


 

 
ค ำน ำ 

 
 เอกสารฉบับนี้จัดท าขึ้นประกอบการรายงานผลการปฏิบัติงาน  เพื่อประกอบการพิจารณา 
เลื่อนเงินเดือน  ครั้งที่  ๒/256๔   (1 เมษายน  256๔ – ๓๐  กันยายน  256๔ )  
ของ  นางชุติมา  กะริอุณะต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง   วิทยฐานะ  
 ผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  ประกอบด้วย 
           ข้อมลูพื้นฐาน 
 ส่วนที่ ๑  รายงานผลการปฏิบัติงาน 
  ๑.๑  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 
  ๑.๒  ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 
  ๑.๓ ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 
  ๑.๔ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  ๑.๕ งานอืน่ๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
 ส่วนที่ ๒  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ส่วนที่ 3  ด้านอื่น ๆ   
  3.1  ผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย สพฐ. และนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว    
  3.2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR ) 
  3.3   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ชั้น ป. 3     
  3.4   ผลงานที่ประสบความส าเร็จ ความภาคภูมิใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   
 ขอขอบคุณผู้บงัคับบัญชาที่ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และให้ค าแนะน าในการท ารายงานฉบับนี้ 
จงส าเร็จได้ด้วยดี ขอบคุณคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษา ที่ร่วมมอืพัฒนาคุณภาพการศึกษา ลูกนักเรียน  ท า
ให้มีผลงานที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการ
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน  ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ท าให้เอกสารฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี 
       
 

 
 
                                                                 ชุติมา  กะริอุณะ 
             ( นางชุติมา   กะริอุณะ ) 
                                             ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
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สำรบัญ 
 
 

     เรื่อง                       หน้ำ 
           ข้อมลูพื้นฐาน         ๑ 
 ส่วนที่ ๑  รายงานผลการปฏิบัติงาน      ๒ 
  ๑.๑  ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน   ๒ 
  ๑.๒  ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้      ๓ 
  ๑.๓ ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา   ๔ 
  ๑.๔ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ     ๕ 
  ๑.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย        ๕ 
 ส่วนที่ ๒  การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ๕ 
 ส่วนที่ 3  ด้านอื่น ๆ          ๖ 
  3.1  ผลการปฏิบัติราชการตามนโยบาย สพฐ.     ๖ 

         และนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว    
  3.2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR )    ๘ 
  3.3   ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ( NT ) ชั้น ป. 3       ๙ 

            3.4   ผลงานที่ประสบความส าเร็จ    
                                       ความภาคภูมิใจในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา   

 
   ภาคผนวก                       ๑๒ 
  -    เกียรติบัตร      

- รูปภาพ 
- ค าสั่ง 

   
    



  
 

 
แบบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 

     เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 ตุลำคม 2564) 
ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำประถมศกึษำขอนแก่น เขต 1 

ของ 
()  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองคลอง     กลุ่มเครือข่ำยพฒันำคุณภำพกำรศกึษำ ที่  ๙ 

 
 

1. ข้าพเจ้า นำงชตุิมำ  กะริอณุะ  อายุตัว    ๕๒  ป ี อายุราชการ  ๒๘   ปี    
    วฒุิกำรศึกษำ  ปรญิญาตรี  ค.บ. การประถมศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ ๒ )   
    ปริญญาโท  ศษ.ม. การบรหิารการศึกษา 
2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการครู  วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  อันดับ คศ. ๓  อัตรา ๕๔,๕๒๐ บาท  
    ต าแหน่งเลขที่ ๙๓๗๘    หรืออาศัยรับเงินเดือน อันดับ คศ....-....อัตรา.....-.....บาท      
    เกษียณอายุราชการ    วนัที ่ 1   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๗๒ 
3. ในครึ่งปีทีแ่ล้วมามีวัน ลากิจ...-....ครั้ง.....-....วัน  ลาป่วย....-...ครั้ง....-...วัน  รวมลา....-......ครั้ง......-.....วัน   
4. ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาจนถึงปัจจุบัน 
    ก.  ได้รับอนุญาตให้ไปศึกษาในประเทศหรือไปศึกษา ฝึกอบรม หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ 
         ตั้งแต่วันที่.....-....เดือน...............-...........พ.ศ.........-......... 
    ข.  กลับจากศึกษาต่อ ฝึกอบรมหรือดูงาน ณ ต่างประเทศ ตั้งแต่วันที.่...-......เดือน...........-..........พ.ศ.....-........ 
5. ในครึ่งปีทีแ่ล้วมาจนถึงปัจจุบัน 
    ก.    ถกูลงโทษทางวินัย     ไมถู่กลงโทษทางวินัย 
    ข.    ถกูฟ้องคดีอาญา     ไมถู่กฟ้องคดีอาญา 
6. สรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาโดยย่อ (ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 ไม่รวมภาคผนวก ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ส่วนที่ ๑  ด้ำนประสทิธิภำพและประสทิธิผลกำรปฏบิตัิงำน   
 ๑.๑  การก าหนดนโยบำยการบริหารจัดการสถานศึกษา  

ในการก าหนดนโยบายของการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้มีการวางแผน เตรียมการ ลงมือท า พร้อมทั้ง 
ติดตาม และปรับปรุงแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาตามมา ให้ครอบคลุมทั้งด้านงบประมาณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ 
ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ในตลอดปีการศึกษา ได้มีการด าเนินงาน และเตรียมการ พออธิบายได้ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาสภาพปจัจุบัน และปัญหา ของสถานศึกษา  
 ได้ร่วมมือกับคณะครู คณะกรรมการสถานศกึษา  ผู้น าชุมชน ส ารวจวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก 
สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริการการศึกษาของสถานศึกษา ผลจากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม (SWOT) จุดแข็ง คือ โรงเรยีนมีครูครบชัน้  จุดอ่อนคือ วัสดุอุปกรณ์  ด้านเทคโนโลยี  ช ารุดทรุด
โทรมต้องใช้งบประมาณซ่อมบ ารุงและดูแลรักษาจ านวนมาก  โอกาส คือ ชุมชนมีความเข้มแข็ง  อุปสรรคคือ  
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่แน่นอน ผู้ปกครองมีฐานะยากจน   และได้น าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดทิศทางพัฒนา
สถานศึกษา ตอ่ไป 

 ๒) การก าหนดทิศทางของสถานศึกษา 
 จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และสนองนโยบายของ สพฐ.  และนโยบายของ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 ๓) การก าหนดกลยุทธข์องสถานศึกษา 
 วิสัยทัศน์ (VISION)  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา มีจิตสาธารณะ      

มีทักษะชีวิต ห่างไกลยาเสพติด  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดี มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  กลยุทธ์ของสถานศึกษาได้จัดท าตามวิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน  ก าหนดไว้ ทั้งหมด ๙  ข้อ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย  ดังนี ้  
  1.  น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค ์ ตามที่
ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      2.  พัฒนาระดับปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปญัญา เตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 
     3.  พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสือ่สาร การคิดค านวณ การคิดวิเคราะห์และการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 
               4.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ส าหรับเด็กเรียนร่วมอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเต็มศักยภาพ 
      5.  พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับ ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล 
      6.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active  learning)  
ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย  และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการงานอย่างต่อเนื่อง 
          7.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลอยา่งมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
      8.  พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมให้รม่รื่นสวยงามและเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
               9.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารจัดการโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
 
 
 



