
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 

๑.โครงการพัฒนาบุคลากร มฐ.๒ ๔ ๔ ๔  

กลยุทธ์ที่ ๔ 
สร้างโอกาศและความเสมอ
ภาคทางสังคม 
 

๑.โครงการโรงเรียนเรียนรวม มฐ.๑ ๔ ๔ ๔  
๒.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มฐ.๒ ๔ ๔ ๔  

 
 
 
 



 

      การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
 
      การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม 

สนองมาตรฐาน เป้าหมาย งบประมาณ 
๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ (บาท) 

กลยุทธ์ที ่๕  
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๑.โครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

มฐ.๒ ๔ ๔ ๔  

๒.โครงการสร้าง เสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แหล่งการเรียนรู้ 

มฐ.๓ ๔ ๔ ๔  

๓.โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา มฐ.๓ ๔ ๔ ๔  
กลยุทธ์ที่ ๖ 
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 

๑.โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มฐ.๒ ๔ ๔ ๔  
๒. โครงการพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา ม.ฐ๒ ๔ ๔ ๔  
๓.โครงการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการ 
จัดการศึกษา 

มฐ.๒ ๔ ๔ ๔  



 

บทที่  ๕ 
บทบาท หน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง 

ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ 
 

1. บุคลากรภายในสถานศึกษา 
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 

 ๑) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับ
ครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของ
ครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๓) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 ๔) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 
๓ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๕) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการด าเนินการตามแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผล
เมื่อสิ้นสุดแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๓ ปี)  
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๖) จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

 
๑.๒ คร ู

  ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓ ปี) 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
๑.๓ นักเรียน 

 ๑) ให้ความร่วมมือและปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนด าเนินการ 
 ๒) รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากครูและโรงเรียน 
 

๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การ
สนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 ๒) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
  ๓) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 



 

 
2. บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 

๒.๑ ผู้ปกครองนักเรียน 
 ๑) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  ๒) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จ
ของสถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย     
 ๓) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๔) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 

๒.๒ ชุมชน 
 ๑) ร่วมเสนอแนะและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน 
การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
  ๒) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๓) ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร เพื่อใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  ๔) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ๕) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
 

๒.๓ บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ๑) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ ๓ ปี) และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
  ๒) นิเทศ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนแผนการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (๓  ปี)  และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

๑. ข้อมูลผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
๒. ตารางวิเคราะห์เพื่อประมาณค่าปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - 
๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๑. ข้อมูลผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
   ๑)ค่าเฉลี่ยร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ของโรงเรียน)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
    ผลการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย  
  ๑) ผลการประเมินพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 
 

ระดับชั้น 
จ านวนเด็ก 

ทั้งหมด (คน) 

จ านวนเด็กที่ผ่านการประเมินพัฒนาการ 
ตามระดับคุณภาพ (คน) ไม่ผ่าน ผ่าน 
ด ี พอใช้ ควรส่งเสริม 

อนุบาลปีที่ ๑ - - - - - 
อนุบาลปีที่ ๒ - - - - - 
อนุบาลปีที่ ๓ ๑๐ - ๘ ๒ - 

รวม ๑๐ - ๘ ๒ - 

      ๒) ผลการประเมินพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 

ระดับชั้น 

จ านวน
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็กที่ผ่านการประเมินพัฒนาการ 
ตามระดับคุณภาพ (คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผ่าน 

ด ี
พอใ
ช้ 

ควร
ส่งเสริ

ม 
อนุบาล 
ปีที่ ๓ 

๑๐ มฐ.๑ ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี ๑๐ - - 
มฐ.๒ กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้อย่าง
คล่องแคล่วและ ประสานสัมพันธ์กัน 

๙ ๑ - 

มฐ.๓ มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ๑๐ - - 
มฐ.๔ ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

๑๐ - - 

มฐ.๕ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ๑๐ - - 
มฐ.๖ มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง    

๑๐ - - 

มฐ.๗ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็น
ไทย 
 
 
 
 
 
 
 

๑๐ - - 



 

ระดับชั้น 

จ านวน
เด็ก 

ทั้งหมด 
(คน) 

จ านวนเด็กที่ผ่านการประเมินพัฒนาการ 
ตามระดับคุณภาพ (คน) 

มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ผ่าน 

ดี พอใช้ 
ควร

ส่งเสริ
ม 

อนุบาล 
ปีที่ ๓ 

๑๐ มฐ.๘ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑๐ - - 

มฐ.๙ ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ๑๐ - - 
มฐ.๑๐ มีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการ
เรียนรู้ 

๘ ๒ - 

มฐ.๑๑ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ๙ ๑ - 
มฐ.๑๒ มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนรู้และมีความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

๙ ๑ - 

 
ผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ๑) ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึ้นไป ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อนละ ๘๘.๓๒ 

 
 
 
 

ชั้น จ านวน ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

ป.๑ ๑๕ ๘๖.๖๖ ๘๖.๖๖ ๘๖.๖๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ป.๒ ๒๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๕.๖๕ ๙๕.๖๕ ๑๐๐ ๙๕.๖๕ 
ป.๓ ๑๙ ๑๐๐ ๔๗.๓๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๒.๖๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ป.๔ ๑๖ ๘๗.๕๐ ๙๓.๗๕ ๘๗.๕๐ ๘๑.๒๕ ๘๑.๒๕ ๔๓.๗๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ป.๕ ๒๒ ๘๑.๘๑ ๘๑.๘๑ ๖๘.๑๘ ๗๗.๒๗ ๗๗.๒๗ ๕๙.๐๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ป.๖ ๒๒ ๖๓.๖๓ ๖๘.๑๘ ๖๘.๑๘ ๑๐๐ ๗๒.๗๒ ๕๐ ๑๐๐ ๘๖.๓๖ ๑๐๐ 
ม.๑ ๑๗ ๘๘.๒๔ ๑๐๐ ๗๖.๔๗ ๙๔.๑๑ ๙๔.๑๑ ๗๐.๕๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ม.๒ ๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ม.๓ ๒๐ ๘๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๖๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๔๕.๐๐ ๘๕.๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
คิดเป็นร้อย
ละ๑๐๐ 

๘๘.๐๙ ๘๑.๙๗ ๘๒.๙๙ ๙๐.๘๔ ๘๘.๙๒ ๖๖.๓๐ ๙๗.๘๕ ๙๘.๔๘ ๙๙.๕๑ 



 

   ๒) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนระดับชั้น ป.๑-ม.๓ จ านวน ๑๕๕ คน ปี
การศึกษา ๒๕๖๓  พบว่า นักเรียนร้อยละ  ๙๓.๗๑ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และนักเรียนร้อยละ ๕.๑๖ อยู่ในระดับดี  

 

คุณลักษณะ 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 

ดีเยี่ยม ดี พอใช้/ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุง 
คน % คน % คน % คน % 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑๕๕ ๑๕๕ 
๑๐๐.๐

๐ 
๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ - - 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๑๕๕ ๑๔๘ ๙๕.๔๘ ๗ ๔.๕๒ ๐ ๐.๐๐ - - 

๓. มีวินัย ๑๕๕ ๑๓๖ ๘๗.๗๔ ๑๙ ๑๒.๒๖ ๐ ๐.๐๐ - - 

๔. ใฝ่เรียนรู ้ ๑๕๕ ๑๓๔ ๘๖.๔๕ ๑๗ ๑๐.๙๗ ๔ ๒.๕๘ - - 

๕. อยู่อย่างพอเพียง ๑๕๕ ๑๕๐ ๙๖.๗๗ ๕ ๓.๒๓ ๐ ๐.๐๐ - - 

๖. มุ่งม่ันในการท างาน ๑๕๕ ๑๓๗ ๘๘.๓๙ ๑๔ ๙.๐๓ ๔ ๒.๕๘ - - 

๗. รักความเป็นไทย ๑๕๕ ๑๕๕ 
๑๐๐.๐

๐ 
๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ - - 

๘. มีจิตสาธารณะ ๑๕๕ ๑๔๗ ๙๔.๘๔ ๒ ๑.๒๙ ๖ ๓.๘๗ - - 

รวม ๑๒๔๐ ๑๑๖
๒ 

๙๓.๗๑ ๖๔ ๕.๑๖ ๑๔ ๑.๑๓   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๓) ผลการประเมินสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนระดับชั้น ป.๑-ม.๓ จ านวน ๑๕๕ คน       ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า นักเรียนร้อยละ ๗๘.๐๖ อยู่ในระดับดีเยี่ยม และนักเรียนร้อยละ ๑๙.๔๘ อยู่ในระดับดี 
 

