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ค าน า 
 
  ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข้เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาต้องด าเนินอย่างต่อเนื่อง โดยจัดท าการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(SAR) ให้เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
เพ่ือรอรับการประเมินภายนอกรอบ 4 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 รายงานการประเมินของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ สถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ จัดให้มีการ ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนา สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ คือ บทสรุปของ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ส่วนที่ 2 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผลการ
ประเมินเพ่ือการประกันคุณภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนาและความต้องการการช่วยเหลือ และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

 โรงเรียนโพนงามศึกษาขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ที่มีส่วนร่วมในการจัดท าการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)  
ฉบับนี้ และหวังว่า รายงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป 
และ เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่
การศึกษา ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ต่อไป 
 
 
 
              โรงเรียนโพนงามศึกษา 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสกลนคร 
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ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 สถานศึกษามีภาระหน้าที่จะต้องด าเนิน 
การตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ที่ก าหนดไว้ชัดเจนในมาตรา 48 ให้สถานศึกษามีการจัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดเป็นประจ าทุกปี  
 ดังนั้นโรงเรียนโพนงามศึกษา จึงได้ด าเนินการประชุมหารือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู 
ตลอดได้แนวปฏิบัติ พร้อมทั้งได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล ผลงาน ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรม ตาม
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นในรอบปีการศึกษา การจัดท ารายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาได้ให้ความเห็นชอบและผ่าน 
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 
 

(นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนโพนงามศึกษา 
วันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2565 
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บทสรุปของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
มาตรฐานที ่1 : ด้านคุณภาพของผู้เรียน  
ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โรงเรียนโพนงามศึกษามีมีผลการประเมินตนเองด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 ไม่ว่าจะ
เป็นความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสาร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศที่สอง และ 
ผู้เรียนยังมีความสามารถในการคิดค านวณ คิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และสามารถแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อีกทั้งผู้เรียนมีทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึง
องค์ความรู้รอบด้านได้เป็นอย่างดีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ส่วนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา พบว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรสถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม และจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 8 กลุ่มสาระ พบว่า ผลการประเมินตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไปอยู่ทีร่้อยละ 83.07 อยู่ในระดับคุณภาพยอดเยี่ยม สูงกว่าปีการศึกษา 2563 และจากการผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ในปีการศึกษา 2564 ผลการประเมินของสาระ
การเรียนรู้หลัก 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ และผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที ่6 ในสาระการเรียนรู้หลักของโรงเรียนทั้ง 5 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ ซึ่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2564 ในครั้งนี้เกิด
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  มีผลต่อการวัดผลประเมินผลของกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นอย่างมาก ทัง้นี้ ทางโรงเรียนโพนงามศึกษาจะน าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพ ื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2564 ไปพัฒนา แก้ไขให้ดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์ ตรงตาม
เป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษาต่อไป จากการประเมินด้านความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
การใช้ทักษะชีวิต ซึ่งเกิดจากการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้น ๆ นักเรียน
สามารถเรียนรู้และมีทักษะชีวิต ได้เป็นอย่างดี เป็นที่น่าพอใจ ระดับยอดเยี่ยม ซึ่งผลเหล่านี้เกิดจากการที่
โรงเรียนโพนงามศึกษา มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลากหลาย อีกทั้งยังได้รับ
ความร่วมมือจาก บุคลากรในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน ที่ได้มีส่วนร่วม
และให้การ สนับสนุน ทั้งงบประมาณ บุคลากร ส่งผลให้การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับ
ยอดเยี่ยมขึ้นไปและเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
 โรงเรียนโพนงามศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 8 ด้านอยู่ในระดับ 
ยอดเยี่ยม ซ่ึงผ่านค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และจากการประเมินผู้เรียน
ด้านคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด เกี่ยวกับด้านการเรียนรู้ ด้านการท างาน และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรม
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ต่อสังคม และการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย การปรับตัวและเท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การท างาน และการประกอบอาชีพนั้น ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม
และจากการประเมินด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ความฉลาด ทางอารมณ์ สุนทรียภาพทาง ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ และการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุข หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อความรุนแรง ปัญหาทางเพศ ความสมบูรณ์ทางร่างกาย น้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
พบว่า อยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งผลเหล่านี้เกิดจากการส่งเสริม สนับสนุน จากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร 
ครู บุคลากร ชุมชน ภาคีเครือข่าย ผู้ปกครองและนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดกิจกรรม/โครงการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ ซึ่งโรงเรียนโพนงามศึกษามุ่งมั่นที่จะ 
หาแนวทางและหาวิธีการที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นไปตามกรอบกลยุทธ์การบริหาร
จัดการและเป้าประสงค์ (Goals) ของโรงเรียน  
 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม  

โรงเรียนโพนงามศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนได้น าเกณฑ์ รางวัล
คุณภาพ มาเป็นหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการจัดท า
กลยุทธ์ ที่สนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ ทั้งด้านผู้เรียนที่ค านึงถึง
ความเป็นพลโลก ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ด้านการพัฒนาครู และด้าน
การบริหารจัดการ กระบวนการพัฒนาที่เกิดข้ึนใช้หลักการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Community Learning หรือ PLC) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทั้ง
ระบบ มีการจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ 3 ปี การน าแผนสู่การปฏิบัติ      
มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่ขับเคลื่อนความส าเร็จต่อ
วัตถุประสงค์ ส าคัญเชิงกลยุทธ์อย่างครบถ้วน มีการก าหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ และ
ระยะเวลา ด าเนินการที่ชัดเจน ส่งผลให้กระบวนการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับยอดเยี่ยม และส่งผล
ให้โรงเรียนได้รับรางวัลเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับไว้วางใจของชุมชนและผู้ปกครอง ส่งผลให้จ านวน
นักเรียนของโรงเรียนโพนงามศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  

 
 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนโพนงามศึกษาได้พัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามกระบวนการ Active Learning 
ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ตามความถนัดและความสนใจ ครูใช้ 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะชีวิตและบูรณา
การตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสืบค้น
ข้อมูล เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิด ร่วมก าหนดแนวทางการเรียนร่วมกับครู เน้นการ
วัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง มีความหลากหลาย ตรงตามศักยภาพผู้เรียน มีการสะท้อนผลย้อนกลับ
ให้กับผู้เรียนได้ทราบผล กระตุ้นและพัฒนาผู้เรียน โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ และน าผลมาวิเคราะห์และ
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พัฒนามาทบทวนและปรับปรุง อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ตามโอกาสที่เหมาะสม โดยให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

จากการประเมินตนเองและการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในด้าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าโดยรวมโรงเรียนโพนงามศึกษา มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม ซึ่งเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  
ปีการศึกษา 2564 และกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งผลให้โรงเรียน คณะครู
และบุคลากรได้รับรางวัลในระดับต่าง ๆ  

โรงเรียนโพนงามศึกษาบริหารจัดการด้วย 3 ระบบหลัก ได้แก่ ระบบคุณภาพ ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และระบบภาคี โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานโครงการเพ่ือสนองตอบกลยุทธ์การบริหารจัดการ โดยทุกส่วนทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา และในปีการศึกษา 2564 
โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้ สถาบันการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ผู้ปกครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดความต้องการ ความคาดหวังในการจัด
การศึกษา โรงเรียนได้รับการยอมรับเป็นศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาสีขาวและระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับยอดเยี่ยมของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส าคัญของจังหวัดสกลนคร 
(กิจกรรมลูกเสือ) ได้รับรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ส่งผลให้โรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานจากโรงเรียนและ
หน่วยงานต่าง ๆ จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

 

1.1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

ชื่อโรงเรียน  :  โรงเรียนโพนงามศึกษา 
ที่อยู่          : เลขที ่50 หมู่ที ่8 ต าบลโพนงาม อ าเภออากาศอ านวย จังหวัดสกลนคร  
   รหัสไปรษณีย์ 47170 
สังกัด         : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมสกลนคร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   กระทรวงศึกษาธิการ 
โทรศัพท ์  :  042-168095 
โทรสาร   : 042-168068 
E-mail   : phonngamsuksaschool@phonngamsuksa.ac.th 
เปิดสอนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 6  
   

วิสัยทัศน์ 
 ภายในปี  2566  โรงเรียนโพนงามศึกษา มุ่งจัดการศึกษาโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สู่มาตรฐานสากล 

 เอกลักษณ์ 
  “ ร่มรื่น ปลอดภัย ใส่ใจผู้เรียน ” 

 อัตลักษณ์ 
  “ วินัยดี มีคุณธรรม ” 
พันธกิจ (Mission)  

       1. พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBEC QA) 
       2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ และมีความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
                 3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโดยบูรณาการตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
                4. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
       5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 
 เป้าประสงค์ 
    1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และมี
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 
    3. โรงเรียนมีระบบคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
   4. โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
     5. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21  
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ค่านิยม  
   P  = Plan            การวางแผน 
   A = Action     การด าเนินงาน 
   K = Knowledge     การจัดการความรู้ 
       E = Environment การดูแลสิ่งแวดล้อม  
       E   = Enjoy             การท างานอย่างมีความสุข 
               S   = Sufficiency     บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                          PAKEES  Model คือ ค่านิยมที่โรงเรียนโพนงามศึกษาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร    
โดยมีกรอบการด าเนินงานของครู บุคลากร นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการวางแผน การด าเนินงาน  
การจัดการความรู้ การดูแลสิ่งแวดล้อมและการท างานอย่างมีความสุข โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล และมีทักษะ
ชีวิต โดยเฉพาะทักษะการสื่อสาร ทักษะการตระหนักรู้ในตนและผู้อื่น ทักษะการคิดและแก้ปัญหา   
 

  

1.2 ข้อมูลผู้บริหาร คณะคร ูและบุคลากรทางการศึกษา                                                             

 1.2.1) ข้อมูลผู้บริหาร 
ตารางที่ 1.2.1 แสดงจ านวนผู้บริหาร ปีการศึกษา 2564 

 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 
1 นายธนกร      แก้วบัวสา   ผู้อ านวยการสถานศึกษา ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบณัฑติ (ค.ม.) 

สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
โทร. 08-5591-6632 

2 นางเพ็ญนิภา  ส ารองพันธ ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปริญญาโทร ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
สาขา บริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
โทร. 06-2197-4895 

3 นายสทุธินนัท์  กุลภา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.)  
สาขา บริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 
โทร. 08-0010-8889 

ล าดับ ชื่อ - นามสกลุล ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 
4 นายนีรภัย      คิดโสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(ศษ.ม.) สาขา การบริหารการศึกษา   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
โทร. 08-6233-7733 

5 นายสมานมติร คิดโสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา ปริญญาตรี  
สาขา เกษตรกรรม 
วิทยาลัยครูสกลนคา คณะครุศาสตร์ 
โทร. 08-1059-6844 
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6 นางนพพร      ศรีสุพงศ ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(ศษ.ม.)  
สาขา หลักสูตรและการสอน   
มหาวิทยาลยัรามค าแหง   
โทร.08-6230-8059 

 
 

 1.2.2) จ านวนบุคลากร 
ตารางที่ 1.2.2 แสดงจ านวนบุคลากรปีการศึกษา 2564 

 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง 
เจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ 

ปีการศึกษา 2564 6 40 3 2 10 

 ข้อมูล ณ วันที ่10 มีนาคม 2565 

 
 
 

 1.2.3) จ านวนบุคลากร แยกตามต าแหน่ง  
ตารางที่ 1.2.3 แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 0 1 1.64 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 1 2 3.28 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา 2 1 3 4.92 
ครูช านาญการพิเศษ 7 9 16 26.23 
ครูช านาญการ 2 10 12 19.67 
ครู  4 7 11 18.03 
ครูผู้ช่วย 0 1 1 1.64 

10%

66%

5%
3% 16%

แผนภาพแสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพนงาม
ศึกษา ปีการศึกษา 2564

ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อื่น ๆ
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พนักงานราชการ 2 1 3 4.92 
ครูอัตราจ้าง 1 1 2 3.28 
ธุรการโรงเรียน 0 1 1 1.64 
วิทยากรพิเศษภาษาอังกฤษ 1 1 2 3.28 
ลูกจ้างประจ า 1 0 1 1.64 
ลูกจ้างชั่วคราว 4 0 4 6.56 
แม่บ้าน 0 2 2 3.28 

รวม 26 35 61 100 
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25.00 22.92

2.08 6.25 4.14

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละต าแหน่งและวิทยะฐานะของครูและบุคลากร 
ปีการศึกษา 2564

ครูช ำนำญกำรพิเศษ ครูช ำนำญกำร ครู ครูผู้ช่วย พนักงำนรำชกำร ครูอัตรำจ้ำง
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1.64 3.28
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26.23
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1.64
4.92

3.28
1.64

3.28
1.64

6.56
3.28

แผนภูมิแสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา        
ปีการศึกษา 2564 แยกตามต าแหน่ง
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 1.2.4) วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 
ตารางที่ 1.2.4  แสดงวุฒิการศึกษาของบุคลากร 

 

วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
จ านวน 7 28 26 0 61 
ร้อยละ 11.48 45.90 42.62 0.00 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 
 

 
 

1.2.5) จ านวนบุคลากรที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสูงสุด) 

 
 
 

 1.2.6) สาขาวิชาที่จบการศึกษาและภาระงานสอน 
    1) สาขาวิชาที่จบระดับปริญญาโท  

ตารางที่ 1.2.5 แสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทตามสาขาวชิาที่จบการศึกษา 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ปริญญาโท 

การบริหารการศึกษา 11 
หลักสูตรการสอน 8 

11.48

45.9

42.62

0

แผนภาพแสดงร้อยละวุฒิการศึกษาสูงสุดของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2

5

1

6

18

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.)

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนบุคลากรโรงเรียนโพนงามศึกษาท่ีได้รับ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสูงสุด)
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วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 1 
วิทยาศาสตร์ศึกษา 2 
นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 2 
การสอนสังคมศึกษา 1 
Operations Management 1 

รวม 26 
 

 
 
  ๒) สาขาวิชาที่จบระดับปริญญาตรี 

ตารางที่ 1.2.6 แสดงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ปริญญาตรี 

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี/ชีววิทยา 4 
คณิตศาสตร์ 2 
ภาษาไทย 1 
ภาษาอังกฤษ 6 
การสอนภาษาจีน/ภาษาจีนและการสื่อสาร 1 
สังคมศึกษา/การพัฒนาชุมชน/บริหารรัฐกิจฯ 5 
พลศึกษา 3 
คอมพิวเตอร์/นวัตกรรมและคอมฯ/ระบบสารสนเทศฯ 2 
เกษตรกรรม 1 
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา/นาฏศิลป์ไทย 2 
Nursing 1 

รวม 28 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565 

11

8

1

2

2

1

1

0 2 4 6 8 10 12

การบริหารการศึกษา

หลักสูตรและการสอน

วิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

วิทยาศาสตร์ศึกษา

นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

การสอนสังคมศึกษา

Operations Management

แผนภูมิแสดงจ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาโท ปีการศึกษา 2564
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   3) ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1.2.7 แสดงคาบสอนของบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรีนยรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 

สาขาวิชา 
ชั่วโมงสอน

ทั้งหมด 
จ านวน(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา(ชม./สปัดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 0 0 0.00 
2. สังคมศึกษา 128 8 16.00 
3. สุขศึกษาและพลศึกษา 67 3 22.33 
4. คณิตศาสตร ์ 109 7 15.57 
5. ภาษาไทย 82 5 15.57 
6. ภาษาต่างประเทศ 134 6 22.33 
7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 237 14 16.93 
๘. การงานอาชพี 37 2 18.50 
๙. ศิลปะ 49 4 12.25 

รวม 843 49 17.20 
 

 

4
2

1
6

1
5

3
2

1
2

1

0 1 2 3 4 5 6 7

วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส/์เคมี/ชีววิทยา

ภาษาไทย

การสอนภาษาจีน/ภาษาจีนและการสื่อสาร

พลศึกษา

เกษตรกรรม

Nursing

แผนภูมิแสดงจ านวนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี                                             
ปีการศึกษา 2564

0 5 10 15 20 25

1. บริหารการศึกษา

3. สุขศึกษาและพลศึกษา

5. ภาษาไทย

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๙. ศิลปะ

0
๑๖.๐๐

๒๒.๓๓
15.57
15.57

22.33
๑๖.๙๓

18.5
12.25

แผนภูมิแท่งแสดงคาบสอนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
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   4) ภาระงานสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

ตารางที่ 1.2.8 แสดงคาบสอนของบุคลากรแยกตามกลุ่มสาระการเรีนยรู้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564   

สาขาวิชา 
ชั่วโมงสอน

ทั้งหมด 
จ านวน 
(คน) 

ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สปัดาห์) 

1. บริหารการศึกษา 0 0 0.00 
2. สังคมศึกษา 128 8 16.00 
3. สุขศึกษาฯ 69 3 23.00 
4. คณิตศาสตร ์ 95 6 15.83 
5. ภาษาไทย 82 5 16.40 
6. ภาษาต่างประเทศ 132 6 22.00 
7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 217 13 16.69 
8. การงานนอาชีพ 37 2 18.50 
9. ศิลปะ 62 4 15.50 

รวม 822 47 17.49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   5) คาบสอนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2564  
 

 

0 5 10 15 20 25

1. บริหารการศึกษา

2. สังคมศึกษา

3. สุขศึกษาฯ

4. คณิตศาสตร์

5. ภาษาไทย

6. ภาษาต่างประเทศ

7. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8. การงานนอาชีพ

9. ศิลปะ

0

16

23

15.83

๑๖.๔๐

22

16.69

๑๘.๕๐

15.5

แผนภูมิแท่งแสดงคาบสอนเฉลี่ยภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2564
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 1.2.7) จ านวนครูที่ได้รับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/พัฒนาทางวิชาชีพ  
 

 ตารางที่ 1.2.9 แสดงแสดงจ านวนครูที่ได้รับการอบรม/ประชุม/สัมมนา/พัฒนาทางวิชาชีพ 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

มากกว่า 2 ครั้ง/ภาคเรียน 16 29.62 
2 ครั้ง/ภาคเรียน 14 25.92 
1 ครั้ง/ภาคเรียน 24 44.44 
ยังไม่เคยได้รับการพัฒนา 0 0 

รวม 54 100.00 
 

 

 1.2.8) ผลการจัดกิจกรรมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC : Professional 
Learning Community)  
   ตารางแสดงที่ 1.2.10 แสดงร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปีการศึกษา 2564 

 

ภาคเรียนที ่ มากกว่า 25 ชั่วโมง (คน) คิดเป็นร้อยละ 

1 49 100 

2 49 100 

  
 
 
 
 
 
 1.2.9) ผลการมาปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 1.2.11 แสดงผลการมาปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

รายการ 
ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท 

คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน 
ผู้บริหาร 1 1 5 5 - - - - 

17

17.5

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

17.2

17.49

แผนภูมิแท่งแสดงคาบสอนเฉลี่ย
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
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รายการ 
ลาป่วย ลากิจ ลาคลอด ลาอุปสมบท 

คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน คร้ัง วัน 
ข้าราชการคร ู 42 80 40 45 - - - - 
พนักงานราชการ 9 10 4 6 - - - - 
ลูกจ้างประจ า 3 3 2 2 - - - - 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 1 1 1 - - - - 

รวม 56 95 52 59 - - - - 
 ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 

 

 1.2.10) การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลบุคลากรครูจากฝ่ายบริหาร  
 

ตารางที่ 1.2.12 แสดงข้อมูลการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลจากผู้บริหาร ปีการศึกษา 2564 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน(คน) 
จ านวนครูที่ได้รับ 

การนิเทศ 
คิดเป็นร้อยละ 

ภาษาไทย 5 5 100 
คณิตศาสตร ์ 6 6 100 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 13 13 100 
สังคมศึกษา ฯ 8 8 100 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3 3 100 
ศิลปะ 4 4 100 
ภาษาตา่งประเทศ 6 6 100 
การงานอาชีพ 2 2 100 

รวม 48 48 100 

 
1.3 ข้อมูลด้านนักเรียน  

 

 

 

100
100
100
100
100
100
100
100

0 20 40 60 80 100 120

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ฯ

สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ

ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล
จากฝ่ายบริหาร ปีการศึกษา 2564



22 
 

1.3.1) จ านวนนักเรียน 
ตารางที่ 1.3.1 แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น  

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564) 
 

ระดับชั้นเรียน ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 
รวม

ทั้งสิ้น 

จ านวนห้อง 5 5 5 4 4 4 27 

เพศ 
ชาย 111 80 78 73 54 40 436 

หญิง 89 90 97 93 84 71 524 

รวม 200 170 175 166 138 111 960 

เฉลี่ยต่อห้อง 40.00 34.00 35.00 41.50 34.50 27.75 35.56 
 
 

 
 

1.3.2)  เปรียบเทียบจ านวนนักเรียนระดับ ม.1 - ม.6 ปีการศึกษา 2562-2564 
ตารางที่ 1.3.2 แสดงจ านวนนักเรียนโรงเรียนโพนงามศึกษา จ าแนกตามระดับชั้น  

0
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400
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600

ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม

111 80 78 73 54 40

436

89 90 97 93 84 71

524

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน ปีการศึกษา 2564 
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2564)

เพศ ชาย เพศ หญิง

ปีการศึกษา ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 รวม 

2562 183 200 160 115 134 130 922 

2563 179 172 187 147 113 125 914 

2564 200 170 175 166 138 111 960 
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1.4 ผลกสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา  

 1.4.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2564  

ตารางที่ 1.4.1 ผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2564 

 

 
 1.4.2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA) ปีการศึกษา 2564 
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ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิแท่งแสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 2562 - 2564
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6

ชั้น 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0 ร มส AVG 

ม.1 50.42 16.01 14.44 9.96 5.2 1.07 1.65 1.21 0.04 0 3.39 
ม.2 55.9 14.87 14.86 6.54 3.81 1.54 1.42 0.98 0.07 0 3.48 
ม.3 59.8 10.47 11.95 7.71 5.08 2.12 2.1 0.7 0.06 0 3.46 
ม.4 53.67 12.91 10.57 8.09 8.1 2.02 3.12 1.09 0.33 0.1 3.35 
ม.5 60.89 12.92 11.47 5.28 4.38 1.79 1.64 1.43 0.19 0 3.50 
ม.6 60.42 15.62 11.19 4.39 3.62 1.98 1.76 1.02 0 0 3.52 
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ตารางที่ 1.4.2 แสดงผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนตลอดปีการศึกษา 2564 

 
 

 
 

