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      แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2563-2566 ของโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ฉบับนี้  
จัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ที่มีระบบ มีทิศทำง มีระเบียบแบบแผน ตอบสนอง
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  และมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำรโดยกำรส ำรวจสภำพ
ของโรงเรียนจำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง กำรประเมินคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำน และ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) และผลวิเครำะห์สภำพกำรณ์ ทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน โดยใช้
เทคนิควิธี SWOT (SWOT Analysis)  ก ำหนดเป็นวิสัยทัศน์โรงเรียน วิสัยทัศน์หลักสูตร คุณลักษณะ         
อันพึงประสงค์ของนักเรียน และจัดท ำผังมโนทัศน์ แผนพัฒนำคุณภำพโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ปีกำรศึกษำ      
2563-2566  ซึ่งประกอบด้วย นโยบำย เป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคุณภำพ   
ในกำรด ำเนินงำน โครงกำร/กิจกรรมหลักท่ีสอดคล้องกับนโยบำยของโรงเรียน 

    แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง ฉบับนี้  ใช้เป็นแนวทำงในกำรท ำ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของโรงเรียน  ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2563-2566 เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำกำรศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำเชื่อมโยงกับทำงจุดเน้นกำรพัฒนำกำร
คุณภำพกำรศึกษำตำมแนวปฏิรูปกำรศึกษำและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 ได้ผ่ำนกำรเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของ
โรงเรียนจะ ขอขอบคุณคณะครู  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำนที่ช่วยระดมพลังสมองและจัดท ำเอกสำรฉบับนี้
ส ำเร็จ หวังว่ำจะให้ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น 
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บทที ่1 
สภาพปัจจบุนัของโรงเรยีน 

1.   ข้อมูลทั่วไป    
1.1  ประวัติสถานศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เดิมชื่อโรงเรียนฝางวิทยาคาร  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กันยายน  2476  โดย