๓ 
 ๑.๒  ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้   
  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในวันที่ ๒๑  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 
โรงเรียนได้ประเมินตนเองผ่าน Thai Stop COVID  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานให้ความเห็นชอบ 
น าเสนอส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เพือ่เปิดเรียน และเปิดเรียนในวันที่ ๑  มิถุนายน  
๒๕๖๔  ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลป่ามะนาว ผู้ใหญ่บ้านทั้ง ๒ หมูบ่้าน และ ประธาน อสม. ในการคัดกรอง
นักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล และผู้น าชุมชน และอสม. ได้มเีจ้าหน้าท่ี อสม.มาคัด
กรองนักเรียนให้ วันละ ๔  ทา่น ทุกวัน  จากสถานการณท์ าให้โรงเรียนต้องปิดเรียน ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
และใช้รูปแบบการสอนโดยใช้การสอนผ่าน Line Meeting แต่ละชั้นจะตั้งกลุ่ม Line ของครู ผู้ปกครอง และครูกบั
นักเรียน แต่ก็ไม่สามารถสอนได้ทุกคน จากปัญหาไม่มีเครือ่งมือ และใช้การสอนรูปแบบ On Hand เป็นหลัก แจก
หนังสือ สมุด และไปสอนถึงบ้าน มีการประกาศปิดเรียนตามอ านาจของผู้อ านวยการโรงเรียน และประกาศจาก
ส านักงานเขตพื้นที่ โดยผ่านทาง Facebook กลุ่ม Line ของครูแต่ละช้ัน กับผู้ปกครอง  ผู้บริหารได้ใช้การประชุม
ผ่าน ZOOM Meeting   Line Meeting  ผ่าน Line ในการประสานงาน การนิเทศการเรียนการสอน ให้คณะครูท า
รายงานการสอน Online เป็นรายเดือน  และเตรียมพร้อมกับการเปิดเรียน On Site ในปลายเดือนกันยายน นี ้
 ๑) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  หลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดให้มีองค์ประกอบและสาระการเรียนรู้ ตลอดจนมาตรฐานการเรียนรู้
และตัวช้ีวัดตามกรอบและทิศทางที่ก าหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ จดัเวลาเรียนและ
สาระเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดที่ต้องการเน้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น ข้าพเจ้าได้ให้ความส าคัญให้คณะครูได้
พัฒนาตนเองเสมอ ได้มีการอบรมการใช้งาน Power Point  การใช้ ZOOM  Google Meet  Googel Classroom  
และน ามาใช้จริง  รวมถึงการท าวิจัยในช้ันเรียนครบทุกคน  การอบรม Online  Coding ของ สสวท. ทุกคน  อบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ทาง Online  จาก OEC สภาการศึกษา ซึ่งจะมีหัวข้อการอบรมในทุกสัปดาห์  คุรุสภา KSP 
Webinar 2021  หลักสูตรอบรมของมหาวิทยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย การอบรมตลาดนัดการเรียนรู้
ออนไลน์วังจันทร์เกษม  การอบรมครูโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล โดย สพฐ. ผ่าน OBEC Channel 
อบรมหลักสูตรของชมรมพุทธศาสตร์สากล และอื่น ๆ อีกตามความสมัครใจของครู เพือ่พัฒนาตนเอง และพัฒนา
งาน  และเพื่อเตรียมการประเมินวิทยฐานะ ของคณะครู ขา้พเจ้าได้ส่งลิ้งค์การสมัคร  การเข้าอบรม การประเมินผล 
ให้กับคณะคร ูพร้อมให้ค าปรกึษาตลอด ๒๔ ชั่วโมง  
 ๓) การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนรู ้
  การพัฒนาสื่อและเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ ข้าพเจ้า และคณะครูได้เข้าอบรมการใช้ Application 
ต่าง ๆ ในการใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ZOOM  Microsoft Teams  Google Meet  Line Meeting 
และ อื่น ๆ เพือ่ใช้ในการเรียนการสอน  การประชุม และได้น ามาใช้ แต่ด้วยข้อจ ากัดหลายอย่างของนักเรียนที่ไม่มี
อุปกรณ์ จึงไม่สามารถใชไ้ด้เต็มที่ พยายามในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ในเรื่องการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
อื่น ๆ ได้กรอกความต้องการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๖ แบบ IC๑๒  และได้รบัสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ น้ี 
 ๔) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ได้ร่วมกับคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดหาแหล่งเรียนรู้ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้กับนักเรียน ทั้งในโรงเรียนและ นอกโรงเรียน เช่น การเกษตรต่าง ๆ การปลูกกล้วย ปลูกผักการ
เลี้ยงปลาดุก การเพาะเห็ด  ปรับปรงุห้องสมุดจัดหาหนังสือใหม่ ๆ เข้าหอ้งสมุด ติดแอร์ และนักเรียนได้เรียนรู้อย่าง
มีความสุข  การเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น น านักเรียนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
  



๔ 
 
 ๑.๓ ด้านการบริหารจดัการงานทั่วไปของสถานศึกษา 
 ๑) การมาปฏิบัติราชการ และการมาท างาน และวันหยุดราชการ 
  โรงเรียนได้ก าหนด ให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติราชการ ดังนี้ ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
ในวันราชการปกติ ของโรงเรียน และในวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ได้แต่งตั้ง ครูมาปฏิบัติ
ราชการในวันหยุด ซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด ทางโรงเรียนได้มีการสอนชดเชยวันเสาร์  ได้รับความร่วมมือจากคณะ
ครู และนักเรียนเป็นอย่างดี ผู้บริหารจะเป็นแบบอย่างการมาท างานให้ตรงเวลา และจะถึงโรงเรียนก่อน ๐๗.๓๐ น.
ทุกวัน เพื่อกระตุ้นให้คุณครูได้รีบมาโรงเรียนแต่เช้า ส่วนคุณครูเวรจะมาปฏิบัติงานเวลา ๐๗.๐๐  น. เป็นปกติเพื่อ
ดูแลนักเรียนท ากิจกรรมตอนเช้า เรื่องความสะอาดบริเวณโรงเรียนเป็นหลัก เนื่องจากโรงเรียนไม่มีภารโรง 
 ๒) การเปิด-ปิด สถานศึกษา ประจ าปีการศึกษาของโรงเรียน  
  ในการด าเนินงาน ในสถานศึกษา นั้น ก าหนดการเปิดปิดของสถานศึกษา โรงเรียนได้ยึดตาม
ระเบียบของทางราชการ ตามแนวนโยบายของสพฐ. และสพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ภาคเรียนที่ ๑ เปิดภาคเรียน วันที่ ๑ มถิุนายน  ๒๕๖๔ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓   
 ภาคเรียนที ่๒ เปิดภาคเรียน วันที่ ๑ พฤศจิกายน   ๒๕๖๔  – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  
ในภาคเรียนที่ ๑ เราได้ก าหนดการสอนชดเชยวันเสาร์ เพื่อให้มีเวลาเรียนครบ       
 ๓) การชักธงชาติ  
  ในการชักธงชาติ ในวันเปิดเรียนปกติ ให้มีการชักธงชาติ ขึ้นในเวลาท ากิจกรรมหน้าเสาธง และมี
การชักธงชาติ ลง เวลา ๑๘.๐๐ น. ในวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์ ให้มีการชักธงชาติ ขึ้น เวลา 
๐๘.๐๐ น. และชักธงลง ในเวลา ๑๗.๐๐ น. 
 ๔) การทดสอบกลางภาคเรียน หรือประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
  ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงเรียนมีการวัดผลประเมินผลตามนโยบายของสพฐ. เน้นให้
นักเรียนมคีวามสุข ไม่เครียดจากการเรียนการสอนเกินไป ยืดหยุ่น ตามสถานการณ์  