 1.4.3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 1.4.3 แสดงผลสัมฤทธิท์างการเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6
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3.52

แผนภูมิแท่งแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย (GPA)
ปีการศึกษา 2564

ชั้น ม. 1 ม. 2 ม. 3 ม. 4 ม. 5 ม. 6 

GPA 3.39 3.48 3.46 3.35 3.50 3.52 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) 
ภาษาไทย 3.51 
คณิตศาสตร์ 3.29 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.39 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3.41 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.7 
ศิลปะ 3.54 
การงานอาชีพ 3.32 
ภาษาต่างประเทศ 3.36 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 3.61 
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  1.4.4) ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ในระดับ 3.00 ขึ้นไประดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1.4.4 แสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในระดับ 3.00 ขึ้นไป 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ร้อยละ 
4 3.5 3 

ภาษาไทย 52.98 19.79 12.44 85.21 
คณิตศาสตร ์ 46.48 15.62 15.62 77.72 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 54.38 12.71 13.21 80.31 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 58.25 11.42 11.31 80.99 
สุขศึกษาและพลศึกษา 71.88 13.09 8.29 93.26 
ศิลปะ 55.75 18.37 13.66 87.78 
การงานอาชีพ 47.54 11.83 17.60 76.97 
ภาษาต่างประเทศ 51.80 14.54 12.29 78.63 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) 67.53 8.46 16.06 92.06 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการเฉลี่ย (GPA) แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564
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  1.4.5) ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
ปีการศึกษา 2564 
 

 
 
 
 
 

 1.4.7) ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์  
และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2563 
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในระดับ 3.00 ขึ้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา  2564
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การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2564

ดีเยียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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   1.4.8) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 
      1) คะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบกับ ระดับ
จังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ 

ตารางที่ 1.4.5 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
เปรียบเทียบกับระดบัจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และระดบัประเทศ 

 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 
ระดับโรงเรียน ระดับจงัหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 46.99  48.31 52.13 51.19 
ภาษาอังกฤษ 25.42 28.28 30.79 31.11 
คณิตศาสตร ์ 19.97 22.63 24.75 24.47 
วิทยาศาสตร ์ 29.35  30.26 31.67 31.45 

 

 
     2) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เปรียบเทียบปีการศึกษา 
2561-2564 

ตารางที่ 1.4.6 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2564 
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมิน
การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ปีการศึกษา 2564

ดีเยียม ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2564

คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับเขตพื้นท่ี คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 40.95 50.87 48.20 46.99 
ภาษาอังกฤษ 26.74 28.47 28.93 25.42 
คณิตศาสตร์ 25.62 21.11 21.96 19.97 
วิทยาศาสตร์ 34.19 28.09 27.18 29.35 

 

 
     3) คะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบกับ ระดับ
จังหวัดระดับ เขตพ้ืนที่ และระดับประเทศ 

ตารางที่ 1.4.7 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  
เปรียบเทียบกับระดบัจังหวัด ระดับเขตพื้นที่ และระดบัประเทศ 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2564 

ระดับโรงเรียน ระดับจงัหวัด ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 40.46 45.9 47.74 46.4 
สังคมศึกษาฯ 33.58 36.34 37.45 36.87 
ภาษาอังกฤษ 19.86 22.37 25.83 25.56 
คณิตศาสตร ์ 16.26 18.9 21.83 21.28 
วิทยาศาสตร ์ 27.15 27.7 29.04 28.65 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับ  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2561-2564

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
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     4) คะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เปรียบเทียบปี 
การศึกษา 2561-2564 

ตารางที่ 1.4.8 แสดงค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  
เปรียบเทียบปีการศึกษา 2561-2564 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 
ภาษาไทย 41.86 36.82 35.44 40.46 

สังคมศึกษาฯ 32.95 31.34 32.44 33.58 

ภาษาอังกฤษ 22.56 22.32 21.85 19.86 
คณิตศาสตร ์ 21.01 15.71 18.06 16.26 
วิทยาศาสตร ์ 26.75 24.23 27.48 27.15 

 

 
1.4.9)  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแท่งแสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2561-2564

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564
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 1.4.10) จ านวนนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2564 

1)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     
ตารางที่ 1.4.9 แสดงร้อยละการจบการศึกษาของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

จ านวนนักเรียนชั้น ม.3 จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ไม่จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

157 คน 155 คน 98.73 2 คน 1.27 
 

 
 

2) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6     
ตารางที่ 1.4.10 แสดงร้อยละการจบการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จ านวนนักเรียนชั้น ม.6 จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ ไม่จบการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

109  คน 103  คน 94.50 6 คน 5.50 
 

 

 1.4.11) ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ปีการศึกษา 2565 
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1) ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 

 
 

2) ข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
 

 
 

  1.4.12) ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

 

 1.4.13)  ผลการประเมินของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 
       1) ผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
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แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนร้อยละผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564

ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
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    2) ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
 

 
 
 
 
 
    3) ผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านคุณธรรมและจริยธรรมชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1–6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช้
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    4) ผลการประเมินด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน สุขภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน 
และความเป็นธรรมต่อสังคม 
 

 
   5) ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต  
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1–6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ

ดีมาก ดี พอใช้
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นสุข
ภาวะทางจิต ภูมิคุ้มกัน และความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีสุขภาวะทางจิต มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ค านึงต่อความเป็นธรรมต่อสังคม
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 1.4.14) ข้อมูลน้ าหนักส่วนสูงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา 2564 

 
 

 1.4.15) ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
    1) ข้อมูลการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

 
 

2) ข้อมูลความสัมพันธ์ทางครอบครัวของนักเรียน ปีการศึกษา 2564 
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะชีวิต ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสงู 
และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิแท่ง แสดงจ านวนนักเรียนที่ออกเยี่ยมบ้าน
ปีการศึกษา 2564
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3) ข้อมูลสถิติการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2564 

 
 

4)  ข้อมูลทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 1.4.11 แสดงรายชื่อนกัเรียนที่ได้รับทนุประจ าปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อ-สกุลนักเรียนทุน ชื่อทุนการศึกษา ผู้ดูแล 
1. นางสาวดอกบัว แสงลี ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
รุ่นที่ 11 

นายนีรภัย คิดโสดา 
ว่าที่ รต.หญิงรัชนีกร  
คิดโสดา 

2. นายวรากร เวฬุวนารักษ์ ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) 
รุ่นที่ 12 

นายนีรภัย คิดโสดา 
นางสาววิภา บุญชาญ 

3. เด็กหญิงอรัญญา ค าไล่ ทุนการศึกษาพระราชทาน  
ตามโครงการกองทุนการศึกษารัชกาลที่ 9 

นายนีรภัย คิดโสดา 
นางสาวศศิกร เสวาภพ 

4. นายภานุวฒัน์ บุญชาญ ทุนพระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)จ านวน 
70,000 บาท 

นายนีรภัย คิดโสดา 
ว่าที่ รต.หญิงรัชนีกร 
 คิดโสดา 
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แต่งงานใหม่

ถึงแก่กรรม

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละสถานะความสัมพันธ์ทางครอบครัวของนักเรียน 
ปีการศึกษา 2564
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แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละของสถิติการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
ปีการศึกษา2564
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5. ทุนจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ ส าหรบันักเรียนยากจน จ านวน ๙๐ ทุนๆ ละ 
1,000 บาท รวมเป็นเงิน 90,000 บาท รอบแรก 

6. ทุนการศึกษาจากผู้บริจาคส าหรบันักเรียนยากจน 90,000 บาท 
 
 

**************************** 

1.5 ข้อมูลด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม/แผนการสอน/งานวิจัย/แหล่งเรียนรู้ 
ภายในโรงเรียน  
 

 1.5.1) ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 1.5.2) ข้อมูลการส่งก าหนดการจัดการเรียนรู้ของคณะครูและบุคลากร 

   

 1.5.3) ข้อมูลการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ของคณะครูและบุคลากร 
 

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ …

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ…

ครูออกแบบและการจดัการเรยีนรู้ทีต่อบสนองความแตกตา่งระหวา่ง…

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบัการน าบริบทและภูมิปัญญาของ…

ครูมีการวัดและประเมนิผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน ด้วย…

ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แกผู่้เรยีนทั้งดา้นการเรียนและ…

ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูใ้น…

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ

แผนภูมิแท่งแสดงรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
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ภาษาไทย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุขศึกษาและพลศึกษา

การงานอาชีพ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการส่งก าหนดการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2564



37 
 

 
 

 1.5.4) ข้อมูลการส่งงานวิจัยของคณะครูและบุคลากร 
 

 
  
 1.5.5) ด้านการจัดกิจกรรม  
 ตารางที่ 1.5.1 แสดงข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายกิจการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ ชื่อกิจกรรม จ านวนนักเรียน 
ที่เข้าร่วม (คน) 

ร้อยละ 

1 พิธี MOU ห้องเรียนสีขาว วนัที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 960 100 

2 กิจกรรมไหว้ครู วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 960 100 

3 กิจกรรมอบรมเยาวชนต้านภัยโควิด – ๑๙ ,วัณโรค , เอดส์, เพศศึกษา 
และการป้องกันยาเสพติด วนัที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

960 100 

4 อบรมลูกเสือจิตอาสา วันที่ ๒๕ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 960 100 

5 ทักษะคิด การเอาชีวิตรอดจากภัยบนท้องถนน วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 960 100 

6 กีฬาภายใน ดอกจานเกมส์ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  960 100 

7 แจกเงินนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ 960 100 

8 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือ เนตรนารี  960 100 
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สขุศกึษาและพลศกึษา
ศิลปะ

การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2564
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การงานอาชีพ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการส่งวิจัยแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
ปีการศึกษา 2564
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ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

9 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

960 100 

10 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ 

960 100 

 
  1.5.6) ข้อมูลด้านแหล่งเรียนรู้  
    1) ข้อมูลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
  ตารางที่ 1.5.2 แสดงข้อมูลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ แหล่งเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ภายในโรงเรียน (คน) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1 ห้องศูนย์การเรียนรู้ห้องเรียนสีขาว 200 170 175 166 138 111 
2 ห้องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 200 170 175 166 138 111 
3 โรงเรือนเพาะเห็ดนางฟา้/บ่อเลีย้งกบ/บ่อเลี้ยงปลาดุก 200 170 175 166 138 111 
4 ห้องอาเซียน 200 170 175 166 138 111 
5 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร ์ 200 170 175 166 138 111 
6 ห้องแนะแนว 200 170 175 166 138 111 
7 ห้องภาษา 200 170 175 166 138 111 
8 ห้องสมุด 200 170 175 166 138 111 
9 สวนสมนุไพร 200 170 175 166 138 111 
10 ห้องดนตร ี 200 170 175 166 138 111 
11 ห้องคุณธรรม 200 170 175 166 138 111 
12 บริษัทจ าลอง (โครงงานอาชีพ) 200 170 175 166 138 111 
13 ธนาคารโรงเรียน (ธนาคารสานฝัน) 200 170 175 166 138 111 
14 ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น 200 170 175 166 138 111 
15 ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 200 170 175 166 138 111 
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    2) ตารางข้อมูลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
  ตารางที่ 1.5.3 แสดงข้อมูลการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ แหล่งเรียนรู้ 
จ านวนนักเรียนที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

