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แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน 

เพื่อประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
ครั้งที่ 1  (1 เมษายน 2562) 

ของผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ต.พระยืน อ.พระยืน สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

1. ข้าพเจ้า นายภานุวัฒน์  สิงหห์าญ  ด ารงต าแหน่ง ณ สถานศึกษาปัจจุบัน   3 ปี  วุฒิ ปริญญาโท(ศศ.
ม.) บริหารการศึกษา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ      
ต าแหน่งเลขท่ี  9612     ขั้น  30,620      บาท  เลขประจ าตัวประชาชน   3-4012-00432-
38-1 

ในครึ่งปีที่แล้วมา    ลากิจ  -  ครั้ง   ลาป่วย  -  ครั้ง  -  วัน  รวม  -  ครั้ง  -  วัน    
   ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน 
  อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย   ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
  ถูกลงโทษทางวินัย    ไม่ถูกลงโทษทางวินัย 
  ถูกฟ้องคดีอาญา    ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา 

 
2. ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังรวมทั้งปี ( 2 ขั้น / 1.5 ขั้น / 1 ขั้น / 0.5 ขั้น ) ในรอบ 5 ปีที่

ผ่านมา 
 

วัน เดือน ปี 
ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

0.5 1 1.5 รอเลื่อน 
1 เมษายน 2558     
1 ตุลาคม 2558     
1 เมษายน 2559     
1 ตุลาคม 2559     
1 เมษายน 2560     
1 ตุลาคม  2560     
1 เมษายน 2561     
1 ตุลาคม  2561     

 
 

3. ผลการปฏิบัติงานดีเด่น  หรือเคยได้รับเกียรติประวัติดีเด่น ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานในหน้าที่ในรอบ 6 เดือนที่แล้วมา ( 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ) 
 

3.1  ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (70 คะแนน) 
 1. ด้านการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา (18 คะแนน) ซึ่งมีขอบข่าย
ภาระงานดังนี้  

1) จัดระบบการประกันคุณภาพ และน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา(10 คะแนน) 
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     โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  เป็นระบบที่สถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การก ากับ ดูแล
และสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด   เพื่อสร้างความม่ันใจที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของหลักวิชา ข้อมูล
หลักฐาน ที่ตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้าน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  และมาตรฐานการศึกษา
และตัวบ่งชี้ เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รอบที่สอง (พ.ศ.๒๕๔๙-
๒๕๕๓) 

 

 จัดระบบการประกันคุณภาพ และน าผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

   โดยสถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดย
การส่งเสริม สนับสนุนและก ากับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย   
                 1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ  ด้วยการท าจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้
เอ้ือต่อการด าเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งตั้งคณะบุคคลท าการตรวจสอบ 
ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือน ามาก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา 
               2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา   โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
สอดคล้องกับมาตรฐานช่วงชั้นที่หลักสูตรก าหนด 
               3) การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดท าแผนอย่างเป็นระบบพื้นฐาน
ของข้อมูลสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ คลอบ
คลุมการพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นที่ยอมรับร่วมกันของทุก
ฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดอย่างสอดรับกับ
วิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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               4) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการก ากับ ติดตามการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมาย ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้โดยจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่ชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  
              5) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  จะประกอบด้วยการตรวจสอบและ
ทบทวนภายในโดยบุคลากรในสถานศึกษาด าเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้น
สังกัด 
              6) การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนใน
ระดับชั้นที่เป็นตัวประโยค ได้แก่ประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ในวิชาแกนร่วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน 
จากหน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด (เขตพ้ืนที่) ด าเนินการ 
              7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี  เป็นการน าข้อมูลผลการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอก มาประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษาซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป 
             8) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายใน เพ่ือให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ของระบบประกันคุณภาพ 
 

แนวการด าเนินการตามข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
การควบคุมคุณภาพการศึกษา  (Quality Control) 

1.   การศึกษา และเตรียมการ มีแนวการด าเนินการ ดังนี้ 
1.1 ตั้งคณะท างาน และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
         1)  ศึกษาแนวคิด รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
         2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยก าหนดรูปแบบที่
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3) จัดท าสื่อ เอกสาร คู่มือ และเครื่องมือต่าง ๆ เพ่ือคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 1.2 ให้การศึกษาแก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
         1) สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เกิดความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือทุกมนุษย์จะได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 
         2) ให้ช่วยกันสร้างแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานที่เหมาะสมกับสถานศึกษา 
1.3 ตั้งคณะกรรมการ และคณะอนุกรรม ในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้
การด าเนินงานเกิดความคล่องตัว 
            1)  ก าหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบงานต่าง ๆ ที่สถานศึกษาต้องจัดท าเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
            2) การสร้างทีมงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
            3) การพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
 

2.  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวางแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดย การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
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2.1 ก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่เป็นการก าหนดจากมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด มีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ตั้งคณะท างานยกร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2) ประชุมพิจารณา ความเหมาะสมของร่างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
3) ปรับปรุง และจัดท าเป็นมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามาให้ทุกมนุษย์
ของสถานศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา ให้เข้าสู่มาตรฐานของ
สถานศึกษาต่อไป 

2.2 จัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือควบคุมให้ผู้รับผิดชอบงานคุณภาพ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน และตัวชี้วัดที่ก าหนดปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพสม่ าเสมอ
ตลอดเวลา มีขั้นตอน ดังนี้ 

1) ตั้งคณะท างานยกร่างมาตรฐานการปฏิบัติงาน ส าหรับงานต่าง ๆ ที่วิเคราะห์มาจาก
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2) จัดประชุมพิจารณาทบทวน และรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เขียนขึ้น พร้อมกับ
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
3) จัดท าเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและประกาศให้ทุกคนน าไปปฏิบัติ 

2.3 สร้างเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่
ก าหนดขึ้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดท าเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา ที่จะใช้ในการหาจุดที่จะพัฒนาสถานศึกษาต่อไป มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ตั้งกรรมการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2) ด าเนินการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3)  ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
4) จัดเก็บเครื่องมือเพ่ือการน าไปใช้ต่อไป 

2.4 ประเมินสภาพปัจจุบัน หรือเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้นในข้อ 1.2 มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) วางแผนก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดปี
การศึกษา 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นคณะ
เล็ก ๆ คณะละ 2-3 คน โดยให้มีการประเมินข้ามฝ่าย เพ่ือป้องกันการประเมินที่เข้าข้าง
ฝ่ายของตน จะได้ช่วยกันหากข้อบกพร่องของการปฏิบัติงาน ที่จะช่วยกันแก้ไข ให้งาน
นั้น ๆ มีคุณภาพ และป้องกันไม่ให้ข้อบกพร่องนั้น ๆ เกิดขึ้นอีก 

3) เตรียมเครื่องมือประเมิน โดยรวบรวมเครื่องมือประเมินที่เก่ียวกับนักเรียน 
หรือครู หรือ ผู้ปกครอง ฯลฯ ให้เป็นฉบับเดียวกันส าหรับแต่ละกลุ่ม เพ่ือใช้การประเมิน
เพียงครั้งเดียว แล้วท าให้ได้ข้อมูลทุกมาตรฐาน และตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมนุษย์นั้น 
ๆ อย่างครบถ้วน ทั้งนี้เพ่ือไม่ให้เกิดความร าคาญแก่ผู้ให้ข้อมูล 

4) ด าเนินการประเมิน และสรุปผลการประเมินตามมาตรฐาน และตัวชี้วัด 
2.5 จัดท าสารสนเทศ หรือข้อมูลพื้นฐานสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา โดยน าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มาจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานแสดงผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
โดยจัดกลุ่มของข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
2.6 จัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา มีขั้นตอน ดังนี้ 
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1)  ตั้งคณะท างานร่างแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา 
2)  ส ารวจความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ตรวจสอบนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพขีด
ความสามารถของสถานศึกษา และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ส าหรับมาตรฐาน และตัวชี้วัดคุณภาพที่ยังต้องปรับปรุง มาเป็นข้อมูลหนึ่งในการจัดท า
แผนพัฒนาสถานศึกษา จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ตามแผนกลยุทธ์ของ
สถานศึกษา 

