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คำนำ 
 
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 เล่มนี้ จัดทำขั้นเพื่อแสดงถึงความสำเร็จของ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ซึ่งบ่งบอกถึงการพัฒนางานและผลสำเร็จตามกลยุทธ์ จุดเน้น
และเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ อย่างไรก็ตามการดำเนินงานท่ีนำเสนอในเอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ภารกิจงานในสถานศึกษา ซึ่งยังมีอีกหลากหลายงานท่ีไม่สามารถสรุปไว้ในเอกสารนี้ได้ท้ังหมด 
 ผลสำเร็จท่ีเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นต้ังใจการในการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบกับการร่วม
แรงร่วมใจจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โรงเรียนบ้านป่าเหมือด จึงขอบขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชน ตลอดจน
หน่วยงานทุกภาคส่วนท่ีมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคล่ือนการบริหารจัดการสถานศึกษา 
จนประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษาต่อไปในดียิ่งขึ ้น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์แก่
องค์กร หน่วยงาน ประชาชน และผู้ท่ีมีความสนใจท่ัวไป 
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สารบัญ 
 

หน้า 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐาน 1 
 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 1 
 ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 1 
 เขตบริการของโรงเรียน 2 
 แผนผังของโรงเรียน 3 
 โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 4 
 ข้อมูลครูและบุคลากร 7 
 ข้อมูลจำนวนนักเรียน 8 
 
ตอนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 10 
 วิสัยทัศน์ 10 
 พันธกิจ 10 
 เป้าประสงค์ 10 
 ตัวบ่งช้ีความสำเร็จ 11 
  
ตอนที่ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 15 
 กลยุทธ์สถานศึกษา 15 
 ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 15 
 เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 16 
 โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 18 
  
ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 23 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน 23 
 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 27 
 ผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 29 
  
ตอนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 38 
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 38 
 ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 39 
 แนวทางการพัฒนาในอนาคต 41 
 ความต้องการช่วยเหลือ 41 
 
ภาคผนวก 42 
 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 42 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
 

14. ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน 
 เดิมชุมชนบ้านป่าเหมือดแห่งนี้ มีสภาพเป็นป่ารกร้างมีต้นไม้ชนิดหนึ่งชื ่อว่า “ต้นเหมือด” 
ขึ้นอยู่รวมกับไม้อื่น ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ประชาชนได้อพยพโยกย้ายจากถิ่นอื่นเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวน
มาก ต่อมาผู้นำหมู่บ้านได้มองเห็นความสำคัญทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา จึงได้ร่วมมือร่วม
ใจกันจัดต้ังโรงเรียนขึ้นในครั้งนั้น เมื่อปี พ.ศ. 2504 ในพื้นท่ีท้ังส้ิน 7 ไร่ 20 ตารางวา โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อ
วันท่ี 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504 ผู้ริเริ่มคือ นายสมเกียรติ  สมฤทธิ์ ปลัดอำเภอแม่สาย  นายองค์การ 
อนุศาสนานันท์ ศุลกากรแม่สาย  นายศรินทร์  กล่ินขจร ศุลกากรแม่สาย  ร.ต.อ.ชิน  โพธิ์ทอง  ผบ.หมวด 
ต.ชด. 37 อำเภอแม่สาย  นายเจริญ วิบูลชัย  ร.ต.ท.พันธ์เลิศ  สังข์ศิลปะไชย  พ่อเลี้ยงบุญยืน  ศรีสมุทร 
คหบดีชาวแม่สาย และนายสมชาย  อุ่นจิตต์ ได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์จัดหาเงินทุนครั้งแรก 30 ,000.00 
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ต่อมานายเสริมศักด์ิ  โคจรสวัสด์ิ  นายอำเภอแม่สาย ได้ขอความร่วมมือจาก
ข้าราชการทุกฝ่าย พ่อค้า และประชาชนได้จัดหาทุนสมทบ โดยเริ่มวางศิลาฤกษ์ก่อสร้าง เมื่อวันท่ี 7 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2504  เวลา 10.30 น. ตรงกับวันจันทร์ เดือน 6 แรม 8 ค่ำ ปีจอ โดยมีนายเครือ  สุวรรณ
สิงห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในพิธี โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านป่า
เหมือด” 
 
2. ข้อมูลท่ัวไปของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด ตั้งอยู่หมู่ที ่ 8 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
รหัสไปรษณีย์ 57130  โทรศัพท์ 053-731766   
 จัดตั้ง และเปิดทำการสอน เมื่อวันที่วันท่ี 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2504  นับถึงปีพุทธศักราช 
2563 รวมเป็นเวลา 59 ปี ปัจจุบันทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล จนถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 ท่ีต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้  
  ทิศเหนือ จรดกับ  ถนนซอย 2 บ้านป่าเหมือดสันติสุข 
  ทิศใต้  จรดกับ  ถนนซอย 3 บ้านป่าเหมือดสันติสุข 
  ทิศตะวันออก จรดกับ  หมู่บ้านป่าเหมือดสันติสุข 
  ทิศตะวันตก จรดกับ  ถนนพหลโยธิน  
 
 2.1 ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
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 2.2 อักษรย่อโรงเรียน 

ป.ม. 
 

 2.3 สีประจำโรงเรียน 
 

 

   

 
สีฟ้า = คุณธรรมความดีท่ีต้องมีคู่ตัวนักเรียนบ้านป่าเหมือดทุกคน 

  สีแดง = ความรู้ความสามารถทางวิชาการท่ีนักเรียนมีตรงตามหลักสูตร 
 
 2.4 คติพจน์ 

ธํมจารี   สุขํ เสติ 

หมายถึง   ประพฤติธรรม  อยู่เป็นสุข 

 
 2.5 คำขวัญ 

สร้างพื้นฐานความดี สู่ชุมชน 

 
 2.6 อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

มีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 

 
 2.7 เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

โรงเรียนมุง่พัฒนาความรู้ ควบคู่คุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี 

 
3. เขตบริการของโรงเรียน 
 3.1 บ้านป่ายางใหม่ หมู ่4  ตำบลเวียงพางคำ 
 3.2 บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ    หมู่ 5  ตำบลเวียงพางคำ 
 3.2 บ้านป่าเหมือดสันติสุข    หมู ่8  ตำบลเวียงพางคำ 
 3.4 บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ   หมู ่9  ตำบลเวียงพางคำ 
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4. แผนผังของโรงเรียน 
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5. โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป 
1.  การพัฒนาหรือการ

ดำเนินการเกี่ยวกับการ
ให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 

2.  การวางแผนด้านการ
วิชาการ 

3.  การจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา 

4.  การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 

5.  การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้

 

1.  การจัดทำแผน
งบประมาณและคำขอ
ต้ังงบประมาณ เพื่อ
เสนอต่อเลขาธิการ
สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

2.  การจัดทำแผนการใช้
จ่ายเงิน ตามท่ีได้รับ
จัดสรรงบประมาณจาก
สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พื้นฐานโดยตรง 

1.  การวางแผน
อัตรากำลัง 

2.  การจัดสรรอัตรากำลัง
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

3.  การสรรหาและบรรจุ
แต่งต้ัง   

4.  การเปล่ียนตำแหน่งให้
สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครุและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

1.  การพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 

2.  การประสานงานและ
พัฒนาเครือข่าย
สถานศึกษา 

3.  การวางแผนการ
บริหารงาน
การศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนานโยบายและ
แผน 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 

สภานักเรียน สมาคมศิษย์เก่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 
 

คณะครู/บุคลากรทางการศึกษา 
 

หัวหน้างานบริหาร 4 ฝ่าย 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน (ต่อ) 

 
 
 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป 
6.  การวัดผล ประเมินผล 

และดำเนินการเทียบโอน
ผลการเรียน 

7.  การวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 

8.  การพัฒนาและส่งเสริม
ให้เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดให้มีให้ใช้
แหล่งเรียนรู้ 