ภายนอกโรงเรียน (คน) 
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 

1 วัดสว่างภิรมย์ บ้านถ้ าเต่า 200 170 175 166 138 111 
2 สถานีต ารวจภูธรต าบลโพนงาม 200 170 175 166 138 111 
3 โรงพยาบาลอ าเภออากาศอ านวย 200 170 175 166 138 111 
4 งมซาวการเกษตร 200 170 175 166 138 111 
5 โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านท่าแร่-ดงปลาปาก 200 170 175 166 138 111 
6 ศูนย์ผ้าย้อมครามบ้านถ้ าเต่า 200 170 175 166 138 111 
7 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนงาม 200 170 175 166 138 111 
8 เกษตรอ าเภออากาศอ านวย 200 170 175 166 138 111 
9 ธนาคารขยะเทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา 200 170 175 166 138 111 
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แผนภูมิ แสดงจ านวนนักเรียนที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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***************************************************************** 

1.6 ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ 

 1.6.1) จ านวนอาคาร สถานที่ และห้องตามอาคารต่าง ๆ 
ตารางที่ 1.6.1 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ รายการ จ านวน 
1 อาคารเรียน 5 หลัง 
2 อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง 
3 อาคารประกอบ 3 หลัง 
4 บ้านพักครู 8 หลัง 
5 หอประชุม 1 หลัง 
6 โดมเอนกประสงค์ 1 หลัง 
7 สนามฟุตซอล 1 หลัง 
8 สนามฟุตบอล 1 หลัง 
9 ศาลาอ านวยการ 1 หลัง 
10 ศาลาเอนกประสงค์ 5 หลัง 
11 เรือนเพาะช า 1 หลัง 
12 โรงจอดรถ 3 หลัง 
13 ห้องน้ านักเรียน 4 หลัง 

200 200 200 200 200 200 200 200 200
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แผนภูมิ แสดงจ านวนนักเรียนที่ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2564

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
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14 ห้องน้ าครู 14 ห้อง 
15 ห้องปฏิบัติการ 18 ห้อง 
16 ห้องคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง 
17 ห้องเรียน 43 ห้อง 

 
 1.6.2) ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ (จ าแนกตามประเภทของอาคาร) 

ตารางที่ 1.6.2 แสดงข้อมูลอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2564 (จ าแนกตามประเภทของอาคาร) 
 

ที ่ รายการ/แบบ ปีท่ีสร้าง งบประมาณ หมายเหตุ 
1 อาคารเรียนแบบ ค 108 2525 2,000,000 งปม.2525 
2 อาคารเรียนแบบ CS 213A 2530 2,511,700 มพช.2/4 
3 อาคารเรียนแบบ 108 ล/30 2534 3,070,000 งปม.2534 
4 อาคารเรียนกึ่งถาวร 2546 1,078,000 งปม.2546 
5 อาคารเรียนแบบ 216 ล ปรับปรุง 46 2550 14,773,000 งปม.2550-2551 
6 อาคารโรงฝึกงาน Gen I Gen II 2530 1,261,200 มพช.2/4 
7 อาคารโรงฝึกงาน Gen A 2530 1,261,000 มพช.2/4 
8 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2523 170,000 งปม.2523 
9 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2524 191,000 งปม.2524 
10 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2525 208,000 งปม.2525 
11 บ้านพักครูแบบ 202 ก 2526 218,000 งปม.2526 
12 บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 204/2527 2528 209,000 งปม.2528 
13 บ้านพักครูแบบมาตรฐาน 206/30 2535 435,402 งปม.2535 
14 บ้านพักครูพิเศษ 2525 71,000 งปม.2525 
15 บ้านพักครูพิเศษ 2526 120,000 งปม.2526 
16 โดมเอนกประสงค์ 2558 1,300,000 งบศิษย์เก่า 
17 สนามฟุตซอล 2563 200,000 งบศิษย์เก่า 

ข้อมูลปีการศึกษา 2564 
1 ท ารั้วตลอดแนวรอบสระน้ าหน้า

โรงเรียน 
2564 80,000 เงินนอก

งบประมาณ 
2 สร้างศาลาที่นั่งพักผ่อน/อาคารรับรอง 2564 250,000 เงินนอก

งบประมาณ 
3 ซ่อมแซมบันไดอาคาร๑ 2564 - เงินนอก

งบประมาณ 
4 ปรับปรุงป้ายหน้าโรงเรียน(ต่อเติมที่นั่ง

พัก) 
2564 - เงินนอก

งบประมาณ 
5 ซ่อมแซมบ้านพักผู้บริหาร 2564 - เงินนอก

งบประมาณ 
6 ปูกระเบื้องอาคารป้อมยามหน้า

โรงเรียน 
2564 - เงินนอก

งบประมาณ 
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ที ่ รายการ/แบบ ปีท่ีสร้าง งบประมาณ หมายเหตุ 
7 ซ่อมแซมอ านวยการ 2564 - เงินนอก

งบประมาณ 
 

********************************************************************* 

1.7 ข้อมูลด้านงบประมาณ  

 1.7.1 ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตารางที่ 1.7.1 แสดงสถิติงบประมาณทีไ่ด้รับ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

รายการรับ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน  8,341,814 67.55 
2. เงินรายได้สถานศึกษา  4,007,104.24  32.45 

รวม 8,163,036 100 
 
 1.7.2 ข้อมูลรายรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนประจ าปีงบประมาณ 2564 

ตารางที่ 1.7.2 แสดงรายรับจากเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

รายการรับ จ านวนเงิน ร้อยละ 
ค่าอุปกรณ์การเรียน  408,550.00   4.90  
ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  850,465.00   10.20  
ค่าจัดการเรียนการสอน  3,391,200.00   40.65  
ค่าหนังสือเรียน  1,034,599.00   12.40  
ค่าเครื่องแบบนักเรีบน  452,000.00   5.42  
ปัจจัยพื้นฐาน  2,205,000.00   26.43  

รวม 7,331,516 100 
 
 

   
  1.7.3 ข้อมูลเงินงบรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1.7.3 แสดงสถิติข้อมูลเงินงบรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ รายการ จ านวนเงิน 
1 บริจาคเพ่ือ (ทุนการศึกษา)  28,400.00  
2 บริจาคเพ่ือการศึกษา  240,150.00  
3 รายได้สถานศึกษา  251,777.86  
4 เงินบ ารุงสถานศึกษา   1,490,400.00  
5 อ่ืนๆ  1,996,000.00  
6 ดอกเบี้ยรายได้  376.38  

รวม  4,007,104.24  
 

 
  1.7.3 ข้อมูลเงินงบรายได้สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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ตารางที่ 1.7.4 แสดงรายจา่ยตามกลุ่มบริหารงานของโรงเรียนปงีบประมาณ 2564 
 

รายการจ่าย จ านวนเงิน ร้อยละ 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 5,642,623.73 63.16 
กลุ่มบริหารงานบุคคล 823,923.28 9.22 
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 1,547,405.88 17.32 
กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป 798,724.13 8.94 
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 120,960.03 1.35 

รวม 8,933,637.05 100.00 
 

****************************************************** 
 

1.8 ข้อมูลสถิติการร่วมงานปฏิสัมพันธ์กับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถาบันการศึกษา  
   
 1.8.1) ตารางข้อมูลการร่วมปฏิสัมพันธ์กับชุมชน อปท. สถาบันการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ที่ จากหน่วยงาน รายการ 
1 โรงเรียนชุมชนบา้นโพนงาม ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 
2 สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ขอรับการสนับสนุนวทิยากร 
3 เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการตัดสินกีฬาฟุตซอล 
4 สพม.สกลนคร ขอรับการสนับสนุนวทิยากร 
5 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิค์ าอนุสรณ์” ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
6 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ขอความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม 

สภานักเรียน และศรร. 
7 สพม.สกลนคร ขอเชิญเป็นวิทยากร 
8 รพ.สต.บ้านหนองสามขา ขอยืมประตูฟุตซอล 
9 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
10 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
11 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคค ี ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมพนักงานขับ 
12 โรงเรียนส่องดาววทิยาคม ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
13 โรงเรียนล าปลาหางวิทยา ขอความอนุเคราะห์อุปกรณ์สะพานเชือกสองเส้นและตา

ข่ายสีฟ้า 
14 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ขอความอนุเคราะห์นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอ

ลมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
15 เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค ์
16 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ 
๑๗ โรงเรียนบ้านดงเสียว ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องดนตรีประเภทเคาะจังหวะ 
๑๘ โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา “โพธิค์ าอนุสรณ์” ขอความอนุเคราะห์รถยนต์พร้อมพนักงานขับ 
19 โรงเรียนบ้านค าแมน่าง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
20 โรงเรียนบ้านอุ่มจาน ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ 
21 โรงเรียนส่องดาววทิยาคม ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร 
22 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคค ี ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
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ที่ จากหน่วยงาน รายการ 
23 โรงเรียนบ้านห้วยพระ ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
24 เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย 
25 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
26 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย ์ ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 
27 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคค ี ขอความอนุเคราะห์รถบรรทุก 6 ล้อ 
28 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ขอความอนุเคราะห์ยืมนั่งร้าน 
29 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 
30 โรงเรียนบ้านดงเสียว ขอความอนุเคราะห์ยืมชุดแก้วกาแฟ 
31 โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน 
32 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคค ี ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนพร้อมพนักงานขับ 
33 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคค ี ขอความอนุเคราะห์รถตู้โรงเรียนพร้อมพนักงานขับ 
34 โรงเรียนชุมชนบา้นโพนงาม ขออนุญาตใช้สนามกีฬาเพื่อฝึกซ้อม 
35 โรงเรียนท่าสงครามวิทยา ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬา 
36 สพม.สกลนคร ขอรับการสนับสนุนวทิยากร 
37 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสกลนคร ขอความอนุเคราะห์บุคลากร 
38 โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม ขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน 
39 เทศบาลต าบลสามัคคีพฒันา ขอความอนุเคราะห์วงดุริยางค ์

รวม 39 คร้ัง 

 
 1.8.2)  ตารางข้อมูลการร่วมบริจาคเงิน/สิ่งของให้แก่ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษาปีการศึกษา 2564 

 
 1.8.3)  ตารางข้อมูลโครงการ/กิจกรรมท่ีได้ร่วมเป็นวิทยากร เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน และร่วม
แสดงนิทรรศการ ปีการศึกษา 2564  
 

ที ่ รายการ ผู้รับ จ านวนเงิน (บาท) 
1 ร่วมท าบุญผ้าป่า สพม. สพม.สกลนคร 10,000 
2 ร่วมท าบุญยกช่อฟ้า วัดสว่างภิรมณ์บ้านถ้ าเต่า 3,000 
3 ร่วมสนับสนุนงานกีฬาสี โรงเรียนบ้านถ้ าเต่า 1,000 
4 ร่วมสนับสนุนงานกีฬาสี โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 1,000 
5 ร่วมสนับสนุนงานกีฬาสี โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 1,000 
6 ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 3,500 
๗ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนโพธิแสนวิทยา 1,000 
๘ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 500 
๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 1,000 

รวม 9 ครั้ง 30,000 
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โครงการ/กิจกรรม 
ร่วมเป็นวิทยากร 

(ครั้ง) 
เป็นแหล่งเรียนรู้ 

ศึกษาดูงาน (ครั้ง) 
ร่วมแสดง

นิทรรศการ (ครั้ง) 
สถานศึกษาสีขาว 5 11 4 

โรงเรียนปลอดบุหรี่ 8 6 4 

ศูนย์การเรียนรู้ฯ (ศรร.) 4 10 - 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 3 3 

 
**************************************************** 

 
 