3) ร่างแผนกลยุทธ์สถานศึกษาระยะ 3 ปี 
4) ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
5) ปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์ สถานศึกษา 
6) ส่งให้ผู้เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและลงนาม 
7) ประกาศใช้เป็นแผนพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

2.7 จัดท าแผนปฏิบัติราชการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยการน ากลยุทธ์และกิจกรรมใน
แต่ละปีการศึกษา ที่ก าหนดไว้ในกลยุทธ์สถานศึกษา ไปวางแผนการปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่ง
อาจจะมีข้ันตอนการด าเนินงาน ต่อไปนี้ 

1) ตั้งคณะท างาน ยกร่างก าหนดกรอบแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 
2) ประชุมพิจารณากรอบแผนงาน โครงการ และงบประมาณ 
3) ให้ทุกฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน ร่วมกันวางแผนปฏิบัติการของตน 
4) ประชุมชี้แจง พิจารณาร่างแผนปฏิบัติราชการ 
5) ปรับปรุง และจัดท าแผนปฏิบัติราชการการที่สมบูรณ์ 
6) ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
7) จัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของสถานศึกษา 

 
3. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

3.1 ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงานต่าง ๆ ที่สถานศึกษาได้ท าการ
วางแผนไว้ให้ทุกคนเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ 

3.2 ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และตามแผนปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษาโดยด าเนินการ ดังนี้ 

1) ให้ผู้เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ที่รับผิดชอบ และปฏิบัติงานตามแผน/โครงการ ที่รับผิดชอบให้เต็มความสามารถ พร้อมเก็บ
รวบรวมหลักฐานการปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ ที่ค้นหาง่าย รวดเร็ว 

2) ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และติดตามการท างานตาม
โครงการที่ได้รับมอบหมาย 

3) แก้ไข ปรับปรุงข้อบกพร่องที่พบจากการติดตามการปฏิบัติงาน 
3.3 นิเทศ ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

ระหว่างที่ทุกฝ่ายของสถานศึกษาได้ด าเนินงานไป ขณะเดียวกัน ก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนให้ส าเร็จ
ลุล่วงไป เพื่อให้คุณภาพของสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้เร็วขึ้น 
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 การตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ 

4. การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยด าเนินการ ดังนี้ 
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมกมาตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของถานศึกษา 
4.2 ก าหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบ หรือวางแผนการตรวจสอบ ซึ่งการตรวจสอบ 

และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาควรท าการตรวจสอบ ทั้งการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (มาตรฐานและตัวชี้วัด) ของสถานศึกษาด้วย 

4.3  ด าเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ ส าหรับการประเมินสภาพของสาถนศึกษาตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสาถานศึกษาครั้งที่ 2 หลังจากได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษา ไปได้ระยะเวลาหนึ่ง โดยน าเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษาที่สร้างขึ้นมาแล้วในข้อ 
1.3 ของขั้นตอนที่ 2 (การวางแผนฯ) และท าการประเมินคุณภาพการศึกษา ดังข้อ 1.4 และจัดท า
สารสนเทศหรือข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาครั้งที่ 2 ตามข้อ 1.5 ของขั้นตอนที่ 2 (การวางแผนฯ) ทั้งนี้
เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของตัวชี้วัด และมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ที่บกพร่องที่พบจากการประเมิน
ครั้งที่ 1 และเพ่ือตรวจสอบ และแก้ไขสิ่งที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 
5. การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

5.1 ปรับปรุง แก้ไขการปฏิบัติงานที่พบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

5.2 ติดตาม ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติได้ก าหนดไว้ว่าจะแก้ไขเสร็จ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้แน่ใจว่า ข้อบกพร่องที่พบ ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง 

5.3 สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) 

5.4 ส าหรับงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป 
 
 การประเมินและรับรองคุณภาพ 
6. การเตรียมการเพ่ือรับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา โดย
ด าเนินการ ดังนี้ 

6.1 ผู้เกี่ยวข้องจัดเตรียมหลักฐานการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่าง ๆ ตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และรายงานการประเมินตนเองไว้ล่วงหน้าให้พร้อม เพื่อรับการประเมินจากองค์กร
ภายนอก ที่เป็นผู้แทนส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา ตามก าหนดระยะเวลาที่
องค์กรภายนอกจะมาประเมินคุณภาพของสถานศึกษา 

6.2 รับการประเมินจากองค์กรภายนอก โดยองค์กรภายนอก จะท าการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 14 มาตรฐาน ซึ่งเมื่อองค์กรภายนอกจึงส่ง
รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวให้กับส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

6.3 ถ้าส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา พิจารณารายงานข้อเท็จจริง
แล้วเห็นว่า สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครบถ้วนทั้ง 14  มาตรฐาน ก็
จะให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งหมายความว่าสถานศึกษาได้รับการรับรอง
คุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษาแล้ว ซึ่งการรับรอง
ดังกล่าวจะมีอายุ 5 ปี คือ เมื่อครบ 5 ปี สถานศึกษาจะต้องถูกประเมินคุณภาพาใหม่ทั้งหมด 14   
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มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่สถานศึกษาได้รับใบรับรองคุณภาพการศึกษา องค์กรภายนอกจะมาท า
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ ตลอดเวลา 

6.4 ถ้าสถานศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สถานศึกษาต้องปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมิน
ก าหนดแล้วข้อรับการประเมินใหม่ แต่ถ้าถึงระยะเวลาที่ก าหนดแล้วสถานศึกษายังมีการพัฒนายังไม่ถึง
เกณฑ์ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ตามมาตรา 51 ของหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
 
การประเมินภายในสถานศึกษา 
   การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นประบวนการประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่กระท าโดยบุคลากรในหน่วยงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งการประเมินภายในนี้ถือเป็น
กระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเอง(Self-evaluation) สถานศึกษา ควรก าหนดให้การประเมิน
ภายใน เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา และถ้าโรงเรียนจัดท ามาตรฐานการ
ปฏิบัติงานแล้ว ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนควรด าเนินการประเมิน 2 
ลักษณะ ได้แก่ 

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อให้
โรงเรียนมีการด าเนินงานมีคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ 

 

2) ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์(4 คะแนน) 
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  มุ่งม่ันที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็น
ผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม นักเรียนและครูเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รักษ์ป่า 
รักการออม น้อมน าการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“ออมเป็นนิจ  ชีวิตไม่ขัดสน” 
 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
“โรงเรียนรักษ์ป่า ” 
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ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา ทิศทางการศึกษาไปด้วยกันและสอดคล้องกับ

บริบทของสถานศึกษา 

 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษา ตาม
ยุทธศาสตร์ สพป.ขอนแก่น เขต 1  ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
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      กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันหลัก และการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
      กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
      กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมี
คุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการ
เข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 
      กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
      กลยุทธ์ที่ 1จัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
      กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม  
      กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
3) สร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม(4 คะแนน) 
   โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมของครูบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือการอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกมิติเพ่ือให้สถานศึกษาและ
กระบวนการการศึกษาภายในมีความเข้มแข็ง 
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คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกิจกรรมงานโรงเรียนทุกครั้ง และคณะครูก็ร่วมกิจกรรมของชุมชนไม่เคย
ขาดเช่นกันเสมือนดั่งสังคมไทยในอดีตท่ีสงเคราะห์กันและกัน 

 

 

ใช้ชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สร้างความร่วมมือให้เกิดข้ึนจากกระบวนการเรียนรู้ไป
พร้อมกัน 
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ทั้งการร่วมมือเพ่ือการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนและการร่วมมือเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 2. ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ (20 คะแนน) ซึ่งมีขอบข่ายภาระงานดังนี้  
1) บริหารการพัฒนาหลักสูตร(4 คะแนน) 

