
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
รายงานการประเมินตนเอง 

Self-Assessment Report : SAR ของสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

    สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



 
 

ประกาศ 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ว่าให้สถานศึกษามี
การจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณะชน นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา 
 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลหนองววัซอ ได้พิจารณา ตรวจสอบความสมบูรณ์ ความถูกต้อง 
สะท้อนภาพท่ีแท้จริงของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ รอบด้านอย่างลุ่มลึก เป็นความ
จริง เช่ือถือได้ 
 จึงรับรองให้ความเห็นชอบรายงานประจำปี 2564 นำเสนอหน่ายงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยงขอ้ง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ 
 
 
 
 
 

 
(นายปรีชา  วรรณดา) 

ประธานกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
           โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  ต้ังอยู่ต้ังอยูห่มู่ท่ี ๕  ตำบลหนองวัวซอ  อำเภอหนองวัวซอ  จังหวัดอุดรธานี 
รหัสไปรษณีย์ ๔๑๓๖๐ โทรศัพท์ 0 – 4228 – 5795    website https://www.anws.ac.th เปิดสอน
ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เนื้อที่  38  ไร่  20  ตารางวา เขตพื้นท่ีบริการ  10  
หมู่บ้าน  มีบุคลากรสายบริหารจำนวน 3 คน  ข้าราชการครู ครูอัตราจ้างจำนวน  51 คน ได้ดำเนินงานด้านการ
สร้างความเข้มแข็งตามระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  โดยดำเนินงานตาม
กฎกระทรวง  การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  และมีผลการดำเนินงานดังนี ้
 

    ๑.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเลิศ 

 
2. ผลการดำเนินงาน 

     ครูมีความรู้และมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน  ทั้งนี้เพราะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองอยู่เสมอท้ังจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
ตามความถนัดและความสนใจ  สามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง
การเรียนการสอนในห้องเรียน  และใช้กระบวนการ PLC ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของนักเรียนใน
ห้องเรียน  โรงเรียนมีความพร้อมในด้านสาธารณูปโภค  และอุปกรณ์การเรียนการสอน  สื่อ เทคโนโลยี มีความ
พร้อมด้านสัญญาณ Internet สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ทุกห้องเรียน  มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หนังสือเรียน
หนังสือเสริม สื่อวัสดุอุปกรณ์เพียงพอกับนักเรียน  สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนสะอาด สวยงาม 
ร่มรื่น ภายในห้องเรียนมีระเบียบเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำการเปล่ียนแปลง  ใช้หลักธรรมมา 
ภิบาลและการมีส่วนร่วมเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษา  พัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมี
ระบบ มีกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนอย่างเข้มแข็งและสม่ำเสมอต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร
ในความก้าวหน้าทางวิชาการ และการอบรม ศึกษาดูงาน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการสูงขึ้น  มีผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอยู่ในระดับท่ีน่าพอใจ    มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้  เช่น ทักษะการสืบค้น  การใช้งาน  การออกแบบจากคอมพิวเตอร์  การนำเสนองาน 



นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  มีระเบียบวินัย มีมารยาทปฏิบัติตนตาม
วิถีไทย  วิถีชุมชนและท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ โดยมีการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  มีน้ำหนัก ส่วนสูง  และ
สมรรถนะตามเกณฑ์ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี  มีทักษะในการเล่นกีฬา  การแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้าสรรค์ 
และมีทักษะในการประกอบ 

3.  ระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
จุดเด่นมาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

นักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและต้ังคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ ร่วมกันเป็น
กลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน มีความรู้สึก
ท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการเรียนรู้และประกอบอาชีพ หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ทำงานอย่างมีความสุข พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง วางแผนการทำงานและ ดำเนินการจน
สำเร็จ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และ  หลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจาก  เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศิลป์กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ มีคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตร ยอมรับความคิด
และวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 

 
จุดเด่นมาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

มีการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ สถานศึกษา มี
กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายโรงเรียนคุณภาพ
ระดับประถม  มีผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถจึงทำให้การ
บริหารจัดการด้านต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน ทำให้การ
บริหารจัดการของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ   มีระบบการบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน 
การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด   จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานท่ี
สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตาม
ผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำทุกปี นำผลการประเมินไปปรับปรุและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัด หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นและความต้องการของชุมชน มี
การนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดรายวิชา
เพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ี
ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน  ครูได้ปฏิบัติหน้าท่ี
ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและ
ชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นำผลที่ได้จาก



การรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผล
ของการบริหารการจัดการศึกษา ผู้บริหารให้ คำแนะนำ คำปรึกษาทางด้านวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
อย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จัดโครงการ 
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี  
สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและส่ือสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณ์โดยบริการ Wireless network ท่ีครอบคลุม
พื้นท่ี  ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
จุดเด่นมาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น  จัดทำหลักสูตร
เพิ่มเติมทักษะอาชีพ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คิดคำนวณเลข และการอ่านการเขียน  มีกิจกรรมชุมนุมท่ี
หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
เหมาะสมกับผู้เรียน  มีแหล่งเรียนรู้ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ 
ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ โดยการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการ
ให้วิธีการ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ครูมีการใช้ส่ือ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับนักเรียน  

 
 
 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 

ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านทุกท่ีทุกเวลา และส่ือรอบ ๆ ตัว ต้องส่งเสริมให้เป็นนิสัย และสามารถ
ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและเหมาะสม ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม และความสามารถของนักเรียน
ในเรื่องของการกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอ มีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี 
ต่อบุคคลรอบข้าง และเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ อย่างต่อเนื่อง ด้วยความ
เต็มใจ เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และคุ้มค่า โดยให้
นักเรียนปฏิบัติจนเป็นมีนิสัย ท้ังในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ตามหลักสูตรของโรงเรียน 

 



จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เปิดโอกาสให้ผู ้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา  ผู้เรียน   
สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา  และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรนำ
กระบวนการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด 
ร่มรื ่น และเชิญชวนนักเรียนให้เข้าใช้ห้องสมุดให้มากขึ้น   และมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้กับนักเรียนเพื่อ
สุขอนามัยท่ีดีของตัวนักเรียนเอง  มีกิจกรรมเปิดโลกอาชีพ โดยการนำอาชีพต่างๆมาสาธิต หรือนำเสนอให้นักเรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง    

 
จุดที่ควรพัฒนา มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ควรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีประสบการณ์ตรง 
และสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้กลับไปใช้ พัฒนาตนเองและสามารถ 
ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข  
 จากรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 256๔  โรงเรียนอนุบาลหนอง
วัวซอ มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เข้าสอนตรงเวลา และให้ความรู้กับนักเรียนอย่างเต็มท่ี ประกอบ
กับการส่งเสริมให้ครูโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ มีมุ่งมั่น ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมมือกันในการจัด การศึกษาเพื่อพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณภาพ และประพฤติปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียนและชุมชน ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ได้ตลอดเวลาทั้ง ครู ผู ้ปกครอง 
นักเรียน และรวมไปถึงหน่วยงานราชการอื่นๆ ใกล้เคียง จะมีส่วนช่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาใช้สูงขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก 
 

คำนำ 
  การจัดทำเอกสารสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอฉบับนี้  
จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดเป็นภาระหน้าท่ีสำคัญ
ของสถานศึกษาต้องดำเนินการตามพระราชบัญญติัการศึกแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีกำหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 
48 ว่าให้สถานศึกษามีการจัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน เพื่อรองรับการประเมินภายนอกในลำดับต่อไป 

 
 
 
 
 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
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รายงานการประเมินตนเอง  

Self - Assessment Report : SAR ของสถานศึกษา 

ส่วนที่  ๑  

ข้อมูลพื้นฐาน 
 

๑.๑  ข้อมูลทั่วไปของชุมชน 
 ๑.๑.๑  ลักษณะของชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่ มีประชากรประมาณ  ๙,๖๕๓  คน  ประชากรร้อยละ 97  นับถือ
ศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชาชนมีความเป็นอยู่ปานกลาง รายได้เฉล่ีย 60,000 บาท/
คน/ปี   ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษา  ดีมาก ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อจัดการศึกษาให้บุตรหลาน 
ดีมาก 
 ประเพณีท่ีสำคัญของชุมชนคือ ประเพณีลอยกระทง/แข่งเรือพาย   ประเพณีวันสำคัญต่างๆ ของท้องถิ่น  โดย
โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ จัดทำบุญใส่บาตรเป็นประจำทุกปี ในวันก่อตั้งโรงเรียน วันขึ้นปีใหม่ และวันแม่
แห่งชาติ ชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมบริหารและจัดการกับโรงเรียนโดยจัดเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้
การสนับสนุนกับทางโรงเรียนด้านส่ือ วัสดุ อุปกรณ์  เงินทุนการศึกษาและวิทยากรท้องถิ่น เป็นต้น 
 ๑.๑.๒  ผู้ปกครองส่วนใหญ่  จบการศึกษาระดับ ป.6 อาชีพหลัก  คือ ค้าขายและเกษตรกรรม ส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัวต่อปี 60,000 บาท  จำนวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว 
5 คน 
 ๑.๑.๓  โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
   โรงเรียนอยู่ใกล้กับชุมชน ทำให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน  ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นอย่างดี  