รองอ ามาตย์เอกหลวงราษฎร์ธุรกิจ  นายอ าเภอพระลับ  ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล  ต าบลบ้านทุ่ ม  6     
(วัดบูรพาราม)  บ้านฝาง  ต าบลบ้านทุ่ม  อ าเภอพระลับ  จังหวัดขอนแก่น  มีนายทินกร  อาวรรณดี         
เป็นครูใหญ่  และมีนายเติ้ง  ค าชาลีและนางสาวอัมพร  อาวรรณดี  เป็นครูประจ าชั้น  เปิดท าการสอนตั้งแต่
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  โดยในปีแรกที่เปิดท าการสอนมีครูจ านวน  3  คน  นักเรียนจ านวน  110  คน 
 ปี พ.ศ. 2477  ท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  มีครูจ านวน 3 คน นักเรียนจ านวน 167  คน 
 ปี พ.ศ. 2478-2479  ท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีครูจ านวน  3  คน นักเรียนจ านวน   
210 คน 
 ปี พ.ศ. 2480 ทางราชการได้บรรจุครูมาเพ่ิมอีก 2 คน คือนายผง จันทบุตร และนายจันทร์  ค าสิงห์  
เปิดท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-5  มีนักเรียน  220  คน 
 ปี พ.ศ. 2481  ท าการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีครูจ านวน 5 คน นักเรียน 266 คน ต่อมา  
พ.ศ. 2448  มีครูมาเพ่ิมอีกเป็น 6 คน 
 ปี พ.ศ. 2485 ได้ปลูกสร้างอาคารถาวรแบบ ป.1 ฉ. จ านวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน บนที่ดินชาวบ้าน
บริจาคอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบูรพาราม และตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านฝางวิทยาคาร” มีครูจ านวน    
7 คน นักเรียน 380 คน 
 ปี  พ.ศ. 2486 ทางราชการได้ย้ายนายเกษม  ศิริสุนทร  มาเป็นครูใหญ่แทนนายทินกร  อาวรณ์รณดี  
ในปีนี้มีครู 9 คน 
 ปี  พ.ศ. 2487 ทางราชการได้ย้ายนายอุดชุม วงศ์วีระขันธ์ มาเป็นครูใหญ่แทนนายสัญญา  ศรีอิสาน 
 วันที่  5  พฤษภาคม  2491  ทางราชการได้ยกฐานะครูประชาบาล  เป็นข้าราชการพลเรือน 
 ปี  พ.ศ. 2493  ทางราชการได้ย้ายนายสาร  บูโฮม  มาเป็นครูใหญ่แทนนายอุดชุม  วงศ์วีระขันธ์
และในปีเดียวกันกระทรวงศึกษาแห่งชาติได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติให้โรงเรียนประถมศึกษาท าการสอน    
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 
 ปี  พ.ศ. 2497  นายสาร  บูโฮม  ถึงแก่กรรม  นายโสม  มูลวิชา  จึงได้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน 
 ปี  พ.ศ. 2502  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายทา  กาจหาญ    เป็นครูใหญ่แทนนายโสม  มูลวิชา   
 ปี  พ.ศ. 2503  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่  ให้โรงเรียนประถมศึกษา  
เปิดสอน  ป.1  
  ปี  พ.ศ. 2507  โรงเรียนฝางวิทยาคาร  ได้ท าการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  เหมือนเดิม  
เรียกว่าประถมต้น มีนายประพันธ์  กิตติบริสุทธิ์  เป็นครูใหญ่  ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-7  ได้แยกไปเรียน
ที่อาคารสร้างใหม่เรียกว่าโรงเรียนประถมปลาย  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ 
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 ในปีเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการได้ให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียนแบบ 008  จ านวน 1  หลัง  
11 ห้องเรียน ท าการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7 เรียกว่าโรงเรียนฝางประชาศึกษา เป็นโรงเรียน  
ประถมปลาย สังกัดกองการศึกษาพิเศษ ได้ที่ดินซึ่งประชาชนบริจาคจ านวน 17 ไร่ 3 งาน ติดถนนมะลิวัลย์  
มีนายทา  กาจหาญ  เป็นครูใหญ่คนแรก  บริหารงานแยกออกจากโรงเรียนฝางวิทยาคาร 
 ปี  พ.ศ. 2508 นายทา กาจหาญ ย้าย และมีนายจินดา  ศรีนวกุล มาเป็นครูใหญ่แทน จนถึง     
พ.ศ. 2513 นายจินดา  ศรีนวกุล  ได้ไปช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมี           
นายวัฒนา จันทร  มาเป็นครูใหญ่แทน 
 ปี  พ.ศ. 2517  นายจ ารูญ  เสนามนตรี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทนนายวัฒนา  จันทร   
 ปี  พ.ศ. 2518  นายประสิทธิ์  เก้งโทน  ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  แทน  นายจ ารูญ  เสนามนตรี  
(14  มกราคม  2518) 
 ปี  พ.ศ. 2519  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชน  15 
 ปี  พ.ศ. 2520  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติให้โรงเรียนประถมศึกษา  
เปิดท าการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ได้มีการแบ่งเป็นประถมต้น  ประถมปลาย  ต่อมาจึงมีการรวม
โรงเรียนฝางวิทยาคาร  เป็นโรงเรียนเดียวกัน  และได้รื้ออาคารเรียนโรงเรียนฝางวิทยาคารไปปลูกสร้างในที่ดิน
โรงเรียนชุมชน 15  โดยมีนายจันทร์  บุญลือ  ครูใหญ่โรงเรียนฝางวิทยาคารเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ชุมชน  15 
 ปี  พ.ศ. 2521  นายประสิทธิ์  เก้งโทน ครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง” 
 ปี  พ.ศ. 2522  นายประสิทธิ์  เก้งโทน  ได้เลื่อนต าแหน่งจากครูใหญ่  เป็น อาจารย์ใหญ่ ระดับ 5  
และทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ 
          ปี  พ.ศ. 2525  โรงเรียนมีการพัฒนาดังนี้ 
          1.  สร้างอาคารแบบ  ป  1  ฉ  จ านวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  50,000  บาท 
          2.  ปรับสนามฟุตบอลใหม่  งบประมาณ  20,000  บาท 
          3.  สร่างสนามเด็กเล่น  พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณ  15,400  บาท 
          4.  สร้างหอสมุด  1  หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท 
          5.  สร้างอาคารศูนย์วิชาการ  1  หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท 
          6.  ซื้อม้าหินอ่อน  40  ตัว  งบประมาณ  17,500  บาท 
 ปี  พ.ศ. 2526  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 จ านวน 1 หลัง              
6  ห้องเรียน  งบประมาณ  765,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถว  (แบบ  สปช.  303/24)  
จ านวน  1  หลัง  6  หน่วย  งบประมาณ  900,000  บาท 
 ปีงบประมาณ  2528  ผู้บริหารโรงเรียนได้เลื่อนต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  ระดับ  7  มีการสร้ าง