โรงเรียนได้มีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมกับ สพป.ขอนแก่น เขต 1และกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาท่ี 10 พระยืนเพ่ือศึกษา ทบทวนความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ มาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  โดย
ร่วมมือกันจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560 
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 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรบัหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาแผนการจดัการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ณ 
หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 การอบรมครูแกนน า ของกลุ่มเครอืข่าย เพื่อไปขยายผลการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ ณ ห้อง
ประชุม 72ปี ประภาภักดิ์โพธิ์  สพป.ขก.1 
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2) บริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้(4 คะแนน) 

     โรงเรียนด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญโดยทุกระดับชั้นจัดท าหน่วยบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สนับสนุนให้
ครูจัดการเรียนรู้ด้วยการน้อมน าศาสตร์พระราชามาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมตามช่วงวัย และโรงเรียนมีการส่งเสริมด้วยโครงการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณา
การทักษะชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชา ประจ าปีการศึกษา 2561     
เป้าหมายการด าเนินปีการการศึกษา 2561 โรงเรียนคงระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ 2 เพ่ิมกิจกรรม คือ
การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง การท าน้ าหมักชีวภาพ และการสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงเกษตรผสมผสาน ส่งเสริมให้
ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู้ เชิงบูรณาการให้
เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและชุมชน เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
ความถนัดของผู้เรียน  ปลูกฝังคุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จัด
บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู  โดยเน้นการ
นิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู  เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง 

 

 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการทักษะตามสมรรถนะหลักของกระทรวงศึกษาธิการ 
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ฝึกฝนพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามบริบทของสถานศึกษา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง สถานที่จริง เพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ที่คงทน ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

 

การได้เรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทุกศาสตร์ทุกแขนง ทุกสาระการเรียนรู้และอ่ืนๆ
ที่ไม่มีสอนในต ารา เป็นสิ่งที่ควรฝึกทักษะให้กับคนทุกเพศวัยโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูจึงให้ความส าคัญ

กับการจัดการเรียนรู้แบบนี้เป็นพิเศษ 
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3) จดัระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้ (4 คะแนน) 

      โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู มีรูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1) เข้าใจตรงกัน  2) 
แบ่งปันความรู้ 3) มุ่งสู่การแก้ไข 4) ร่วมใจวางแผน 5) สร้างแกนน าการปฏิบัติ 6) เร่งรัดส่งเสริม 7) ต่อเติม
ตอบสนอง ภายใต้เงื่อนไข หลักการการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ การมีเป้าหมายและจุดเน้น
ร่วมกัน การท างานอย่างเป็นระบบ การสะท้อนผลการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู กระบวนการนิเทศโดยใช้วงจรของเดมมิง (Circle Demming Cycle)  
   การน าวงจรเดมมิง (Demming circle) หรือโดยทั่วไปนิยมเรียกกันว่า P-D-C-A  
มาใช้ในการด าเนินการนิเทศการศึกษา โดยมีขั้นตอนที่ส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 
   1. การวางแผน (P-Planning) 
   2. การปฏิบัติตามแผน (D-Do) 
   3. การตรวจสอบ/ประเมินผล (C-Check) 
   4. การปรับปรุงแก้ไข (A-Act) 
 

สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากแผนภูมิกระบวนการ PDCA แต่ละขั้นตอนมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้ 
 1. การวางแผน (P-Plan) 
  1.1 การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  1.2 การก าหนดจุดพัฒนาการนิเทศ 
  1.3 การจัดท าแผนการนิเทศ 
  1.4 การจัดท าโครงการนิเทศ 
 2. การปฏิบัติงานตามแผน (D-Do) 

การวางแผน 

(Plan) 

การปรับปรุงแก้ไข 

(Act) 
การปฏิบตัิตามแผน 

(Do) 

การตรวจสอบ/ประเมินผล 

(Check) 
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ในกรณีที่ท ายงัไมไ่ด้ผล 
 

ในกรณีคณุภาพไมถ่ึงขัน้ 
 

  2.1 การปฏิบัติตามข้ันตอนตามแผน/โครงการ 
  2.2 การก ากับติดตาม 
  2.3 การควบคุมคุณภาพ 
  2.4 การรายงานความก้าวหน้า 
  2.5 การประเมินความส าเร็จเป็นระยะ ๆ 
 3. การตรวจสอบและประเมินผล (C-Check) 
  3.1 ก าหนดกรอบการประเมิน 
  3.2 จัดหา/สร้างเครื่องมือประเมิน 
  3.3 เก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
  3.5 สรุปผลการประเมิน 
 4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A-Act) 
  4.1 จัดท ารายงานผลการนิเทศ 
  4.2 น าเสนอผลการนิเทศและเผยแพร่ 
  4.3 พัฒนาต่อเนื่อง 
 

กระบวนการนิเทศแบบ PIDRE สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ให้การนิเทศและ
ควบคุมคุณภาพงาน 

 
ขัน้ที่ 1 
วางแผน  
(P) 

 
ขัน้ที่ 2 

การให้ความรู้  
(I) 

 
ขัน้ที่ 3 
ปฏิบตัิงาน 

(D) 

ขัน้ที่ 4 
การสร้างขวญั
ก าลงัใจ 
(R) 

 
ขัน้ที่ 5 
ประเมิน 
(E) 

 

บริการ
สนับสนุน 

 

ปรับปรุง 
แก้ไข 
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4) จัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (4 คะแนน) 

โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ระดับของการวัดผลและประเมินผล  
             การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น ๔ ระดับ 
ได้แก่ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ  มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑.   การประเมินระดับชั้นเรียน  
เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติ

และสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้เทคนิคการประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การ
ซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน  แฟ้ม
สะสมงาน การใช้แบบทดสอบ เป็นต้น โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือเปิดโอกาส  ให้ผู้เรียน
ประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพื่อน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่านตัวชี้วัดให้มีการสอน
ซ่อมเสริม 

             การประเมินระดับชั้นเรียนเป็นการตรวจสอบว่า ผู้เรียนมีพัฒนาการความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้  อันเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีสิ่งที่จะต้อง
ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมในด้านใด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลให้ผู้สอนใช้ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของตนด้วย ทั้งนี้โดยสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 

๒.  การประเมินระดับสถานศึกษา  เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพื่อตัดสินผล การ
เรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาในด้านใด รวมทั้งสามารถน าผล
การเรยีนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผลการประเมินระดับสถานศึกษาจะ
เป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร โครงการ หรือวิธีการจัดการเรียนการ
สอน  ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครองและชุมชน  

3.      การประเมินระดับเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภาระ 
ความรับผิดชอบ สามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่
จัดท าและด าเนินการโดยเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการด าเนินการ
จัดสอบ นอกจากนี้ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
       ๔.  การประเมินระดับชาติ   เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้น
ประถมศึกษาปีที่  ๓  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  เข้ารับการประเมิน ผลจากการประเมินใช้เป็นข้อมูลในการ
เทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดับต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัด
การศึกษา  ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศ 
       ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง ๆ ข้างต้น เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการตรวจสอบทบทวน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือ 
ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบนพ้ืนฐาน ความแตกต่างระหว่าง
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บุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถ
พิเศษ   กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม  กลุ่ม
ผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและ
สติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของสถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้
ทันท่วงที ปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและประสบความส าเร็จในการเรียน 
       สถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา  จะต้องจัดท าระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การเรียนของสถานศึกษาให้สอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นข้อก าหนดของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน 
 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
๑. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 

             การตัดสินผลการเรียน 
     ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน 

คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึงการ
พัฒนาผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องในแต่ละ
ภาคเรียนรวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ   
           ระดับประถมศึกษา 
        ๑. ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด 
        ๒. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
        ๓. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
        ๔. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การให้ระดับผลการเรียน 
             ระดับประถมศึกษา        
              ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา  สถานศึกษาสามารถให้
ระดับผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียน  เป็นระบบตัวเลข  ระบบตัวอักษร   ระบบร้อย
ละ และระบบที่ใช้ค าส าคัญสะท้อนมาตรฐาน 
            การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น ให้ระดับ
ผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม  ดี  และผ่าน 
            การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม การ
ปฏิบัติกิจกรรมและผลงานของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการเข้าร่วมกิจกรรมเป็น
ผ่านและไม่ผ่าน 
             การรายงานผลการเรียน 

 การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบความก้าวหน้าในการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท าเอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็น
ระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนที่สะท้อน
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
           เกณฑ์การจบการศึกษา 
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดเกณฑ์กลางส าหรับ 
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การจบการศึกษาเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 
          เกณฑ์การจบระดับประถมศึกษา 
           ๑. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติมตามโครงสร้างเวลา
เรียนที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
           ๒. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 
           ๓. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

๔. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

           ๕. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 

 การจัดระบบและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนของโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู เป็นไปตาม
มาตรฐานของประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบว่าด้วย
การวัดและประเมินผล ซึ่งโรงเรียนได้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้และนอกจากนั้นยังมีการวัดประเมินผลแบบ
รอบด้านทั้งจากตัวนักเรียนเอง จากชุมชน จากคุณครูประจ าชั้น คณะคุณครูทั้งหมดของโรงเรียนและจาก
ผู้ปกครอง ในวาระการประชุมต่างๆที่โรงเรียนได้จัดมีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าผลไปสู่การพัฒนา
การศึกษาของผู้เรียนทุกระดับอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งโรงเรียน 

 

5) บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ (4 คะแนน) 

     โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับ
ประยุกต์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย โดย 

1) ผู้บริหารได้กระตุ้นให้คุณครูผู้สอนตระหนักถึง ประโยชน์ คุณค่าและสิ่งที่
ซ่อนอยู่ภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อการเรียนรู้ยุคปัจจุบัน การ
ช่วยอธิบายองค์ความรู้ได้อย่างหลากหลาย ลึกซึ้งและทบทวนได้ตลอดเวลา 
ตามความเหมาะสมของช่วงวัย ซึ่งในการประชุมคุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกครั้งผู้บริหารจะน าตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี หรือระบบ
สารสนเทศที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ผลดี มาเสนอแนะให้กับคณะ
ครูอย่างสม่ าเสมอ  
 

2) การจัดหาสื่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนได้ใช้
สัญญาณจาก 3bb (Triple Board Band) Fiber Opticความเร็ว 
200/100 Mbps บริการทั่วถึงทุกอาคารเรียน เพ่ือใช้ในการเปิดท่องโลก
กว้างได้อย่างเสรีแต่อยู่ในการควบคุมดูแลของคุณครูประจ าชั้นอย่างใกล้ชิด   
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3) การจัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปีนี้โรงเรียนได้

จัดหาคอมพิวเตอร์จ านวน 3 เครื่อง และได้รับบริจาคจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์อีก 10 เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ 

 

คอมพิวเตอร์ที่ได้จากการจัดหาเพ่ือการเรียนรู้ปีการศึกษา 2561 รวม 13 เครื่อง 

 

การควบคุมดูแลของคุณครูประจ าชั้นอย่างใกล้ชิด 
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ผู้เรียนได้เรียนรู้เป็นทั้งสื่อการเรียนรู้ เป็นทั้งประตูสู่โลกกว้าง เป็นคลังสมุดขนาดใหญ่ที่มีทั้งภาพ  เสียง 
ข้อความ การตอบสนองแบบActive และอีกมากมายที่เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ได้มีให้เรา 

นอกจากนั้นแล้วโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้พัฒนาเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์งาน
กิจกรรมของทางโรงเรียน เปิดเผยต่อสาธารณชน งานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัด
การศึกษาในอนาคต โดยโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้สร้างหน้าเว็บไซต์หลัก ประกอบด้วย ระบบภาพ
กิจกรรมของเรา ระบบประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog) เผยแพร่ผลงาน วิจัย 
นวัตกรรมและผลงานทางวิชาการ กระดานสนทนา แนะน าบุคลากรของเรา ส่วนดาวน์โหลด 

  - มีระบบงานตามกรอบภาระหน้าที่และยุทธศาสตร์ 
  - ระบบบริหารจัดการหลังเว็บไซต์(Backend Office)  เพ่ิมเติมแก้ไข สื่อภาพ เสียง วิดีโอจาก

Youtube ได ้
 - ระบบโต้ตอบสมาชิกแบบออนไลน์ chat 
 - มีการแบ่งระดับสมาชิกเป็น3 ระดับคือผู้ดูแลระบบ  สมาชิกและบุคคลทั่วไป 

 ทั้งนี้เพ่ือรองรับการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่นในอนาคต ตามเกณฑ์การ
ประเมิน ITA พ.ศ. 2562 ดังนี้ (1) โครงสร้างหน่วยงาน  (2) ข้อมูลผู้บริหาร (3) อ านาจหน้าที่ (4) 
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน  (5) ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (7) ข่าว
ประชาสัมพันธ์ (8) กระดานถามตอบ (9) Social Network (10) แผนด าเนินงานประจ าปี (11) รายงาน 
การก ากับติดตามการด าเนินงานรอบ 6 เดือน (12) รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี (13) มาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (14) มาตรฐานการให้บริการ(15) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (16) ข้อบัญญัติหรือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี (17) รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  
(18) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี (19) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  
(20) ประกาศต่างๆเก่ียวกับจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (21) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
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รายเดือน( 22) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจ าปี (23) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต  (24) ช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต (25) ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตประจ าปี (26) ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (27) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (28) 
เจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร (29) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (30) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (31) 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปี (32) รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการทุจริต
รอบ 6 เดือน( 33) รายงานการก ากับติดตามการด าเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 12 เดือน 

 เพ่ิมเติมในปี 2562  e-service  1. รายงานผลการส ารวจความพึงพอ ใจการให้บริการ 2. 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
4. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลประจ าปี 6. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจ าปี 7. การด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยงการ
ทุจริต 8. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน 8. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
9. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 10. มาตรการการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
11. มาตรการป้องกันการรับสินบน 12. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 13. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 

 

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู http://pmnk.kkzone1.go.th 

 

เก็บข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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เพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารจัดการศึกษาและการประชาสัมพันธ์หน่วยงานที่โปร่งใสตามหลัการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

จัดเก็บสื่อการเรียนรู้ เชื่อมโยงสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการด้านการศึกษา 

  โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับประยุกต์เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในขั้นที่
สูงขึ้นต่อไปแม้แต่การศึกษาผู้ใหญ่หรือการศึกษาตลอดชีวิตเมื่อเด็กมีพ้ืนฐานที่ดีจะเกิดประโยชน์ที่
อเนกอนัต์ต่อเขาตลอดไป 
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 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา (16 คะแนน) ดังนี้  

1) บริหารจัดการงบประมาณ การเงินและสินทรัพย์(4 คะแนน) 
      1.1)      การระดมทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการด้านการศึกษา ได้
ระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   เพ่ือปรับปรุงโรงอาหารและ
อาคารเรียนที่ช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา 
     1.2)  การจัดท าและเสนอของบประมาณ  วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาตามข้อตกลงที่ท ากับเขตพ้ืนที่การศึกษา   ด้านปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  ตลอดจน
ต้นทุน  ซึ่งต้องค านวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร  และผลผลิตงาน / โครงการ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  จัดท ารายละเอียดแผน
งบประมาณ  แผนงาน งานโครงการ  ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของสถานศึกษา  จัดท ากรอบประมาณการ
รายจ่าย  ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ   และเงินนอก
งบประมาณ  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา  