9.  การนิเทศการศึกษา    
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกนั

คุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา 

12. การส่งเสริมชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งทาง
วิชาการ 

13. การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษา
และองค์กรอื่น 

14. การส่งเสริมและ
สนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงาน 
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

 

3.  การอนุมัติการจ่าย
งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร  

4.  การขอโอนและการขอ
เปล่ียนแปลง
งบประมาณ 

5.  การรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
งบประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตาม
และรายงานการใช้
ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

8.  การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

9.  การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เกี่ยวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 

10. การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

11. การวางแผนพัสดุ
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  

5.  การดำเนินการ
เกี่ยวกับการเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
8.  การดำเนินการทาง

วินัยและการลงโทษ 
9.  การส่ังพักราชการและ

การส่ังให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน 

10. การรายงานการ
ดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 

11. การอุทธรณ์และการ
ร้องทุกข์ 

12. การจัดระบบและการ
จัดทำทะเบียนประวัติ 

13. การจัดทำบัญชีรายช่ือ
และการให้ความเห็น
เกีย่วกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

14. การส่งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

15. การส่งเสริมและยก
ย่องเชิดชูเกียรติ  

5.  การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนา
องค์กร 

6.  การพัฒนามาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน    

7.  งานเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

8.  การดำเนินงานธุรการ   
9.  การดูแลอาคารสถานท่ี

และส่ิงแวดล้อม 
10. การจัดทำสำมะโน

ประชากร 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความคิดเห็น

เกี่ยวกับการจัดต้ัง ยุบ 
รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 

13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตาม
อัธยาศัย 

14. การระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา 

15. การไปทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงาน

กิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์

งานการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคลากร งานบริหารท่ัวไป 
15. การจัดทำระเบียบและ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 

16. การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 

17. การพัฒนาส่ือ และใช้ส่ือ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 

12. การกำหนดรูปแบบ
รายการ หรือ
คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือส่ิงก่อสร้าง
ท่ีใช้งบประมาณเพื่อ
เสนอต่อเลขาธิการ13. 
การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการ
จัดทำและจัดหาพัสดุ 

14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล 

บำรุงรักษาและ
จำหน่ายพัสดุ 

16. การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน 

17. การรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน 

19. การจัดทำบัญชีการเงิน 
20. การจัดทำรายงาน

ทางการเงิน และงบ
การเงิน 

21. การจัดทำหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียนและรายงาน 

16. การส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

17. การส่งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม
สำหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

18. การริเริ่มส่งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

19. การพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

20. ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสถานศึกษา เป็น
แบบอย่างท่ีดีในการ
ดำเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

18. การส่งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการ
จัดการศึกษา  ของ
บุคคล องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นท่ีจัด
การศึกษา 

19. งานประสานราชการ
ส่วนภูมิภาคและส่วน
ท้องถิ่น 

20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

21. การจัดระบบการ
ควบคุมภายใน
หน่วยงาน 

22. แนวทางการจัด
กิจกรรมเพื่อ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน 
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6. ข้อมูลครูและบุคลากร 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วิทยฐานะ 
ตำแหน่ง
เลขที่ 

อันดับ ค.ศ. 

1 นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ ผอ. ชำนาญการพิเศษ 5396 3 
2 นางกีรติกา  แสนมา รอง ผอ. ชำนาญการพิเศษ 5401 3 
3 นางบัวจันทร์  ขุนซาง ครู ชำนาญการพิเศษ 5400 3 
4 นายวิเชียร  มอญแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ 7292 3 
5 นางสาวอรุนณี  บุญตั้ง ครู ชำนาญการพิเศษ 4691 3 
6 นางสาวอาภรณ์  แซ่อัง ครู ชำนาญการพิเศษ 5412 3 
7 นางพรรณี  ทรายหมอ ครู ชำนาญการพิเศษ 5410 3 
8 นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล ครู ชำนาญการพิเศษ 5398 3 
9 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ ครู ชำนาญการพิเศษ 5403 3 
10 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน ครู ชำนาญการพิเศษ 5347 3 
11 นางกนิษฐา  มาไกล ครู ชำนาญการพิเศษ 5735 3 
12 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน ครู ชำนาญการพิเศษ 5465 3 
13 นางสาวเตือนใจ  เธยีรประมุข ครู ชำนาญการพิเศษ 5404 3 
14 นางสาวกาญจนา  คำดี ครู ชำนาญการพิเศษ 5626 3 
15 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม ครู ชำนาญการพิเศษ 1484 3 
16 นางจันทร์ดี  คำสัจ ครู ชำนาญการ 5406 2 
17 นายพนมกร  กองแสง ครู ชำนาญการ 5411 2 
18 นางรักษิณา  กิจรักษ์ ครู ชำนาญการ 3549 2 
19 นายบรรจบ  ไชยอาม ครู ชำนาญการ 9644 2 
20 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ ครู ชำนาญการ 5413 2 
21 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู ครู - 4039 1 
22 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี ครู - 7933 1 
23 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงลานนา  รักงาม ครู - 1021 1 
24 นางสาวริญญาภัสร์  ปัญจพงศ์จรัส ครู - 5407 1 
25 นายนชวนนท์  สุนทรสุข ครู - 5399 1 
26 นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ ครู - 5414 1 
27 นายอานนท์  อุทธิยา ครู - 5415 1 
28 นายจันทรัตน์  วงชารี ครู - 4045 1 
29 นางสาวนฤมล  พินใจ ครู - 11508 1 
30 นายธนวัฒน์  จวรรณตุม ครู - 5402 1 
31 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต ครูผู้ช่วย - 2428 - 
32 นายธัณวัฒน์  อุดหมอ ครูผู้ช่วย - 3555 - 
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พนักงานราชการ และครูอัตราจ้าง 
ท่ี ชื่อ-สกุล วุฒ ิ วิชาเอก จ้างด้วยเงิน 
1 นายภัทรวุธ  พ้นภัย วท.บ. พลศึกษา งบประมาณ 
2 สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ บธ.บ. การจัดการท่ัวไป งบประมาณ 
3 นางสาวศิริยา  สมบูรณ์ ศศ.บ. ภาษาจีน งบประมาณ 
4 นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ ศศ.บ. สังคมศึกษา งบประมาณ 
5 นายกริช  อึ้งอภิธรรม วท.บ. วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประชารัฐ 
 

จำนวนครูท่ีสอนวิชาตรงเอก  32  คน คิดเป็นร้อยละ  91.43 
จำนวนครูท่ีสอนตรงความถนัด  1  คน คิดเป็นร้อยละ  2.86 

 
7. ข้อมูลจำนวนนักเรียน 
 7.1 ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายนน 2563 ปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชาย หญิง 

ระดับชั้นอนุบาล 
อนุบาล 1 - - - - - 
อนุบาล 2 1 9 13 22 22 
อนุบาล 3 2 14 23 37 19 

รวม 3 23 36 59  
ระดับชั้นประถมศึกษา 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2 33 30 63 32 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 2 27 30 57 29 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2 28 42 70 35 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 2 30 29 59 30 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 2 31 33 64 32 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 2 37 40 77 39 

รวม 12 186 204 390  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 2 48 47 95 48 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 35 35 70 35 
มัธยมศึกษาปีท่ี  2 37 33 70 35 

รวม 6 120 116 236  
รวมทั้งสิ้น 21 329 355 684  
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 7.2 ข้อมูลจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา 

ระดับชั้น 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
อนุบาล 83 74 65 67 59 

ประถมศึกษา 396 378 361 373 390 
มัธยมศึกษา 198 193 182 188 236 
รวมทั้งสิ้น 677 645 608 628 684 
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ตอนที่ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 