ประปาในโรงเรียนด้วยงบประมาณ 53,200 บาท และนายเต็ม  รัตนปรีดา ได้สร้างพระพุทธรูปมอบให้
โรงเรียน 
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 ปี  พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.205/26 จ านวน 1 หลัง
งบประมาณ  824,000  บาท  สร้างส้วมแบบสปช. 601/26 จ านวน 1 หลัง 6 ที่นั่ง งบประมาณ  
60,000 บาท 
 ปี  พ.ศ. 2531 คณะครูและประชาชน ร่วมกันสร้างรั้วทางทิศตะวันตก  คิดเป็นเงิน 20,000  บาท
วันที่  30  กันยายน  2532  นายประสิทธิ์   เก้งโทน  อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการ                       
วันที่  15  พฤศจิกายน  2532  นายส.สันติสุข  กุฎจอมศรี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
 ปี  พ.ศ. 2533  ประชาชนชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันสร้างประตูโรงเรียน  ป้ายชื่อโรงเรียน  
ราคา  56,000  บาท  เหล็กดัดติดอาคารอเนกประสงค์  ราคา  10,000  บาท  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม
แบบ สปช.  601/26  จ านวน 1 หลั ง  6  ที่นั่ ง  และต่อเดิมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26                
จ านวน 2  ห้องเรียน 
 ปี  พ.ศ. 2534  นายสมร  นางเข็มฮวย  รัชนธรรม  ได้บริจาคเงิน  20,000 บาท คณะครู       
และชาวบ้านบริจาคเงินจ านวน  33,000  บาท  สร้างศาลาอเนกประสงค์  (ทรงไทย  จ านวน  1  หลัง) 
 ปี  พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช  105/24  จ านวน  1  หลัง  2  ชั้น  
8  ห้องเรียน ด้วยงบประมาณ  1,780,000  บาท  ต่อมาโรงเรียนได้ติดตั้งโทรศัพท์ และไฟฟ้าในอาคารเรียน
หลังใหม ่
 ปี  พ.ศ. 2536  นายรัญจวน  นางปรียานุช  ศรีภักดี  พร้อมญาติๆได้สร้างสนามวอลเล่ย์บอล       
ให้โรงเรียนคิดเป็นเงิน  24,000  บาท 
 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีค าสั่ งที่   60/2536  แต่งตั้ งให้            
นายส.สันติสุข  กุฎจอมศรี  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ   
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  และมอบให้นายองอาจ  สมวงษา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นผู้รักษาการ    
ในต าแหน่ งผู้ อ านวยการโรง เรียน  ต่ อมาส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ                     
ได้มีค าสั่งที่  1444/2536  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2536  เลื่อนและแต่งตั้งให้นายเอกสิทธิ์  กิตติสิทธิชัย  
ผู้บริหารโรงเรียน  ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเกาะคา  ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าปาง       
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2536  จนถึง             
วันที่  16  กุมภาพันธ์  2539 
 ต่อมาส านั กงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่ งชาติ   ได้ สั่ ง เลื่ อนและแต่ งตั้ ง ให้                   
นายบุญฤทธิ์  ศิลาแก้ว  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น    ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ตามค าสั่ง  94/2539  ลงวันที่  21  มีนาคม  2539 
 วันที่  3  กุมภาพันธ์  2541 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  
นายผัน  สีสุกอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านฝาง  ตามค าสั่ง  สปช.ที่  148/2541  ลงวันที่  15  มกราคม  2541 
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 ปี  พ.ศ. 2543  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนดี เด่น
ขนาดกลาง  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ  ปี  พ.ศ.  2554  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน           
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นเป็นโรงเรียนดีเยี่ยมขนาดกลาง  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ 
 ปี  พ.ศ. 2545  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น เข้าโครงการขยายผล  
โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ  กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการและในปีนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยสจ.ถวิล  จ าปางาม  ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง              
อาคารอเนกประสงค์มูลค่า  400,000  บาท  
 ปี  พ.ศ. 2546  มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการยุบส านักงานการประถมศึกษา        
อ าเภอบ้านฝาง  โรงเรียนจึงขออนุญาตใช้ประโยชน์อาคารส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ้านฝางและที่ดิน
ทั้งหมดได้รับอนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ให้เข้าใช้ประโยชน์ได้       
ตามหนังสือที่  ศธ  04025/374  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนจึงปรับปรุงเป็นห้องเรียน
อนุบาล  1  และอนุบาล  2  รวม  4  ห้องเรียน 
 ปี  พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
เป็นโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบอ าเภอบ้านฝาง  ได้รับงบประมาณ  500,000  บาท  มาพัฒนาสื่ออุปกรณ์  
ส าหรับเด็กปฐมวัย 
 ปี   พ.ศ.  2549  ได้รับคัด เลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานและ             
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นโรงเรียนแกนน าต้นแบบ เงินทองของมีค่า  ได้รับการรับรองมาตรฐาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการคัดเลือกจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบริษัทยูนิลีเวอร์ไทยเทรดดิ้งจ ากัด สร้าง “ลานเล่นบรีส               
เพ่ิมพลังเรียนรู้” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ปี         
ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต  1 สร้างอาคารเรียนแบบ  105/29     
(ปรับปรุง  2545)  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  2,048,000  บาท  และมีผู้บริจาคต่อเติมชั้นล่าง
เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์  1  ห้องเรียน  พ้ืนที่  72  ตารางเมตร  งบประมาณ  150,000  บาท  ผู้บริจาค