 
1.9 ข้อมูลการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ตารางที่ 1.9.1 แสดงข้อมูลการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

ที ่ รายการประชุม จ านวน (ครั้ง) 
1 ประชุมประจ าเดือน 10 
2 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2 
3 ประชุมใหญ่ประจ าปี 1 
4 ประชุมแม่บ้าน/ภารโรง 4 
5 ประชุมแม่ค้าในโรงเรียน 2 

 

 

 
 

******************************* 
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ประชุมประจ าเดือน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมใหญ่ประจ าปี

ประชุมแม่บ้าน/ภารโรง

ประชุมแม่ค้าในโรงเรียน

แผนภูมิแท่งแสดงข้อมูลการประชุมของคณะครูและบุคลากรปีการศึกษา 2564
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1.10 ข้อมูลด้านผลงาน/รางวัล (บุคคล) 

 

 ตารางที่ 1.10.1  แสดงข้อมูลด้านผลงาน รางวัลของบุคลากรโรงเรียน 
 

 

รางวัล ให้ไว้ ณ วันที่ หน่วยงานที่ให ้

โรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับการประกันคณุภาพภายนอก 
(พ.ศ.2564 – 2568) ระดับขั้นพ้ืนฐาน 

22 กรกฎาคม 2565 ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนโพนงามศึกษาผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และไดร้ับการ
คัดเลือกใหไ้ด้รบัรางวัลโรงเรียนดีวถิีลูกเสือ ประจ าปี พ.ศ. 2564  

28 ธันวาคม 2564 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาที่การ  

โรงเรียนโพนงามศึกษาได้รับรางวลัยอดเยี่ยมระดับส านักงาน
คณะกรรมการการสถานศึกษา การคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
ประจ าปี 2564 

22 กันยายน 2565 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

นายธนกร แก้วบัวสา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนโพนงามศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่า “เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น”  

17 ธันวาคม 2565 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย  

นายธนากร แก้วบัวสา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนโพนงามศึกษา 
ได้รับรางวัลเป็น “ผู้บริหารสถานศกึษาผู้ส่งเสริมด้านวิชาการดีเด่น” 
เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายธนกร แก้วบัวสา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรยีนโพนงามศึกษา 
ได้รับรางวัลเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพยีร มีความเสียสละเวลาแก่ทาง
ราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 2564” 
เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสุทธินันท์ กุลภา รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา 
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงานวันครู อ าเภอ
อากาศอ านวย ประจ าปี 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร  

นางสุทธินันท์ กุลภา รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา 
ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ส่งเสรมิด้านคณุธรรม จรยิธรรม
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร  

นางสุทธินันท์ กุลภา รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา 
ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในโครงการอนรุักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
ระดับพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ ์รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงาม
ศึกษา ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
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รางวัล ให้ไว้ ณ วันที่ หน่วยงานที่ให ้

เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 
นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ ์รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงาม
ศึกษาได้รบัรางวัล “รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมรอง
ผู้อ านวยการโรงเรยีนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2564” 

ธันวาคม 2565 สมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย  

นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ ์รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงาม
ศึกษา ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ส่งเสรมิด้านเอกลักษณ์ 
วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร  

 นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ ์รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงาม
ศึกษา ได้รับรางวัลเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มคีวามเสียสละเวลาแก่
ทางราชการและไมม่ีวันลาในรอบปีงบประมาณ 2564” 
เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายนีรภัย คดิโสดา ได้รับการยกยอ่งเป็น “ผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2563”  

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร  

นายนีรภัย  คดิโสดา ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรพนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวลั
เสมาพิทักษ์) ประจ าปีการศึกษา 2564 

12 กรกฎาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ 

นายนีรภัย คดิโสดา ได้รับการยกยอ่งเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านจติอาสา
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายนีรภัย คดิโสดา ได้รับการยกยอ่งเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มีความ
เสียสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 
2564” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี  
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายนีรภัย คดิโสดา เสมาพิทักษ ์   

นางนพพร ศรีสุพงศ์ ไดร้ับคัดเลือกเป็น “ครูดีเด่น” เนื่องในงานวันครู 
อ าเภออากาศอ านวย ประจ าปี 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร 

นางนพพร ศรีสุพงศ์ ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านวิชาการ
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางนพพร ศรีสุพงศ์ ไดร้ับการยกย่องเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มีความ
เสียสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 
2564” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายสมานมิตร คิดโสดา ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผูส้่งเสริมดา้นจิต
อาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายสายันต์ สารเนตร ไดร้ับคัดเลอืกเป็น “ครูดีเด่น” เนื่องในงานวัน
ครู อ าเภออากาศอ านวย ประจ าป ี2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร 

นายสายันต์ สารเนตร ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้าน
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายสุทธิชัย นวลมะ ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านคณุธรรม 
จริยธรรมดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 
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รางวัล ให้ไว้ ณ วันที่ หน่วยงานที่ให ้

นายจงจิตร คดิโสดา ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านคณุธรรม 
จริยธรรมดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายเกษม แก้วบัวสา ได้รับการยกย่องเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มี
ความเสยีสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 
2564” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายเกษม แก้วบัวสา ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านจติอาสา
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

ว่าท่ี ร.ต. หญิงรัชนีกร คดิโสดา ได้รับการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสริม
ด้านวิชาการดีเด่น” เนื่องในวันคร ูครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางนิภา ไฝทาค า ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านเอกลักษณ์ 
วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางพัสราพร คิดโสดา ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางพัสราพร คิดโสดา ได้รับคดัเลอืกเป็น “ครูดีเด่น” เนื่องในงานวัน
ครู อ าเภออากาศอ านวย ประจ าป ี2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร 

นางพัสราพร คิดโสดา ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านวิชาการ
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสุภาวดี ช่วยรักษา ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางสุภาวดี ช่วยรักษา ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้าน
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางใจยา แก้วฝ่าย ไดร้ับการยกยอ่งเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านเอกลักษณ์ 
วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางฤทัยสวรรค์ ศรีนา ไดร้ับคดัเลอืกเป็น “ครูดีเด่น” เนื่องในงานวัน
ครู อ าเภออากาศอ านวย ประจ าป ี2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร 

นางฤทัยสวรรค์ ศรีนา ไดร้ับการยกย่องเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มี
ความเสยีสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 
2564” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางฤทัยสวรรค์ ศรีนา ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวนิตยา คดิโสดา ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 
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นางสาวนิตยา คดิโสดา ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผูส้่งเสริมดา้น
วิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายวีระชัย พรหมแสง ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นายวีระชัย พรหมแสง ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 
2565  

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายรุ่งทิวากรกาญจน์ ศรีบุญไชย ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นายรุ่งทิวากรกาญจน์ ศรีบุญไชย ได้รับการยกย่องเป็น  
“ครูผูส้่งเสรมิด้านคณุธรรม จริยธรรมดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายอุดม จันทร์ใด ได้รบัการยกยอ่งเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านคณุธรรม 
จริยธรรมดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางกรนรินทร์ อรกลุไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้าน
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางกชพร จันทนะชาติ ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผูส้่งเสริมดา้น
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางรัตนา แจนโกนดี ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านคณุธรรม 
จริยธรรมดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางลภัสรดา นาโควงค ์ได้เขา้ร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางลภัสรดา นาโควงค์ ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผูส้่งเสริมดา้น
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทยดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาววารณุี ธงไพร ไดเ้ข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางสาววารณุี ธงไพร ไดร้ับคดัเลอืกเป็น “ครูดีเด่น” เนื่องในงานวัน
ครู อ าเภออากาศอ านวย ประจ าป ี2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สกลนคร 

นางสาววารณุี ธงไพร ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านจติอาสา
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 
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นางวิภา บุญชาญ ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านจติอาสา
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางภิญญา มุงธิราช ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านคณุธรรม 
จริยธรรมดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางนัฏณิชชา เทียนศิริโสภณ ได้รบัการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสรมิด้าน
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราช ไดเ้ขา้ร่วม “โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
11” 

1 ตุลาคม 2564 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราช ไดร้บัการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสรมิด้าน
วิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวกัณญาภัค ไชยเทพ ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสรมิด้าน
วิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวศิวกานต์ เดชทศร ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสรมิด้านจติ
อาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางเกศรินทร์ สดีาเดช ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผูส้่งเสริมดา้นจิต
อาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายอรรถพล สุนทรพงศ์ ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสริมด้าน
วิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายไสว หงส์ภูมี ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นายไสว หงส์ภูมี ได้รบัการยกย่องเป็น “ครูผูส้่งเสริมดา้นจิตอาสา
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวจิราภรณ์ พรหมค า ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสรมิด้าน
วิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวปัจฉิมาพร ปณุริบรูณ์ ไดร้บัการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสรมิด้าน
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายโทน สีดาเดช ไดร้ับการคัดเลอืก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดเีด่น 
ประจ าปี 2564 ประเภทผู้สอน 

1 กรกฎาคม 2564 ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นายโทน สีดาเดช ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านจติอาสา
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายรัชชตะ จ าปาลา ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านวิชาการ
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายรัชชตะ จ าปาลา ได้รับการยกย่องเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มี
ความเสยีสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 
2564” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 
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นายไพฑูรย์ โคตรชมพ ูไดเ้ข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2564 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นายไพฑูรย์ โคตรชมพ ูไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านจติ
อาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวปริญ ไชยศรี ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางสาวปริญ ไชยศรี ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านจติอาสา
ดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวสตรีรตัน์ บุญเฮ้า ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางสาวสตรีรตัน์ บุญเฮ้า ได้รับการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 
2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวกัญญารัตน์ วิทยาขาว ไดร้ับการยกย่องเป็น  
“ครูผูส้่งเสรมิด้านวิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางปิยนุช ค าภิรมย์ ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางปิยนุช ค าภิรมย์ ได้รบัการยกย่องเป็น  
“ครูผูส้่งเสรมิด้านวิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวศศิกร เสวาภพ ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางสาวศศิกร เสวาภพ ได้รับการคัดเลือก เป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ
ดีเด่น ประจ าปี 2564 ประเภทผู้สอน 

1 กรกฎาคม 2564 ส านักงานลูกเสือแห่งชาต ิ

นางสาวศศิกร เสวาภพ ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผูส้่งเสริมดา้นจิต
อาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายจักรกฤษ์ โมรารตัน์ ไดร้ับการยกย่องเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มี
ความเสยีสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 
2564” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 
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นางสาวชุติกาญจน์ ชานุชิต ได้รับการยกย่องเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร 
มีความเสียสละเวลาแก่ทางราชการและไมม่ีวันลาในรอบปีงบประมาณ 
2564” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวชุติกาญจน์ ชานุชิต ได้รับการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสรมิด้าน
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นางสาวพรทิพย์ คิดโสดา ได้เข้ารว่ม “โครงการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในระดับพื้นท่ีรับผดิชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 
11” 

1 ตุลาคม 2565 ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 

นางสาวพรทิพย์ คิดโสดา ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครผูู้ส่งเสริมด้าน
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี 
พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายชาญณรงค์ ใสงาม ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านจติ
อาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

ว่าท่ี ร.ต. ภานุพงศ์ อักษรพิมพ์ ไดร้ับการยกย่องเป็น “ครูผูส้่งเสริม
ด้านจิตอาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายณัฐพงษ์ พิมพา ไดร้ับการยกยอ่งเป็น “ผู้ที่ขยันหมั่นเพียร มีความ
เสียสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 
2564” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