14. วิสัยทัศน์ 
  ภายในปกีารศึกษา 2567 โรงเรียนบ้านป่าเหมือดจะมีมาตรฐานด้านการบริหารจัดการ ด้านการ
จัดการเรียนการสอน และด้านคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด บนพื้นฐานของความรู้  
คู่คุณธรรม ความพอเพียงและแนวทางวิถีพุทธ โดยใช้เทคโนโลยีส่งเสริมและสนับสนุนร่วมกับเครือข่าย
ทางการศึกษา 
 
2. พันธกิจ 
 1. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ การบริหารท่ัวไป โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
 2. ครูผู้สอนมีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูมืออาชีพใน
ศตวรรษที่ 21 มีเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลเพื่อสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง 
 3. พัฒนา และส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 4. ปลูกฝัง และส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ความพอเพียง และแนวทางวิถีพุทธ 
 
3. เป้าประสงค์ 
 1. ผู ้บริหารมีการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ การบริหารท่ัวไป โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
 2. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21  
มีเทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลเพื่อสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง 
 3. นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ สามารถใช้
เทคโนโลยีในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมอันดีงาม บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ความพอเพียง และแนวทางวิถีพุทธ 
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4. ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
 4.1 ระดับปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

2. เด็กร้อยละ 80 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. เด็กร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. เด็กร้อยละ 90 ขึ้นไป มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ

แสวงหาความรู้ได้ 
 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหม้ี
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยการออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเตรียม
ความพร้อมแก่เด็กปฐมวัย 

2. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป จบเอกปฐมวัย หรือมีประสบการณ์ด้านการสอนปฐมวัยมากกว่า 
3 ปีขึ้นไป 

3. ครูปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการพัฒนาให้มีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ์ และการประเมินพัฒนาการของเด็กใช้
ประสบการณ์สำคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม 

4. ครูปฐมวัยร้อยละ 90 ข้ึนไป มีการสังเกตและประเมินพัฒนาของเด็กเป็นรายบุคคล 
5. ครูปฐมวัยร้อยละ 90 ข้ึนไป มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กและครอบครัว 
6. ครูและนักเรียนปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีมีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และ

เอื้อต่อการเรียนรู้ 
7. ครูและนักเรียนปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป มีความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อมภายในและ

ภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม 
8. ครูปฐมวัยร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการอำนวยความสะดวกและให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสน

สนเทศ วัสดุและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เด็ก 
9. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา PAMUED model ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาและเน้นคุณภาพของเด็กปฐมวัยเป็นสำคัญ เช่ือมโยง
กับชีวิตจริง 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

1. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ข้ึนไป มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
2. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไปจัดทำแผนการจัดประสบการณ์จากการวิเคราะห์มาตรฐาน 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านท้ัง
ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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3. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงประสบการณ์เดิมให้เด็กมี
โอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการ
เรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ลงมือ กระทำ และสร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 

4. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ข้ึนไป จัดห้องเรียนสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพื้นท่ีแสดงผลงาน
เด็ก พื้นที่สำหรับมุมประสบการณ์ และการจัดกิจกรรม โดยเด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน 

5. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ 
และวิธีการเรียนรู้ของเด็ก 

6. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไป ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม และกิจวัตรประจำวันด้วย
เครื่องมือ และวิธีการท่ีหลากหลาย 

7. ครูปฐมวัย ร้อยละ 90 ขึ้นไปวิเคราะห์ผลการประเมินพัฒนาการเด็ก โดย ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และนำผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด
ประสบการณ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

14.6 ระดับขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยของแต่
ละระดับช้ันในระดับดีขึ้นไป 

2. นักเรียน ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการอ่าน การเขียน ส่ือสารภาษาอังกฤษของแต่
ละระดับช้ันในระดับดีขึ้นไป 

3. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดคำนวณของแต่ละระดับชั้นในระดับดีขึ้น
ไป 

4. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ในระดับดีขึ้นไป 

5. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม/ช้ินงาน/โครงงาน (กลุ่มหรือ
เด่ียว) อย่างน้อย 1 ช้ินงาน 

6. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
ระดับดีขึ้นไป 

7. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ต้ังแต่ระดับ 2 
(เกรด 2) ขึ้นไป ตามหลักสูตรท่ีสถานศึกษากำหนด 

8. นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 80 ขึ้นไป มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน งานอาชีพ อย่างน้อย 1 อย่าง 

9. นักเรียนร้อยละ 90 ข้ึนไป มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ระดับดีขึ้นไป 
10. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการอนุร ักษ์ สืบสานวัฒนธรรม 

ประเพณีไทย 
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11. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
ระดับดีขึ้นไป 

12. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
มีสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยท่ีดี ปลอดจากส่ิงเสพติด อบายมุข และปัญหาต่าง ๆ 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการกำหนด/รับทราบถึงเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 

2. โครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90 ข้ึนไป ได้ดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนการปฏิบัติงาน 
3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการกำหนดภาระหน้าท่ี 

จัดแบ่งงาน สายงาน หน้าท่ี ความรับผิดชอบ การปฏิบัติงาน ตามความสามารถและเหมาะสมกับงาน 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการระบบบริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา PAMUED model ท่ีส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ 90 ขึ้นไป เป็นไป

ตามข้ันตอน และระยะเวลาท่ีกำหนด 
7. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ร้อยละ 90 ข้ึนไป ครุภัณฑ์ท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และบริบทท้องถิ่น 
9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป ได้รับการนิเทศภายในสถานศึกษาอย่างเต็ม

รูปแบบ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
10. ผู ้บริหาร/ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ ้นไป ได้ร ับการพัฒนา และมี

คุณลักษณะท่ีดีตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน/วิชาชีพ 
11. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลงานและเป็นต้นแบบ/ได้รับรางวัล/

ได้รับเชิญเป็นวิทยากร 
12. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ

ต่อการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 90 ขึ้นไป สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
13. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ข้ึนไป เข้าถึงการมีระบบการสุขาภิบาลท่ีดี 
14. นักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีสภาพแวดล้อมปลอดภัย และเอื้อต่อการ

เรียนรู้ 
15. ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องสมุด ห้องปฏิบัติงานช่าง ฯลฯ ร้อย

ละ 90 ขึ้นไป ผ่านการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
16. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป เข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการเรียนรู้

อย่างเพียงพอ 
17. การดำเนินโครงการ/กิจกรรมจัดหา/ซ่อม/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ สื ่อ เทคโนโลยี

สารสนเทศ ร้อยละ 90 ข้ึนไป สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
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18. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ขึ้นไป นำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการ การพัฒนาการเรียนการสอน 
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถ
สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประยกุต์ใช้ในชีวิตได้ 

2. ครู ร้อยละ 90 ข้ึนไป มีบันทึกหลังการสอน ท่ีสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ 
3. โครงการ/กิจกรรมที ่ช่วยส่งเสริมหรือแก้ปัญหานักเรียน ร้อยละ 90 ขึ ้นไป สำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ 
4. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป พัฒนากลวิธี/เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ใน

แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
5. ครูและนักเรียน ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการผลิต/จัดหา/ใช้ สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ท่ี

สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และความต้องการของผู้เรียน 
6. ครู ร้อยละ 90 ข้ึนไป มีข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
7. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการวิเคราะห์ผู ้เรียนเป็นรายบุคคล และนำข้อมูลมาใช้ในการวาง

แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
8. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
9. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ สร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนุกในการเรียนรู้ 
10. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีแผนการวัดผลประเมินผลผู้เรียนที่ชัดเจน มีการกำหนดสัดส่วน

คะแนน จำนวนช้ินงาน และการวัดพฤติกรรมนักเรียน 
11. ครู ร้อยละ 90 ข้ึนไป ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนนำไปใช้ประโยชนืได้ 
12. ครู ร้อยละ 90 ขึ้นไป มีผลงานวิจัยในชั้นเรียนที่มีคุณภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ 
13. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ข้ึนไป เข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ และมี

การรายงานผลการแก้ปัญหา/ผลการพัฒนา 
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ตอนที่ 3 กลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