ประกอบด้วยนายพิชัย  ยุทธศิลป์เสวี  50,000  บาท  นางประนอม  สิงหศิริ  50,000  บาท  คณะครูและ
ชุมชน  50,000  บาท 
 ปี  พ.ศ.  2549  นายปรีชา  ศรีลับขวา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านม่วง  
อ าเภอเมืองขอนแกน่  มาด ารงต าแหน่งเดิมที่โรงเรียนนี้  และในปี  พ.ศ.  2550  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชน
บ้านฝาง รุ่น  2502  ได้ร่วมกันบริจาคสร้างฐานเสาธงด้านหน้าอาคารเรียน  เป็นเงิน  120,000  บาท  
 ปี  พ.ศ.  2550  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เป็ นโรงเรียน
ต้นแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ในกลุ่มวิชาหลัก  คือภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และ
วิทยาศาสตร์   ได้รับเงินบริจาคจากคณะครูและชุมชนต่อเติมห้องผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นเงิน           
50,000  บาท 
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 ปี  พ.ศ. 2551 วันที่ 16 มกราคม  2551  นายผัน  สีสุกอง  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่ง    
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสวนมอนใคร่นุ่นวังหิน   และนายอุดม จันทร์โสดา ผู้อ านวยการโรงเรียน                          
บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด  อ าเภอบ้านฝางได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งแทน 
 คณะศิษย์เก่า  คณะครู  ได้ร่วมกันบริจาคสร้างป้ายโรงเรียน  ป้ายกลางด้านถนนมะลิวัลย์ เป็นเงิน  
150,000  บาท 
 ปี  พ.ศ. 2551  ภาคเรียนที่  2  ได้ย้ายการศึกษาระดับก่อนประถมที่  สปอ. บ้านฝางเดิม          
มาเรียนที่เดียวกัน ที่โรงเรียนชุมชนบ้านฝางปัจจุบัน 
 ปี  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่อง  “เงินทองของมีค่า”  
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง อันดับ 2 ของประเทศ ระดับประถมศึกษาจาก สพฐ.ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์  
แห่งประเทศไทย  เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสพป.ขอนแก่น  เขต  1  ให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม   
ในการใช้หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2551 
 ปี พ.ศ.  2553  - 2555  โรงเรียนได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโดยได้รับประมาณ     
การก่อสร้างจากเงินบริจาคจาก พ่อแม่  ผู้ปกครอง ชุมชน  บุคคล  หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ สิ้นงบประมาณ 
รวม  4,000,000  บาทเมื่ออาคารแล้วเสร็จคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันตั้งชื่ออาคารว่า 
“อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดและ
กิจกรรมรักการอ่านดีเด่น อันดับ 1 ของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น  และได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  
ให้เป็นโรงเรียนที่จัดสหกรณ์ดีเด่น อันดับ 1  ของ สพป.ขอนแก่นเขต  1   
 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและ
สถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจ าปีการศึกษา  2553 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยนายชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้มอบเกียรติบัตร  เพื่อแสดงว่านายอุดม  จันทร์โสดา  ผู้บริการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านพัฒนาสถานศึกษาจนได้รับ        
รางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน    
ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจ าปีการศึกษา  2553  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2554 
 ปีงบประมาณ  2556  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดค่าลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
เป็นอาคารเรียน สปช. 105 /29  (ปรับปรุง 2 ชั้น  4  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  บันได  2  ข้าง )   งบประมาณ 
3,465,000 บาทเริ่มสัญญาก่อสร้างวันที่   16   พฤศจิกายน  2556   ถึง  14   กันยายน   2556  
 ปี พ.ศ. 2556 โรงเรียนได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องสมุดเพ่ือจัดท าห้องมัลติมีเดีย โดยได้รับ
งบประมาณจาก การจัดท าผ้าป่าเพ่ือการศึกษาจากหมู่บ้าน ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลบ้านฝาง และจาก
ผู้ปกครองนอกเขตบริการ  สิ้นงบประมาณ  ประมาณ  300,000  บาท 
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 เมษายน   2557   โรงเรียนได้รับบริจาคพระประธานปางสมาธิจาก คุณสมบูรณ์  ถิตย์รัศมี       
และญาติๆ ราคา  130,000  บาท  และโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารประดิษฐานหอพระประธาน              
สิ้นเงินประมาณ  200,000  บาท  
 ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายเพชรสมทรง บ ารุงบ้านทุ่ม ได้ย้ายเข้ามารับต าแหน่งผู้อ านวยการ
โ ร ง เ รี ยนชุ มชนบ้ านฝา ง  ต ามค า สั่ ง ส านั ก ง าน ศึ กษา ธิ ก า รจั งหวั ดขอนแก่ น  ที่  9941/2561                      
ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2561  
 ปีการศึกษา 2561 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในโครงการ 1 ต าบล            
1 โรงเรียนคุณภาพ และได้รับการคัดเลือกเป็นต้นแบบโรงเรียนการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน          
ของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ปีการศึกษา 2562 ก่อสร้างโรงจอดรถ จ านวน 2 หลัง 
 ปีการศึกษา 2562 ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น 
 ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดนิทรรศการการเรียนรู้การจัดสหกรณ์
ในโรงเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รอบที่ 3   
รับรองคุณภาพปี 2562-2566 
 ปีการศึกษา 2563 ได้ก่อสร้างศาลาพักผู้ปกครองโดยได้รับเงินบริจาคจากคุณครูประนอม สิงหศิริ  
คุณครูค าไข  น้อยชมภู  และคุณครูจันทิวา  เวชชกามา  เป็นเงิน 75,000 บาท 
 