๑.๒  ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา           
   โรงเรียนอนุบาลหนองัวซอ ต้ังอยู่หมู่ท่ี ๕  ตำบลหนองวัวซอ  อำเภอหนองววัซอ  จังหวัดอุดรธานี 
รหัสไปรษณีย์ ๔๑๓๖๐ โทรศัพท์ 0 – 4228 – 5795    website https://www.anws.ac.th  

เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เนื้อที่  38  ไร่  20  ตารางวา 
เขตพื้นท่ีบริการ  10  หมู่บ้าน 
 จัดต้ังและเปิดทำการสอนเมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2476  นับรวมถึงปีการศึกษา  ๒๕๖3  เป็นเวลา 88 ปี 

โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอนี้ต้ังขึ้นเมื่อวันท่ี  27  กันยายน  2476  ท่ีวัดยางชุม (วัดบุญญานุสรณ์)   ให้
ช่ือโรงเรียนว่า   “โรงเรียนประชาบาล  ตำบลหมากหญ้า”  มีนักเรียนมาเรียนกันสองหมู่บ้านคือ บ้านหมากหญ้า  

 



๒ 
 

และบ้านหนองวัวซอ   นายศรัทธา   อินทรพาณิชย์   ป.ป.ก.  ครูใหญ่ประถมกสิกรรม   อำเภอหมากแข้ง  ได้รับ
มอบหมายจากนายอำเภอมาเป็นประธานเปิดโรงเรียนซึ่งมี นายสมศรี  ผาอำนาจ  เป็นครูใหญ่ซึ่งมีวนัลากิจไปสอบ
วิชาชุดครูท่ีจังหวัดอุดรธานี 

 พ.ศ. 2482  ทางการได้ย้ายโรงเรียนจากวัดยางชุม (วัดบุญญานุสรณ์)  ไปสร้างเป็นโรงเรียนเอกเทศใกล้
หนองยางชุมบนเส้นทางสายหนองวัวซอ  หนองบวับาน  สร้างเสร็จเมื่อ  พ.ศ.  2484  ได้ทุนสมทบทุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการ  600  บาท  เพื่อเป็นค่าเครื่องเล็ก  ส่วนไม้ชาวบ้านหนองวัวซอ  บ้านหมากหญ้าและบ้าน
หนองบัวบานได้เป็นผู้จัดหา  ผู้ควบคุมการก่อสร้างคือ  ขุนพรหมประศาสตร์   นายอำเภอเมือง  ศึกษาธิการอำเภอ  
คือนายเชิด  สุวรรณมาโจ  ครูใหญ่คือ  นายเสถียร  ขุนวงษา  และกำนันตำบลหนองวัวซอ  คือ  นายทิม  จันทร์
ศรี   เมื่อสร้างเสร็จ  นายแผ้ว   สาระวาลี   ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอให้มาเป็นประทานแทน  นักเรียนมา
เรียนร่วมกันสองหมู่บ้าน  คือ  บ้านหนองวัวซอ และบ้านหนองบัวบาน 

 พ.ศ. 2484  ทางการให้รื้อมาปลูกสร้างใหม่ทางทิศตะวันออก  เส้นทางหลวงแผ่นดินสาย  อุดร – เมือง
เลย  โดยเงินสมทบทุนก่อสร้าง  4,000  บาท  และไม่เพิ่มเติม  แต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
 พ.ศ.  2500  ได้รับเงินสมทบอีกจากทางราชการ  13,000  บาท เพื่อซ่อมแซมเพิ่มเติมจึงเสร็จ 
 พ.ศ.  2503   ได้รับเงินสมทบอีกจากทางราชการ    ทางการจึงส่ังให้แยกสาขาไปเรียนท่ีบ้านโคกก่อง
หนองแวงยาว   จำนวนนักเรียน  185  คน  ครู  3  คน   นักเรียนท่ีเหลือ  536  คน  ครู 11  คน  อยู่โรงเรียน
เดิม 
 พ.ศ.  2504  ทางโรงเรียนร่วมกับคณะกรรมการศึกษา ชาวบ้านได้จัดหาทุนปรับปรุงได้เงิน 776 บาท  
และงานวันเด็กได้เงิน  400 บาท  เพื่อสร้างสนามเด็กเล่นต่อไป 
 พ.ศ.  2505  คณะครูและกรรมการศึกษา  ชาวบ้านได้สละทรัพย์และแรงงาน เป็นเงิน  3,780 บาท  
เพื่อซื้อสังกะสีมามุงหลังคาและไม้ 
 พ.ศ.  2512   ทางราชการจัดสรรงบประมาณให้  100,000  บาท คณะครู  ประชาชน  กรรมการ
โรงเรียนรว่มมือกันบริจาค  สมทบอีก  40,000  บาท  ทำการต่อเติมอาคารเรียนหลังเก่าจาก  6  ห้องเรียน  
สร้างวันท่ี  4  ตุลาคม  2512  เสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์  2513 
 พ.ศ.  2514  ผู้อำนวยการ  กป.ปค. อุดรธานี  ได้ออกตรวจเย่ียม และเห็นว่าโรงเรียนขาดแคลน
ห้องเรียน  จึงของบพิเศษประจำปีให้  จำนวน  360,000  บาท  สร้างอาคารเรียนหลังท่ี  2  แบบ  017  
จำนวน  2  ช้ัน  8  ห้องเรียน  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1  ช.1  หลัง  10  ห้องเรียน  
สร้างเสร็จท้ัง  2  หลังในเดือน  กันยายน  2516 
 พ.ศ. 2516  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ราคา  25,000  บาท 
 พ.ศ. 2517  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  ราคา  30,000  บาท 
 พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.1 ช.1    1  หลัง  4  ห้องเรียนใน
งบประมาณ  100,000  บาท  และคุณอำนวย  คุ้มแก้ว  ปลูกสร้างศาลาพักร้อนอนุสรณ์กรุงรัตนโกสินทร์  200 
ปี  งบประมาณ  6,000  บาท 

พ.ศ. 2528  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.  1 หลัง  10  ห้องเรียน  งบประมาณ  
1,150,000  บาท  (อาคาร 6) 
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 พ.ศ.  2529  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  1  หลัง  150,000  บาท ส้วม  1 หลัง  10  ท่ี  
งบประมาณ  90,000  บาท  และเรือนเพาะชำ  1  หลัง  งบประมาณ  30,000  บาท 
 พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ  สปช.   206  /26   จำนวน        1 
หลัง  ราคา  1,350,000  บาท  และได้รับงบประมาณท่ีเหลือจ่ายประจำปีโดย   สส.  เฉลิมพล  สนิทวงศ์ชัย   
สร้างอาคารแบบ  สปช.  2/28  จำนวน  12   ห้องเรียนในราคา  2,515,000   บาท  
 พ.ศ.  2531  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ  สปช.  301/26  จำนวน  2  หลัง   ราคา  
390,000  บาท 
 พ.ศ.  2533  ได้งบประมาณก่อสร้างหอกระจายข่าวโดย  สส.อารมณ์  ราคา  22,000   บาท  และได้
งบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  017  จำนวน  14,400  บาท 
 พ.ศ.  2534   ได้งบประมาณสร้างรั้วหนามล้อมบริเวณโรงเรียน  184,000  บาท 
 พ.ศ.  2536  ได้รับงบประมาณสร้างสนามฟุตบอลแบบ  ฟ.3  100,000  บาท สนามวอลเลย์บอล  
งบประมาณ  8,000  บาท  งบสร้างส้วมแบบ  สปช.  602/26/10  จำนวน  169,000  บาท  และ           
คุณยายประภาพันธ์  นาสมพันธ์  บริจาคสร้างเสาธง  เป็นเงิน  30,000  บาท 
 พ.ศ.  2537  ได้งบประมาณสร้างสนามวอลเลย์บอล   แบบ  สปช.  งบ  80,000  บาท  ได้รับงบ
บริจาคสร้างเรือนพยาบาล  35,000  บาท   คณะครูบริจาคสร้างอาคารสหกรณ์  1  หลัง  ราคา   
150,000  บาท  ได้งบสร้างส้วม  6  ท่ี  ราคา  100,000  บาท 
 พ.ศ.  2538  ได้รับบริจาคผ้าป่าพระอาจารย์  คำแพง  4  กุมภาพันธ์  2538  จำนวนเงิน   
44,000  บาท  และได้บริจาคเพิ่มเติม  จากพระอาจารย์ คำแพง  อัตตสันโต   (วัดบุญญานุสรณ์)  สร้างรั้ว
คอนกรีตพร้อมเหล็กดัดถาวร  รวมทั้งป้ายช่ือโรงเรียนหินอ่อนรวมทั้งส้ิน  250,000   บาท 
 พ.ศ.  2539  ได้งบประมาณสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียนด้านข้างและด้านหลัง  วงเงิน  40,000  บาท
และได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 108  มูลค่า  1,635,000  บาท 

 โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ เข้าโครงการเครือข่ายโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เมื่อวันท่ี 17 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2542  เปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 

 พ.ศ. 2542 ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาองค์กรจำกัด
มหาชน 

 พ.ศ. 2549  ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา
องค์กรจำกัดมหาชน  รอบท่ี 2   เป็นโรงเรียนได้มาตรฐานในทุกด้าน 

 พ.ศ. 2553  ได้รับการประเมินรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้านรุ่นท่ี 2) 

 พ.ศ. 2554 ได้รับการประเมินคุณภาพโรงเรียนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาองค์กรจำกัด
มหาชน  รอบท่ี 3   เป็นโรงเรียนได้มาตรฐานในทุกด้าน  และได้รับงบประมาณสร้างถนนคอนกรีต  คสล. 
จำนวนเงิน  299,000  บาท / ติดต้ังระบบไฟฟ้า  ไฟส่องสว่างด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวนเงิน     
493,983  บาท 
  พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบอาคาร สพฐ. 4 (4 ท่ีนั่ง)  จำนวนเงิน 350,000 บาท 
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และได้รับครุภัณฑ์สนามฟุตซอล  จำนวนเงิน  977,000  บาท /ครุภัณฑ์ดนตรี วงดุริยางค์ (ขนาดใหญ่)  1  ชุด  
( 12  รายการ )   จำนวนเงิน  500,000  บาท 
  พ.ศ. 2560 ได้รับจัดสร้างอาคารเรียน 216 ล./57-ก จำนวนเงิน 18,753,800 บาท 
ท่ีต้ังของโรงเรียนมีอาณาเขต  ดังนี้ 
  ทิศเหนือ   จรดกับ ถนนอุดร-หนองบัวลำภู 
  ทิศใต้    จรดกับ  ................................ 
  ทิศตะวันออก  จรดกับ  วัดไร่สววค์ 
  ทิศตะวันตก  จรดกับ  ห้างสรรสินค้าบิ๊กซัน  
 ในพื้นท่ีเขตบริการประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลหนองวัวซอ หมู่ท่ี 1,2,5,6,7 9 ตำบลหมากหญ้า 
หมู่ท่ี 3,4,6,7,9 ตำบลหนองบัวบาน และตำบลน้ำพ่น 
 ภาพรวมชุมชนในพื้นท่ีการบริหารมีสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการด้านต่าง ๆ  ดังนี้  
ชุมชนส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนในเขตพื้นท่ีอำเภอเมือง โรงเรียนยอดนิยม เนื่องจากการเดินทางท่ี
สะดวก มีรถบริการรับส่งจำนวนมาก  อยู่ในเขตบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เทศบาลตำบลหนองวัวซอ 
มีท้ังหมด  ๑๒  หมู่  ๒  ตำบล  ๒๗  ชุมชน 
 ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  เปิดทำการสอน 3 ระดับ  คือ ระดับก่อน
ประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ในรอบ  ๔  ปี การศึกษาท่ีผ่านมามีนักเรียน
เฉล่ียปีการศึกษาละ  1,000  คน  และคาดการณ์ใน  ๔  ปีการศึกษาข้างหน้าจะมีนักเรียนเฉล่ียปีการศึกษาละ  
1,200  คน 
 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดต้ังเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน.  ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานกัเรียนให้มี
คุณลักษณะเกี่ยวกับความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 
ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 
ช่ือโรงเรียน -  โรงเรียนประชาบาลหมากหญ้า  27   กันยายน  2476 
  -  โรงเรียนบ้านหนองวัวซอ  พ.ศ. 2494 
  -  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ  17  กรกฎาคม  2542 
  -  โรงเรียนสีขาว 
  -  โรงเรียนเครือข่ายศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา  

-  โรงเรียนดีใกล้บ้าน 
-  โรงเรียนผู้นำการเปล่ียนแปลง สถานศึกษาประเภท 1 
-  โรงเรียนต้นแบบปฐมวัย 
-  โรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  แกนกลางการศึกษา 
   ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
-  โรงเรียน ต้นแบบโรงเรียนในฝันรุ่นท่ี 2  ปีการศึกษา 2553 
-  โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบสาม ปีการศึกษา  2554 
-  โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2557 
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- โรงเรียนผ่านการประเมินภายนอกรอบส่ี ปีการศึกษา 2564 
- โรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ปีกรศึกษา2564 

พระภูมิเจ้าท่ี  → ปู่ชัยมาตย์ 
ปรัชญาของโรงเรียน → วิริเยนะ  ทนโตเสติ (งานทุกอย่างเสร็จได้เพราะความเพียร) 
คติพจน์   → รู้หน้าท่ี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม 
ค่านิยม    มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง 
สีประจำโรงเรียน  → สีเขียว – ขาว 
ตราประจำโรงเรียน → ดอกบัวสีชมพู 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน → ต้นยาง 
 

๑.๓  ข้อมูลด้านการบริหาร 
   โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ แบ่งโครงสร้างการบรหิารงานเป็น 4 ด้าน   ได้แก่งานบริหารวิชาการ   
งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป  ผู้บริหารยึดหลักการบริหารตามหลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมตามนโยบายการกระจายอำนาจทางการศึกษาผู้บริหารยึดหลักการบริหาร  PDCA 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ ๑  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 
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๑.๔  ข้อมูลบุคลากร 
 ๑.๔.๑  ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางแพวิพา  ภูสงัด  โทรศัพท์ ๐๘๗-๒๑๕๓๑๕๖ 
E-mail Paewipa@gmail.com  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม)  สาขา การบริหารการศึกษา 
ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่ วันท่ี 9 ธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน 
 ๑.๔.๒  รองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน 
  ๑)  ช่ือ-สกุล นายสุขสันต์  ยศธสาร วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (กศ.ม)  สาขา การบริหารการศึกษา 
โทรศัพท์ 087-0815822 E-mail: tuk_suk@hotmail.com 
รับผิดชอบ งานบริหารงบประมาณ และ งานบริหารท่ัวไป 
  ๒)  ช่ือ-สกุล นางพิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท (ศษ.ม)  สาขา การบริหาร
การศึกษา โทรศัพท์ 061-9165256 E-mail: krupim@gmail.com 
รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการ และ งานบริหารงานบุคคล 
  ๑.๔.๓  ครูประจำการ 

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ป ี
๑ นางแพวิพา ภสูงัด 48 25 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

/เชี่ยวชาญ 
กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา 
  

๒ นายสุขสันต์  ยศธสาร 39 15 รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

/ชำนาญการพิเศษ 

กศ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

  

๓ นางพิมพกานต์  อินทร์ภูวงศ์ 34 12 รองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

/ชำนาญการพิเศษ 

ศษ.บ การบริหาร
การศึกษา 

  

4 นางธิดาวรรณ  แสนณรงค์   ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย  
5 นางพรรณี  พละกลาง   ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย  
6 นางศุภสิตา พันธุวร   ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย  
7 นางมุทิตา  ใจเก่ง   ครู/ชำนาญการ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย  
8 นางจารุพักตร์  รติวีรภัทรกุล   ครู/ชำนาญการ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย  
9 นางสาวภัสราภรณ์ ขันตี   ครูผูช้่วย ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย  
10 นางสาวชูศรี  ภูจิต   ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรม   
11 นางสาวกนกวรรณ นาสพัส   ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูครและการ

สอน 
  

12 นางจินดา  อุบลพิทักษ์   ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.1  
13 นางสาวเหนือพร  ศรีเสน่ห์   คร ู     
14 นางประภัสสร  ชื่นชม 53 29 ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม หลักสูตรและการ

สอน 
ภาษาไทย ศิลปะ ป.2  



๘ 
 

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ป ี
15 นางรุ่งฤดี  นครศร ี 49 13 ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้น ป.2  
16 นายกองสิน ชื่นชม 52 30 ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ หลักสูตรและการ

สอน 
วิทยาศาสตร์  

17 นางธีรภา  วรรณา   ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังศึกษา  
18 นางทชาภร  ไกรคุท ี   ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. จิตวิทยาแนะแนว ภาษาไทย  
19 นางโชติรส  เทพจันดา   ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้น ป.3  
20 นางรัศมี  กุลศร ี 52 29 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ประถมศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.4  
21 นางประสบพร  แหล่งสนาม 58 41 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย  
22 นายฉลาด  ยอดคีรี 59  ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา  
23 นางเมธยา พลนามอิทร์ 49 8 ครู/ชำนาญการพิเศษ กษ.บ ส่งเสริมการเกษตร การงานฯ  
24 นางสาวสุดารัตน์  พิมพ์จันดา 27 2 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.4  
25 นางนันทลดา  ดาวังปา 58 38 ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5  
26 นางปราณี  ศรีจลุฮาต 43 12 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1  
27 นางสาวปราณี  ธรรมดี 45 8 คร ู บธ.บ คอมพิวเตอร์ วิทยาการคำนวณ ป.