   1 .3)  การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา   จัดสรร
งบประมาณ  ตามหลักเกณฑ์  ขั้นตอน  และวิธีการจัดสรรงบประมาณ   ตรวจสอบกรอบวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับ วิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงาน  แผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา  เพ่ือ
จัดล าดับความส าคัญ  และก าหนดงบประมาณ  จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจ าปี  ที่สอดคล้อง
วงเงินงบประมาณท่ีได้รับ  น าเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  ขอความเห็นชอบคณะกรรมการ
สถานศึกษา การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ  จัดท าแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  โดย
ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณประเภทต่าง  ๆ  ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
      1.4)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงิน
และผลการด าเนินงาน  จัดท าแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณของสถานศึกษา  ตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศ  พร้อมทั้งเสนอข้อปัญหา ให้ทุกคนใน
สถานศึกษาได้รับรู้อย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรม 
 หลักฐานต่างๆในการอ้างอิงมีดังต่อไปนี้  

- แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
- การด าเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปฏิทินการด าเนินงาน 
- บันทึกการประชุมครู 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- บันทึกการประชุม 
- บันทึกการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินผล 
- ค าสั่งมอบหมายงาน 
- แฟ้มงานการเงินโรงเรียน 
- แฟ้มเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง 
- แฟ้มพัฒนาพัสดุและสินทรัพย์ 
- รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
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2) บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(4 คะแนน) 

                  2.1)  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่ง
ส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาให้ เกิดความ
คล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้  ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนได้จัดท าแผนอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา  จัดท าภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ประเมินเพ่ือขอเลื่อน
วิทยฐานะ  ขอก าหนดต าแหน่งเพ่ิมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.
ศ.  ก าหนด 

 
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
2.2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ชี้แจงภาระงาน   มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐาน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ฯลฯ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ก่อนมีการมอบหน้าที่ให้ปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความ

เหมาะสมและต่อเนื่อง 
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คุณครสูมพรทองสวยได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในงานวันครู 2561 

คุณครสูมพรทองสวยได้รับรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศในงานวันครู 2561 ณ เซนทรัลขอนแก่น 
          



27 
     2.3) การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 

  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ร้อยละ100 ผ่าน
การพัฒนาตามระบบพัฒนาครูครบวงจร ผ่านระบบTEPE Onlineและจากการพัฒนาตนเองด้วยการเข้า
อบรมหลักสูตรต่างๆทั้งจากภายในและภายนอกสังกัด 

 

3) บริหารจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ (4 คะแนน) 

ข้าพเจ้าได้พาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านป่าหม้อ
หนองคู ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข จัดอับและสถานที่ต่างๆให้ปลอดภัยและเอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ดังนี้ 

1. ปรับปรุงพื้นท่ีน้ าเสียจากโรงอาหารไปยังที่กักเก็บ เพราะบริเวณ
ดังกล่าวใช้ล้างถ้วย ชาม ถาดอาหการนักเรียน มักมีน้ าท่วมขัง
ประจ า  วันนี้เราก็จัดการให้เรียบร้อยมีระบบการส่งน้ าเสียไปทิ้ง
เพ่ือการเกษตรต่อไป 
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 ก าลังด าเนินการระบบทิ้งน้ าเสียจากโรงอาหาร 

 

ความส าเร็จจากการซ่อมแซมรางทิ้งน้ าเสีย 
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2. แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 

 

สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 จากสองมือสอง

เท้าของเรา 

 

ผลจากการปรับปรุงพ้ืนที่รกร้างสร้างแหล่งเรียนรู้ของเรา 
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แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 แปลงที่ 2 

 

 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวง ร.9 แปลงที่ 1 
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3. ปรับปรุงอาคารอนุบาลให้มีสีสัน เพ่ือให้เกิดความสนใจอยากเรียนรู้ 

และสร้างจุดเร้า 

 
อาคารอนุบาลเก่า สีคร่ าครึต้องได้ด าเนินการโดยด่วน 
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โดยได้งบประมาณจากส่วนบริจาคของผู้ปกครอง นักเรียนที่บริจาคเงินเพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ 
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4) บริหารกิจการนักเรียนและจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (4 คะแนน) 
 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูด าเนินการบริหารกิจการนักเรียนโดย
คุณครูทุกคนช่วยกันเปรียบเสมือนดังบิดามารดาคนที่สอง ในการสอดส่องดูแล 
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน การฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง มีการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  การช่วยเหลือนักเรียนยากจน ฯลฯ 

 

มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวยากจน 

 

มอบทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวยากจน 
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เสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยกิจกรรมกีฬา 

 

องค์ประกอบที่ส าคัญในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผูบ้ริหารทุกฝ่าย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
  2. ครูทุกคนและผู้ที่เก่ียวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
  3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุม
ในแต่ละคณะอย่างสม่ าเสมอตามท่ีก าหนด 
  4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย 
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  5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่จ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษา
เบื้องต้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน 
 
      กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหนือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ปฏิบัติงานมีองค์ประกอบส าคัญ  5  ประการ  คือ 

1.   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.   การคัดกรองนักเรียน 
3.   การส่งเสริมนักเรียน 
4.   การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5.   การส่งต่อ 

กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของครูที่
ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร  ครูที่
เกี่ยวข้อง  รวมถึงผู้ปกครอง ซึ่งมีวิธีการและเครื่องมือตัวอย่างสรุปได้  ดังนี้  

กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
1.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
     1.1  ด้านความสามารถ 
            -  การเรียน 
            -  ความสามารถอ่ืน ๆ 
     1.2  ด้านสุขภาพ 
            -  ร่างกาย 
            -  จิตใจ  
            -  พฤติกรรม 
     1.3  ด้านครอบครัว 
            -  เศรษฐกิจ 
            -  การคุ้มครองนักเรียน 
    1.4  ด้านอื่น ๆ 

ศึกษาข้อมูลจากการใช้ 
1)  ระเบียนสะสม 
2)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ) 
3)  อ่ืน ๆ 
     -  แบบประเมินความฉลาดทาง  
        อารมณ์  (E.Q.) 
     -  แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
     -  แบบสังเกตพฤติกรรม 
        นักเรียน 
     -  แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
        และเยี่ยมบ้านนักเรียน 
                     ฯลฯ 

  
1)  ระเบียนสะสม 
2)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  
     (SDQ)  หรือ 
3)  อ่ืน ๆ  เช่น 
      -  แบบประเมินความฉลาด  
         ทางอารมณ์  (E.Q.) 
     -  แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
     -  แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
        และเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     -  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
ด้วยตนเอง 
                        ฯลฯ 

2.  การคัดกรองนักเรียน 
     2.1  กลุ่มปกติ 
     2.2  กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1)  วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
      1.1  ระเบียนสะสม 
      1.2  แบบประเมินพฤติกรรม 
             เด็ก  (SDQ) 
1.3    แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
2)  คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์   
     การคัดกรองของโรงเรียน 

  
1)  เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
2)  แบบสรุปผลการคัดกรอง
และ ช่วยเหลือนักเรียนเป็น 
      รายบุคคล 
3)  แบบสรุปผลการคัดกรอง 
     นักเรียนเป็นห้อง 
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กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 

3.  การส่งเสริมนักเรียน 
(ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1)  จัดกิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom) 
  
2)  จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
      (Classroom   meeting)  หรือ 
3)  จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่ครูพิจารณา 
ว่าเหมาะสมในการส่งเสริม 
นักเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น 

  
1)  แนวทางการจัด
กิจกรรม             
     โฮมรูมของโรงเรียน 
2)  แนวทางการจัดกิจกรรม 
     ประชุมผู้ปกคอรงชั้นเรียนของ 
     โรงเรียน 
3)  แบบบันทึก/สรุปประเมินผล 
     การด าเนินกิจกรรมโฮมรูม 
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
อ่ืน ๆ 

4.  การป้องกันและแก้ไข 
    ปัญหา  (จ าเป็นอย่างมากส าหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา) 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1)  ให้การศึกษาเบื้องต้น 
2)  ประสานงานกับครูและ 
     ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ  เพ่ือการจัด 
     กิจกรรมส าหรับการป้องกัน 
     และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ 
     นักเรียน  คือ 
2.1)    กิจกรรมในห้องเรียน 
2.2)    กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.3)    กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
2.4)    กิจกรรมซ่อมเสริม 
2.5)    กิจกรรมสื่อสาร(SMS) 
กับผู้ปกครอง 