สมรรถนะ 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้/ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน 

คน % คน % คน % คน % 
๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๑๕๕ ๑๒๓ ๗๙.๓๕ ๒๘ ๑๘.๐๖ ๒ ๑.๒๙ - - 
๒.ความสามารถในการคิด ๑๕๕ ๑๑๖ ๗๔.๘๔ ๓๒ ๒๐.๖๕ ๖ ๓.๘๗ - - 
๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๕๕ ๑๑๐ ๗๐.๙๗ ๓๘ ๒๔.๕๒ ๗ ๔.๕๒ - - 
๔.ความสามารถในการใช้ทักษะ
ชีวิต 

๑๕๕ ๑๓๑ ๘๔.๕๒ ๒๔ ๑๕.๔๘ - - - - 

๕.ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๑๕๕ ๑๒๕ ๘๐.๖๕ ๒๙ ๑๘.๗๑ ๑ ๐.๖๕ - - 

 ๗๗๕ ๖๐๕ ๗๘.๐๖ ๑๕๑ ๑๙.๔๘ ๑๖ ๒.๐๖ - - 
 
         ๔) ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ชั้น 

จ า
นว

น 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง  

การเขียน 

หม
าย

เห
ตุ การเขียนค า/ 

สรุปใจความส าคัญ/
ย่อความ 

การเขียนประโยค/
เขียนเรื่องตาม

จินตนาการ/เรียงความ 

ดีม
าก

 

ดี พอ
ใช

้ 

ปร
ับป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

้ 

ปร
ับป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี พอ
ใช

้ 

ปร
ับป

รุง
 

ดีม
าก

 

ดี 

พอ
ใช

้ 

ปร
ับป

รุง
  

ป ๑ ๑๖ ๘ ๖ ๒ - ๔ ๘ ๔ - ๓ ๑๑ ๒ - ๘ ๑ ๕ ๒  
ป ๒ ๒๓ ๒๐ ๒ ๑ - ๑๔ ๘ ๑ - ๙ ๑๐ ๔ - ๑๙ ๓ ๑ -  
ป ๓ ๑๙ ๑๖ ๓ - - - ๑๑ ๗ ๑ ๙ ๘ ๕ ๔ ๑๖ ๓ - -  
ป ๔ ๑๖ ๑๑ ๕ - - ๖ ๑๐ - - ๑๓ ๓ - - - - - -  
ป ๕ ๒๒ ๒๒ - - - ๓ ๑๙ - - ๑๔ ๘ - - - - - -  
ป ๖ ๒๑ ๑๕ ๖ - - ๑๐ ๑๑ - - ๑๘ ๓ - - - - - -  
รวม ๑๑๗ ๙๒ ๒๒ ๓ - ๓๗ ๖๗ ๑๒ ๑ ๖๖ ๔๓ ๑

๑ 
๔ ๔๓ ๗ ๖ ๒  

เฉลี่ยร้อยละ ๗๘
.๖
๓ 

๑๘
.๘
๐ 

๒.
๕
๖ 

- ๓๑
.๖
๒ 

๕๗
.๒
๖ 

๑๐.
๒๕ 

๐.
๕
๘ 

๕๖
.๔
๑ 

๓๖
.๗
๕ 

๙.
๔ 

๓.
๔
๑ 

๗๔
.๑
๓ 

๑๒
.๐
๖ 

๑๐
.๓
๔ 

๓.
๔
๔ 

 



 

ผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนระดับชั้น ป.๑-ม.๓ จ านวน ๑๕๕ คน             

คุณลักษณะ 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี  พอใช้/ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุง 

คน % คน % คน % คน % 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ๑๕๕ 
๑๕๕ 