 ๕) การพานักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 ด้วยสถานการณ์ COVID-19 ทางโรงเรียนงดการศึกษานอกสถานที่ จึงได้ขอความร่วมมือผู้ปกครอง

ในการสอนนักเรียน ในเรื่องการใช้ทักษะชีวิต  การท างานบ้าน การท าการเกษตรช่วยพ่อแม่  การท าขนม  การปลูก
เห็ด  การปลูกผัก การเลี้ยงวัว และได้ให้ผู้ปกครองส่งรูป หรือวีดีโอ การเรียนของนักเรียนที่บ้านส่งเข้ากลุ่มไลน์ครู
ประจ าชั้น  
  ๖) การจัดระบบบริการนักเรียน หรือแนะแนวให้ค าปรึกษานักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ 
  การแนะแนวการศึกษาต่อ เป็นสิ่งจ าเป็นที่นักเรียนจะได้รับข่าวสาร เพื่อเป็นการส่งต่อนักเรียน 
ดังนั้น โรงเรียนแต่ละแห่งจะต้องวางแผน และให้ค าแนะน า ตลอดทั้งให้โอกาสนักเรียน เพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง
ขึ้น หรือ กิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน หรือกิจกรรมการงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนไปประกอบอาชีพในอนาคต 
กิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เรื่องทุนเสมอภาค ทุนปัจจัยพื้นฐานยากจน  ทุนการศึกษาอื่น ๆ ทาง
โรงเรียนได้หาทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุนนูบูนต่อเนื่อง ๑๑ ทุน ปีละ ๔,๘๐๐  บาท จนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 
และทุนมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  ทุนจากกองทุนเงินล้านของหมู่บ้าน และอื่น ๆ ท าให้โรงเรียนได้รับรางวัลระบบดูแล
ช่วยเหลือดีเด่นในระดับส านักงานเขตพื้นที่   

 ๗) การลงโทษนักเรียน 
  ในการลงโทษนักเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นอีกอย่างหนึ่ง เพราะการลงโทษ เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ทางด้านไม่ดี ให้เป็นคนดีขึ้น ดังนั้น ในส่วนนี้ ผู้บริหารได้แจ้งให้คุณครูทราบถึงระเบียบการลงโทษนักเรียน ตามแบบ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน การให้ก าลังใจ ปรับพฤติกรรมเชิงบวก  
  
 



๕ 
 
 ๘) ความสัมพันธ์กับชุมชน 
  งานความสัมพันธ์กับชุมชน นั้นเป็นอย่างหนึ่งที่โรงเรียนควรค านึงตลอด เพราะบ้าน วัด โรงเรียน 
เป็นส่วนหนึ่งของการอยู่ร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ครูและบุคลากร เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนา
สถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้มีความร่วมมือจากชุมชน บ้าน วัด เป็นอย่างดีในทุกเรื่อง  เนื่องด้วยที่โรงเรียนไม่มี
นักการภารโรง  ชุมชนจึงเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการตัดหญ้าในบริเวณโรงเรียน ทุกครั้งก่อนเปิดเรียน และเมื่อหญ้ายาว 
ช่วยท าความสะอาด และดูแลความปลอดภัยให้กับโรงเรียน  ได้มอบหมายเวรยามจากผู้น าชุมชน ได้มีการตรวจตรา
ความเรียบร้อยให้โรงเรียนเสมอ  บ้าน  วัด โรงเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่กันเสมอ  
 ๙) สิทธิทางการศึกษาพิเศษส าหรับคนพิการ 
  ในสถานศึกษาทุกที่ มีนักเรียนกลุ่มเหล่านี้ ที่ต้องการดูแล และเอาใจใส่ เช่นกัน เพื่อเป็นการให้
ความเสมอภาค กับนักเรียนเหล่านี้ ประกอบทางกระทรวงให้ความส าคัญ ได้ส่งครูมาดูแลนักเรียนเหล่านี้เป็นพิเศษ 
ดังนั้น ผู้บริหารและครู ควรให้โอกาสนักเรียนและเอาใจใส่และพัฒนาเขา เพื่อให้เขามีโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอื่น 
โรงเรียนได้ด าเนินการตามแนวทางโรงเรียนเรียนรวม  มีเด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  ที่ทางโรงเรียนต้องดูแล
เอาใจใส่  ในเรื่องการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ครูดูแลเรื่องการกินยา และเรื่องอ่ืน ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดี 
 ๑.๔ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
  ในการพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าจะมีการพัฒนาตนเองเสมอ ไม่เคยหยุดนิ่ ง มีการอบรม Coding 
ส าหรับผู้บริหาร  และ Coding ส าหรับครู ป.๔-๖ จาก  สสวท. เข้าอบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อน าความรู้มาพัฒนางาน  อบรมวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ อบรม
ของสภาการศึกษา  คุรุสภา  OBEC CHANNEL อบรมภาษาอังกฤษของสถาบันพัฒนาครู ฯ และอื่น ๆ อีก  
        จากการบริหารจัดการที่ดี ท าให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อ านวยการยอดเยี่ยม
สถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการบริหารจัดการ   เหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับชาติ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  และ
เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 ๑.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
  ในปีที่ผ่าน ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑ ให้ปฏิบัติงานคณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มที่ ๙ (บ้านฝางโซนใต้) ต าแหน่ง
คณะกรรมการกลุ่มบุคคล คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  คณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  ได้รับแต่งต้ังท าหน้าที่
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ ขับเคลื่อนหลักสูตรบูรณาการหน่วยการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา โดยใช้สมรรถนะ
เป็นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  และได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานหลายอย่างๆ ส าเร็จลุล่วงด้วยดี และมีงานอื่น ๆ อีก ที่ได้รับมอบหมายจากอ าเภอบ้านฝาง 
ได้ปฏิบัติส าเร็จด้วยดี งานของมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ท าหน้าที่อาสากัลยาณมิตร ดูแลในโซน ๑๒  ร้อยแก่นสารสิน 
และในนามจังหวัดขอนแก่น ปีนี้ได้ท าหน้าที่ Admin ตอบปัญหาที่กล่องข้อความของเพทมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
(Admin หลังบ้าน)  วันละ ๑ ชั่วโมง และเมื่อมีเวลาว่าง  การร่วมงานอื่น ๆ ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างดี  ด้วยความ
เสียสละ อดทน อดกลั้น มุ่งมั่นท าความดีด้วยหัวใจตลอดมา   ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์
ปฏิบัติการเฝ้าระวังแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเทศบาลต าบลป่ามะนาว  
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลป่ามะนาว (พชต.)  ได้รับเกียรติจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม ขอสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสัมภาษณ์การบริหารงานใน
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 
 



๖ 
 
ส่วนที่ ๒ กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 ๒.๑  มีความซือ่สัตย์ สุจริต รกัษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจและหน้าทีข่องตน 
เพื่อแสวงหาประโยชน์ ข้าพเจ้ายึดถือความซื่อสัตย์สุจริตเสมอ เข้ารับการพัฒนาตนเองในการอบรมหลักสูตรต้าน

ทุจริตทุกปี  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ เข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ 
ส านักงาน ปปช.  5 ครั้ง เพื่อสร้างพลังความซื่อสัตย์สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม 