  
1)  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ของนักเรียน  5  กิจกรรม 
2)  แบบบันทึกสรุปผลการคัด 
กรองและช่วยเหลือนักเรียน 
เป็นรายบุคคล 
3)  แบบบันทึกรายงานผลการดูแล  
     ช่วยเหลือนักเรียน 

5.  การส่งต่อ 
     5.1  ส่งต่อภายใน 
     5.2  ส่งต่อภายนอก 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1)  บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครู 
     ที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือ  
     นักเรียนต่อไป เช่น ครูแนะแนว  
 ครูปกครอง  ครูประจ าวิชา   
ครูพยาบาล  เป็นต้น  ซ่ึง เป็นการ 
ส่งต่อภายใน 
2)  บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง 
     ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยครู 
     แนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็น 
     ผู้ด าเนินการ  ซึ่งเป็นการส่งต่อ  
     ภายนอก 

  
1)  แบบบันทึกการส่งต่อของ 
     โรงเรียน 
2)  แบบรายงานแจ้งผลการ 
ช่วยเหลือนักเรียน 

 โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูด าเนินการอย่างเป็นปัจจุบัน 
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 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (12  คะแนน) ซึ่งมีขอบข่ายภาระงานดังนี้  

1) วางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ และคุณลักษณะบุคคลส าหรับผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (4 คะแนน) 

     ข้าพเจ้าวางแผนและพัฒนาตนเองด้านความรู้ และคุณลักษณะบุคคล
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ศึกษา  ค้นคว้า  ริเริ่ม  สร้างสรรค์ความรู้ใหม่  
นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ ดังนี้ (1) เข้าร่วมอบรม รวมกลุ่มวิชาชีพสร้างเครือข่ายสังคมเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สัมมนา ศึกษาดูงาน เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ  อบรมปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งแบบ
ออนไลน์และเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ศึกษาข้อมูล  ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือ
พัฒนาการสอนให้หลากหลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น  (2) ตั้งใจ
ท างานที่ได้รับมอบหมายทุกงาน เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จและมีคุณภาพผลงานมีความถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ และเป็นแบบอย่างได้   (3) จัดท าสรุปผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกปีการศึกษา(4) 
ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน ( Individual 
Plan) (5) สนับสนุนให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนในการจัดท านวัตกรรมการศึกษาตามโอกาส เป็นต้นษา
อย่างสม่ าเสมอ  นอกจากนั้นแล้วข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ดังนี้   
  - คณะท างานศูนย์ TEPE ระดับโซนภูมิภาค ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ
นครราชสีมา ปีการศึกษา 2559-2561 

- คณะท างานการแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ครั้งที่ 1 - 4 ระดับประเทศ ปี 2557 – 2561 

- คณะกรรมการ ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศระดับโซนภูมิภาค โซน
อีสานตอนบน ปีการศึกษา 2557-2558 

- ศึกษาแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนการสอนเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาแล้วท าการนิเทศครู 

- ศึกษาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาภาคบังคับระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)  แล้วท าการ
นิเทศคร ู

- ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน TEPE 55204 การบริหารงานบุคคล 

- ผ่านการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดภารกิจและพ้ืนที่การปฏิบัติงานเป็น
ฐาน TEPE 02304 การพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงานและสมรรถนะหลักส าหรับผู้บริหาร 

 นอกจากนั้นแล้วข้าพวางแผนไว้ในอนาคตอันใกล้จะศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ,เข้าอบรมนัก
บริหารระดับกลาง-สูงของ ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การเข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลิกภาพต่างๆที่หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่ราชการรับรอง,ทักษะการพูดของสถาบันพัฒนา
บุคลิกภาพ ,การอบรมพัฒนาการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่นในหน่วยงานของรัฐ การเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชน เป็นต้น 

 

 

 



39 
2) ส่งเสริมและพัฒนาผู้อื่นด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ (4 คะแนน) 

 ข้าพเจ้าส่งเสริมให้ผู้อ่ืนพัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ดังนี้ 
    - ส่งเสริมให้คุณครูสมพร  ทองสวย ครูคศ.1 ส่งข้อมูลเพ่ือคัดเลือกเป็น
ครูดีเด่น สาขาวิชาภาษาต่างประเทศเนื่องในงานวันครู ปีการศึกษา 2561 ณ ห้างเซ็นทรัลจังหวัด
ขอนแก่น จนได้รับคัดเลือก เป็นครูดีเด่น  รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 
    - ส่งเสริมให้นางล าภู  แก้วโนนตุ่น  ครู คศ.2 เข้ารับการพัฒนาตนเอง
เกี่ยวการฝึกอบรมลูกเสือขั้น S.A.T.C ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร ห้วงเมษายน 2562 โดยโรงเรียนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้ในการลงทะเบียน 
    - ส่งเสริมให้คุณครูทุกคนเข้าร่วมงานบุญเหล่าอ าเภอพระยืน ช่วงวันที่ 
2 กุมภาพัน พ.ศ. 2562และใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มก าลัง 
    - อนุญาตให้คุณครูล าภู   แก้วโนนตุ่นเป็นคณะท างานสพฐ.เพ่ือจัดท า
ข้อสอบกลางในการทดสอบระดับชาติอย่างต่อเนื่อง 
    - สนับสนุนให้คุณครูสุลักษณ์  มุสิกโปดก พัฒนาตนเองจัดท าข้อมูลเพ่ือ
ขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะช านาญการในช่วงเดือน มีนาคม 2562 
    - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูศิริลักษณ์  นาคสุขเป็นตัวแทนกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  เขต อ าเภอพระยืน 
 

3) เป็นผู้น าในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (4 คะแนน) 

  ข้าพเจ้าพยายามปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมความเป็นผู้น าในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ต่างๆดังนี้ 
- ส่งเสรมิการเข้ารว่ม TEPE Online การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึด
ภารกิจและพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นฐานด้วยระบบออนไลน์ (Teachers and Educational 
Personnel Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors 
: TEPE Online) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหม้อ
หนองคูทุกคน 

- ส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคูทุกคน
มีการเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ไว้เป็นหมวดหมู่ 

- DLIT การจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- M-OBEC ระบบบริหารจัดการพัสดุครุภัณ์ 
- B-OBEC ระบบจัดการสิ่งก่อสร้าง อาคารสถานที่ 
- E-MIS ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา 
- E-Mes ระบบติดตามและประเมินผลงานตามนโยบาย โครงการ และกิจกรรม

ของสพฐ. 
- http://a4005.obec.expert/authen/login โปรแกรมระบบจัดการผลการ

เรียน 
- SET ระบบบริหารจัดการนักเรียนเรียนร่วม 
- เว็บไซต์ของโรงเรียน http://pmnk.kkzone1.go.th 

http://a4005.obec.expert/authen/login
http://pmnk.kkzone1.go.th/
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  - ข้าพเจ้าพยายามมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่10 พระยืน โดยอาสาปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการกลุ่ม 

  - ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการร่างTOR จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบพัฒนาครูครบวงจร 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

  - เป็นวิทยากรอบรมขยายผลการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 12 ร้อยเอ็ด ขอนแก่น 
มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ปี2558 – ปัจจุบัน 

  - แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าประชุมการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดโดยใช้กระบวนการ PLC (ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้) ปีการศึกษา 2561 

 
 
 

  5. ด้านงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย (4  คะแนน) ซึ่งมีขอบข่ายภาระงานดังนี้ 

  - ข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่10 
พระยืน โดยอาสาปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการกลุ่ม 

  - ข้าพเจ้าดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์และเครือข่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1 www.kkzone1.go.th 

   - ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการร่างTOR จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบพัฒนาครูครบวงจร 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 