 1.2  ที่ตั้ง โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง  
จังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40270   มีพ้ืนที่ทั้งหมดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  จ านวน 17 ไร่       
3  ง าน    30   ต า ร า ง ว า    พ้ื นที่ โ ร ง เ รี ย นบ้ า น โ คกสี ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่ ห มู่ ที่   3   ยุ บม า เ รี ย นร่ ว ม                     
โทรศัพท์  043 -269080  e-mail: chumchon080@gmail.com    website:http://cbf.ac.th   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:080@gmail.com
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2. ข้อมลูนักเรยีน ปกีารศึกษา 2562
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 597 คน 

เพศชาย    จ านวน  308  คน  เพศหญิง  จ านวน  289  คน 

1. จ านวนนักเรยีนจ าแนกตามเพศและระดบัชัน้

ชัน้ 
จ านวนนกัเรียน 

จ านวนห้องเรยีน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1   ( 3 ขวบ) 9 8 17 1 
อนุบาล 2 27 13 40 2 
อนุบาล 3 26 35 61 2 

รวม 62 56 118 5 
ประถมศึกษาปีที่ 1 34 27 61 3 
ประถมศึกษาปีที่ 2 37 38 75 3 
ประถมศึกษาปีที่ 3 41 35 76 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 50 40 90 3 
ประถมศึกษาปีที่ 5 44 43 87 3 
ประถมศึกษาปีที่ 6 40 50 90 3 

รวม 246 233 479 18 
รวมทั้งสิ้น 308 289 597 23 

2. จ านวนนักเรยีนทีม่ลีักษณะพิเศษ

รายการ จ านวน (คน ) 
คิดเปน็ร้อยละของจ านวน

นักเรยีนทัง้หมด 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม 34 5.74 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ 0 0 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ 0 0 
4. นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)
162 27.27 