 ๒.๒  การปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัดเสมอ ไม่ท าผิดกฎ และส่งเสริมให้คณะครู นักเรียน ลูกหลานยึดมั่นในกฎหมาย ระเบียบสังคมเสมอมา 
 ๒.๓  มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ท างานด้วยความขยันอดทน  
 ๒.๔  การมจีิตส านึกที่ดี  มุ่งบริหารต่อกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๒.๕  การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒.๖  การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม   
 จากการปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความพอเพียง มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ท าให้
ข้าพเจ้าได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมขุ  ครูดีของแผน่ดินขั้นพ้ืนฐาน ครูดีของ
แผ่นดินชั้นที่ ๕  รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม จากมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน รว่มกับ สพฐ.   และ คุรุชนคนคุณธรรมจาก
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ส่วนที่  3. ด้ำนอื่น ๆ         
         3.1  ผลกำรปฏิบตัริำชกำรตำมนโยบำย สพฐ. และนโยบำยโรงเรียนคุณภำพ 5 ดำว    
       ๑)ด้ำนควำมปลอดภัย  องค์กร และบุคลากรไม่มีความเสี่ยง และมีความปลอดภัย  โรงเรียน
ด าเนินงานพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัย ในเรื่องอาคารสถานที่ ปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
ที่ปลอดภัย สะอาดเรียบร้อย โดยความร่วมมือจากชุมชน ดูแลความสะอาดสุขภาวะที่ดีให้กับนักเรียน ตรวจคัดกรอง
นักเรียนก่อนเข้าเรียน ให้ความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการโรงเรียนสี
ขาวปลอดลูกน้ ายุงลาย จากเทศบาลต าบลป่ามะนาว ๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อความปลอดภัยจากไข้เลือดออก และดูแล
เรื่องอาหารปลอดภัย ปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
      ๒) ด้ำนโอกำส  การเข้าถึงการจัดการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ  สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้า
เรียนทุกคน จัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี  มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกายจิตใจ วินัย อารมณ์ สั งคม 
และสติปัญญา มีกลุ่มไลน์นักเรียนผู้ปกครอง ติดตามเรียนการสอน สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้การดูแลเอาใจใส่
นักเรียนในการเรียนต่อ ในการดูแลตนเองอย่างดี นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนในโรงเรียนชั้นน าในจังหวัด โรงเรียน
กัลยาณวัตร ห้องเรียนพิเศษวิทย์คณิต สอบได้ล าดับที่ ๑๙ จากจ านวนผู้เข้าสอบ ๓๐๐ กว่าคน ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของโรงเรียน  ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ  มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ล าดับที่ ๒ ของเขตพื้นที่ ส่งเสริมเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา มี
ทักษะในการด ารงชีวิต พึ่งตนเองได้  มีโครงการเรียนรวมดูแลเด็กพิเศษทุกคน ให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน  สร้าง
โอกาสให้กับนักเรียนเสมอ  จะไม่ปล่อยโอกาสต่าง ๆ ให้ผ่านไป ทั้งในเรื่องทุนการศึกษา การได้รับงบประมาณต่าง ๆ 
  ๓) ด้ำนคุณภำพ ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นคนดีมีวินัย มีจิต
สาธารณะ มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามหลักสูตร ผลการทดสอบ RT NT O-NET  
มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ มีผลงานการแข่งขันในระดับประเทศ  มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล  มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครูทุกคน 
  ๔) ด้ำนประสิทธิภำพ โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) มีคุณภาพอย่างยั่งยืน ท าให้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า  



๗ 
สพฐ. OBEC AWARDS ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านการบริหารจัดการ 
เหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเหรียญทองรองชนะเลิศ ระดับชาติในปี ๒๕๖๒  โรงเรียนได้รับ
คัดเลือกจาก ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการ Coaching Teams และ โครงการ Innovation For 
Thai Education  ผู้บริหารและคณะครูได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ ขับเคลื่อนหลักสูตร
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษาโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
ประกอบด้วย นโยบายที่ ๑ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง  นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน นโยบายที่ ๓ ด้านการส่งเสริมพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา นโยบายที่ ๔ ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม การเข้าถึงบริการทาง
การศึกษา นโยบายที่ ๕ ด้านการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และนโยบาย 
ที่ ๖ ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และด าเนินงาน
ตามนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ในทุกโครงการ รวมถึงการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว ซึ่งเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียน มีเป้าหมายเชิงคุณภาพ ดังนี ้
 ๑. ด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว มีการพัฒนาคุณภาพเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม และพัฒนา
โรงเรียนให้มีคุณภาพทั้งด้านผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะ
ด้านวิชาการ มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี และมีทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๒.  นักเรียนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้เยาวชนเติบโต
เป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 
 ๓. ผู้บริหาร ครู และ บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน 
 ๔  โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาวมีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความพร้อมในการ
พัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และ สุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 ๕.  โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการสถานศึกษา บ้านวัดโรงเรียน ร่วมมือในการพัฒนานักเรียนให้
มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่มาตรฐานสากล  
 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้พัฒนางานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว มีการประชุมวางแผนในการ
ด าเนินงาน มอบหมายความรับผิดชอบให้คณะครู แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน และด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
โรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว  และได้เสนอขอรับการประเมินใน ดาวดวงที่ ๒ คุณภาพผู้เรียน ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
การด าเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ๕  ดาว 
 ดำวดวงที่ ๑  ควำมปลอดภัย 
  โรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องน้ า สร้างห้องน้ าใหม่โดยได้รับงบประมาณ
จากชุมชน และคณะครูร่วมบริจาค กิจกรรม ๕ ส. ปรับปรุงภูมิทัศน์ กิจกรรมจิตอาสา โดยความร่วมมือจากชุมชน 
ท าให้โรงเรียนมีความมั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย และน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน  ดูแลเรื่องสาธารณูปโภค น้ าด่ืมน้ าใช้สะอาด 
พอเพียงกับความต้องการ อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน มีการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี มี
ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้งานได้ดี คลอบคลุมทุกพื้นที่ และให้บริการกับชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน และ
นักเรียนมธัยมสามารถเข้ามาใช้งานได้ ปรับปรุงสนามกีฬา สนามเด็กเลน่ สภาพแวดล้อมสะอาดสวยงาม ปลอดภัย 
ห้องเรียนเพียงพอ สะอาดน่าเรียน ห้องสมุด มีหนังสือให้นักเรียนได้อ่านอย่างพอเพียง และทันสมัย ปลอดภัยจาก
ภาวะเสี่ยงโรคระบาด ประเมิน TSC ผ่านทุกข้อ มีมาตรการป้องกัน ให้ความรู้กับนักเรียนทุกวัน  
 ดำวดวงที่ ๒  คุณภำพผู้เรียน 
  มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับปฐมวัย ตามตัวบ่งชี้ทั้ง ๕ ตัวบ่งช้ี คุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ป.๑-๓ มีความสามารถในการอ่าน และเขียนค าพื้นฐาน มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ มีทักษะวิชา
ลูกเสือส ารอง และมีผลการทดสอบ RT NT สูงกว่าระดับประเทศ  ป.๔-๖ มีความสามารถอ่านและเขียนตาม