4-5 
 

28 นางสาวกุณฑลี  ศิริธร 27 2 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.5  
29 นางกมลวรรณ พุทธพรหม 53 31 ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ การประถมศึกษา ภาษาไทย ป.6 25 
30 นายอำนาจ  อ้อมนอก 41 15 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.ม. การบริหาร

การศึกษา 
สังคม, วิทยาการ

คำนวณ,ประวัติศาสตร์ 
ป.6 

 

31 นางสาวบัณฑิตา พากุล 28 5 คร ู ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.6  
32 นางสาวมิรันตี  ฤทธ์ิมหา 28 4 คร ู ค.บ. ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ป.6  
33 นางสาวกรรณิการ์  ต้ังมั่น 26 2 คร ู ค.บ. ทัศนศิลป ์ ศิลปะ ป.4-ม.3  
34 นางสาวศศิพันธ์ ไทยพิโรจน์ 25 1 ครูผูช้่วย ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ป.6  
35 นางสาวรจนา สิมลี 55 28 ครู/ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ การสอน

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ ม.2-3  

36 นางวนิดา  ภูสง่า 44 19 ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การบริหาร
การศึกษา 

คณิตศาสตร์ ม.1-3  

37 นางกิ่งกมล  นิตยโรจน์ 56 26 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาไทย ภาษไทย ม.1-2  
38 นายสราวุฒิ นครศร ี 48 12 ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคม ม.1  
39 นางสาวกัญญ์วรา  พรมภักด์ิ 33 7 ครู/ชำนาญการ ศษ.ม การบริหาร

การศึกษา 
วิทยาการคำนวณ ม.

1-3 
 

40 นางสาวกาญจนา แดงนา 38 7 ครู/ชำนาญการ ศษ.ม การบริหาร
การศึกษา 

วิทยาศาสตร์ ม.1-3  



๙ 
 

ท่ี ชื่อ – ชือ่สกุล อายุ 
อายุ
ราช
การ 

ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น 

จำนวน
คร้ัง/

ชั่วโมงท่ี
รับการ

พัฒนา/ป ี
41 นางสาวภัทราภรณ์ โสช ู 39 4 คร ู ค.บ. คณิตศาสตร ์ คณิตศาสตร์ ม.2-3  
42 นางสาวกรรณิการ์ ขุนสันทัด 27 3 คร ู ค.บ. พลศึกษาและสขุ

ศึกษา 
พลศึกษาและสขุศึกษา 

ม.1-3 
 

43 นายพีระยุทธ ชินอัน 27 2 คร ู ศศ.บ. คนตรีตะวันตก ดนตรี ป.4-ม.3  
47         
48         

  
 
๑.๔.๔  พนักงานราชการ/ครูอัตราจ้าง 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ

ประสบ
การณ์
การ
สอน 
(ปี) 

วุฒ ิ วิชา เอก 
สอนวิชา/

ชั้น 
จ้างด้วยเงิน 

๑ นางสาวพิสมัย ไชยพิลา       
๒ นางสาวดวงสมร  ลมอ่อน       
๓ นางนิตยา  ชินแสน       
4 นายสุวิทย์  พิมพ์สุด       
5 นายกรวิทย์  พันสีดา       
6 นายธนกฤต พุทธพรหม       
7 นางสาวศุภัทรา  สิงหค์ราม       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๑.๕  ข้อมูลนักเรียน (ณ  วันท่ี 10 พฤศจิกายน ๒๕๖4) 
 ๑.๕.๑  จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังส้ิน 974 คน 
 ๑.๕.๒  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน 974 คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง 
เพศ 

รวม 
เฉลี่ย 

ชาย หญิง ต่อห้อง 
อนุบาล ๑ 0 0 0 0 - 

อนุบาล ๒ 3 25 43 68 1 : 25 

อนุบาล ๓ 3 48 39 87 1 : 30 

รวม 6 73 82 155  

ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 4 47 44 101 1 : 27 

ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 3 38 39 77 1 : 26 

ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 3 38 40 78 1 : 26 

ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 3 43 53 96 1 : 32 

ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 3 45 49 94 1 : 32 

ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 4 54 57 111 1 : 28 

รวม 20 265 292 557  

มัธยมศึกษาปีท่ี.๑ 2 57 23 80 1 : 40 

มัธยมศึกษาปีท่ี.๒ 3 55 47 102 1 : 35 

มัธยมศึกษาปีท่ี.๓ 2 35 45 80 1 : 40 

รวม 7 147 115 262  

รวมทั้งหมด 34 485 489 974  

๑.๖  ข้อมูลอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.๖.๑  ข้อมูลอาคารสถานที่  
  ๑)  อาคารเรียนจำนวน     4  หลัง   
  ๒)  อาคารประกอบจำนวน    2  หลัง 
  ๓) ส้วม         8 หลัง 
  ๔)  สระว่ายน้ำ       1 สระ 
  ๕) สนามเด็กเล่น          .   1 สนาม 
  ๖)  สนามฟุตบอล       1 สนาม 
  ๗)  สนามบาสเก็ตบอล        1 สนาม 



๑๑ 
 

 ๑.๖.๒  ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
  ๑)ห้องสมุดมีขนาด 30 ตารางเมตร  จำนวนหนังสือในห้องสมุด 1,200 เล่ม 
   (๑)  การสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน  ใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ 
   (๒)  จำนวนนักเรียนท่ีใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาท่ีรายงานเฉล่ีย 1000 คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ95
ของนักเรียนท้ังหมด 
  ๒)  ห้องปฏิบัติการ 
   (๑)  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  จำนวน  2 ห้อง 
   (๒)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จำนวน  2 ห้อง 
   (๓)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา   จำนวน 2 ห้อง 
   (๔)  ห้องอื่น ๆ  (ระบุ)...................... จำนวน ………………. ห้อง 
  ๓)  คอมพิวเตอร์ จำนวน 46 เครื่อง 
   (๑)  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    30 เครื่อง 
   (๒)  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 2 เครื่อง 
   (๓)  จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน เฉล่ีย 150 คน ต่อวัน  คิด
เป็น ร้อยละ 90 ของนักเรียนท้ังหมด 
   (๔)  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ    14 เครื่อง 
  ๔)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   - สระว่ายน้ำ    - ศูนย์บ่มเพาะอาชีพ - สนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท 
  ๕)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
   - วัดไร่สวรรค์       - วัดบุญญานุสรณ์   - วัดโนนสว่าง 
๑.๗  ผลงานที่ผ่านมารอบ ๓  ปี 
 ผลการดำเนินการท่ีผ่านมา   
  ๑)  ผลงาน  รางวัลท่ีชนะการแข่งขันประกวดและได้รับการยกย่องของโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู
และนักเรียนในระดับต่าง ๆ  ท่ีสำคัญดังนี้   
 1. ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 
 4. ครูผู้สอนดีเด่นสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 5. ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖3 
 6. ครูดีในดวงใจ 
 7. ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖4 
 8. รับการตรวจราชการ โรงเรียนคุณภาพของชุมชนจาก ท่านธนากร  ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการจาก9. 
กระทรวงศึกษาธิการ  เขตตรวจราชการท่ี ๑๐ 
 10. โรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 



๑๒ 
 

 11. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ 
“ANWS Model” ปีการศึกษา 2564 
 12. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม รูปแบบหรือวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารท่ีเป็นแบบอย่างได้ “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้ " Let'S speak Model" 
ปีการศึกษา 2564 
 13. ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น ด้านผู้รับผิดชอบระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาปีการศึกษา 2564 
 14. รางวัล คุรุชน คนคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2564  
 
 16. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2564  
 17. "ครูและบุคากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น" ระดับจังหวัด ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2565  
 18. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 
2565  
 19. กุณฑลี ศิริธร  ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (วิชาวิทยาศาสตร์) ใน
โอกาสวันครู 16 มกราคม 2565  
 20. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)  ในโอกาสวันครู 16 
มกราคม 2565  
 21. ครูผู้สอนดีเด่น การศึกษาปฐมวัย ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2565  
 22. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2565   
 23. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2565   
 24. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2565  
 25. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2565   
 27. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2565   
 28. ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
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๒)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุกช้ันเรียน 
 

ชั้นประถมศึกษา 
กลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้

คะแนนเฉล่ียร้อยละ ลำดับ 
การพัฒนา ปี กศ. 