   - ข้าพเจ้าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพัสดุครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ระดับสพป.ขอนแก่น เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kkzone1.go.th/
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3.2 ตอนที่ 2  การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (30 คะแนน) 
             1) มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักษาประโยชน์ส่วนรวม ไม่อาศัยหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจ
และหน้าที่ของตน เพ่ือแสวงหาประโยชน์ (5  คะแนน) 
      ข้าพเจ้ายึดถือ ได้ยึดถือและปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าที่  การรักษา ผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ปฏิบัติต่อตนเอง ต่องาน ต่อ
หน้าที่ ด้วยมุ่งหวังให้การศึกษาได้พัฒนา ส่งผลต่อนักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพ โดยกิจกรรมที่แสดงให้เห็น
ถึงการมีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  ดังนี้ 

(1) ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือในกิจกรรม งานโครงการที่โรงเรียนจัดอย่าง
เต็มใจ  

(2) ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ให้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์   

(3) ให้การช่วยเหลือผู้ร่วมงาน ตามความเหมาะสมที่เราจะช่วยได้  โดยไม่
ต้องคอยให้เขาขอความช่วยเหลือ   เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัว  

(4) ร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างสม่ าเสมอ  อ านวยความสะดวกแกหนวย
งานราชการอ่ืนๆ ที่มาขอใชหองปฏิบัติการในการจัดสอบ จัดแขงขัน
ทักษะและการอบรมบุคลากร  

(5) มีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ในการ
ปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทุกครั้งที่มีโอกาส  

(6) อุทิศตนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ  แม้เป็นวันหยุด หรือนอก
เวลาราชการ ทั้งนี้โดยค านึงถึงเป้าหมาย คุณภาพงาน และผลสัมฤทธิ์
ของงานเป็นส าคัญ  ดังนั้น  การปฏิบัติงานจึงมีความพร้อมที่จะสละ
เวลาของตนเองเพ่ือการปฏิบัติงาน  

(7) ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะหรือข้อแนะน าตักเตือนจากเพ่ือนร่วมงาน
เสมอ  เพื่อให้งานประสบผลส าเร็จอย่างมีคุณภาพ   

(8) แสวงหาข้อมูลจากสื่อต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน นักเรียน และหน่วยงาน 

(9) ร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือพัฒนาการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ผู้ที่เดือดร้อนจากไฟไหม้บ้าน ร่วมบริจาคทรัพย์ให้กับ
โรงเรียน สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ  ตามโอกาส 

(10) บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทยหรือให้กับโรงพยาบาล ทุก
แห่ง ทุกๆ 3 เดือน ปัจจุบันบริจาคเป็นครั้งที่ 36 

(11) ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  
ซื่อสัตย์ สุจริต  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงาน 

(12) รับผิดชอบงานในหน้าที่การบริหารจัดการสถานศึกษา การ
จัดการเรียนการสอน และงานหน้าที่พิเศษท่ีได้รับมอบหมายด้วยความ
เต็มใจ  

(13) ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากงานราชการไม่เอาเวลาราชการ
ไปหาประโยชน์ส่วนตัวรักษาผลประโยชน์ทางราชการของโรงเรียน  
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โดยปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ใด 
ๆ 

(14) พิจารณาความดีความชอบร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ ฯ ด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเที่ยงธรรมแก่บุคลากร 

(15) มีพฤติกรรมแสดงออกทั้งการกระท าและวาจาด้านความ
ซื่อสัตย์เป็นที่ไว้ใจได้ 

(16) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เคยใช้อ านาจหน้าที่
ในทางท่ีมิชอบหรือรับอามิส-สินจ้างใด ๆ ทั้งสิ้น 

(17) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการต่าง ๆ 
อย่างซื่อสัตย์สุจริต    

  
             2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและค าสั่งของผู้บังคับบัญชา (5  

คะแนน) 
       ข้าพเจ้าได้ยึดถือและปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม  ยืนหยัดกระท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมาย นโยบายและค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา  ดังนี้ 

(1) ประพฤติปฏิบัติตน กระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วย
กฎหมาย  โดยการไม่กระท าในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม  
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น   

(2) ช่วยรักษาและทะนุบ ารุงพุทธศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ตาม
สมควร   

(3) ให้ความส าคัญในการดูแล อบรมสั่งสอนนักเรียนในการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นคนดี   

(4) ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด  การกระท าผิดกฎหมาย สามารถอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข   

(5) พิจารณาความดีความชอบด้วยความเที่ยงธรรม บริสุทธิ์ยุติธรรมแก่ทุก
ฝ่าย   

(6) ศึกษากฎหมายการศึกษา พระราชบัญญัติทางการศึกษาและบทบาท
หน้าที่ทางราชการของครู ผู้บริหาร ในหมวดที่ว่าด้วยวินัยทางราชการ  

(7) ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย ระเบียบทางราชการอย่างเคร่งครัด   
(8) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย และรักษาระเบียบวินัยอย่างสม่ าเสมอ 
(9) ปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนอย่าง

เต็มความสามารถ  เข้าท างาน อบรม ประชุม สัมนาและเข้าสอนตรง
เวลา     

(10) มีความตรงต่อเวลา  มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเต็มเวลาและอุทิศ
เวลาให้ราชการแม้ในยามเวลานอกราชการ 

(11) ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
อย่างเคร่งครัด 

(12) มอบนโยบาย ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการ
รกัษาและเสริมสร้างวินัยของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
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             3) มีความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ (5  คะแนน) 

       ข้าพเจ้าได้ยึดถือและปฏิบัติงานการตรงต่อเวลา  การอุทิศเวลาให้แก่ทาง
ราชการและผู้เรียน    อย่างต่อเนื่อง  ดังนี้ 

(1) มาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ตรงเวลา ทั้งในเวลาและนอก
เวลาราชการอย่างต่อเนื่อง 

(2) อุทิศเวลาให้แก่ทางราชการ ไม่ละท้ิงหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุอันควร 
โดยการมาปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

(3) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการโรงเรียนอย่างเต็มก าลังความสามารถโดยไม่เอา
เวลาราชการไปหาผลประโยชน์หรือท าธุรกิจ 

(4) อุทิศเวลานอกราชการในการฝึกซ้อมทักษะทางการกีฬาและวิชาการ
ให้แก่นักเรียนและการบริหารจัดการทรัพยากรของโรงเรียน  

(5) อบรมพัฒนาผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอ ตามโอกาส  เช่น  หน้าเสาธง วัน
ส าคัญต่างๆ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนในทุกวันศุกร์ 
ฯลฯ 

(6) เข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองนอกเวลาราชการที่ทางโรงเรียนหรือ
หน่วยงานอื่นได้จัดขึ้น  ตามโอกาส 

(7) ให้ความช่วยเหลือ  สนับสนุน ส่งเสริม ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่อยู่ในการบังคัญบัญชาด้วยความเที่ยงตรง ส่งเสริมให้ขวัญ
ก าลังใจแก่บุคคลที่อุตสาหะทุ่มเท เสียสละและอุทิศเวลาราชการ ให้แก่
นักเรียน ท าให้เห็นเป็นที่ประจักและเชิดชูเกียรติอย่างสม่ าเสมอและทุก
โอกาสที่เหมาะสม และร่วมมือกับเพ่ือนร่วมงาน อย่างเต็มใจและเต็ม
ก าลังความสามารถ  ในการส่งเสริมโครงการที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ในทุกด้านในทุกระดับ 

(8) รักษาการณ์ในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน ด้วยความเอาใจ
ใส่และเต็มความสามารถ 

(9) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด   
 
             4) การมีจิตส านึกท่ีดี มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ (5  

คะแนน) 
      ข้าพเจ้าได้ยึดถือและปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างปลูกจิตส านึกท่ีดีแก่ผู้เรียน  
ชุมชน  สังคม มุ่งบริการต่อกลุ่มเป้าหมายต่อผู้รับบิการโดยไม่เลือกปฏิบัติ  ดังนี้ 

(1) คณะครู ผู้ปกครอง ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดและปฏิบัติกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตลอดทุกปี ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ทุกครั้ง   

(2) ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คณะครู ผู้ปกครอง  ผู้เรียน  
(3) ปลูกฝังให้คณะครู ผู้ปกครอง  นักเรียนใช้เหตุผลในการตัดสิน และ