๘ 
มาตรฐานและตัวชี้วัด สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีทักษะในการคิดเชิงนวัตกรรม และเทคโนโลยี มี
ทักษะวิชาลูกเสือสามัญ เนตรนารี มีผลการทดสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการ
เรียนรู้  ได้ล าดับที่ ๒ ของเขตพื้นที่  และโรงเรียนได้ส่งขอรับการประเมินดาวดวงที่ ๒ 
 ดำวดวงที่ ๓  โอกำสทำงกำรศึกษำ 
  ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาทุกคน และเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
และมาตรฐานเท่าเทียมกัน จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้วยการประกวด แข่งขันในระดับต่าง ๆ ยกย่อง
ชมเชยให้รางวัล มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แสวงหาทรัพยากรในการส่งเสริมช่วยเหลือนักเรียน นักเรียนทุกคน
ได้รับทุนการศึกษา  มีข้อมูลสารสนเทศที่มีความต้องการพิเศษ นักเรียนด้อยโอกาส  นักเรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษทุกคน  ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
 ดำวดวงที่ ๔ กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ 
  โรงเรียนได้มีการด าเนินงาน การบริหารจัดการสถานศึกษา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
การนิเทศภายในสถานศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  การบริหารชุมชน และเครือข่าย
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น บ้าน วัด โรงเรียน  เทศบาลต าบลป่ามะนาว 
รพ.สต.ป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง สถานีต ารวจภูธรบ้านฝาง และหน่วยงานอื่น ๆ ท าให้มีการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWORDS เหรียญทอง ผู้อ านวยการสถานศึกษา
ยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ด้านบริหารจัดการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และระดับประเทศ   
 ดำวดวงที่ ๕  เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน ก าหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้อง กับนโยบาย 
บริบท และความต้องการของท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน คณะครู นักเรี ยน เอกลักษณ์คือ เศรษฐกิจ
พอเพียง มีโครงการ กิจกรรมและการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียน มีผลการจัดการศึกษา
ตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่าง และแหล่งเรียนรู้ได้ 
  
 3.2  ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ (SAR ) 
 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ ระดบักำรศึกษำปฐมวัย ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก     ๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศกึษำ ระดบักำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  ๕ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ ๔ ดีเลิศ 
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕ ดีเลิศ 

 

 



๙ 
3.3   ผลกำรประเมนิคุณภำพผู้เรียน ( NT ) ชั้น ป. 3     

 

ความสามารถด้าน ปี 2563 
ระดับประเทศ 

ปี 2563 
เปรียบเทียบระดับประเทศ ปี 2563 

ด้านคณิตศาสตร ์ 52.87 40.47 สูงกว่าระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย 49.43 47.46 สูงกว่าระดับประเทศ 

เฉลี่ยรวม 51.15 43.97 สูงกว่าระดับประเทศ 
         ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ โรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ สูงกว่า
ระดับประเทศในทุกปีการศึกษา  ซึ่งคุณครูได้ทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนอย่างดีเยี่ยม สอนซ่อมเสริม ให้นักเรียน
ในวันหยุด วันเสาร์ อาทิตย์ ผู้บริหารได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่ ให้ก าลังใจ และช่วยติวในบางโอกาส
และมีรางวัลให้กับนักเรียนทุกคน  สร้างความภาคภูมิใจให้กับโรงเรียนของเราอย่างยิ่ง  ด้วยความบริ สุทธิ์กับทุก
คะแนน คือความรู้ความสามารถของนักเรียน  ความยอดเยี่ยมของคุณครูที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต  

 3.4   ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ ควำมภำคภูมิใจในกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
 ผลงำนของโรงเรียน 

ที่ ชื่อผลงาน 
วันเดือนปี 
ที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จดั 
อ้างอิง 
หน้า 

๑. โรงเรียนบ้านหนองคลอง เป็นสถานศึกษาทีม่ีส่วนร่วม
ในการประเมินพฤติกรรมเด็ก และเยาวชนที่ยึดมั่นใน
ความซื่อสัตย์สจุริต และการประเมินผลสมัฤทธ์ิในการ

ใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 

๒ เมษายน 
๒๕๖๔ 

ปปช.และ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๔๕ 

๒. โล่รางวัล “โรงเรียนวิถพีุทธดีเด่น ” 
ประจ าปีการศึกษา ๒๓๖๓ 

๓๐ เมษายน  
๒๕๖๔ 

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ๔๕ 

๓. เกียรติบัตรรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประจ าปี ๒๕๖๔ 

๒๓  มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ๔๖ 

๔. เกียรติบัตรรางวัล “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  
๑ ดาว ”  

๑๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ๔๖ 

๕. เกียรติบัตรรางวัล “โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ  
๒ ดาว ”  

๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ๔๖ 

๖. เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้น ป.๖ เฉลี่ย ๔ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ ค่าเฉลี่ยสูงเป็น
ล าดับที่ ๒ ในเขตพื้นที่ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ  ๔๙.๑๕ 

๒๑ เมษายน 
๒๕๖๔ 

สถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

สทศ. 

๔๗ 
๔๘ 

๗.  ผลการประเมนิคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (NT) สูงกว่า
ระดับประเทศทั้ง ๒ ด้าน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๕๑.๑๕  

๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ 

๔๙ 

๘. ผลการประเมนิความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ   

มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๘๙.๙๒ 

๒๐ เมษายน 
๒๕๖๔ 

สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕๐ 

 
 
 



๑๐ 

ที่ ชื่อผลงาน 
วันเดือนปี 
ที่ได้รับ 

หน่วยงานที่จัด 
อ้างอิง 
หน้า 

๙. โรงเรียนได้รับคัดเลือกจาก ศึกษาธิการจังหวัด
ขอนแก่น ให้เขา้ร่วมโครงการ Innovation For Thai 

Education 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 

ศึกษาธิการ 
จังหวัดขอนแก่น 

๔๓ 
๔๔ 

๑๐. ผู้บริหาร และคณะครูได้รับแต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงานตามโครงการ ขับเคลื่อนหลักสูตรบูรณา

การหน่วยการเรียนรู้ต้านทุจริตศึกษา โดยใช้สมรรถนะ
เป็นฐาน ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๑ 

๙ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 

 

สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ๕๑-๕๓ 

 ผลงำน ควำมภำคภูมิใจของผู้บรหิำร คณะครู นักเรียน 

ที่ ชื่อผลงาน 
วันเดือนปีที่

ได้รับ 
หน่วยงานที่จัด อ้างอิง 

๑. ได้รับพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ีเนื่องในโอกาสพระราช

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ประกาศส านัก
นายกรัฐมนตร ี

๕๕-๕๖ 

๒. นางชุติมา  กะริอุณะ ได้รับแต่งต้ังท าหน้าที่อำสำ
กัลยำณมติร รุน่ที่ ๑ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 

๑๔  มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ๕๗–๕๙ 

๓. นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
บ้านหนองคลอง  รำงวัลคุรุชนคนคณุธรรม โครงการ

เสริมสร้างคุณธรรมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา  “โรงเรียนคุณธรรม” 

๑๕  มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน 
สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๖๐–๖๑ 

๔. นางชุติมา  กะริอุณะ รางวัล “๑๐,๐๐๐ คุรุชนคน
คุณธรรม” ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 

๑๓  สิงหาคม  
๒๕๖๔ 

สพป. ขอนแกน่ เขต ๑ ๖๒ 

๕. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS ครั้งที่ ๑๐  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ รำงวลัเหรยีญทอง  ผู้อ านวยการ
สถานศึกษายอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลาง 

ด้านบริหารจัดการ 

๕ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๖๓ 

๖. ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารด้านอาชีพ ในศตวรรษที่ ๒๑  โดยสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา ซึ่งมี
ผู้สมัคร ๑๐,๐๐๐ กว่าคน คัดเลือกเหลือเพียง ๔,๕๐๐ 
คน ใช้เวลาเรียนกว่า ๑๐๐  ชั่วโมง เป็นความภูมิใจ

อย่างยิ่งที่ได้ผ่านการอบรมโครงการนี ้

๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และ 

บุคลากรทางการศึกษา 

๖๔ 

๗. เกียรติบัตร ครู นักเรียน อบรมภาษาอังกฤษ 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน 

เมษายน -    กนัยายน ๒๕๖๔ ๖๕-๘๑ 

 
 
 