14. กลยุทธ์สถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
  กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
 
2. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
 

ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ : นักเรียนมีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ มีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 
1. การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้เรียน 

1. โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล 

2. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษากำหนด

และสามารถอยู่ร่วมกันผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  
บนความแตกต่างและหลากหลาย 

5. นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
เป้าประสงค์ : ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
และจริยธรรมอันดีงาม บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ความพอเพียง และแนวทางวิถีพุทธ 
2. การพัฒนาการศึกษาเพื่อความ
ม่ันคง 

6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  
มีคุณธรรม จริยธรรมอันดีงาม บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม 
ความพอเพียง และแนวทางวิถีพุทธ 

7. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันจากภัยในทุกรูปแบบ 
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ประเด็นกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ : ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษ
ท่ี 21 มีเทคนิคการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างหลากหลาย สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลเพื่อสะท้อนคุณภาพผู้เรียนตามสภาพจริง 
3. การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 

8. ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ
เป็นครูมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 

9. ครูผู้สอนมีเทคนิคการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นสำคัญอย่าง
หลากหลาย 

10. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านพหุปัญญา ได้รับการ
เพิ่มพูนองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มีโอกาสได้แสดงผล
งานเชิงประจักษ ์

4. การสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 

11. ครูผู้สอนสามารถใช้ส่ือ และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน ในการเพิ่มพูนองค์ความรู้แก่นักเรียน 
และเข้าถึงส่ือ เทคโนโลยีการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 

12. ครูผู้สอนมีฐานข้อมูลนักเรียน สำหรับการจัดการเรียนการ
สอน และการวัดและประเมินผลเพื่อสะท้อนคุณภาพ
นักเรียนตามสภาพจริง 

เป้าประสงค์ : ผู้บริหารมีการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพด้านการบริหารงานวิชาการ บุคลากร 
งบประมาณ การบริหารท่ัวไป โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม และโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

13. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านส่ิงแวดล้อม 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการของสถานศึกษา 

14. โรงเรียนมีระบบบริหารงาน 4 ฝ่ายแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

 
3. เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2564 
 3.1 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2563 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 3 
วิชาภาษาไทย 54.80 56.44 
วิชาภาษาอังกฤษ 41.47 42.71 
วิชาคณิตศาสตร์ 21.41 22.05 
วิชาวิทยาศาสตร์ 34.26 35.29 
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  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2563 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงขึน้ ร้อยละ 3 
วิชาภาษาไทย 51.99 53.55 
วิชาภาษาอังกฤษ 30.31 31.22 
วิชาคณิตศาสตร์ 20.25 20.86 
วิชาวิทยาศาสตร์ 27.19 28.01 

 
 3.2 ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2563 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 3 
ด้านคณิตศาสตร์ 35.75 36.82 
ด้านภาษาไทย 48.34 49.79 

 
 3.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

รายวิชา 
ปีการศึกษา 2563 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 3 
การอ่านออกเสียง 56.64 58.34 
การอ่านรู้เรื่อง 71.21 73.35 

 
 3.4 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 เฉล่ียร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 เป้าหมาย ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 84.24 88.45 
คณิตศาสตร์ 82.89 87.03 
วิทยาศาสตร์ 74.47 78.19 
สังคมศึกษา 89.56 94.04 
สุขศึกษาฯ 92.63 97.26 

การงานอาชีพ 92.63 97.26 
ศิลปะ 81.58 85.66 

ภาษาต่างประเทศ 76.84 80.68 
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

 

โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 
กลยุทธ์ที่ 1 การ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพนักเรียน 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

10,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

โครงการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา 

35,000 นายพนมกร  กองแสง 

โครงการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

5,000 นางกีรติกา  แสนมา 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
สำหรับเด็กปฐมวัย 

5,000 ครูระดับปฐมวัยทุกคน 

โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษา 

500 ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 

กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับอนุบาล 

5,000 ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 

โครงการเข้าค่ายพัฒนาทักษะ
ทางภาษา 

30,000 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ และ
นางสาวศิริยา  สมบูรณ์ 

โครงการส่งเสริม/เข้าค่าย
พัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ 

15,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
และนายธนวัฒน์  จวรรณตุม 

โครงการรักการอ่าน 45,000 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

36,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
และนางสาวอรุนณ๊  บุญตั้ง 

โครงการเข้าค่ายพัฒนา
คุณภาพนักเรียน 

60,000 นายพนมกร  กองแสง 

โครงการค่ายวิชาการเพื่อ
ยกระดับผลการทดสอบ
ระดับชาติ 

16,000 นายพนมกร  กองแสง และ
นางสาวกาญจนา  คำดี 

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม
เวลารู้ 

3,000 นางสาวริญญาภัสร์   
ปัจจพงศ์จรัส และ 
นาวสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียน 

82,000 นางกีรติกา  แสนมา และ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

โครงการวันสำคัญ 44,000 นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ
และค่านิยมท่ีดีในสถานศึกษา 

4,000 นายบรรจบ  ไชยอาม 

 โครงการธนาคารโรงเรียน 5,000 นางสาวอรุนณี  บุญตั้ง 
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กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 
โครงการจัดหาวัสดุฝึกงาน
อาชีพ 

175,000 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

โครงการ รร.ประชารัฐ 55,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
โครงการบริษัทสร้างการดี 12,000 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ 
โครงการเข้าค่ายทักษะพัฒนา
อาชีพ 

10,000 นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
 

กลยุทธ์ที่ 2 จัด
การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

30,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

35,000 นางสาวนฤมล  พินใจ 
นางสาวณัฐพร  ขุ่นขะ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

โครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

30,000 นางกีรติกา  แสนมา 

โครงการสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และแอลกอฮอล์ 

10,000 นางกีรติกา  แสนมา 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียน 

22,631 นางพรรณี  ทรายหมอ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

โครงการจ้างบุคลากรช่วยสอน
ระดับช้ันอนุบาล 

72,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 

โครงการจัดหาครูสอน
ภาษาต่างประเทศ 

72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

30,000 นางกีรติกา  แสนมา 

โครงการแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวง-
ขุนน้ำนางนอน 

20,000 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 
และนายธนวัฒน์  จวรรณตุม 

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 130,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นางพรรณี  ทรายหมอ 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
นางสาวอรุนณี  บุญตั้ง 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

กิจกรรมทัศนศึกษา 302,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
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กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

กิจกรรมพัฒนาห้องเรียน
มาตรฐาน 

228,900 ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นายพนมกร  กองแสง 

โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

90,000 นางกีรติกา  แสนมา 

โครงการเสริมทักษะด้าน
ดนตรี 

25,000 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 
นายนชวนนท์  สุนทรสุข 
นายภัทรวุธ  พ้นภัย 

โครงการส่งเสริมทักษะด้าน
กีฬา 

60,000 นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
นายบรรจบ  ไชยอาม 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นายจันทรัตน์  วงชารี 

โครงการแข่งขันกีฬา 100,000 นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

โครงการแข่งขันคุณธรรม 15,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 45,000 นายภัทรวุธ  พ้นภัย 

นายบรรจบ  ไชยอาม 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้าง
โอกาสในการเข้าถึง
บริการการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีมาตรฐาน 
และลดความเหล่ือม
ล้ำทางการศึกษา 

โครงการส่งเสริมความรู้และ
ทักษะด้าน ICT สำหรับครูยุค
ใหม่เพื่อสนับสนุน
ประสิทธิภาพการสอน 

10,000 นายกริช  อี้งอภิธรรม 

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์
ทดแทน 

70,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

 โครงการจัดหาส่ือการเรียน
การสอน 

23,689 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

โครงการจัดหาวัสดุฝึก/สอน/
สอบ ครูสอนเวียน 

30,000 นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 

โครงการซ่อมบำรุง
คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ 
(True) 

50,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

โครงการปรับปรุงระบบ
อินเตอร์เน็ต 

10,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

โรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร.3



21 
 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

 

กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 
โครงการจัดหาเครื่อง
บันทึกภาพและเสียง 

35,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ด้านการจัดการระบบ
สารสนเทศและห้องสมุด
ออนไลน์ในโรงเรียน 

20,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

โครงการเข้าค่าย ICT ระดับ
ปฐมวัย 

5,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 

กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
ศึกษา 

80,000 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู 

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

10,000 นายพนมกร  กองแสง 

โครงการสร้างครูมืออาชีพด้วย
การพัฒนาระบบ PLC 

9,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ 5 จัด
การศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงห้อง
สำนักงาน 

50,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้อง
ประชุมและสำนักงาน 

12,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

โครงการจัดหาป้ายสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู ้

50,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 

โครงการจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้  

120,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 

โครงการซ่อมแซมวัสดุ
อุปกรณ์สำนักงาน 

20,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

โครงการปรับปรุงห้องเรียน
ปรับอากาศ 

93,000 นายนชวนนท์  สุนทรสุข 

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 6,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
โครงการจัดหายานพาหนะนำ
นักเรียนไปแหล่งเรียนรู ้

120,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 50,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
โครงการจัดหาและซ่อมแซม
ครุภัณฑ์/อุปกรณ์สำหรับการ
จัดการเรียนการสอน 

100,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

โครงการเกษตรอินทรีย์ 15,000 สอ.นพพล  ภิญโญโรจนาภรณ์ 
กิจกรรมห้องน้ำสุขสันต์ 9,000 นายจันทรัตน์  วงชารี 
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กลยุทธ์ โครงการ งบประมาณ (บาท) ผู้รับผดิชอบ 
กิจกรรมเขตสะอาด 20,000 นายบรรจบ  ไชยอาม 
กิจกรรมชุมนุมปรับภูมิทัศน์ 50,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว 

กลยุทธ์ที่ 6 ปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัด
การศึกษา 

โครงการสัมมนาการเรียนการ
สอน 

50,000 นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ 

โครงการประชุมผู้ปกครอง 5,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 1,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ 
โครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

93,892 นายวิเชียร  มอญแก้ว 

โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน 

5,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

โครงการจัดหาบุคลากร
สนับสนุน (แม่บ้าน) 

72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์ 

โครงการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 

20,000 นางบัวจันทร์  ขุนซาง 

โครงการบริหารงานพัสดุ 10,000 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
โครงการจัดทำทะเบียนและ
จัดเก็บหลักฐานทางการเงิน 

8,000 นางกนิษฐา  มาไกล 

โครงการงานทะเบียนโรงเรียน 7,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
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ตอนที่ 4 ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2564 
 

14. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

14.6 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
(+) สูงกว่า (-) ต่ำกว่า 

ระดับประเทศ 
วิชาภาษาไทย 56.06 47.86 50.38 +5.68 
วิชาภาษาอังกฤษ 45.16 34.72 39.22 +5.94 
วิชาคณิตศาสตร์ 41.76 35.67 36.83 +4.93 
วิชาวิทยาศาสตร์ 32.00 33.75 34.31 -2.31 

 

 
   
 
 
 

56.06

41.76

32

45.16
47.86

35.67
33.75 34.72

50.38

36.83
34.31

39.22

0

10

20

30

40

50

60

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี คะแนนเฉล่ียระดับประเทศโรง
เรีย

นบ
้าน

ป่า
เหม

ือด
 สพ

ป.ช
ร.3



24 
 

  

โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

 

  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
(+) สูงกว่า (-) ต่ำ
กว่า ระดับประเทศ 

วิชาภาษาไทย 62.05 48.17 51.19 +10.86 
วิชาภาษาอังกฤษ 31.05 26.89 31.11 -0.06 
วิชาคณิตศาสตร์ 24.72 21.86 24.47 +0.25 
วิชาวิทยาศาสตร์ 30.77 24.47 31.45 -0.68 

 

 
 
  จากการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของโรงเรียน
บ้านป่าเหมือด กับระดับประเทศ ปีการศึกษา 2564 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
พบว่า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ แต่มีค่าเฉล่ียสูง
กว่าระดับเขตพื้นท่ีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ปีการศึกษา 2564 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

คะแนนเฉล่ียของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียระดับเขตพื้นท่ี คะแนนเฉล่ียระดับประเทศ
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 1.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
(+) สูงกว่า (-) ต่ำกว่า 

ระดับประเทศ 
ด้านคณิตศาสตร์ 62.54 38.91 49.44 13.10 
ด้านภาษาไทย 72.14 46.66 56.14 17.00 
รวมความสามารถ

ทั้ง 2 ด้าน 
67.34 42.79 52.80 14.54 

 

 
 
  จากการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ของโรงเรยีน
บ้านป่าเหมือด ปีการศึกษา 2564 พบว่า ทั้งด้านภาษาไทย และด้านคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับประเทศ  
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ด้านคณิตศาสตร์ ด้านภาษาไทย เฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
ปีการศึกษา 2564

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นท่ี ระดับประเทศ
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 1.3 ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) 

ด้าน 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน 
ระดับเขต

พื้นที ่
ระดับประเทศ 

(+) สูงกว่า (-) ต่ำกว่า 
ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 69.81 63.80 69.95 -0.14 
การอ่านรู้เรื่อง 67.81 68.27 72.79 -3.98 

รวม
ความสามารถทั้ง 

2 ด้าน 
68.81 66.03 71.38 -2.57 

 

 
 

  จากการเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ของ
โรงเรียนบ้านป่าเหมือดกับระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2564 พบว่า ทั้งสองด้านมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ แต่ด้านการอ่านออกเสียง และคะแนนเฉลี่ยความสามารถทั้งสองด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า
ระดับเขตพื้นท่ี  
 
 
 
 

69.81

67.81
68.81

63.8

68.27

66.03

69.95

72.79

71.38

58

60

62

64

66

68

70

72

74

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน

ผลการประเมินการความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน 
(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉล่ียร้อยละของโรงเรียน คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดับเขตพื้นท่ี

คะแนนเฉล่ียร้อยละของระดับประเทศ
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2. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
 

 2.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน : ระดับชั้นประถมศึกษา (ป.1-6) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน “ระดับดี” เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ    
ผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562-2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ร้อยละของผู้เรียน/ 

ปีการศึกษา 
ผลต่าง 2562-

2563 
ร้อยละของผู้เรียน/ 

ปีการศึกษา 
ผลต่าง 2563-

2564 
2562 2563 เพิ่ม(+) ลด(-) 2564 เพิ่ม(+) ลด(-) 

ภาษาไทย 79.28 84.24 +4.96 82.40 -1.84 
คณิตศาสตร์ 79.64 82.89 +3.25 83.62 +0.73 
วิทยาศาสตร์ 78.96 74.47 -4.49 77.12 +2.65 
สังคมศึกษา 77.79 89.56 +11.77 85.57 -3.99 
สุขศึกษาฯ 96.02 92.63 -3.39 89.73 -2.90 
การงานอาชีพ 90.84 92.63 +1.79 78.00 -14.63 
ศิลปะ 87.44 81.58 -5.86 88.26 +6.68 
ภาษาต่างประเทศ 73.19 76.84 +3.65 79.34 +2.50 

รวมเฉลี่ย 82.90 84.36 +1.46 83.00 -1.35 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2562-2564

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา2563 ปีการศึกษา2564
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 2.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียน : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) 
  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 ข้ึนไป ปีการศึกษา 2562-2564 

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละของผู้เรียน/ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 2562-
2563 