๖๒ 
ปี กศ. ๖๓ ก้าวหน้า ปี กศ. ๖๓ ปี กศ. ๖4 ก้าวหน้า 

ภาษาไทย 74.16 77.50 +2.89 77.50 77.76 +0.26 7 
คณิตศาสตร์ 69.10 72.53 +3.43 72.53 77.28 +4.75 1 
วิทยาศาสตร์ 74.31 76.44 +2.13 76.44 80.46 +4.02 2 
สังคมศึกษา ฯ 75.19 76.23 +1.04 76.23 79.73 +3.50 3 
สุขศึกษา ฯ 78.32 81.96 +3.64 81.96 82.04 +0.06 8 
ศิลปะ 78.23 80.55 +2.32 80.55 81.81 +1.26 4 
การงานอาชีพฯ 78.44 80.48 +2.04 80.48 81.49 +1.01 5 
ภาษาต่างประเทศ 71.14 75.70 +4.56 75.70 76.02 +0.32 6 

รวมเฉลี่ย 74.86 77.67 +2.81 77.67 79.57 +1.90  
   

จากตาราง สรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ทุกช้ันเรียน ท้ัง 8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 เฉล่ียร้อยละ 74.86 ปีการศึกษา 2563 
เฉล่ียร้อยละ 77.67  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 2.81 และปีการศึกษา 2564 เฉล่ียร้อยละ 79.57 ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 1.90 

 
        ๓) ผลการทดสอบ  RT  ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖2 -  2564 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลการเปรียบเทียบปี
การศึกษา 2563-

2564 
การอ่านออกเสียง 68.50 64.33 73.06 +8.73 

การอ่านรู้เรื่อง 72.81 86.50 87.47 +0.97 
รวม 2 ด้าน /เฉลี่ยร้อยละ 70.66 75.42 80.27 +4.7 
 
 จากตาราง   สรุปได้ว่า ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง เฉล่ียร้อยละ 68.50 ปีการศึกษา 2563 เฉล่ีย
ร้อยละ 64.33 ซึ่งลดลงจากปีท่ีแล้ว และปีการศึกษา 2564 เฉล่ียร้อยละ 73.06 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 
ร้อยละ 8.73 และด้านการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 72.81  ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 



๑๔ 
 

86.50  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว และปีการศึกษา 2564 เฉล่ียร้อยละ 87.47 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 
0.97 

๔) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ประจำปีการศึกษา 2561 – 2563 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 

ความสามารถ ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ผลการเปรียบเทียบปี
การศึกษา 2563-

2564 
ด้านภาษา 43.97 39.94 48.82 +8.88 

ด้านคำนวณ 37.03 28.53 64.31 +35.78 
เฉลี่ย 40.50 34.23 56.57 +22.34 

  
จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ประจำปีการศึกษา 2562 – 

2564 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ด้านภาษา ปีการศึกษา 2562 เฉล่ียร้อยละ 43.97 ปีการศึกษา 2563 
เฉลี่ยร้อยละ 39.94  และปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 48.82 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 8.88 และด้าน
คำนวณ ปีการศึกษา 2562 เฉล่ียร้อยละ 37.03 ปีการศึกษา 2563 เฉล่ียร้อยละ 28.53 และปีการศึกษา 2564 
เฉล่ียร้อยละ 64.31 เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 35.78 
 
         ๕)  ผลการทดสอบ O-Net ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปี
การศึกษา ๒๕๖2-๒๕๖4  
 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

2562 
ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
ผลการเปรียบเทียบปี
การศึกษา 2563-

2564 
ภาษาไทย 46.27 49.91 43.36 -6.55 

คณิตศาสตร์ 24.95 26.25 31.39 +5.14 
วิทยาศาสตร์ 27.82 35.64 31.01 -4.63 
ภาษาอังกฤษ 26.24 31.28 31.73 +0.45 

เฉลี่ย 31.32 35.77 34.37 -1.4 
  

จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการทดสอบ O-Net ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 
แต่ละวิชาพบว่า วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 46.27  ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 
49.91 และ ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 43.36 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 6.55 วิชาคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 เฉล่ียร้อยละ 24.95  ปีการศึกษา 2563 เฉล่ียร้อยละ 26.25 และปีการศึกษา 2564 เฉล่ีย
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ร้อยละ 31.39  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 5.14 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เฉล่ียร้อยละ 27.82  
ปีการศึกษา 2563 เฉล่ียร้อยละ 35.64 และปีการศึกษา 2564 เฉล่ียร้อยละ 31.01 ซึ่งลดลงจากปีท่ีแล้ว ร้อย
ละ 4.63 และวิชา ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 26.24  ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 
31.28 และปีการศึกษา 2564 เฉล่ียร้อยละ 31.73 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 0.45 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ปีการศึกษา 
2564 

ผลการเปรียบเทียบปี
การศึกษา 2563-

2564 
ภาษาไทย 47.73 44.69 38.27 -6.42 

คณิตศาสตร์ 18.22 21.57 18.81 -2.76 
วิทยาศาสตร์ 27.02 26.33 28.17 +1.84 
ภาษาอังกฤษ 27.05 27.64 24.58 -3.06 

เฉลี่ย 30.00 30.05 27.45 -2.60 
จากตาราง สรุปได้ว่า ผลการทดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 – 2564 

แต่ละวิชาพบว่า วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 47.73 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 
44.69 และ ปีการศึกษา 2564 เฉลี่ยร้อยละ 38.27 ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว ร้อยละ 6.42 วิชาคณิตศาสตร์ ปี
การศึกษา 2562 เฉล่ียร้อยละ 18.22 ปีการศึกษา 2563 เฉล่ียร้อยละ 21.57 และปีการศึกษา 2564 เฉล่ีย
ร้อยละ 18.81 ซึ่งลดลงจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 2.76 วิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 เฉล่ียร้อยละ 27.02 ปี
การศึกษา 2563 เฉล่ียร้อยละ 26.33 และปีการศึกษา 2564 เฉล่ียร้อยละ 28.17 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ร้อย
ละ 1.84 และวิชา ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 เฉลี่ยร้อยละ 27.05 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 
27.64 และปีการศึกษา 2564 เฉล่ียร้อยละ 24.58 ซึ่งลดลงจากปีท่ีแล้ว ร้อยละ 3.06 

 
 

6) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปรากฏผล ดังนี้ 
ผลการประเมิน รอบแรก รอบสอง รอบสาม 
ร้อยละ/ค่าเฉล่ีย 78.75  87.26  86.02 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 
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ผลการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบส่ี ปรากฏผล ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน ระดับคุณภาพ 
1 คุณภาพของผู้เรียน พอใช้ 
2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดี 
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดี 

 
 
 ๑.8 สภาพปัญหาความต้องการจำเป็น 
  เป็นสภาพปัญหาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วยเทคนิค  ( SWOT Analysis) เพื่อ
นำไปสู ่การกำหนดความต้องการจำเป็นในการแก้ป ัญหา  และพัฒนาภารกิจหลักและภารกิจรองและ               
การงานตามนโยบายท่ีเกี่ยวข้องระดับต่าง ๆ  สรุปได้ดังนี้   
จุดแข็ง 
 1. มีการจัดแบ่งระบบโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่ายอย่างชัดเจน 
 2. บุคลากรเพียงพอตามเกณฑ์และ มีความรู้ความสามารถตามภาระงานท่ีสอน 
 3. ระบบบริการด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 4. บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ มีโครงการตามแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน 
 5. สภาพอาคารสถานท่ีเป็นระเบียบ ร่มรื่น 
 6. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ บริหารงานอย่างเป็นระบบ 
 7. ชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างดีเย่ียม 
จุดอ่อน 
 1. ห้องน้ำห้องส้วมไม่เพียงพอ 
 2. ครูขาดทักษะในการใช้ส่ือเทคโนโลยี 
 3. มีร้านเกมส์อยู่ในชุมชน 
4. นโยบายเปล่ียนแปลงบ่อยทำให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

จุดเด่น 
  ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต มีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  ด้านครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
  ด้านผู้บริหาร พบว่า มีภาวะผู้นำ มีความสามารถในการบริหารจัดการ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์ 
ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา มีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
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จุดควรพัฒนา 
  ด้านผู้เรียน ประมวลได้ว่า มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนด ได้แก่ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์  
  ด้านครูผู้สอน สรุปได้ว่า ควรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกบัการจัดการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ การจัดทำและนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนรายบุคคล โดยเฉพาะการตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การใช้ส่ือ แหล่งการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภาพจริง 
  ด้านผู้บริหาร ควรมีการพัฒนาการจัดองค์กร โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้
บรรลุเป้าหมายการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะการพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียน ท้องถิ่น รวมท้ังการจัดหา ใช้ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  

โอกาส 
  -  ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสนับสนุนด้านแรงงาน  
  -  ผู้ปกครองมีความขยัน หมั่นเพียร เสียสละเพื่อส่วนรวม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรมีอาชีพทำนาและปลูกพืช
ไร่ มีการทำการเกษตรแบบพอเพียง 