๑๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอรบัรองวำ่ข้อควำมและขอ้มูลสำรสนเทศข้ำงตน้เป็นขอ้เท็จจริง ถูกต้องทกุประกำร 
 
 

    (ลงชื่อ) ........ชุติมา  กะริอุณะ.......... 
                                                    (  นางชุติมา  กะริอุณะ  ) 

                                             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

ภำคผนวก 
 

ส่วนที่ ๑  ด้ำนประสทิธิภำพและประสทิธิผลกำรปฏบิตัิงำน   
 ๑.๑  การก าหนดนโยบำยการบริหารจัดการสถานศึกษา  

 
กำรท ำงำนเป็นทีม มีเครือขำ่ย บ้ำน วดั โรงเรียน 

 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองคลอง 

ในการวางแผนก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 

 
ประชุมผู้ปกครองสร้างความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 
 
 

 
ประชุมคณะครูในกำรจดัท ำแผนปฏิบตักิำรประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๖๔ 

 
ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์ (VISION) พันธกิจ (MISSION)  เป้าหมาย (GOAL)   กลยุทธ์(STRATITIC) 
เสนอโครงการ กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

๑.๒  ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้   
  ประเมิน Thai Stop COVID และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมเปิดโรงเรียน 

 ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

 

 
ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขัน้พื้นฐำน เห็นชอบให้เปดิเรียน  

ภำคเรียนที่ ๑ ปกีำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

อสม.ช่วยคัดกรองนักเรียนกอ่นเขำ้เรียนทุกวัน 

 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา ชาวบ้าน และคณะครูร่วมตัดหญ้าปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อนเปิดเรียน 

 
จัดเตรียมสถำนที่ ห้องเรียน จัดหำอ่ำงล้ำงมือ สบู่  เจลแอลกอฮอล์ล้ำงมือ  ป้ำยให้ควำมรู้ 

ตำมมำตรกำร THAI Stop COVID Plus   เตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน 
 
 

ประเมนิควำมพร้อมก่อนเปดิเรียน  จุดคัดกรองหน้ำโรงเรียน 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 
 

โรงอำหำร มีกำรเวน้ระยะหำ่ง นักเรียนสลบัชัน้มำรับประทำนอำหำร 

 

 
มีอ่างล้างมือเพียงพอ อาคารเรียนหลังละ   ๔   อ่าง       อาคารเรียนอนุบาล  ๘  อ่าง 

 
 
 

 
ห้องเรียนอนุบาลพร้อมเปิดเรียน 

ห้องเรียน  ห้องสมุด  ห้องประชุม  พร้อมเปิดเรียน  



๑๘ 

  
การจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียนจากสถานการณ์โควิด ใช้การสอนแบบ ON Hand 

และมีการใช ้Application Line  ตั้งกลุ่มไลน์ และ สอนผ่าน Line Meeting 
มอบเงินอาหารกลางวัน มอบนมให้นักเรียน ไปส่งที่บ้าน และให้นักเรียนมารับเองที่โรงเรียน 

 
 

 

 
 



๑๙ 

 

 

 
 
 
 

นิเทศติดตามการสอน ผ่าน Line Meeting  และให้คุณครสู่งรายงานการสอนในช่วงปิดเรียนจากสถานการณ์โควิด 

 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

กำรพฒันำครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ส่งเสริมให้คณะครูเข้าอบรมออนไลน ์ในเรือ่งต่าง ๆ ทั้งผูบ้ริหารและคณะ
ครู คณะครใูห้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการพัฒนาตนเอง เข้าอบรมเกือบทุกวัน ซึ่งไม่อาจน ามากล่าวได้ทั้งหมด  

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

 



๒๒ 

 

 

 

 



๒๓ 

 

 

 

 
 



๒๔ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 
 
๑.๓ ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา 
 การเปิดเรียนได้ท าปฏิทินงานการจัดการเรียนการสอน  การสอนชดเชย แจ้งให้นักเรียน และผู้ปกครองทราบ 

 
 

 ในการจัดการเรียนการสอนชดเชยในวันเสาร์ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูทุกท่าน  ได้เสียสละ
เวลาวันหยุดมาสอนที่โรงเรียน  และ นักเรียนได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ออกมาเรียนครบทุกคน มีส่วนน้อยที่บาง
วันมาไม่ครบ  สามารถติดตามการด าเนินงานของโรงเรียนได้ที่ เว็ปไซต์โรงเรียน  เพท Facebook โรงเรียนบ้าน
หนองคลอง  และ Facebook ชุติมา  กะริอุณะ  เป็น Facebook ของผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

 
 
 



๒๖ 
        ในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-๑๙ โรงเรียนบ้านหนองคลองประกาศปิดเรียนตาม
แนวนโยบายของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ โดยประกาศผ่านผู้น าชุมชน  Facebook ชุติมา  กะริอุณะ  Facebook 
เพทโรงเรียนบ้านหนองคลอง และกลุ่มไลน ์ในการประสานงานกับผู้ปกครอง นักเรียน ในการแจ้งการปิดเรียน  
การรับเงินอาหารกลางวัน การรับอาหารเสริมนม  และเรื่องอ่ืน ๆ 

 
ความสัมพันธ์กับชุมชน เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองคลอง เป็นโรงเรียนที่เป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้า เคยเรียนระดับ
ประถมศึกษาที่โรงเรียนนี้ คนในชุมชนก็คือญาติพ่ีน้องทั้งหมด ในเรื่องความสัมพันธ์จึงไม่มีปัญหาใด ๆ ได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดี ได้เข้าร่วมงานกับชุมชนเสมอ  
 
 

 
ร่วมงานฌาปนกิจศพ ได้รับเกียรติทอดผ้าบังสุกุล และรับมอบเงินทุนพัฒนาโรงเรียน รับมอบพัดลม 



๒๗ 

 
ถวายผ้าไตรบังสุกุลงานฌาปนกิจศพพระอธิการทองม้วน เจ้าอาวาสวัดคลองสะอาด 

 

 
น าคณะครู นักเรียนร่วมปลูกต้นไม้กับชุมชน  

 

 
มอบทุนนูบูน และ มอบรางวัลนักเรียนที่คะแนน O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 

 
 
 



๒๘ 
 

๑.๔ ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ที่ วัน / เดือน / ปี เรื่อง หน่วยงาน อ้างอิง 
๑ 8 เมษายน 

๒๕๖๔ 
ชีวิตวิถีใหม่และความฉลาดทางดิจิทัล 

(New Normal Life and Digital Quotient) 
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

เกียรติบัตร 

๒. ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๔ 

ไดผ้่านการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์
ในบทเรียน Digital Literracy 

สถาบันพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ

ด้านดิจิทัจ TDGA 

ประกาศนียบัตร 

๓. ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการ Good Food For All กินดี อยู่ดี การ
อบรมที่เกี่ยวกับอาหารที่ลดการเบียดเบียน

สุขภาพจากพืช 

สพฐ.  
บริษัทคะตะลิสต์ 

จ ากดั 

เกียรติบัตร 

๔. ๑๗ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

แนวทางการพัฒนาการเรียนออนไลน์และการ
สอนความปลอดภัยบนโลกอินเตอร์เน็ตด้วย

การเรียนเชิงรุก 

สพฐ. คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เกียรติบัตร 

๕. ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ๑   
การสร้างห้องเรียนออนไลน์ ๒ 

สพฐ. คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เกียรติบัตร 

๖.  ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

เทคนิคและวิธีการสอนออนไลน์แบบมี
ปฏิสัมพันธ์ และห้องเรียนออนไลน์โดยใช้

โครงงานเป็นฐาน 

สพฐ. คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เกียรติบัตร 

๗. ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามแนวคดิ
เกมิฟิเคชั่น และการวัดและประเมินส าหรับการ