ร้อยละของผู้เรียน/ 
ปีการศึกษา 

ผลต่าง 2563-
2564 

2562 2563 เพิ่ม(+) ลด(-) 2564 เพิ่ม(+) ลด(-) 
ภาษาไทย 70.31 60.43 -9.88 73.89 13.46 
คณิตศาสตร์ 40.60 53.91 +13.31 57.79 3.88 
วิทยาศาสตร์ 64.10 63.48 -0.62 63.97 0.49 
สังคมศึกษา 48.40 56.38 +7.98 59.38 3.00 
สุขศึกษาฯ 96.90 96.09 -0.81 95.14 -0.95 
การงานอาชีพ 76.00 74.78 -1.22 50.00 -24.78 
ศิลปะ 96.90 84.35 -12.55 36.94 -47.41 
ภาษาต่างประเทศ 24.00 36.30 +12.30 36.94 0.64 

รวมเฉลี่ย 64.65 65.12 +0.47 59.26 -6.46 
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เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ได้ระดับ 2 ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ปีการศึกษา 2562-2564
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3. ผลการดำเนินงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
  (1) โครงการ/กิจกรรมท่ีประสบผลสำเร็จ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 10,000 9,459 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  
2 โครงการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา 
35,000 26,170 นายพนมกร  กองแสง  

3 โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา 5,000 - นางกีรติกา  แสนมา  
4 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย 
4.1 กิจกรรมขยับกายสบายชีวา 
4.2 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัย 
4.3 กิจกรรมคำเมอืงวันละคำ 
4.4 กิจกรรมนาฏศิลป์สำหรับเด็ก 
4.5 กิจกรรมกาดละอ่อน 
4.6 กิจกรรมหนูน้อยตาวิเศษ 

 
 

1,000 
1,000 

 
500 
500 

1,000 
1,000 

 
 

1,000 
- 
 
- 
- 

984 
- 

 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางสาวรัตติกาล  พันธ์ต๊ะ 

 

5 โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษา 500 500 ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม  
6 โครงการส่งเสริมทักษะทาง

วิทยาศาสตร์ 
6.1 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับอนุบาล 
6.2 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับประถม 
6.3 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย ระดับมัธยม 

 
 

5,000 
 

5,000 
 

5,000 

 
 

5,000 
 
- 
 

1,976 

 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
 
นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต 

 

7 โครงการเข้าค่ายเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร์ 

5,000 4,983 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  

8 โครงการรักการอ่าน 15,000 14,860 นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ  
9 โครงการมุมรักการอ่าน 40,000 40,000 นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข  
10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

10.1 กิจกรรมระดับประถมศึกษา 

10.2 กิจกรรมระดับมัธยมศึกษา 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

11 โครงการค่ายวิชาการเพื่อยกระดับ
ผลการทดสอบระดับชาติ (ONET) 
11.1 กิจกรรมระดับป.6 
11.2 กิจกรรมระดับม.3 

 
 

8,000 
8,000 

 
 

8,000 
8,000 

 
 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นายพนมกร  กองแสง 

 

12 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
12.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
(โครงการศิลปะ) 
12.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
 
12.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6  

 
 
 

5,000 
 

18,000 
 

10,000 

 
 
 

4,996 
 

12,000 
 
- 

 
 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
 
นางสาวริญญาภัสร์  
ปัญจพงศ์จรัส 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 

 

13 โครงการวันสำคัญ 
13.1 กิจกรรมวันไหว้คร ู
13.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
13.3 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
13.4 กิจกรรมวันพ่อและวนั
ภาษาไทยแห่งชาติ 
13.5 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และ
วันอาเซียน 
13.6 กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

 
5,000 

- 
9,000 
5,000 

 
10,000 

 
15,000 

 
2,850 

- 
4,250 
1,915 

 
10,000 

 
11,920 

 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
นางกนิษฐา  มาไกล 
นายธัณวัฒน์  อุดหมอ 
 
นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข 
 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

 

14 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีในสถานศึกษา (ด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร) 
14.1 กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
14.2 กิจกรรมสร้างวินัยนักเรียน 

 
 
 
 

1,000 
3,000 

 
 
 
 

995 
- 

 
 
 
 
นายบรรจบ  ไชยอาม 
นายบรรจบ  ไชยอาม/ 
นายจันทรัตน์  วงค์ชารี และ
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

 

15 โครงการธนาคารโรงเรียน - - นางสาวอรุณนี  บุญตั้ง งบ
ธนาคาร 
(5,000) 
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

16 โครงการจัดหาวัสดุฝึกงานอาชีพ 
16.1 งานคหกรรม 
16.2 งานกาแฟ  

 
15,000 
120,000 

 
15,000 
120,000 

 
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 
นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

 

17 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพการทำ
ขนมอบ (โครงการบริษัทสร้างการดี) 

10,000 10,000 นายนชวนนท์  สุนทรสุข  

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
18 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ 

(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมี
คุณภาพ) 
18.1 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
18.2 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
18.3 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 
 

10,000 
10,000 
10,000 

 
 
 

9,526 
3,500 
9,870 

 
 
 
นางสาวนฤมล  พินใจ 
นางสาวณัฐพร  ขุ่ยขะ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

 

19 โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอด 
ยาเสพติดและอบายมุข 

30,000 29,995 นางกีรติกา  แสนมา  

20 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 22,631 22,730 นางพรรณี  ทรายหมอ  
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
21 โครงการจ้างบุคลากรช่วยสอน

ระดับช้ันอนุบาล 
72,000 72,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ  

22 โครงการจัดหาครูสอน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) 

72,000 72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์  

23 โครงการแหล่งเรียนรู้ถ้ำหลวง-ขุนน้ำ
นางนอน 

20,000 8,604 นางสาวผกามาศ  ชาวคำเขต  

24 กิจกรรมค่ายพักแรม (โครงการเรียน
ฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
24.1 กิจกรรมระดับป.1-3 
24.2 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
24.3 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 

30,000 
42,000 
50,000 

 
 

23,474 
20,700 
29,274 

 
 
นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 
นางสาวอรุณนี  บุญตั้ง 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

 

25 โครงการห้องเรียนมาตรฐาน 
14.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
14.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
14.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
14.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
 
 

 
15,000 
47,700 
65,400 
100,800 

 
15,011 
50,392 
61,238 
100,800 

 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นายพนมกร  กองแสง 
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

26 โครงการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 
(วอลเลย์บอล และการแข่งขันระดับ
จังหวัด) 

45,000 23,100 นายบรรจบ  ไชยอาม  

27 โครงการแข่งขันคุณธรรม 15,000 3,500 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  
28 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 30,000 30,000 นายภัทรวุธ  พ้นภัย  
29 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 

(วอลเลย์บอล) 
15,000 14,950 นายบรรจบ  ไชยอาม  

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
30 โครงการส่งเสริมความรู้และทักษะ

ด้าน ICT สำหรับครูยุคใหม่เพื่อ
สนับสนุนประสิทธิภาพการสอน 

10,000 - นายกริช  อึ้งอภิธรรม  

31 โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทน  70,000 66,220 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  
32 โครงการจัดหาส่ือการเรียนการสอน 23,689 - นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  
33 โครงการจัดหาวัสดุฝึก/สอน/สอบ 

ครูสอนเวียน  
30,000 23,993 นางสาวเตือนใจ  เธียรประมุข  

34 โครงการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และ
โทรทัศน์ (True) 

50,000 49,589 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  

35 โครงการปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต 10,000 - นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  
36 โครงการจัดหาเครื่องบันทึกภาพ

และเสียง 
35,000 34,980 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  

37 กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ศึกษา 80,000 69,350 นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู  
38 โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 10,000 10,000 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ  
39 โครงการสร้างครูมืออาชีพด้วยการ

พัฒนาระบบ PLC 
39.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
39.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
39.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
39.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 

 
 

1,500 
2,500 
2,500 
2,500 

 
 

1,500 
- 
- 
- 

 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
นางสาวอรุณนี  บุญตั้ง 
นายพนมกร  กองแสง 

 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
40 โครงการปรับปรุงห้องสำนักงาน 

(ประกันคุณภาพฯ) 
50,000 60,000 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  

41 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องประชุม
และสำนักงาน 
 

12,000 - นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

42 โครงการจัดหาป้ายสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู ้

50,000 50,701 นายวิเชียร  มอญแก้ว  

43 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
(สำหรับผู้เรียนก่อนประถม) 