๘ 
 

3.  ข้อมลูครแูละบุคลากร  ปีการศึกษา  2563  ( วนัที ่  10  มิถนุายน 2563) 

บุคลากรทั้งหมด   32  คน   แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายเุฉลีย่ ประสบการณใ์นต าแหน่ง 
ชาย หญิง ต่ า

กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สงู
กว่า   
ป.ตร ี

น้อย
กว่า     

30  ป ี

30 –
50 

มาก 
กว่า 

50  ป ี

น้อย
กว่า 

10 ป ี

10 – 
20 

มาก 
กว่า 

20  ป ี
ผู้อ านวยการ   1 - - - 1 - - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการ    - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  2 25 - 16 11 8 8 11 9 7 11 
พนักงาน
ราชการ (ครู) 

1 - - 1 - - 1 - 1 - - 

ครูอัตราจ้าง   1 - - 1 - - 1 - 1 - - 
ลูกจ้าง - 1 1 - - - - 1 1 - - 
นักการ/  
ภารโรง   

1 1 2 - - - 2 - 1 1 - 

รวม 6 27 3 18 12 8 12 13 13 8 12 
หมายเหตุ  จ านวนครูผู้สอนปฐมวัย   5  คน 
 

4.   ข้อมลูด้านอาคารสถานที่  ปีการศกึษา 2562 
 4.1  อาคารเรียน    4    หลัง     แบ่งเป็น     23   ห้องเรียน   โดยจัดเป็นห้องเรียนระดับปฐมวัย  
5 ห้องเรียน  ระดับประถมศึกษา  18  ห้องเรียน     
 4.2 อาคารประกอบ/จ าอเนกประสงค์ จ านวน   10   หลัง   ได้แก่ 
  4.2.1 อาคารเอนกประสงค์  1   หลัง 
  4.2.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา (อาคารโรงหาร 1 หลัง) 
  4.2.3 อาคารห้องสมุด 1 หลัง 
                  4.2.4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  1   หลัง 

  4.2.5 อาคารบ้านพักครู   2   หลัง 

                  4.2.6 อาคารหอประดิษฐานพระประธาน   1  หลัง 

                  4.2.7 อาคารห้องส้วม   2  หลัง   จ านวน  12  ที ่
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5.   ข้อมลูด้านทรัพยากร ปีการศกึษา 2562 
  5.1  ทรัพยากรที่จ านวน 
                 1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด.. 38 ...เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน......38.......เครื่อง 

                   • ใช้เพื่อการบริหารจัดการ........8 ........เครื่อง 

                   • ใช้เพื่อการเรียนการสอน........ 30 ........เครื่อง 

                 2)  ห้องสมุด................. 1..........ห้อง 

                      ภาพการใช้งาน.......ด.ี...... 

        3)  ห้องวิทยาศาสตร์ ..........1..........ห้อง 

                     สภาพการใช้งาน.....ดี..... 

                  4) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...1...ห้อง   

                      สภาพการใช้งาน........  ดี ....... 

 5.2 ห้องพิเศษอ่ืน  ๆ      จ านวน      7      ห้อง 

        1) ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรมและระบบประกันคุณภาพภายใน           1  ห้อง 

                  2) ห้องสภานักเรียน                                                                      1  ห้อง 

                  3) ห้องศูนย์ Peer Center                                                              1  ห้อง 

                  4) ห้องดนตรี                                                                              1  ห้อง 

                  5) ห้องอ านวยการและธุรการ                                                           1  ห้อง 

                  6)  ห้องประชุม                                                                            1  ห้อง    

         7)  ห้องพยาบาล                  1  ห้อง    
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กลุม่งานวิชาการ 

 

 

  กลุม่งานงบประมาณ 

    

 

 

 

 นางสาววลิาวรรณ งามชยัภมู ิ

กลุม่งานบคุลากร 

 

 

 

  นางสาวดารนิ  ทนทาน 

กลุม่งานบรหิารทัว่ไป 

 

 

 