๑๐๐.๐
๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

- - 

๒. ซื่อสัตย์สุจริต ๑๕๕ ๑๔๘ ๙๕.๔๘ ๗ ๔.๕๒ ๐ ๐.๐๐ - - 
๓. มีวินัย ๑๕๕ ๑๓๖ ๘๗.๗๔ ๑๙ ๑๒.๒๖ ๐ ๐.๐๐ - - 
๔. ใฝ่เรียนรู ้ ๑๕๕ ๑๓๔ ๘๖.๔๕ ๑๗ ๑๐.๙๗ ๔ ๒.๕๘ - - 
๕. อยู่อย่างพอเพียง ๑๕๕ ๑๕๐ ๙๖.๗๗ ๕ ๓.๒๓ ๐ ๐.๐๐ - - 
๖. มุ่งมั่นในการท างาน ๑๕๕ ๑๓๗ ๘๘.๓๙ ๑๔ ๙.๐๓ ๔ ๒.๕๘ - - 

๗. รักความเป็นไทย ๑๕๕ 
๑๕๕ 

๑๐๐.๐
๐ ๐ ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐ 

- - 

๘. มีจิตสาธารณะ ๑๕๕ ๑๔๗ ๙๔.๘๔ ๒ ๑.๒๙ ๖ ๓.๘๗ - - 

 ๑๒๔๐ 
๑๑๖

๒ ๙๓.๗๑ ๖๔ ๕.๑๖ ๑๔ ๑.๑๓ 
  

 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์พบว่า นักเรียนร้อยละ  ๙๓.๗๑  อยู่ในระดับดีเยี่ยม  และ 

นักเรียนร้อยละ  ๕.๑๖  อยู่ในระดับดี 
 

 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ของนักเรียนระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ จ านวน ๑๕๕ คน 

รายการ 
จ านวน 
นักเรียน 

ผลการประเมิน (คน/ร้อยละ) 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้/ผ่านเกณฑ์ ปรับปรุง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

การอ่าน ๑๕๕ 
๑๓

๗ 
๘๘.๓

๙ ๑๔ ๙.๐๓ ๔ ๒.๕๘ 
- - 

การคิดวิเคราะห์ ๑๕๕ 
๑๓

๑ 
๘๔.๕

๒ ๒๐ ๑๒.๙๐ ๔ ๒.๕๘ 
- - 

การเขียน ๑๕๕ 
๑๓

๒ 
๘๕.๑

๖ ๒๐ ๑๒.๙๐ ๔ ๒.๕๘ 
- - 

 ๔๖๕ 
๔๐

๐ 
๘๖.๐

๒ ๕๔ ๑๑.๖๑ ๑๒ ๒.๕๘ 
- - 

 



 

 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนพบว่า นักเรียนร้อยละ  ๘๖.๐๒  อยู่ในระดับดีเยี่ยม   
และ นักเรียนร้อยละ   ๑๑.๖๑  อยู่ในระดับดี 
 
 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ของนักเรียนระดับช้ัน ป.๑-ม.๓ จ านวน ๑๕๕ คน 

สมรรถนะ 
จ านวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
ดีเยี่ยม ดี พอใช้/ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่าน 

คน % คน % คน % คน % 

๑.ความสามารถในการสื่อสาร ๑๕๕ 
๑๒

๓ ๗๙.๓๕ ๒๘ ๑๘.๐๖ ๒ ๑.๒๙ 
- - 

๒.ความสามารถในการคิด ๑๕๕ 
๑๑

๖ ๗๔.๘๔ ๓๒ ๒๐.๖๕ ๖ ๓.๘๗ 
- - 

๓.ความสามารถในการแก้ปัญหา ๑๕๕ 
๑๑

๐ ๗๐.๙๗ ๓๘ ๒๔.๕๒ ๗ ๔.๕๒ 
- - 

๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๑๕๕ 
๑๓

๑ ๘๔.๕๒ ๒๔ ๑๕.๔๘ 
- - - - 

๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี ๑๕๕ 
๑๒

๕ ๘๐.๖๕ ๒๙ ๑๘.๗๑ ๑ ๐.๖๕ 
- - 

 ๗๗๕ 
๖๐

๕ ๗๘.๐๖ 
๑๕

๑ ๑๙.๔๘ ๑๖ ๒.๐๖ 
- - 

 
ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน พบว่า นักเรียนร้อยละ   ๗๘.๐๖       อยู่ในระดับดีเยี่ยม  

และ นักเรียนร้อยละ    ๑๙.๔๘     อยู่ในระดับดี 
 
 

 
 
 