70,000 70,000 นางจันทร์ดี  คำสัจ  

44 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
(จัดสร้างตาข่ายป้องกันอันตรายท่ี
เกิดขึ้นกับนักเรียน) 

30,000 30,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว  

45 โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ (จัดหา
วัสดุเนื่องในโอกาสสำคัญ) 

20,000 19,500 นายธัณวัฒน์  อุดหมอ  

46 โครงการปรับปรุงห้องเรียนปรับ
อากาศ (ห้องวิทย์ประถมฯ และห้อง
ภาษาอังกฤษมัธยม) 

93,000 93,000 นายนชวนนท์  สุนทรสุข  

47 โครงการจัดหายานพาหนะนำ
นักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ (ปีท่ี 3) 

120,000 120,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์  

48 โครงการปรับปรุงห้องน้ำ 50,000 25,050 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  
49 โครงการจัดหาและซ่อมแซม

ครุภัณฑ์/อุปกรณ์สำหรับการจัดการ
เรียนการสอน (เครื่องดนตรีท้ัง
ระบบ) 

100,000 56,150 นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ  

50 โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีในสถานศึกษา 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้าน
ส่ิงแวดล้อม) 
50.1 กิจกรรมห้องน้ำสุขสันต์  
50.2 กิจกรรมเขตสะอาด 

 
 
 
 

9,000 
20,000 

 
 
 
 

9,000 
19,963 

 
 
 
 
นายจันทรัตน์  วงค์ชารี 
นายบรรจบ  ไชยอาม 

 

51 กิจกรรมชุมนุมปรับภูมิทัศน์ 50,000 50,000 นายวิเชียร  มอญแก้ว  
กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
52 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน  1,000 - นางจันทร์ดี  คำสัจ  
53 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

93,892 37,260 นายวิเชียร  มอญแก้ว  
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โรงเรียนบ้านป่าเหมือด I รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564 

 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมาย
เหตุ ได้รับอนุมัติ 

(บาท) 
ใช้จริง 
(บาท) 

54 โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

5,000 3,278 นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี  

55 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุน 
(แม่บ้าน) 

72,000 72,000 นางรักษิณา  กิจรักษ์  

56 โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์
และประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  

20,000 20,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน  

57 โครงการบริหารงานพัสดุ 10,000 7,350 นายนิพล  ชัยวงษ์วัน  
58 โครงการจัดทำทะเบียนและจัดเก็บ

หลักฐานทางการเงิน 
8,000 8,000 นางกนิษฐา  มาไกล  

59 โครงการงานทะเบียนโรงเรียน 7,000 7,000 นายดีรวัฒน์  นาทะสัน  
 
  (2) โครงการ/กิจกรรมที่ยังไม่ประสบผลสำเร็จ 

ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
1 โครงการเข้าค่ายสนทนา

ภาษาจีน 
10,000 - นางสาวศิริยา  สมบูรณ์ **ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ 

2 โครงการเข้าค่ายสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

20,000 - นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 

3 โครงการเข้าค่ายพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนสาระวิชาหลัก 
(คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย) 

60,000 - นายพนมกรกองแสง โรคระบาด COVID-
19 

4 กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ
โรงเรียน (โครงการเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
4.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
4.2 กิจกรรมระดับ ป.1-3 
4.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
4.4 กิจกรรมระดับ ม.1-3 
4.5 กิจกรรมลานวัฒนธรรม 

 
 
 

5,000 
10,000 
22,000 
35,000 
10,000 

 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
นางสาวเตือนใจ เธียรประมุข 
นางสาวกาญจนา  คำดี 
นายพนมกร  กองแสง 
นางกีรติกา  แสนมา 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

5 โครงการจัดหาวัสดุฝึกงาน
อาชีพ 
5.1 งานช่างอุตสาหกรรม 

 
 

40,000 

 
 
- 

 
 
นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 

6 โครงการเห็ดนางฟ้าพัฒนา
อาชีพ (งบ รร.ประชารัฐ) 

- - นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 

7 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ
การทำพวงหรีด (โครงการ
บริษัทสร้างการดี) 

2,000 - สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์ 

8 โครงการเข้าค่ายทักษะพัฒนา
อาชีพ (การทำอาหารและ
ขนม) 

10,000 - นางสาวภัทรวดี  ศรีพรม 

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาการศกึษาเพื่อความม่ันคง 
9 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

พระราชทาน 
30,000 - นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี **ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 

10 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมฯ (โครงการเรียนฟรี 
15 ปีอย่างมีคุณภาพ) 
10.1 กิจกรรมค่ายกลางวัน
หรรษา 
 

 
 
 

5,000 

 
 
 
- 

 
 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 

11 โครงการสถานศึกษาปลอด
บุหรี่และแอลกอฮอล์ 

10,000 - นางกีรติกา  แสนมา  

กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้รับรางวัลเชิดชู
เกียรต ิ

30,000 - นางกีรติกา  แสนมา **ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 

13 กิจกรรมค่ายพักแรม 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มคุีณภาพ) 
13.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
(คาราวานผู้ปกครอง) 
 
 

 
 
 

8,000 

-  
 
 
ว่าท่ีร.ต.หญิงลานนา  รักงาม 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

14 กิจกรรมทัศนศึกษา 
(โครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่าง
มีคุณภาพ) 
14.1 กิจกรรมระดับปฐมวัย 
14.2 กิจกรรมระดับป.1-3 
14.3 กิจกรรมระดับ ป.4-6 
14.4 กิจกรรมระดับ ม.1 
14.5 กิจกรรมระดับ ม.2 
14.6 กิจกรรมระดับ ม.3 

 
 
 

15,000 
32,000 
45,000 
45,000 
45,000 
120,000 

-  
 
 
นางจันทร์ดี  คำสัจ 
นางศุภนิดา  วาสน์เกื้อกูล 
นางสุวิมล  ท้าวฟองคำ 
นางสาวเกศรินทร์  เยาว์ธานี 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 
นายวิเชียร  มอญแก้ว 

15 โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการ 

90,000 - นางกีรติกา  แสนมา 

16 โครงการเสริมทักษะด้าน
ดนตรี (การเรียนรู้ด้าน
ดุริยางค์ศึกษา วงโยธวาทิต) 

25,000 - นางสาววรรณภัสสร  เต็นคำ 

17 โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน 40,000 - นายภัทรวุธ  พ้นภัย 
18 โครงการแข่งขันกีฬากลุ่ม 60,000 - นายวิเชียร  มอญแก้ว 
19 โครงการส่งเสริมทักษะด้าน

กีฬา (การเต้นแอโรบิกเพื่อ
ความเป็นเลิศ) 

15,000 - นางบัวจันทร์  ขุนซาง และ
นายจันทรัตน์  วงค์ชารี 

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
20 โครงการส่งเสริม

ประสิทธิภาพด้านการจัดการ
ระบบสารสนเทศและ
ห้องสมุดออนไลน์ในโรงเรียน  

20,000 - นายกิตติคุณ  แก้วคำฟู **ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 

21 โครงการเข้าค่าย ICT ระดับ
ปฐมวัย 

5,000 - นางจันทร์ดี  คำสัจ 

กลยุทธ์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
22 โครงการซ่อมแซมวัสดุ

อุปกรณ์สำนักงาน 
20,000 - นายนิพล  ชัยวงษ์วัน **ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 
 

23 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 6,000 - นายนิพล  ชัยวงษ์วัน 
24 โครงการเกษตรอินทรีย์ 15,000 - สอ.นพพล ภิญโญโรจนาภรณ์ 
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ท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ผู้ประเมิน 
และรายงานผลโครงการ 

หมายเหตุ ได้รับอนุมัติ 
(บาท) 

ใช้จริง 
(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
25 โครงการสัมมนาการเรียนการ