อุปสรรค 
-  สถานศึกษาต้ังอยู่ในหมู่บ้านเชิงเขา ห่างไกลจากตัวเมือง มีถนนอัดลูกรัง ใช้เวลาเดินทางนาน 
-  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาค่อนข้างน้อย 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานที่ 1 
คุณภาพของผู้เรียน 

 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
1.กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้เรียนให้มีความสามาถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ โดยมีท้ังการจัดการ
เรียนรู้ทั ้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Stem Education รูปแบบ Active leaning แบบใช้กระบวนการคิด
กระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก เพื ่อให้ผู ้เร ียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาได้ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีส่ือมีแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งสืบค้นข้อมูล ได้แก่ ห้องสมุด
มีชีวิต E - Library   ห้อง DLTV ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยเน้นการอ่านออกเขียนได้ ส่ือสารภาษา การคิดคำนวณของนักเรียน
ทุกคนทุกระดับชั้น การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของ
ผู้เรียน 
  นอกจากนี้ สถานศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะชีวิตของผู้เรียน  
เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันกับผู้อื ่นบนความแตกต่างและหลากหลาย   
เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน พัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต และจัดค่าย
คุณธรรมให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กีฬาภายในต้านยาเสพติด ค่ายวิชาการ   
เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการแนะแนว และการดูแลสุขภาวะจิต   
นำภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอน เพื่อความภูมิในในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
และมีการเรียนรู้ในโลกกว้างท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ค่านิยม 12 ประการ  การจัดกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ  กิจกรรมคุณธรรมนำ
ชีวิต (สวดมนต์ทุกวันศุกร์) การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในชุมชนรอบ ๆ สถานศึกษาเพื่อนำมาพัฒนา
หลักสูตร จัดกิจกรรมสถานศึกษา “อ่อนหวาน” ให้ความรู้เรื่องพิษภัยจากขนม กรุบกรอบ น้ำหวาน น้ำอัดลม 
ส่งเสริมการออกกำลังกาย และในเวลาหลังเลิกเรียนได้ เปิดสนามกีฬาให้นักเรียนและเยาวชนที่อยู ่ใกล้ๆ
โรงเรียนได้มาใช้สนามในการเล่นกีฬาทุกวัน  ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านอาชีพ เซ่น การร้อย
พวงมาลัย การผลิตของใช้จากผ้า กระทงใบตอง การย้อมผ้าจากคราม การทำอาหาร เครื่องดื่ม ตัดผมชาย 
เสริมสวย การทำอิฐบล็อกอิฐประสาน เป็นต้นสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและให้นักเรียนมีทักษะพื้นฐานและ
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
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2.ผลการดำเนินงาน 
                ผลจากการประเมินการอ่านการเขียน ผู้เรียนมีความสามารถอ่านออกเขียนได้และอ่านคล่อง                
ตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้นอยู่ในระดับดีถึงดีเยี ่ยม มีผลการประเมินการสื่อสาร คิดคำนวณ            
และคิดวิเคราะห์สามารถเขียนสื่อสารได้อยู่ในระดับดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้เรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล ค้นคว้าเรียนรู้สิ่งที่สนใจ
และสอดคล้องกับบทเรียน ผู ้เร ียนมีสุขภาพกายแข็งแรง สมบูรณ์ ร ักในด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬามี
ความสามารถในด้านการเขียนสื่อความหมาย การเขียนเล่าเรื ่อง มีทักษะในด้านการสืบค้นข้อมูลผู้เรียน
บางส่วนขาดทักษะในการใช้กระบวนการคิดต่อยอด ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการ  นำเสนอผลงานหน้า
ชั้นเรียน ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดี  ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการเรียนรู้ เช่น 
การทำโครงงาน   การประดิษฐ์ตามแนวทาง  Stem Education  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนกำหนด  ไม่มีนักเรียนที่ติด 0 ร มส นักเรียนเรียนจบหลักสูตรตามเวลาที่กำหนด มีทักษะการทำงาน
ร่วมกันและมีทักษะด้านอาชีพสามารถจัดทำโครงงานที่เป็นพื้นฐานด้านอาชีพ เช่น การผลิตของใช้จากผ้า 
กระทงใบตอง การย้อมผ้าจากคราม การทำอาหาร เครื่องด่ืม ตัดผมชาย เสริมสวย การทำอิฐบล็อกอิฐประสาน  
ผ่านการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลจาก
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค  
 
3. จุดเด่น 
          ๑. ครูได้ศึกษาหลักสูตร วิเคราะห์มาตรฐาน โครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตร ตัวชี้วัด สาระ 
คำอธิบายรายวิชาที่สอน  นำมาวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำกำหนดการสอน ออกแบบกิจกรรม แผนการจัดการ
เรียนรู้ ส่งให้ผู ้บริหารตรวจสอบก่อน จัดการเรียนการสอนสม่ำ เสมอ ทำให้นักเรียนบรรลุตาม วิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
          ๒. โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอร่วมกับสถาบันราชภัฎอุดรธานีจัดทำการวิจัยการพัฒนาทักษะ ๔Cs 
โดยใช้รูปแบบการสอน  PCBL เสริมด้วยการใช้คำถามในทุกช้ันเรียนอย่างต่อเนื่องตลอด ปีการศึกษา ส่งผลให้
นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การวางแผน กระบวนการกลุ่ม ความกล้าแสดงออก  การอ่าน 
การเขียนดีขึ้น 
         ๓. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน โดยนำนักเรียนไปฟังเทศน์เวียนเทียนท่ี วัดในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
         ๔. ผู้ปกครองส่วนใหญ่จัดหาเครื่องมือส่ือสารให้กับผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ ๘๐ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะใน
การใช้เทคโนโลยีดีเย่ียม 
         ๕. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง ทำให้วิเคราะห์ผู ้เรียนได้ถูกต้อง สามารถให้ ความ
ช่วยเหลือ ดูแล เอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี 
         ๖. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย บกพร่อง ทางการเรียนรู้ โดยนำเข้าแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการท้ังในระดับ กลุ่ม ระดับเขต และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนได้รับรางวัลเหรียญทอง
หลายรายการ 
         ๗. ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานด้านอาชีพ โดยเข้าร่วมกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 
ทำหน้าท่ีผลิต ขายสินค้า และการบริการให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียน 
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         ๘. โรงเรียนให้การสนับสนุนด้านวัสดุ สื่อ อุปกรณ์ งบประมาณ เป็นอย่างดี ทำให้นำมาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการผลิตส่ือ นวัตกรรม อย่างหลากหลายตามศักยภาพ 
และระดับช้ันท่ีเรียน 
         ๙. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้(School as Learning Community) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ 
         10. ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 
  11. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม รูปแบบหรือวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารท่ีเป็นแบบอย่างได้ “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้ " Let'S 
speak Model" ปีการศึกษา 2564 
 
4.จุดควรพัฒนา 

๑. ผู้เรียนในระดับข้ัน ป.๑ - ป.๓ ยังต้องเร่งพัฒนาด้านการนำเสนอ การอภิปราย และ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผล และต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม  

๒. ผู้เรียน ในระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ ยังต้องได้รับการส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่
หลงใหลกับค่านิยมต่างชาติจนเกิดการลอกเลียนแบบทำให้ลืมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 

 ๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียนน้อย ขาดความกระตือรือร้นในการ 
แสวงหาความรู้ ความรับผิดชอบในการทำงาน การทำการบ้าน ควรมีข้อตกลง เงื่อนไขเพื่อปรับเปล่ียน
พฤติกรรม  

 ๔ .ผู้เรียนสนใจในการใช้และเล่นโทรศัพท์มากเกินไป ไม่รู้จักแบ่งเวลา ทำให้ความรับผิดชอบต่องาน 
น้อย ขาดความต้ังใจทำ ความประณีต เกิดการเลียนแบบส่ือ จึงควรกำหนดเงื่อนไขและให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประโยชน์ และโทษของโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ 
 ๕ .สร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน จัดกิจกรรมการเรียนให้น่าสนใจ หลากหลาย ทันต่อความ
เปล่ียนแปลงของโลก และทันต่อยุค ไทยแลนด์ ๔.๐ 
5. ร่องรอยหลักฐานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 

5.1 แบบประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
5.2 ผลการประเมินการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
5.3 แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
5.4 โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
5.5 โครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
5.6 แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะ ๔Cs โดยใช้รูปแบบการสอน  PCBL เสริมด้วยการใช้คำถาม 
5.7 โครงงานด้านทักษะวิชาชีพ 
5.8 หนังสือเล่มเล็ก 
5.9 โครงงานวิทยาศาสตร์ 
5.10 ผลงานประดิษฐ์จากการฝึกทักษะด้านวิชาชีพ 
5.11 ผลงานด้านศิลปะบนฝาผนัง 
5.12 ส่ือ นวัตกรรม ช้ินงานท่ีเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
5.13 โล่ เกียรติบัตรจากการเข้าแข่งขัน 
5.14 ระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย 
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5.15 ทีวี คอมพิวเตอร์พกพา จอโปรเจ็กเตอร์ ห้องเรียนพิเศษต่าง ๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องทักษะทางภาษา ห้องคณิตศาสตร์ ห้องดีแอลทีวี เป็นต้น 