เรียนออนไลน ์

สพฐ. คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เกียรติบัตร 

๘. ๒๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

การส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ด้วยสื่อวีดีโอ
ออนไลน์และห้องเรียนกลับด้านด้วยวีดีโอแบบ

มีปฏิสัมพันธ์ 

สพฐ. คณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

เกียรติบัตร 

๙. ๓ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ได้เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การด าเนินงานควบคุม

ยาสูบในสถานศึกษาสู่ความยัง่ยืน 

กรมควบคุมโรค 
กระทรวง

สาธารณสุข 

เกียรติบัตร 

๑๐. ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศและดิจิทัลเฝ้าระวัง และใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ด้วยการเรียนการ
สอนออนไลน์ระบบเปิด CHULA MOOC รอบ

ที่ ๒ 

กระทรวงวัฒนธรรม เกียรติบัตร 

๑๑. ๑๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 
(IEP) เพื่อการพัฒนาการเรียนรวม เรียนร่วมใน
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ (Special Need) 

บริษัทอักษรเอ็ด
ดูเคช่ัน (จ ากัด) 

มหาชน 

เกียรติบัตร 

 
 
 



๒๙ 
 
 
 

ที่ วัน / เดือน / ปี เรื่อง หน่วยงาน อ้างอิง 
๑๒. ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๔ 
การใช้สื่อดิจิทัลเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนรู้

ในห้องเรียนและรูปแบบออนไลน ์
สพป.ขอนแก่น เขต 

๕  และ บริษทั
อักษรเอ็ดดูเคชั่น 
(จ ากัด) มหาชน 

เกียรติบัตร 

๑๓. ๒๔ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

ร่วมจุดอาสาฬหประทีป เจรญิพระพุทธมนต์ 
และนั่งสมาธิ ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวัน
อาสาฬหบูชา ของกิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย 

สร้างสรรค์ท าความดี (ออนไลน์) 

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

๑๔. ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ 

เป็นสมาชิกของสมาพันธ์องค์กรวิชาชีพครูไทย 
(ส.อ.ท.) ประเภทบุคคล 

สมาพันธ์องค์กร
วิชาชีพครูไทย (ส.

อ.ท.) 

เกียรติบัตร 

๑๕. ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินต าแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม

ข้อตกลงการพัฒนางาน (PA) 

สพม.กทม. เกียรติบัตร 

๑๖.  ๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔  

การวิจัยและพัฒนา (R&D) และการพัฒนา
นวัตกรรมในงานวิจัยทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

วุฒิบัตร 

๑๗. ๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

นั่งสมาธิ หยุดใจในวันสมาธิโลก ของกิจกรรม
ร้อยดวงใจทั่วไทย สร้างสรรคท์ าความดี 

ออนไลน์ 

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

๑๘. ๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ในสถานการณก์ารแพร่ระบาด (COVID-19) 

สพป.ขอนแก่น เขต 
๑ 

เกียรติบัตร 

๑๙. ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๕ เรื่อง บทบาท
ของภาคเอกชนในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์

ด้วยการศึกษาในยุคดิจิทัล 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร 

๒๐. ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือ
ทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการ
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนกบัหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา : Anti Corrupti0n Education 
ครั้งที่ ๑ “เรื่องเสริมพลังการมีส่วนร่วมของ 

ศาสนบุคคลขบัเคลื่อนพลัง “บ-ว-ร”  
ต่อต้านทุจริต” 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

วุฒิบัตร 

 



๓๐ 
 
 
 

ที่ วัน / เดือน / ปี เรื่อง หน่วยงาน อ้างองิ 
๒๑. ๑๕ สิงหาคม 

๒๕๖๔ 
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการ

เรียนรู้แบบออนไลน ์
สพฐ. เกียรติบัตร 

๒๒. ๒๖-๒๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เข้าร่วมการประชุมวิจัยทางการศึกษา
ระดับชาติ ครั้งที่ ๑๖ “นวัตกรรมทาง

การศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดบั
คุณภาพการศึกษาไทย” 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร 

๒๓. ๒๖ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือ
ทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการ
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนกับหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา : Anti Corrupti0n Education 
ครั้งที่ ๒ “เรื่องหลักธรรมกับการขับเคลื่อนพลัง 

บ-ว-ร ตอ่ต้านทุจริต” 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

วุฒิบัตร 

๒๔. ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

จุดประทีปธรรมเข้าพรรษา บูชาพระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ของกิจกรรมร้อยดวงใจทั่วไทย 

สร้างสรรค์ท าความดี ออนไลน ์

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

๒๕. ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมเชิงปฏิบัติการคอร์สพัฒนาศักยภาพ 
Communication Skill พูดให้ปัง ฟังให้โดนใน

โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star 
Mindfulness 

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

๒๖. ๒๘ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เข้าร่วมสัมมนา สถานการณก์ารเปลี่ยนแปลง 
ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีผ่านระบบ

ออนไลน์ จ านวน ๓  ชั่วโมง 

มูลนิธิครูดีของ
แผ่นดิน 

ประกาศ 
เกียรติคุณ 

๒๗. ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือ
ทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการ
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนกับหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา : Anti Corrupti0n Education 
ครั้งที่ ๓ “สร้างพลเมืองไทยในอนาคต ร่วม

ต่อต้านการทุจริต” 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

วุฒิบัตร 

๒๘. ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔ 

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๖  เรื่อง ฟังเสียง

ผู้บริหารสถานศึกษา : ผู้น าสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร 

๒๙. ๒ กันยายน 
๒๕๖๔ 

Has successfully participated in The 12th 
TCU International e-learning 

Conference  2021 Empowering New 
Normal Global Online Education 

Thailand Cyber 
University  

Certificate 



๓๑ 
ที่ วัน / เดือน / ปี เรื่อง หน่วยงาน อ้างอิง 

๓๐. ๑ กันยายน 
๒๕๖๔ 

อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือ
ทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการ
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนกับหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา : Anti Corrupti0n Education 
ครั้งที่ ๓ “หลักธรรมเพื่อขับเคลื่อนพหุ

วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต” 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

วุฒิบัตร 

๓๑. ๓ กันยายน 
๒๕๖๔ 

อบรมโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือ
ทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการ
ประยุกต์หลักธรรมค าสอนกับหลักสูตรต้าน

ทุจริตศึกษา : Anti Corrupti0n Education 
ครั้งที่ ๓ “ปลกูและปลุกพลัง บ-ว-ร ต่อต้าน

การทุจริต” 

มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย และ 

ส านักงาน ป.ป.ช. 