แก้ปัญหา 
(4) ปลูกฝังให้คณะครู ผู้ปกครอง  นักเรียนเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน  มี

ความรักความสามัคคีของหมู่คณะ 
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(5) สนับสนุนให้คณะครู ผู้ปกครอง  นักเรียนที่ปรึกษาและนักเรียนทุกคน มี

การแสดงออกเก่ียวกับมารยาทไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และนิยมใช้ของไทย 
(6) จัดท าข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือผู้เรียน 

ด้านการเรียนการปรับปรุงพฤติกรรมดูแลความปลอดภัยของผู้เรียน   
(7) ร่วมกิจกรรมออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ซึ่งเป็นการป้องกันและแก้ปัญหายา

เสพติด ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนได้เหมาะสมกับค่านิยมอันดีงาม  
(8) ให้การดูแลอย่างทั่วถึง ทันเหตุการณ์การสร้างข้อตกลงในการอยู่ร่วมกันใน

ชั้นเรียน/ประจ าวิชา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ก ากับ ดูแล 
การปฏิบัติของผู้เรียนให้เป็นไปตามข้อตกลงและสามารถปรับพฤติกรรม
ผู้เรียนให้เรียนร่วมกันได้อย่างราบรื่น 

(9) มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการรณรงค์ และสร้างจิตส านึกที่ดี
ให้กับนักเรียน  ชุมชนและสังคม  ในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
ท้องถิ่น  การรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน  รณรงค์
ป้องกันยาเสพติด  ให้นักเรียน และชุมชน ได้เห็นคุณค่า  ความส าคัญของ
การจัดกิจกรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น 

(10) ร่วมบริจาคทรัพย์เพ่ือพัฒนาการศึกษา  ท านุบ ารุงศาสนา และช่วยเหลือผู้
เดือดร้อน ตามสมควร   

 
             5) การรักษาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ (5  คะแนน) 

      ข้าพเจ้าได้ยึดถือปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ พร้อมทั้ง
เป็นสมาชิกที่ดี  สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการการรักษา
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  ดังนี้ 

(1) ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับความเป็นผู้อ านวยการและครู ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณครู ผู้บริหารอย่างเคร่งครัด ปรับปรุงตนเองและพัฒนา
ตนเองตามจรรยาบรรณครูอย่างเต็มศักยภาพ   

(2) มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูยึดมั่นในอุดมการณ์ความเป็นครูมืออาชีพ 
ถือว่าวิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองถือว่า
เป็นอาชีพท่ีมีศักดิ์ศรี มีความส าคัญต่อประเทศชาติ เพราะต้องสร้างคนเพ่ือ
พัฒนาชาติ และแก้วิกฤตของชาติ เป็นอาชีพที่พัฒนาคนให้เกิดความรู้ มี
ประสบการณ์และมีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างแท้จริง  

(3) มุ่งม่ันตั้งใจใฝ่เรียนใฝ่รู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเองให้ดีที่สุด จะได้เกิดการ
พัฒนาลูกศิษย์อย่างแท้จริง และชี้แนะปลูกฝังให้ลูกศิษย์เกิดความรัก ชื่นชม 
และศรัทธาต่ออาชีพครู เป็นการปลูกฝังให้กับคนรุ่นหลังได้มองเห็น
ความส าคัญของอาชีพครูและเป็นครูที่ดีของประเทศต่อไป 

(4) ปฏิบัติตนและร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง 
(5) เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพครู และสนับสนุนหรือเข้าร่วม ในกิจกรรมพัฒนา

วิชาชีพครู    เป็นสมาชิกองค์กรคุรุสภา เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรทุกครั้ง  
เช่น  กิจกรรมวันไหว้ครู   กิจกรรมวันครู   

(6) ร่วมมือและร่วมกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ  พัฒนาตนเอง  โดยการเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการ  อบรมปฏิบัติการในสาขาที่เก่ียวข้อง กับสมาชิกอ่ืนด้วย
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ความเป็นกันเอง ไม่ถือตัว สามารถแนะน าและให้ความรู้ในเรื่องท่ีเราร่วม
ประชุม อบรมปฏิบัติการกับเพ่ือนร่วมงานได้  

(7) เข้าร่วมชมนิทรรศการ การแสดงผลงานทางวิชาการต่างๆ ที่หน่วยงานต่างๆ 
จัดอยู่เสมอในแสวงหาความรู้ที่เก่ียวกับวิชาชีพ ความรู้ทางวิชาการ มาพัฒนา
ตนเองเสมอ   เป็นต้น 

 
             6) การรักษาภาพลักษณ์และความสามัคคีในองค์กร ชุมชน และสังคม (5  คะแนน) 

      ข้าพเจ้าได้ยึดถือและปฏิบัติงานการรักษาภาพลักษณ์ การรักษาความสามัคคี  มี
น้ าใจ  เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมงาน   องค์กร  ชุมชน  และสังคมดังนี้ 

(1)  เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความช่วยเหลือกับเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียน ตลอด
ทั้งการร่วมกิจกรรมที่ส าคัญของหน่วยงานราชการ องค์กรและชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียงอย่างสม่ าเสมอ  

(2)  ร่วมมือในการประสานส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะด้วยความจริงใจ    
นอกจากน้ันยังช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงานในการท าผลงานทางวิชาการ  การน า
ความรู้ที่พัฒนาตนเองมาเผยแพร่ให้ความช่วยเหลือ  ค าปรึกษา  ค าแนะน า
แก่เพ่ือนครู  อย่างกัลยาณมิตรทุกครั้งที่มีโอกาส  ทั้งในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน ด้วยความเต็มใจ  บริสุทธิ์ใจ  

(3)  ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือสนับสนุน ก ากับติดตามเพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

(4)  รว่มประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ชุมชน และองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(5)  ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆฝ่าย
อย่างมีเหตุผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการท างาน 

(6)  สนับสนุนให้เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พัฒนาตนเองและส่งเสริมให้มี
วิทยฐานะสูงขึ้น 

(7)  ให้รางวัลโดยการยกย่องชมเชยและขอบคุณเพ่ือนร่วมงานเพ่ือให้งานนั้นๆ
ส าเร็จลุล่วง บรรลุวัตุประสงค์หรือเป้าหมายที่ร่วมกันวางไว้ 

(8)  เสียสละ ช่วยเหลืองานทุกฝ่ายด้วยความเต็มใจ 
(9) แสดงบทบาทของผู้น าและเพ่ือนร่วมงานได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น 

 
 

          ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 

                                                            (ลงชื่อ)                                             
                                                                        (นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ) 

                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
                                                              วันที่  1  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 
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ของ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
ต าบลพระยืน  อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ 
ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 

สังกัด ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สายงานบริหารสถานศึกษา 
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ที่  ศธ  04025.10.07 / 96                                         โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู  
               ต าบลพระยืน อ าเภอพระยืน 

                                                    จังหวัดขอนแก่น    4 0 2 3 0 

 2  เมษายน  2562 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

อ้างถึง  ที่ศธ. 04025/990 เรื่อง ซักซ้อมการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 
ลงวันที่ 22 มีนาคม 2562 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. แบบรายงานผลการปฏิบัติงานSAR ของผู้อ านวยการสถานศึกษา    จ านวน  1   เล่ม 
 2. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  1   เล่ม 
 3.  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2561 จ านวน  1   เล่ม 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ทางโรงเรียน
ด าเนินการส ารวจข้อมูลและนับการมีตัวของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 และก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เพ่ือพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1 เมษายน 2562) นั้น บัดนี้โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดแนบท้าย
มาพร้อมหนังสือนี้ 

                     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
              ขอแสดงความนับถือ 

                                  
          

                (นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
 
 

ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ 
โรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองคู 
เว็บไซต์  http://pmnk.kkzone1.go.th 
มือถือ +66 098-164 9571 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น    เขต 1 

 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านป่าหม้อหนองค ู
 
 
 

เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 / 2562 (1 เมษายน 2562) 
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2562)  
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 10 พระยืน 

 

 