สอน   
50,000 - นายโยธิน  สิทธิประเสริฐ **ไม่สามารถ

ดำเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์ 
เนื่องจากสถานการ
โรคระบาด COVID-
19 

26 โครงการประชุมผู้ปกครอง  5,000 - นายดีรวัฒน์  นาทะสัน 

 
  จากผลการดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งส้ิน 
จำนวน 85 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.41  
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ตอนที่ 5 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนา 
 

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  (1) ด้านคุณภาพของเด็ก 
   จุดเด่น 
   นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยลง 
กิจกรรมที่เด็ก ๆ ปฏิบัติร่วมกันก็จะเป็นกลุ่มเล็ก ๆ  ทำให้เด็กขาดความมั่นใจ และกล้าแสดงออก จึงควร
จัดกิจกรรมท่ีให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กันด้วยความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 
  (2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   จุดเด่น 
   มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้
ครบถ้วน และสามารถดำเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ในทุกภารกิจ ผู ้บริหารมี คุณธรรม
จริยธรรม มีว ิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ ่มมุ ่งเสียสละ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที ่ดี มีภาวะผู้ นำการ
เปลี ่ยนแปลง พร้อมกระจายอำนาจ สามารถบริหารการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผู้เรียน 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ระดับปฐมวัยให้เหมาะสมกับบริบทของนักเรียน
ให้มากขึ้น 
  (3) ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   จุดเด่น 
   1) มีการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ เน้นกระบวนการจัดแบบลงมือทำด้วย
ตนเอง (Active Learning) บูรณาการการสอนแบบ BBL ใช้สมองเป็นฐาน และรูปแบบโครงการ (Project 
Approach) เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ส่งเสริมทั้งศาสตร์ (วิชาการ) และศิลป์ในการจัดประสบการณ์ 
และการทำกิจกรรม โดยที่เด็กเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามต้องการ ความสามารถของตนเอง 
ตอบสนองการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพอย่างเต็มท่ี สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง  
   2) มีการบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะ และสาระการเรียนรู้ ให้เด็กได้คิดริเริ่ม วางแผน 
ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอความคิด โดยครูเป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวก และเรียนรู้
ร่วมกับเด็ก ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศท่ีอบอุ่น มี
ความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่าง ๆ กันให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็ก สอดคล้องกับบริบท สังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก 
ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และการมีวินัย 
   3) มีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย เด็กมีความพร้อม
ในการพัฒนาเป็นไปตามในลำดับข้ันตอนต่อไป 
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   จุดที่ควรพัฒนา 
   1) ควรวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้าน
สังคมและด้านสติปัญญา 
   2) มุ่งส่งเสริมทางด้านทักษะการคิดและวิเคราะห์เพิ่มข้ึน 
 
2. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (1) ด้านคุณภาพผู้เรียน 
   จุดเด่น 
   1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการท่ีดีขึ้นและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ
สำคัญ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดนักเรียนมีความพึงพอใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลายรวมท้ังมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีขึ้นไป
ท้ังหมด 
   2) นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   นักเรียนบางคนยังขาดจิตสำนึกด้านการรักษาความสะอาดในสถานศึกษา ดังนั้นควร
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ 
คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ ตลอดจนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
  (2) ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
   จุดเด่น 
   1) มีกระบวนการบริหารและการจัดการอย่างมีเป้าหมาย มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน  
   2) มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2560 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
   3) มีการพัฒนาบรรยากาศส่ิงแวดล้อม พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ  
   4) มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมอย่างอย่างหลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้เรียน 
   5) มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนในด้านการบริหารและการเรียนรู้ของบุคลากร
และผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 
   6) มีบรรยากาศเชิงบวก ทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันและรู้จักช่วยเหลือซึ่งและ
กัน 
   7) มีการสนับสนุน และการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก รวมทั้งบุคลากร และองค์กรใน
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด องค์กรภาครัฐและเอกชน 
เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน 
   8) โรงเรียนมีการระดมผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จนผู้เรียนได้รับการแก้ปัญหาเป็นอย่างดี 
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   9) ผู้บริหารมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มมุ่งเสียสละ ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง พร้อมกระจายอำนาจ สามารถบริหารการศึกษา และพัฒนา
โรงเรียนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่ง
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผู้เรียน 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   1) เนื่องจากการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า นักเรียนต้องเรียนออนไลน์ ซึ่งนักเรียนบาง
คนขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์การส่ือสารและอินเทอร์เน็ต จึงทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ ดังนั้นทางโรงเรียนควรอำนวยความสะดวกในด้านอุปกรณ์การส่ือสาร
และอินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียนท่ีไม่มีความพร้อม 
   2) โรงเรียนควรส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยี 
และเน้นการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญอย่างแท้จริง 
  (3) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   จุดเด่น 
   1) ได้ทำการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา/ตัวชี้วัด โครงสร้างหลักสูตร แล้วนำไปจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตส่ือการเรียนรู้ตามแผนการสอนท่ีได้จัดทำ แล้วนำเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา
ท้ังระบบเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข 
   2) ครูผู้สอนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดตาม
หลักสูตรของสถานศึกษา และมีการจัดทำ/จัดหา สื่อประกอบการสอน ที่หลากหลายและเอื้ อต่อ ความ
สนใจ ทันสมัย และมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาได้เติมศักยภาพ มุ่งการปฏิบัติจริง และสามารถนำไปใช้ต่อ
ยอดความรู้ในอนาคตได้ 
   3) ครูมีการใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา และแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มาช่วยส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ 
   4) ครูใช้ทักษะองค์ความรู้มาบูรณาการสอดแทรกในเนื้อหาสาระวิชาในการจัดการเรียนรู้
หรือพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและร่วมกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพแลกเปล่ียนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนท่ีหลากหลาย 
   จุดที่ควรพัฒนา 
   1) ครูควรมีการพัฒนาตนเองในเรื่องการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนอ่านออก เขียน
ได้ โดยการพัฒนาเรื่องการอ่านสะกดคำ เนื่องจากการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรน่า ทำให้นักเรียนบางคน
อ่านและเขียนยังไม่คล่อง 
   2) ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนโดยมีการใช้สื ่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมท่ีมีความหลากหลายและส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวเคราะห์และแก้ปัญหาเป็น 
   3) ครูควรการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและลงมือทำบ่อย ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และสอดคล้องกับการวัดผลประเมินผล รวมถึงการวิจัยใช้ช้ันเรียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
   4) จัดบรรยากาศการเรียนการสอนและบรรยากาศในชั้นเรียน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น เน้นการจัดทำผลงานผ่านทางส่ือเทคโนโลยีให้มากขึ้น 
   5) ครูควรมีการบันทึกสอนซ่อมเสริมอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ 
และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น 
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   6) จัดทำเอกสารธุรการช้ันเรียนให้เรียบร้อยเป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อส่งผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
   7) ควรนำผลจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้
มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
3. แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
  เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการศึกษา จึงจำเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุนชน รวมทั้งผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย จะต้อง
ให้ความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมทุกมิติอย่างรอบด้าน ซึ่งเช่ือมั่นได้ว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
จะมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของชาติ นักเรียนจะมี
ความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขในสังคม พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ
ในอนาคต 
 
4. ความต้องการช่วยเหลือ 
  1. จัดสรรอัตรากำลังให้ครบ ตรงตามความขาดแคลน และความต้องการของโรงเรียน 
  2. จัดสรรบุคลาการทางการศึกษา ตำแหน่ง การเงินฯ พัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใน
โรงเรียน 
  3. ส่งเสริมพัฒนาครู หรือจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดค่ายวิชาการ เพื่อให้ครูที่สอนเกง่ได้
เผยแพร่ผลงาน และสร้างแรงจูงใจแก่ครู 
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คำสั่งแต่งต้ังคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำระบบข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาและการประเมิน
ตนเอง SAR และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 

2564 
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