5.16 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายปี  
5.17 ผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ เช่น โอเน็ต อาร์ที เอ็นที ข้อสอบกลาง 
5.18 ศูนย์บ่มเพาะด้านวิชาชีพ ได้แก่ ห้องดนตรี ห้องศิลปะ ห้องตัดเย็บเส้ือผ้า ห้องเสริมสวย 

ห้อง 
นาฏศิลป์ เป็นต้น 

5.19 โครงงานการมัดย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
5.20 แบบประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
5.21 โรงเรียนธนาคาร ส่งเสริมกิจกรรมด้านการออมของนักเรียน 
5.22 จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนท่ีห้องสมุดลิง สนามเด็กเล่นตามรอยเบ้ือง

พระยุคลบาทในหลวงรัชกาลท่ี ๙ 
5.23 การแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองสีแสดทุกวันพฤหัสบดี 
5.24 ภาพการเข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีวัดในชุมชน 
5.25 ภาพนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ชุมชน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่  

วันสถาปนาโรงเรียน 
5.26 กิจกรรมสภานักเรียน 
5.27 กิจกรรมกลุ่มในช่ัวโมง PLC 

               5.28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ชุมนุม/ลูกเสือ 
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มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
1.กระบวนการพัฒนา  
 สถานศึกษาได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ท่ีสอดคล้องกับ
กระบวนการพฒันา มีการวางแผนงานโครงการกจิกรรมอย่างเป็นระบบ ระบุเป้าหมายความสำเร็จแต่ละ
โครงการชัดเจน ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ สถานศึกษาประเมิน หรือวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา ท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมิน
การจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง  จัดประชุม ระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม เพื่อ
วางแผนร่วมกัน ในการกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพ  จัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี
ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการศึกษา และทิศทางการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  พร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรร
งบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนา  ตามแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้ 
มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการจัดการศึกษา  
 
2.ผลการพัฒนา 

 จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สถานศึกษามีแผนกลุยทธ์  แผนพัฒนาการศึกษา 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีและดำเนินงานตามแผนงานทุกแผน พัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
ภายในโรงเรียนโดยผู้บริหารมีการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของครูและบุคลากรในสถานศึกษาอย่าง
สม่ำเสมอสถานศึกษามีส่ือการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนการนำส่ือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนจนเกิดเป็น “ศูนย์บ่มเพาะด้านอาชีพ”ภายในโรงเรียน เป็นศูนย์เรียนรู้ภายใน
โรงเรียนด้านการสร้างอาชีพ โดยความร่วมมือกับชุมชน  และร่วมทำข้อตกลง (MOU) กับวิทยาลัยสารพัดช่าง
ในการจัดการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน   มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ เช่น มีห้องสมุดมีชีวิต E - Library ที่สวยงาม เป็นแบบอย่างให้โรงเรียน
อื่นมาศึกษาดูงาน   มีห้อง DLTV ห้องคอมพิวเตอร์ มีการติดต้ังระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตจาก  Uninet และ 
บริษัท ทีโอที เพื่อกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้ครบคลุมทั่วถึงทั้งบริเวณโรงเรียน โดยติดตั้งทั้งระบบ LAN  
และระบบ Wifi  ทำให้มีระบบอินเตอร์เน็ตครอบคลุมทุกอาคารเรียนภายในโรงเรียน  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
การยอมรับจากชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ปกครองส่งนักเรียนเข้าเรียนเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง จำนวน
นักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา โรงเรียนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้
แบบ PLC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงเรียนจำนวนมากเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนและเป็นโรงเรียนเครือข่ายการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุดรธานี  สถานีโทรทัศน์ช่อง NBT เข้ามาถ่ายทำรายการมองมุมใหม่ไฟว์โฟกัสเรื่องโรงเรียนคุณภาพของชุมชน  
ส่งผลให้โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน โฮมทีวีได้เข้ามาถ่ายทำรายการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านท่ี
ห้องสมุดลิง บ้านต้นไม้ สนามเด็กเล่นตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลท่ี ๙ สโมสรโรตารี่มอบเครื่อง
กรองน้ำและหนังสือนิทาน สารคดี เกร็ดความรู้ให้กับห้องสมุด นายมณี  สาหาญ มอบเงินสนับสนุนการ
ก่อสร้างและดำเนินงานสนามเด็กเล่น สระว่ายน้ำ จำนวน ๕๐,๐๐๐  บาท  และโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็น
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โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ ่นใหม่ 
ได้รับงบประมาณ 60,000 บาท ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนครูให้มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ 
และเป็นผู้นำทางวิชาการ นักเรียนมีทักษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนอยู่ในระดับ ดี มีความรู้ 
และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ ้นทุกระดับ นักเรียนมีการพัฒนาด้าน
พฤติกรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะชีวิต กล้าแสดงออก มีทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่ในระดับ ดีเย่ียม โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา 
ปีการศึกษา 2564 อีกท้ังยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีประสบ
ผลสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ “ANWS Model” ปีการศึกษา 2564 
 
3.จุดเด่น 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
          2.  สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความ
เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลหนองวัวซอ ยึดหลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล เน้นการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดค้นนวัตกรรมรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ โดยใช้ SHARE IT Model มาใช้ในการบริหาร 
S   =   Sharing โดยใช้กระบวนการ PLC ซึ่งมีหัวใจหลัก คือ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ สู่การแก้ปัญหา 
H=  Happiness โดยยึดหลัก P-D-C-A เป็นหนทางสร้างความสุขให้กับบุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย(Stakeholder) 
A =Analyzing โดยการ SWOT ท้ังระดับโรงเรียน ระดับช้ันเรียน  และวิเคราะห์ตนเอง 
R  =Respecting โดยยึดหลักการไว้วางใจ เช่ือใจ   การ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
E=  Evaluating การนิเทศภายใน การประเมินตนเอง ยึดหลักความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
I  =  Integrating การบูรณาการ คือการประสานกลมกลืน กันของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์และการวิเคราะห์ 
T  =  Team working การทำงานเป็นทีม  
 4. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่าง
ได้ “ANWS Model” ปีการศึกษา 2564 
 
4.จุดควรพัฒนา 

    ๑. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๒. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ให้มีความ

เข้มแข็ง มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการ 
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5. ร่องรอยหลักฐานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 
5.๑ หลักสูตรสถานศึกษา/หลักสูตรประจำกลุ่มสาระ/คู่มือการวัดและประเมินผล 
5.๒ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา   
5.๓ รายงานการประเมินตนเองของคร ู
5.๔ แผนการจัดการเรียนรู้/แผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) 

 ถ.๕ รายงานวิจัยในช้ันเรียน 
 5.๖ ทะเบียนแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ทะเบียนการใช้แหล่งเรียนรู้ 
 5.๗ ทะเบียนการสร้าง/ใช้ส่ือนวัตกรรม/ ส่ือและนวัตกรรมของครู 
 5.8 โรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้แบบ BBL 

5.9 โรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ PLC ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.10 ต้นแบบโรงเรียนคุณภาพ 
5.11 ต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง 
5.12 โรงเรียนเครือข่ายสะเต็มศึกษา  
5.13 วีดีทัศน์ โรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ PLC และการอบรมพัฒนาครูรูปแบบครบ

วงจร จากการออกรายการมองมุมใหม่ไฟว์โฟกัส 
5.14 โรงเรียนเครือข่ายโครงการวิจัยการพัฒนาทักษะ 4Cs ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน 

PCBL  เสริมด้วยการใช้คำถาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
5.15 โรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว             

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี 9 
 5.๑๖ ประมวลภาพกิจกรรม  

5.17 ผลงานนักเรียน ผลงานครู และผลงานสถานศึกษา 
5.18 รางวัล ไอคิวเอ อวอร์ด 
5.19 แผนภูมิระบบการบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
5.20 คำส่ังมอบหมายงาน/บันทึกการประชุม/ไอดีแพลน/แผนการจัดการเรียนรู้ 
5.21 บันทึกการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
5.22 บัญชีลงเวลาการมาประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ผู้ปกครองนักเรียน 
5.23 หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/คู่มือการวัดผลประเมินผล 
5.24 หลักสูตรด้านวิชาชีพ/หลักสูตรปฐมวัย/เกียรติบัตรการเข้าอบรมของครู 
5.25 เกียรติบัตรการเข้าอบรมของครู/เกียรติบัตรจากการนำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
5.26 แฟ้มการประชุม PLC ทุกสายช้ัน 
5.27 ภาพบรรยากาศการจัดช้ันเรียน 
5.28 ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงทุกอาคารเรียน 
5.29 ห้องเรียนพิเศษมีจอเครื่องฉายวิดิทัศน์ติดต้ัง เช่นภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ห้อง 