นายณัฐพงษ์ พิมพา ไดร้ับการยกยอ่งเป็น “ครูผู้ส่งเสรมิด้านคณุธรรม 
จริยธรรมดเีด่น” เนื่องในวันครู ครั้งท่ี 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 

16 มกราคม 2565 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาสกลนคร 

   

 

*************************************** 
 

1.11 นวตักรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE)  
        

1.11.1 นวัตกรรมการบริหารงาน  
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1.11.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   “ 4ก2ย4ภ  Model ” 
 

 
 

         นวัตกรรม “4 ก 2 ย 4 ภ ” หมายถึง  แนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ ซึ่งเป็น
มาตรการที่ 2 ของโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ของโรงเรียนโพนงามศึกษา ที่น ามาใช้ในการด าเนินงาน
โรงเรียนปลอดบุหรี่ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ในปีการศึกษา 2562 โดยมีค านิยามศัพท์ 
ดังนี้ 
        4 ก หมายถึง   
            ก ที่ 1  กิจกรรม  คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นเองหรือกิจกรรมภายนอกท่ีโรงเรียนเข้าร่วม 
เช่น  กิจกรรมชมรม To Be Number One , ชมรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา YC  , กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันต้านยาเสพติดโลก ,  กิจกรรมวันวาเลน์ไทน์ ,  กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ,  
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด , ค่ายทักษะชีวิต , ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้น ารุ่นใหม่ , ค่ายเยาวชนรุ่น
ใหม่รู้พิษภัยของบุหรี่ , ค่ายอบรมเยาวชนต้นกล้า ICT , ค่ายเยาวชนรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อออนไลน์  เป็นต้น 
            ก ที่ 2  แกนน า  คือ  นักเรียนแกนน าห้องเรียนปลอดบุหรี่ ห้องละ 5 คน ซึ่งโรงเรียนจะมีการจัด
อบรมนักเรียนแกนน าห้องเรียนปลอดบุหรี่  เพ่ือให้นักเรียนแกนน าเหล่านี้เป็นผู้ขับเคลื่อนห้องเรียนปลอด
บุหรี่เป็นผู้ที่ค่อยดูแล  ช่วยเหลือเพ่ือนในห้องแทนคุณครูที่ปรึกษา 
            ก ที่ 3 ก าลังใจ  คือ  การให้ก าลังใจแบบกัลยาณมิตร  ปลุกปลอบให้ก าลังใจอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้ในระยะเวลาที่ก าหนด 
            ก ที่ 4  ใกล้ชิด  คือ  การก ากับ  ติดตาม  ดูแล  ช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มสูบบุหรี่อย่างใกล้ชิด ทั้งใน
โรงเรียน  นอกโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครองนักเรียนและครอบครัวนักเรียน  เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนที่สูบบุหรี่
สามารถลด  ละ  เลิกการสูบบุหรี่ตามเวลาที่ก าหนด 
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       2 ย หมายถึง   
           ย ที่ 1  เยี่ยมบ้าน  คือ การเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนโพนงามศึกษา  ส าหรับนักเรียนทุก
ระดับชั้น  โดยทางโรงเรียนจะออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบร้อยละ 100  ปีละ 1 ครั้ง  ซึ่งในการเยี่ยมบ้าน 
คุณครูที่ปรึกษาจะออกพบปะผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนักเรียนในที่
ปรึกษาให้ได้มากท่ีสุด  และในช่วงเย็นหลังจากท่ีคณะครูเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกหลังในแต่ละหมู่บ้าน     
จะเป็นการประชุมผู้ปกครองแต่ละหมู่บ้าน โดยผู้บริหารจะได้มอบนโยบายของโรงเรียนและบุคลากรจะ
รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จบด้วยการซักถาม และการ
รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง 
           การเยี่ยมบ้านส าหรับนักเรียนที่สูบบุหรี่ จะเป็นการไปพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียน โดยผู้บริหาร 
ครูผู้รับผิดชอบโครงการปลอดบุหรี่ ครูที่ปรึกษาและนักเรียนแกนน าห้องเรียนปลอดบุหรี่ จะออกไปพบ
ผู้ปกครองตามระยะเวลาที่ก าหนด อย่างน้อยภาคเรียนละ 2  ครั้ง 
          ย ที่ 2  ยกย่องชมเชย  เมื่อนักเรียนที่สูบบุหรี่มีพฤติกรรมในทางที่ดีขึ้นหรือสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ 
โรงเรียนจะยกย่องชมเชย โดยการประกาศให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนทั้งโรงเรียนและ 
ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ และมอบเกียรติบัตรของโรงเรียนให้กับนักเรียนที่เลิกบุหรี่ได้   เพื่อให้นักเรียน 
คนอ่ืน ๆ มีก าลังใจในการที่จะเลิกบุหรี่  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีการส่งรายชื่อนักเรียนที่สามารถเลิกบุหรี่ได้
ไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครเพ่ือขอรับเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นบุคคล
ต้นแบบในการเลิกบุหรี่ต่อไป 
 
         4 ภ หมายถึง  ภาคีต่าง ๆ ประกอบด้วย   

ภ ที่ 1  ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองซึ่งจะมีหลายระดับ  เช่น  ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน  
จะได้ภาคีนี้เมื่อมีการประชุมผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน    ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองระดับหมู่บ้านจะได้เมื่อ 
มีการประชุมผู้ปกครองในแต่ละหมู่ที่    ภาคีเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียนจะได้เมื่อมีการประชุม
ผู้ปกครอง 
ในระดับโรงเรียน     

ภ ที่ 2  ภาคีเครือข่ายผู้น าชุมชน/ท้องถิ่น   เป็นผู้น าชุมชน  คือ  ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน  นากยก
องค์การบริหารส่วนต าบล  นายกเทศมนตรีในเขตพ้ืนที่บริการ  4  ต าบล  คือ  ต าบลโพนงาม  ต าบลสามัคคี
พัฒนา  ต าบลนาฮี  และต าบลวาใหญ่ 

ภ ที่ 3  ภาคีเครือข่ายต ารวจ  ประกอบด้วยสถานีต ารวจภูธรโพนงามและสถานีต ารวจภูธรอากาศ
อ านวย  

ภ ที่ 4  ภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโพนงามและโรงพยาบาลอากาศอ านวย 
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ส่วนที่ 2 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภายในของสถานศึกษา 

ของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

2.1 ค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภายในของสถานศึกษาของโรงเรียน
โพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564  
 ตารางที่ 2.1 แสดงคา่เป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภายในของสถานศึกษา
ของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 

  มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 80-100 ยอดเยี่ยม 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน   

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

ร้อยละ 75 ขึ้นไป ระดับดีเลิศ 

 2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ร้อยละ 75 ขึ้นไป ระดับดีเลิศ 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 75  ขึ้นไป ระดับดีเลิศ 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
 5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 80  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 80  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 80  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 80  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
 3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 80  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ร้อยละ 90  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 80-100 ยอดเยี่ยม 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 85 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตาม
หลักสตูรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ระดับดีเลศิ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 90 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรยีนรู ้

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ดีเลิศ 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับยอดเย่ียม 
มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ ค่าเป้าหมาย 2563 ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 80-100 ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้

ร้อยละ 85 ขึ้นไป  ยอดเยี่ยม 
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3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 85ขึ ้นไป ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวกยอดเยี่ยม ร้อยละ 85 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรยีน 

ร้อยละ 85 ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

ร้อยละ 90  ขึ้นไป ยอดเยี่ยม 

ค่าเป้าหมาย คือ ระดับยอดเยี่ยม 

 
2.2 เกณฑ์การตั้งค่าเป้าหมาย 
 ตารางที่ 2.2 เกณฑ์การตั้งค่าเปา้หมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ฐานเพื่อการประกันคุณภายในของ
สถานศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ เกณฑ์เชิงคุณภาพ 
ยอดเยี่ยม 80 – 100 ก าหนดมาตรฐาน/ตัวชี้วัด/เกณฑ์ตัดสิน  เหมาะสมเปน็ไปได้  แนวทางและ

กระบวนการพฒันาชัดเจน  ผลการประเมินเชื่อถือได้  เกิดประสิทธิผลท าให้เกิดการ
พัฒนาการต่อเนื่อง  และสามารถสร้างต้นแบบนวัตกรรม/เป็นทีพ่อใจของทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้อง 

ดีเลิศ 70 – 79 มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด/เกณฑ์ตัดสนิ  เหมาะสมเป็นไปได้  แนวทางการพัฒนาชัดเจน   ผล
การประเมินเชื่อถือได้  เกิดประสิทธิผลท าให้เกิดการพัฒนาการต่อเนื่อง   

ดี 60 - 69 มาตรฐาน/ตัวชีว้ัด/เกณฑ์ตัดสนิ  เหมาะสมเป็นไปได้  แนวทางและการด าเนนิการ
พัฒนาเป็นระบบ/ชัดเจน  ผลการประเมินเชื่อถือได้   

ปานกลาง 50 – 59 มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดยังมีข้อบกพรอ่ง  แนวทางการพัฒนาไมช่ัดเจน  ผลการประเมิน
จ านวนหนึ่งเชื่อถือได้ต่ า   

ก าลังพัฒนา ต่ ากว่า 50 มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดยังมีข้อบกพรอ่งค่อนข้างมาก/มีจุดบกพร่อง/  แนวทางการพัฒนาไม่
เป็นรูปธรรม  ผลการประเมินไมน่่าเชื่อถือเป็นส่วนใหญ่   

 
 
 
 

2.3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

 ตารางที่ 2.3 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 
  

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   

 1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 85.25 ยอดเยี่ยม 
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 2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่น ความคดิเห็น และแกป้ัญหา 

93.40 ยอดเยี่ยม 

 3) มีความสามารถในการสร้างนวตักรรม 78.99 ดีเลิศ 
 4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 90.78 ยอดเยี่ยม 
 5) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 83.07 ยอดเยี่ยม 
 6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 78.90 ดีเลิศ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   

 1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด 93.33 ยอดเย่ียม 

 2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 88.45 ยอดเย่ียม 

 3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 83.37 ยอดเย่ียม 
 4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม 88.87 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 ระดับยอดเย่ียม 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 95.56 ยอดเย่ียม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 95.87 ยอดเย่ียม 

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

95.37 ยอดเย่ียม 

2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 93.89 ยอดเย่ียม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

95.21 ยอดเย่ียม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู ้

95.23 ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 คือ ระดับยอดเย่ียม 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
ผลการประเมิน 

ร้อยละ ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 94.66 ยอดเย่ียม 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ 95.78 ยอดเย่ียม 

3.3 มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 95.97 ยอดเย่ียม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรยีน 93.34 ยอดเย่ียม 

3.5 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้ 98.96 ยอดเย่ียม 

ระดับคุณภาพของมาตรฐานที่  3 ระดับยอดเยี่ยม 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา คือ ระดับยอดเย่ียม 

 



58 
 

 
 

 

 
 

85.25

93.4

78.99

90.78

83.07

78.90

70 75 80 85 90 95

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการ…

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ …

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ…

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการประเมินมาตรฐานที่ 1.1
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

93.33

88.45

83.37

88.87

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96

1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด

2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย

4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการประเมินมาตรฐานที่ 1.2
ด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน

95.56

95.87

95.37

93.89

95.21

95.23

92.5 93 93.5 94 94.5 95 95.5 96 96.5

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชพี

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2.6จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการประเมินมาตรฐานที่ 2
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
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ส่วนที่ 3 
สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

 
 รายงานประจ าปีของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไป
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อสรุปการเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ของสถานศึกษา (3–4 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น  
จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแนวทางการพัฒนาในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือได้ ดังนี้ 

 
3.1 สรุปผล 
  

ตารางที่ 3.1 แสดงคา่ร้อยละผลการประเมินมาตรฐานมาตรฐานสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2564 

 

มาตรฐานการประเมิน ร้อยละการประเมิน ระดับการประเมิน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 86.50 ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 95.18 ยอดเยี่ยม 

94.66

95.78

95.97

93.34

98.96

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และ
สามารถน าไปประยุกต์ใชใ้นชีวิตได้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชงิบวก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน

3.5มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

แผนภูมิแท่งแสดงร้อยละการประเมินมาตรฐานที่ 3
ด้านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
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มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

95.74 ยอดเยี่ยม 

 

 
 
 
 ตารางที่ 3.2 แสดงข้อมูลแนวทางการพัฒนา 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
● ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 1) ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการท างาน มีความ
รับผิดชอบ อดทน เสียสละ มีจิตสาธารณะ รักความเป็นไทย
และมีคุณธรรม จริยธรรม 
 2) ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงท้ังร่างกายและจิตใจ  
มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
อย่างมีความสุข 
3) ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคล  
มีทักษะชีวิตท าให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  
ได้อย่างถูกต้อง  

● ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
 1) กระตุ้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ ที่
หลากหลายมากข้ึนและสร้างองคค์วามรู้ด้วยตนเอง 
 2) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้น 
 3) ส่งเสริมให้นักเรียนทีม่ีผลการเรียนอ่อนไดร้ับการดูแล
เป็นพิเศษ เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากข้ึน 
 4) ส่งเสริมนักเรียนท่ีมผีลการเรียนดีให้ไดร้ับการพัฒนา ใน
ระดับทีสู่งขึ้นเต็มตามศักยภาพ 
 5) ส่งเสริมนักเรียนให้ได้เรียนรูต้ามความสามารถ  
ความถนัดเพื่อพัฒนาให้เตม็ตามศกัยภาพโดยเปิดแผนการ
เรียนกีฬาและนันทนาการ, แผนการเรยีนการงานอาชีพ 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1) ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหาร และ
มีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การท างาน คณะกรรมการสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายมีความ
ต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
 2) โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ 
โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายวิธี เช่น การ
ประชุมแบบมสี่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม 

● ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองไดม้ีส่วนร่วมในการเสนอความ
คิดเห็นในการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรยีน 
 2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกีย่วข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนให้มคีวามเข้มแข็ง มีส่วนร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคลื่อน
คุณภาพการจัดการศึกษา  

86.50

95.18

95.74

80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 90.00 92.00 94.00 96.00 98.00

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ

แผนภูมิแท่งผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 3 มาตรฐาน
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายท่ีชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณข์องโรงเรียน รวมถึงผลการจัดการศึกษา 
สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  
มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการจัดการศึกษา เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 3) ส่งเสริมให้บคุลากรได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้สามารถน าความรู้มาจดัการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
 

● ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 1) ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีความตั้งใจมุ่งมั่น  
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มเวลาและความสามารถ 
 2) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 3) ครูให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 4) ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้จากการคิด ได้ปฏิบัติจริง
ด้วยวิธีการและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 5) ครูเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และน าผลการเข้าร่วมกิจกรรมไป
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 6) ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกคนได้รับการตรวจประเมิน
และค าแนะน าจากคณะกรรมการนิเทศของโรงเรียน 
 

● ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
 1) ครูควรจัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนได้มีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์ คดิสังเคราะหอ์ย่างหลากหลาย และใช้
แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและเลือกใช้เทคนิค 
การสอนและสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่างกันให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2) ครูผู้สอนในระดับชั้น ม. 1-3 ควรเร่งพัฒนาด้าน 
การน าเสนอ การอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
สมเหตุสมผล พัฒนาทักษะการคดิและการแก้ปญัหาตาม
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ควรส่งเสริมด้านการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ให้กว้างขวาง ทันต่อ
ข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และส่งเสรมิ 
การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่สารและการศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
 3) ครูผู้สอนในระดับชั้น ม. 4-6 ควรส่งเสริมด้านการใช้
เทคโนโลยีในการสร้างองค์ความรู้ให้กว้างขวาง ทันต่อ
ข่าวสารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และส่งเสรมิ 
การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสือ่สารและการศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้น 
 4) ครูควรพัฒนาและจดักิจกรรมที่กระตุ้นให้ผูเ้รียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้มากข้ึน ควรปรับวิธีการวดัผล
ประเมินผลตามสภาพจริง และพฒันาผู้เรยีนโดยตระหนักถึง
ความแตกต่างของผู้เรียน เน้นการฝึกทักษะการคดิวิเคราะห์ 
การแก้โจทย์ปญัหาในกลุม่สาระทีย่ังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ าเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มผีลสมัฤทธ์ิสูงขึ้นทั้งในระดับ
โรงเรียนและการทดสอบระดับชาติ และพัฒนาสื่อ/แหล่ง
เรียนรู ้จัดเตรยีมห้องปฏิบตัิการให้อยู่ในสภาพดีและพร้อม
ใช้งานเสมอ 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
 5) ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ี
หลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู ้และธรรมชาติวิชา 
 6) ครูควรน าภูมิปญัญาท้องถิ่นใหเ้ข้ามามสี่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู ้
 7) ครูควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรยีน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 

 

 
 
 
3.2 แนวทางการพัฒนา 

3.2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนควรพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนและคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น โดยมีการจัดกิจกรรม/โครงการดังต่อไปนี้ 
 1. โครงการเข้าค่ายปรับพ้ืนฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. โครงการ พ.ง.ศ. ต่อฝัน 
 4. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 5. กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
 6. กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
โรงเรียนโพนงามศึกษาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจให้ชัดเจน รวมถึงการจัดท า 

หลักสูตรสถานศึกษาโดยเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความ
ช านาญทางวิชาชีพ ตลอดจนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการจัด
กิจกรรมและโครงการดังนี ้

1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ทักษะชีวิตที่หลากหลาย 

2. พัฒนาระบบภาคีเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
จัดการอย่างเต็มที ่

3. โครงการพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตอบสนองต่อการจัดการเรียนการ 
สอนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active  
Learning 

5. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
6. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 

 



63 
 

3.2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1. กิจกรรมพัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : 

PBL) เช่น การจัดการเรียนรู้รายวิชาค้นคว้าอิสระ (IS) โครงงานวิทยาศาสตร์ และโครงงานอาชีพ เป็นต้น 
 3. กิจกรรมต้นกล้าดอกจานขานข่าว 

   4. กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมน้อมน าจิตอาสา 
   5. กิจกรรมค่ายภาษาสู่การมีงานท า 
   6. กิจกรรมหลักสูตรระยะสั้นตามความถนัดและความสามารถของผู้เรียน 
   
3.3 ความต้องการและการช่วยเหลือ 

   โรงเรียนโพนงามศึกษามีความต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1. การนิเทศ ติดตาม และช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
2. การสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ความต้องการการสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร ทรัพยากรในการบริหารจัดการ

จากต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 
 

    ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจนในการพัฒนาตนเองให้มี

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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ส่วนที่ 4  
ภาคผนวก 

 
- ภาคผนวก ก  ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษาเรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

- ภาคผนวก ข ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษาเรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
- ภาคผนวก ค การให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโรงเรียนโพนงามศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

- ภาคผนวก ง มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภายในของสถานศึกษาของ
โรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

- ภาคผนวก จ ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษาเรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตาม
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

- ภาคผนวก ฉ การให้ความเห็นชอบประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพนงามศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

- ภาคผนวก ช ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

- ภาคผนวก ซ ค าสั่งโรงเรียนโพนงามศึกษา ที่ 36 /2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

- ภาคผนวก ฌ ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ก  
 ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษาเรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 
เรื่อง ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

  โดยที่มตีามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นั้นได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา และเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่
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การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โรงเรียนโพน
งามศึกษา จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตาม
กฎกระทรวง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก  
   โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงประกาศการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการประเมินคุณภาพภายใน 

 
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
 
 

(นายจ ารัส พิมพา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 

 (นายวงศ์รัตน์ ไพยะเสน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
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ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษาเรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 
เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
........................................................ 

 
 ตามท่ีมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 
โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา เป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้  
  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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(นายจ ารัส พิมพา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
การให้ความเห็นชอบประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้น

พื้นฐานโรงเรียนโพนงามศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนโพนงามศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 เมษายน  
พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของ
โรงเรียนโพนงามศึกษา เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 
     (ลงชื่อ) 

(นายวงศ์รัตน์ ไพยะเสน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ง 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพ่ือการประกันคุณภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโพนงาม

ศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภายในของสถานศึกษา 
ของโรงเรียนโพนงามศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 
  มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนโพนงามศึกษา มีจ านวน 
3 มาตรฐาน ได้แก ่ 
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 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  
   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

 
ภาคผนวก จ  

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษาเรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 
เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
........................................................ 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
คุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ก าหนดให้สถานศึกษาต้องด าเนินการก าหนดมาตรฐาน  
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และค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบด าเนินงาน 
วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงขอประกาศค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน  
จึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายจ ารัส พิมพา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
การให้ความเห็นชอบประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพนงามศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
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การให้ความเห็นชอบ 
ประกาศค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนโพนงามศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
  ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 
พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมเสาวรส โรงเรียนโพนงามศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้พิจารณาค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนโพนงามศึกษา เห็นชอบให้ด าเนินการประกาศได้ 
 
 
                    (ลงชื่อ) 

(นายวงศ์รัตน์ ไพยะเสน) 
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ช 
ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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เกณฑ์ค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 

เกณฑ์การตั้งค่าเป้าหมาย 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
   1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
 

   2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
 

   3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
 

   4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ในร ะดับก าลังพัฒนา 
 
 

   5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
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   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
   6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
 

   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
 

   3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
 
 
 

   4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม  
   นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ใน ระดับยอดเยี่ยม 
   นักเรียนร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดีเลิศ 
   นักเรียนร้อยละ 60-69  มีความสามารถอยู่ใน ระดับดี 
   นักเรียนร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ใน ระดับปานกลาง 
   นักเรียนต่ ากว่าร้อยละ 50 มีความสามารถอยู่ใน ระดับก าลังพัฒนา 
 

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
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  2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน  
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70-79  ระดับดีเลิศ 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 60-69  ระดับดี 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 50-59  ระดับปานกลาง 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับก าลังพัฒนา 
 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70-79  ระดับดีเลิศ 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 60-69  ระดับดี 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 50-59  ระดับปานกลาง 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับก าลังพัฒนา 
 

  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย  
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70-79  ระดับดีเลิศ 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 60-69  ระดับดี 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 50-59  ระดับปานกลาง 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับก าลังพัฒนา 
 

  2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70-79  ระดับดีเลิศ 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 60-69  ระดับดี 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 50-59  ระดับปานกลาง 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับก าลังพัฒนา 
 

  2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70-79  ระดับดีเลิศ 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 60-69  ระดับดี 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 50-59  ระดับปานกลาง 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับก าลังพัฒนา 
 