วุฒิบัตร 

๓๒. ๖ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์การ
สอน PHOINC ส าหรับครูผูส้อนภาษาอังกฤษ

ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา 

สพป.ขอนแก่น เขต 
๑ 

วุฒิบัตร 

๓๓. ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมให้ความรู้ และผ่านการท า
แบบทดสอบความรู้เรื่องยาเสพติดตามกรอบ
โครงสร้างการรับรู้เรื่องยาเสพติดในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ปี ๒๕๖๔ 

ส านักงานป้องกัน
และปราบปรามยา

เสพติดภาค ๔ 

เกียรติบัตร 

๓๔. ๑๐ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๑ NEXT Normal 
Education Reimagined การบริหารจัดการ

การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมประสบการณ์
จริงจากผู้บริหารสถานศึกษา 

สพฐ และบริษทั 
ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

วุฒิบัตร 

๓๕. ๑๑ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ๒ กลยุทธ์การจัดการ
เรียนการสอน และการจัดประชุมออนไลนใ์ห้มี

ประสิทธิภาพ ในยุค NEXT Normal 

สพฐ และบริษทั 
ไมโครซอฟท์ 
(ประเทศไทย) 

จ ากัด 

วุฒิบัตร 

๓๖. ๑๒ กันยายน 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนา 
Soft Skill ส าหรับครูยุค ๔.๐ ทักษะพื้นฐานสู่

ความส าเร็จ หัวข้อ ปรับ Mindset ด้วย 
Better ME Model คอร์สที่ ๑ ออนไลน ์

ชมรมพุทธศาสตร์
สากล 

เกียรติบัตร 

๓๗ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๔ 

เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการสภาการศึกษา
เสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๘  เรื่อง การ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรยีน
ในยุคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 

ส านักงาน
เลขาธิการสภา

การศึกษา 

เกียรติบัตร 

 
 
 
 



๓๒ 
 

ที่ วัน / เดือน / ปี เรื่อง หน่วยงาน อ้างอิง 
๓๘. ๒๐ มิถุนายน 

๒๕๖๔ 
ได้สอบผ่านหลักสูตรส าหรับขา้ราชการ ผ่าน

ระบบ E-learning จาก 
www.thaihonesty.org  

เครือข่ายสุจริตไทย เกียรติบัตร 

๓๙. ๑๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

Successfully completed, received a 
passing grade, and was awarded this 

Mux Honor Code Certificate of 
Completion in Listening and Speaking 

for Communication 

มหาวิทยาลัยมหิดล Certificate 

๔๐. ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ผ่านการอบรมสัมมนา “Growth & Good 
Mindset พัฒนาเยาวชนอย่างไรให้มี Mindset 

แห่งความส าเร็จ ประจ าปี ๒๕๖๔ ” 

โครงการโรงเรียน
รักษาศีล ๕ 

เกียรติบัตร 

๔๑. ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

เป็นผู้เข้าร่วมประชุม การขยายผล โครงการ
โพธิสัตว์น้อย ลูกขอพ่อแม่เลกิเหล้า เบียร์ บุหรี่ 

และอบายมุข  

เครือข่ายองค์กรงด
เหล้า (สลค.) 

เกียรติบัตร 

๔๒. ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ได้เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง “การจัดการ
เรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-๑๙ ” 

สพป.บึงกาฬ เกียรติบัตร 

 

 

http://www.thaihonesty.org/


๓๓ 

 



๓๔ 

 

 

 

 



๓๕ 

  
 

 

 

 



๓๖ 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

 
เข้าร่วมอบรมตลาดนัดวังจนัทร์เกษม ทั้งหมด ๑๐  หลักสูตร 

    
 

 
 

 
 

 
 
 
 



๓๘ 
 

๑.๕ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
  

 
ท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการประเมินพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย 

  

 
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตต าบลป่ามะนาว (พชต.) 

 

 
คณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 



๓๙ 

  

        ขอสัมภาษณ์งานวจิัย ม.ราชภัฎมหาสารคาม                    ท าหน้าที่อาสากัลยาณมิตรจังหวัดขอนแก่น 
 
ส่วนที่ ๒ กำรปฏิบัติตนในกำรรักษำวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต้านทุจริต  ตามเอกสารการพัฒนาตนเอง ทั้งหมด ๖  หลักสตูร ได้รางวัลคุรุชน
คนคุณธรรมจาก สพฐ.ร่วมกับมูลนิธิครูดีของแผ่นดิน  และ “๑๐,๐๐๐ คุรชุนคนคุณธรรม ของ สพป.ขอนแก่น เขต 

๑” 
เอกสารตาม ๓.๔ ผลงานความภาคภูมิใจ  

ส่วนที่  3. ด้ำนอื่น ๆ         
 3.1  ผลกำรปฏิบตัริำชกำรตำมนโยบำย สพฐ. และนโยบำยโรงเรียนคุณภำพ 5 ดำว   

  ๑)ดำ้นควำมปลอดภัย   

 
                          ปรับปรุงห้องน้ า                                       ตัดต้นไม้ที่เป็นอันตรายกับเด็ก 

 
 
 
 



๔๐ 
 

 
ประกาศเจตนารมณ์การไม่บลูลี ไมใ่ช้ความรุนแรงกับเด็ก และสตร ี

 

 
เสนอโครงการขอรับงบประมาณโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดลูกน้ ายุงลาย  

และโครงการวัยใสใส่ใจรักษ์ ได้รับงบประมาณ  รวม ๑๙,๙๙๐ บาท 
 
 

     
ได้รับงบประมำณจดัซื้อตู้เย็น  ตูเ้กบ็เอกสำร  และรถตดัหญำ้ ในกำรดูแลควำมปลอดภัยเรื่องควำมสะอำด
บริเวณโรงเรียน กำรเกบ็อำหำรใหส้ด สะอำด ด้ำนสำธำรณูปโภค  มรีะบบน้ ำดื่ม ไดบ้ ำรุงซ่อมแซม 
ใหใ้ช้งำนไดด้ี และปลอดภัย 
 



๔๑ 

  
ระบบน้ าด่ืมที่สะอาดปลอดภัย  สนามกีฬา สนามเด็กเล่นที่มาตรฐาน ได้งบซื้อเทนนิส 

 

 
 
 
๒) ด้ำนโอกำส  มอบทนุกำรศกึษำ 
 

 

 
 
 



๔๒ 
 
 
 

 
นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนกัลยาณวัตรได้ห้องเรียนวิทย์คณิต ได้ล าดับท่ี ๑๙   

 
 
 
 



๔๓ 
 
 

 ๓) ด้ำนคุณภำพ รายงาน RT NT O-NET 
 ๔) ด้ำนประสทิธิภำพ  รายงานรางวัล OBEC AWARDS   โครงการ Coaching Teams  โครงการ 
Innovation For Thai Education   

 

 
 
 
 



๔๔ 
 
 
 

 
 
 
 



๔๕ 
 
 

3.4   ผลงำนที่ประสบควำมส ำเร็จ ควำมภำคภูมิใจในกำรจดักำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
ผลงำนของโรงเรียน 

 

 
 



๔๖ 

 

 
 



๔๗ 

 
 



๔๘ 

 
 



๔๙ 

 



๕๐ 

 



๕๑ 

 
 



๕๒ 

 



๕๓ 

 
 
 
 



๕๔ 

 

 



๕๕ 

 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

ท าหน้าทีอ่าสากัลยาณมิตร มลูนิธิครูดีของแผ่นดิน ช่วยเหลือในการท าผลงานครูดีของแผ่นดิน 

 



๕๗ 



๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 
 

รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โดย สพฐ. และมลูนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 
 
 
 



๖๐ 
 
 

รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม โดย สพฐ. และมลูนิธิครูดีของแผ่นดิน 

 
 
 



๖๑ 
 
 

รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 

 

 
 

รางวัลเหรียญทอง   OBEC AWARDS ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 



๖๒ 

 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 
 

ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษ ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 
 
 



๖๔ 
 

เกียรติบัตร ครู นักเรียนเข้าค่ายภาษาอังกฤษ 

 

 

 
 
 
 



๖๕ 
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน และเผยแพร่ทางเวปไซต์ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 
 



๖๖ 

 



๖๗ 

 



๖๘ 

 



๖๙ 

 



๗๐ 

 
 



๗๑ 

 
 
 



๗๒ 

 
 



๗๓ 

 
 



๗๔ 

 



๗๕ 

 
 
 



๗๖ 

 



๗๗ 

 
 



๗๘ 

 
 



๗๙ 

 
 



๘๐ 

 
 
 
 
 



๘๑ 

 