วิทยาศาสตร์ ห้องสังคมศึกษา ห้องคณิตศาสตร์ ห้องดีแอลทีวี 
5.30 การบริหารงานใช้ระบบการส่ังงานทางกลุ่มโซเชียล เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค  
5.31 มีโปรแกรม ปพ.5 ปพ.6 ระบบสถิติประจำวันโดยบันทึกข้อมูลทางสมาร์ทโฟน 
5.32 มีโรงเรียนธนาคารให้นักเรียน และครูใช้บริการ 
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5.33 โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จเป็น
แบบอย่างได้ “ANWS Model” ปีการศึกษา 2564 

 
 

มาตรฐานที่ 3 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
1.กระบวนการพัฒนา  
       โรงเรียนได้ส่งเสริม ให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง โดยการฝึกทักษะประสบการณ์
ตรงจากกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมสภานักเรียน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนไดฝึ้ก
ทักษะการคิด ตามกระบวนการพัฒนาทักษะ 4Cs ของนักเรียนโดยใช้รูปแบบการสอน PCBL  เสริมด้วยการใช้
คำถาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ส่งเสริมผู้เรียนด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง 
ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่าน กล้าแสดงออก นำเสนอผลงาน มีส่วนร่วม แสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ตามศักยภาพ ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของห้องสมุดลิง ณ สนามเด็กเล่นตามรอยเบื้อง
พระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลท่ี 
๙  และห้องสมุดมีชีวิต E - Library ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบเชื่อมโยงบูรณาการโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษา 
กิจกรรมโครงงาน กิจกรรมแผนภาพความคิด กิจกรรมแผนภาพโครงเรื่อง  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา 
ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต โดยร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี จัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดย
เน้นการปฏิบัติจริง เช่น การย้อมผ้าจากคราม การทำอาหาร ตัดผม เสริมสวย การทำอิฐบล็อกอิฐประสาน  
ส่งเสริมทักษะด้านสุนทรียภาพด้านดนตรีตามความถนัด ร่วมมือกันในแต่ละสายช้ัน จากการประชุม PLC ทุก
สัปดาห์สัปดาห์ละอย่างน้อย ๑ ช่ัวโมง ครูทุกคนจะ Open class เพื่อให้กลุ่ม PLC เข้ามาสังเกตการสอนและ
พัฒนาบทเรียนร่วมกันตามกระบวนการ (PLAN DO SEE) นำปัญหาที่ค้นพบและสรุป ร่วมกันวิเคราะห์ 
วางแผน ออกแบบ จัดทำแผนร่วมกัน เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและด้านการเรียนของนักเรียนใน
สายชั้น ในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และชั่วโมงชุมนุม อย่างต่อเนื่องจนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community)  เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมในห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน สื่อการเรียน และส่ิง
อำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้        การส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยเข้าอบรมตามโครงการพัฒนา
ครูรูปแบบครบวงจร ร้อยละ ๑๐๐ ให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน  ร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มี
การตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  โดยใช้เครื่องมือ และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย 
โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมาะสมจากสภาพจริงท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัด และให้นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผล และมีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำมาใช้ปรับปรุง พัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  
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2.ผลการดำเนินงาน 
ครูมีความรู้ ทักษะ มีความมุ่งมั่นต้ังใจ เพื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถ
ปฏิบัติได้จริงเหมาะสมกับผู้เรียน ครูนำความรู้ท่ีได้รับจากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างหลากหลายสอดคล้องกับหลักสูตร ปัญหา และความต้องการของผู้เรียน โดยใช้
กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานแลกเปล่ียนเรียนรู้   มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีมี
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์    
มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเป็นระดับเด็กอ่อน ปานกลาง และเก่ง ทำให้ครูผู้สอนสามารถ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างบุคคล มีการสอนเสริมความรู้ให้ผู้เรียนกลุ่มปาน
กลางและกลุ่มเก่ง มีการสอนซ่อมเสริมผู้เรียนกลุ่มอ่อน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีท่ีและ  นำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในแต่ละวิชา มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ 
มีการวัดประเมินผลจากสภาพความเป็นจริงท่ีมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการหลากหลาย เพื่อวัด
และประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ครูรู้จักนักเรียนรายบุคคลทุก
คน บริหารจัดการช้ันเรียนเน้น “เด็กรักครู ครูรักเด็ก” ครูทุกคนยังมีงานวิจัยในช้ันเรียนและนำผลของ
งานวิจัยนั้นไปพัฒนาการเรียนการสอน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนของครูครอบคลุมทักษะ
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ ใช้เครื่องมือวัดประเมินผลท่ีเหมาะสมและหลากหลาย  และนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินมา
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูมีการทำงานเป็นทีมมีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ระหว่างครู
ในสายช้ันเดียวกันเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ (PLAN 
DO SEE)  ครูร่วมกันวางแผน  ออกแบบกิจกรรม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตส่ือ และนำไปใช้จัด
กิจกรรมในช่ัวโมงซ่อมเสริม และช่ัวโมงชุมนุม ครูทุกคน Open Class เพื่อให้เพื่อนในกลุ่ม PLC เข้ามา
สังเกตการสอน และร่วมสะท้อนคิดหลังสังเกตการสอนเพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกนั 

 
3. จุดเด่น 

 ๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทำให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น  
กล้าตัดสินใจและแก้ปัญหา ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้น สนใจเรียน มีเจตคติท่ีดีต่อการ 
เรียน 
 ๒. ครูมีการทำงานเป็นทีม โดยร่วมมือกันภายในสายช้ันจัดประชุม PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้  
แก้ปัญหา และพัฒนาผู้เรียนร่วมกันผ่านกระบวนการ (PLAN DO SEE)  ครูร่วมกันวางแผน  ออกแบบ 
กิจกรรม จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ผลิตส่ือ และนำไปใช้จัดกิจกรรมในช่ัวโมงซ่อมเสริม และช่ัวโมง 
ชุมนุม ครูทุกคน Open Class เพื่อให้เพื่อนในกลุ่ม PLC เข้ามาสังเกตการสอน 
 ๓. จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการศึกษาหลักสูตร โครงสร้าง สาระ และมาตรฐานการ 
เรียนรู้ คำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบ วางแผนการจัดทำ 
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ได้ปฏิบัติจริง ค้นพบองค์ 
ความรู้ด้วยตนเอง เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ผลิตและใช้ส่ืออย่าง 
หลากหลาย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านภาษา ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ สามารถนำไปใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้จริง 

       ๔. มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง วัดและประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี และอย่างต่อเนื่อง            
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นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน 
 ๕. นำผู้เรียนไปแหล่งเรียนรู้และทัศนศึกษา เพื่อให้มีความรู้และเกิดประสบการณ์ตรงทุกปีการศึกษา 
    ๖. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้า
หาความรู้ ค้นพบคำตอบด้วยตนเอง 

        ๗. ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามโครงการอบรม D.A.R.E. ของ 
   สถานีตำรวจภูธรอำเภอหนองวัวซอ 
    8. รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม รูปแบบหรือวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การส่ือสารท่ีเป็นแบบอย่างได้ “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้ " Let'S speak 
Model" ปีการศึกษา 2564 
 
4.จุดควรพัฒนา 

   ๑. พัฒนาด้านวินัยเชิงบวกให้กับผู้เรียน และในห้องเรียน 
   ๒. จัดกิจกรรมท่ีตรงกับวัยและความสนใจของผู้เรียน 
   ๓. นำผลการทดสอบด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ด้วยแบบประเมินของสำนักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๑ ผลการทดสอบด้วยข้อสอบกลาง มาวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง ค้นหา
วิธีการ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 

   5. ร่องรอยหลักฐานโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
-ผลงานนักเรียน 
-ความสามารถพิเศษ/ภาพประกอบ 
-ส่ือ/นวัตกรรม 
-แหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน 
-ทีวี เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา 
-เครื่องฉายวิดีทัศน์ 
-ข้อตกลงในห้องเรียน 
-ตารางเรียน 
-เวรประจำวัน 
-ผลงานกลุ่มของนักเรียน 
-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
-แบบประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน 
-แบบประเมินพฤติกรรมกลุ่ม 
-ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-บันทึกการประชุม PLC  
-ตารางการประชุม 
-แผนการจัดการเรียนรู้ 
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-โล่รางวัลชนะเลิศ ระดับดีเย่ียม รูปแบบหรือวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศด้านการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเป็นแบบอย่างได้ “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร โดยใช้ " Let'S speak Model" ปีการศึกษา 2564 

-ส่ือ/นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