  2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 80 ขึ้นไป ระดับยอดเยี่ยม 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 70-79  ระดับดีเลิศ 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 60-69  ระดับดี 
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   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ร้อยละ 50-59  ระดับปานกลาง 
   สถานศึกษามีกระบวนการบริหารและการจัดการ ต่ ากว่าร้อยละ 50   ระดับก าลังพัฒนา 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ  
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับยอดเยี่ยม 
   ครูร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดีเลิศ 
   ครูร้อยละ 60-69  ความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดี 
   ครูร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับปานกลาง 
   ครตู่ ากว่าร้อยละ 50  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ระดับก าลังพัฒนา 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับยอดเยี่ยม 
   ครูร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดีเลิศ 
   ครูร้อยละ 60-69  ความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดี 
   ครูร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับปานกลาง 
   ครตู่ ากว่าร้อยละ 50  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ระดับก าลังพัฒนา 
  3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับยอดเยี่ยม 
   ครูร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดีเลิศ 
   ครูร้อยละ 60-69  ความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดี 
   ครูร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับปานกลาง 
   ครตู่ ากว่าร้อยละ 50  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ระดับก าลังพัฒนา 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน  
  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับยอดเยี่ยม 
   ครูร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดีเลิศ 
   ครูร้อยละ 60-69  ความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดี 
   ครูร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับปานกลาง 
   ครตู่ ากว่าร้อยละ 50  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ระดับก าลังพัฒนา 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
  ครูร้อยละ 80 ขึ้นไป  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับยอดเยี่ยม 
   ครูร้อยละ 70-79  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดีเลิศ 
   ครูร้อยละ 60-69  ความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับดี 
   ครูร้อยละ 50-59  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป   ระดับปานกลาง 
   ครตู่ ากว่าร้อยละ 50  มีความสามารถอยู่ในระดับดีขึ้นไป  ระดับก าลังพัฒนา 
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ภาคผนวก ซ 
ค าส่ังโรงเรียนโพนงามศึกษา ท่ี 36 /2565 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงาน

ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
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ค าสั่งโรงเรียนโพนงามศึกษา 
ที ่36 /2565 

 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
---------------------------- 

  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา ระดับปฐมวัย 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 
สิงหาคม 2561 เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเป็นหลักเทียบเคียงส าหรับสถานศึกษา 
หน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา สถานศึกษาต้องจัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษารายงานต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัดเพ่ือให้การด าเนินการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียน
โพนงามศึกษา จึงมอบหมายและแต่งตั้งบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. นายธนกร แก้วบัวสา  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา  ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
3. นายสุทธินันท์ กุลภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
4. นายนีรภัย คิดโสดา   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน   กรรมการ 
5. นายสมานมิตร  คิดโสดา ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการ 
5. ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
6. นางนิภา  ไฝทาค า   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
7. นายจงจิตร คิดโสดา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ  
8. นางนพพร ศรีสุพงศ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
9. นางลภัสรดา นาโควงค์ เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่ให้ค าปรึกษา และดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินงาน วินิจฉัย สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่
เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงาน 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1 คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล 
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 1. นางนพพร ศรีสุพงศ์    ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
 2. ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา  คร ู     รองประธานกรรมการ 
 3. นางสาวปัจฉิมาพร ปุณริบูลณ์  คร ู    กรรมการ 

 4. นางสาวศิวกานต์ เดชทศร  คร ู    กรรมการ 
 5. นางสาววารุณี ธงไพร   คร ู    กรรมการ 

 6. นางสุภาวด ี ช่วยรักษา  คร ู    กรรมการและเลขานุการ 
 7. นางลภัสรดา นาโควงค์  คร ู    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่เก็บรวบรวมข้อมูลของฝ่ายงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา  
 

 2.2 คณะกรรมการจัดท ารายงานของสถานศึกษา 
1. นายสุทธินันท์ กุลภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียน    รองประธานกรรมการ 
3. นายนีรภัย  คิดโสดา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
4. นางนิภา  ไฝทาค า   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป  กรรมการ 
5. นายจงจิตร คิดโสดา  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ  
6. ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
7. นางนพพร ศรีสุพงศ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
8. นางลภัสรดา นาโควงค์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่วิเคราะห์ เคราะห์ข้อมูล แล้วจัดท ารายงานตามคู่มือแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 

 

 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
1. นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน   ประธานกรรมการ 

 2. นางรัสรินทร์ เลิศธนชัยหิรญั   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 3. นางนพพร ศรีสุพงศ์    กรรมการผู้แทนครู 
 4. นางสาวประวีณา ขันส ารอง   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 5. นายคมชาญ บงบุตร    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. นางสมคิด คุณทะวงษ์    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 7. พระมหาเขาทอง อรุโณ    กรรมการผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา 
 8. พระอนนท ์อนฺนฺโท    กรรมการผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา 
 9. นายนเรศ ไตรวงค์ย้อย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. นายชมพูพร เขยไชย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. นายพรชัย พันธิราช    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12. นายก้องกิดากร ขวาวงศา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 13. นายสุนทร ช่วยรักษา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. นางร าไพ เมาบุดดา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15. นายธนกร แก้วบัวสา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจ าปีของสถานศึกษา ด้านข้อมูล สถิติ และความถูกต้องทาง
วิชาการ พร้อมให้ค าแนะน า และแก้ไขเพ่ิมเติมในการเขียนรายงาน 
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3. คณะกรรมการประเมินผล 
1. นายสุทธินันท์ กุลภา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
2. ว่าที่ ร.ต.หญิงรัชนีกร คิดโสดา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ   กรรมการ 
3. นางนพพร ศรีสุพงศ์   ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 
4. นางลภัสรดา นาโควงค์  เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่วิเคราะห์ เคราะห์ข้อมูล แล้วจัดท ารายงานตามคู่มือแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
 

ทั้งนี้ให้ทุกท่านที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามก าหนดเวลา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน หากมีปัญหาใด ๆ ให้ประสานฝ่ายวิชาการเพื่อรายงานหัวหน้าสถานศึกษาเพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ไขต่อไป 

 

สั่ง ณ วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายธนกร แก้วบัวสา) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 
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ภาคผนวก ฌ 
ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษาเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 

ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีการประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ พ.ศ. 2561  
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นั้นได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา บัดนี้โรงเรียนโพนงามศึกษา จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-
Assessment Report : SAR) ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาตามกฎกระทรวง จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง  
และประชาชนในชุมชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  
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   โรงเรียนโพนงามศึกษาจึงประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือสอบคุณภาพการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

 
ประกาศ ณ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 
 
 

(นายธนกร แก้วบัวสา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนโพนงามศึกษา 

 
 
 
 

(นายวงศ์รัตน์ ไพยะเสน) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 
 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
แนบท้ายประกาศโรงเรียนโพนงามศึกษา 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
1. นายวงศ์รัตน์  ไพยะเสน   ประธานกรรมการ 

 2. นางรัสรินทร์ เลิศธนชัยหิรญั   กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 3. นางนพพร ศรีสุพงศ์    กรรมการผู้แทนครู 
 4. นางสาวประวีณา ขันส ารอง   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 5. นายคมชาญ บงบุตร    รรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 6. นางสมคิด คุณทะวงษ์    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 
 7. พระมหาเขาทอง อรุโณ    กรรมการผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา 
 8. พระอนนท ์อนนฺโท    กรรมการผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา 
 9. นายนเรศ ไตรวงค์ย้อย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 10. นายชมพูพร เขยไชย    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 11. นายพรชัย พันธิราช    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 12. นายก้องกิดากร ขวาวงศา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 13. นายสุนทร ช่วยรักษา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 14. นางร าไพ เมาบุดดา    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 15. นายธนกร แก้วบัวสา ผู้อ านวยการสถานศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
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ภาคผนวก ญ 
เกียรติบัตร/รางวัล 
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โรงเรียนโพนงามศึกษา  
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ได้รับการการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2564-2568) จากส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 

 
 

โรงเรียนโพนงามศึกษาได้รบัรางวัล โรงเรียนดีวถิีลกูเสือ ประจ าปี 2564 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 28 ธันวาคม 2564 
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โรงเรียนโพนงามศึกษาได้รบัรางวัล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ยอดเยี่ยม ประจ าปี 2564 
ให้ไว้ ณ วันท่ี 22 กันยายน 2564 

 
 

นายธนกร แก้วบัวสา  
ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัลเป็น  

“ผู้ที่ขยันหม่ันเพียร มีความเสียสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 2564” 
เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

 

 
นายธนากร แก้วบัวสา 

 ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัลเป็น  
“ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ส่งเสริมด้านวิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
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ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 
นางสุทธินันท์ กุลภา  

รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” เนื่องในงาน
วันครู อ าเภออากาศอ านวย ประจ าปี 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 

 
นางสุทธินันท์ กุลภา  

รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ส่งเสริมด้าน
คุณธรรม จริยธรรมดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
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นางสุทธินันท์ กุลภา รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้เข้าร่วม “โครงการขับเคลื่อน

การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรกัษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในระดับพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11”  
 

 
นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ์ รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้เข้าร่วม “โครงการ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์ทุกกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในระดับพื้นที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 11”  
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นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ์  
รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษาได้รับรางวัล  

“รองผู้อ านวยการสถานศึกษาดีเด่นจากสมาคมรองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2564”  
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นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ์  

รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาผู้ส่งเสริมด้าน
เอกลักษณ์ วัฒนะธรรมไทยดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565  

 
นางเพ็ญนิภา ส ารองพันธ์ 

 รองผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโพนงามศึกษา ได้รับรางวัลเป็น  
“ผู้ที่ขยันหม่ันเพียร มีความเสียสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบปีงบประมาณ 2564” 

เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565  
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นายนีรภัย คิดโสดา 

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 
 

นายนีรภัย คิดโสดา 
 ได้รับการยกย่องเป็น “ผู้ที่มีผลงานดีเด่นประสบผลส าเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 

OBEC AWARDS ประจ าปีการศึกษา 2563” 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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นายนีรภัย คิดโสดา  

ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสริมด้านจิตอาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 

  

 
 

นายนีรภัย คิดโสดา 
ได้รับการยกย่องเป็น “ผู้ที่ขยันหม่ันเพียร มีความเสียสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบ

ปีงบประมาณ 2564” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
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นางนพพร ศรีสุพงษ์ ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีเด่น” เนื่องในงานวันครู อ าเภออากาศอ านวย  
ประจ าปี 2565 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

 

 
นางนพพร ศรีสุพงศ์ 

 ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสริมด้านวิชาการดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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นางนพพร ศรีสุพงศ์ 
 ได้รับการยกย่องเป็น “ผู้ที่ขยันหม่ันเพียร มีความเสียสละเวลาแก่ทางราชการและไม่มีวันลาในรอบ

ปีงบประมาณ 2564” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
 

 

 
นายสมานมิตร คิดโสดา 

 ได้รับการยกย่องเป็น “ครูผู้ส่งเสริมด้านจิตอาสาดีเด่น” เนื่องในวันครู ครั้งที่ 66  
ประจ าปี พ.ศ. 2565 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
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นายโทน สีดาเดช 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปีการศึกา 2564 

ประเภท ผู้สอน 
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นางสาวศศิกร เสวาภพ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจ าปีการศึกา 2564 

ประเภท ผู้สอน 
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