       นางนหทยั  ใจบญุ 

1.งานวางแผนด้านวิชาการ 
2.งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3.งานวัดผล ประเมินผล และ
ด าเนินการ 
4.งานวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน 
5.งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา 
6.งานพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ 
7.งานนิเทศการศึกษา 
8.งานแนะแนว 
9.งานประกันคุณภาพภายใน 
10.งานประสานงานทางวิชาการ 
11.งานส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการ 
12.งานระเบียบและแนวปฏิบัติด้าน
วิชาการ 
13.งานสรรหานวัตกรรมเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 
14.งานเศรษฐกิจพอเพียง 
15.งานโครงการเรียนร่วม 
16.งานพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษา 

1.งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
2.งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
3.งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน 
4.งานจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
5.งานพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
6.งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
7.งานธุรการ 
8.งานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
9.งานจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
10.งานการรับนักเรียน 
11.งานห้องสมุด 
12.งานอาหารกลางวัน 
13.งานตรวจสอบอาหารกลางวัน 
14.งานอนามัย 
15.งานสหกรณ์ร้านค้า 
16.งานประชาธิปไตย 

1.งานจัดท าแผนงบประมาณ 

2.งานจัดท าแผนปฏบิัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 
3.งานตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ 
4.งานระดมทรัพยากร 
5.งานบริหารจัดการทรัพยากร 
6.งานเบิกเงิน น าส่งเงิน 
7.งานการรับเงิน เก็บรักษาเงิน 
การจ่ายเงิน 
8.งานจัดท าบัญชี /รายงาน/งบ
การเงิน 
9.งานวางแผนพัสด ุ
10.งานจัดหาพัสด ุ
11.งานการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดท าและ
จัดหาพัสด ุ
12.งานควบคุมดูแลบ ารุงรักษา
และจ าหนา่ยพัสดุ 
13.งานจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สิน 
 

    

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                               
 

 

 

 

                                                                                                                
นางเทวรีตัน ์ชตุิไชยพนัธ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.งานการวางแผนอัตราก าลัง 
2.งานจัดสรรอัตราก าลัง
ข้าราชการครู 
3.งานบรรจุแต่งตั้ง 

4.งานเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
การย้ายขา้ราชการครู 
5.งานเล่ือนขั้นเงินเดือน 

6.งานลาทุกประเภท 

7.งานด าเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 

8.งานจัดท าทะเบียนประวัต ิ

9.งานขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

10.งานส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรติ 

11.งานขอรับใบอนุญาตและการ
ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชพี 

โรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง 

ขอบขา่ยการบรหิาร 

 

 

 

 

นายเพชรสมทรง  บ ารงุบา้นทุม่ 

 

6.   แผนภมูโิครงสรา้งการบรหิารงานโรงเรยีน 
โครงสรา้งการบรหิารและจดัการศึกษาในสถานศกึษา 
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7.   แหลง่เรยีนรูภ้ายนอกและภมูปิัญญาทอ้งถิน่  
      7.1  แหล่งเรียนรู้ภายนอกที่ใช้ในการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

ที ่ ชื่อแหลง่เรยีนรู้ ที่อยู ่ หมายเหต ุ
1 วัดศรีประทุมวนาราม อ าเภอบ้านฝาง  
2 ห้องสมุดประชาชนบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง  
3 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอ าเภอบ้านฝาง 
อ าเภอบ้านฝาง  

4 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง  
5 สวนสัตว์เขาสวนกวางขอนแก่น อ าเภอเขาสวนกวาง  
6 โรงไฟฟ้าน้ าพอง อ าเภอน้ าพอง  
7 เขื่อนอุบลรัตน์ อ าเภออุบลรัตน์  
8 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
9  อุทยานแห่งชาติน้ าพอง  อ าเภอหนองเรือ  

      7.2  ภมูปิญัญาท้องถิน่ที่ใชส้ าหรบัการเรียนรูข้องสถานศึกษา 
 

ที ่ ชื่อปราชญ/์ภูมปิญัญาท้องถิน่ ที่อยู ่ หมายเหต ุ
1 นายชิษณุพงศ์  เทียนค า  (พานบายสี) อ าเภอบา้นฝาง  

 
8. ผลงานทีภ่าคภูมใิจ (ระดบัเขตพืน้ที่การศกึษาเปน็ตน้ไป) ปีการศกึษา 2561-2562 
 

ผลงานดเีดน่โรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง 
รางวัลของสถานศึกษา - ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ระดับดีมาก  

ปีการศึกษา2562 

 - ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียน   
การเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐาน ปีการศึกษา 
2562 

 - ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวด
นิทรรศการการเรียนรู้การจัดสหกรณ์ในโรงเรียนปี
การศึกษา 2562 

 - รับรางวัลพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทยรับรองคุณภาพรอบที่ 3 ปีการศึกษา 
2562-2566 

 - ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ปีการศึกษา 2561 
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ผลงานดเีดน่โรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง 
รางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา - นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม ได้รับรางวัล

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น เนื่องในโอกาสวันครู
จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจ าปี 2563 

 - นายเพชรสมทรง บ ารุงบ้านทุ่ม ได้รับรางวัลครูดี   
ไม่มีอบายมุข  เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น 
ครั้งที่ 63 ปี 2562 

รางวัลของครู 
 

- นางกฤติยา  หาญสุริย์ ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562     
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 - นางนวรัตน์  คนสอน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562    
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 - นางโสพิณ  ศรีส าโรง ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัล
ระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562    
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 - นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
คุรุสดุดี ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  
ของวิชาชีพครูประจ าปี 2563 

 - นางโสพิณ  ศรีส าโรง ผู้สอนดีเด่นเนื่องในโอกาสวัน
ครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 ประจ าปี 2563 

 - นางกานต์พิชชา  หาปู่ทน ครูดีไม่มีอบายมุข    
เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64        
ประจ าปี 2563 

 - นางสาวดาริน  ทนทาน ครูดีไม่มีอบายมุข       
เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 
ประจ าปี 2563 

 - นางสาวนันท์ชนก  พลยะเรศ ครูดีไม่มีอบายมุข
เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 
ประจ าปี 2563 

 



๑๓ 

ผลงานดเีดน่โรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง 
รางวัลของครู - นางสาวมุจรินทร์  เพิดภูเขียว ครูดีไม่มีอบายมุข

เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 
ประจ าปี 256 
- นางสาวพรนิภา  เทศต้อม ครูดีไม่มีอบายมุข    
เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 
ประจ าปี 2563 
- นางสาวอุษนีย์  โพธิ์ศรี ครูดีไม่มีอบายมุข         
เนื่องในโอกาสวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 64 
ประจ าปี 2563 

รางวัลของนักเรียนระดับชาติ -  เด็กชายกฤษฎา ชาเคน ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
- เดก็ชายณัฐชนน  ช านาญ ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
- เด็กหญิงทักษอร  สุแดงน้อย ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
- เด็กชายธนกฤต  ภูยานนท์ ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 
- เด็กชายนทพัทธ์  บุญมาคาร  ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 



๑๔ 
 

ผลงานดเีดน่โรงเรยีนชมุชนบา้นฝาง 
รางวัลของนักเรียนระดับชาติ - เด็กหญิงปรารถนา  ต.เจริญ  ได้รับรางวัลระดับ 

เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 - เด็กชายวัชร์ชัยนันท์  กิ่งสวสัดิ์  ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 - เด็กหญิงสิรินทรา  โชคบัณฑิต  ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 - เด็กหญิงสุชาวดี  มูลตรีภักดี  ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 - เด็กหญิงเบญญาภา  ทองแพง  ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันร าวงมาตรฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562  
ณ จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

บทที ่2 
การวเิคราะหศ์ักยภาพของโรงเรยีน 

  การประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ SWOT ANALYSIS เพ่ือวิเคราะห์หา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยที่มี
อิทธิพลโดยตรงต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 
1. ผลการวเิคราะหป์จัจยัภายใน 
 

2.1 ด้านโครงสร้างและนโยบาย (S1) 
จดุแข็ง จดุอ่อน 

1. โรงเรียนก าหนดนโยบายการพัฒนา ก าหนด
แผนงานโครงการและกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 

1. ขาดครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

2. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารชัดเจนยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 

2. อาคารเรียนไม่เพียงพอในการจัดเป็นห้อง
พิเศษอ่ืนๆ 

3. มีสื่อ เทคโนโลยีที่พร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ 
 

 
2.2  ด้านผลผลิตและการบริการ(S2) 

จดุแข็ง จดุอ่อน 
1. สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
 

1.  สถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ในที่ลุ่มน้ าท่วมถึงสนาม
กีฬาใช้การไม่ได้ในฤดูฝน 
 

2.  ให้บริการในด้านสุขภาพอนามัยได้ทั่วถึง 
 

2. สภาพดินเค็มขาดแคลนแหล่งน้ าและ
น้ าประปาในฤดูแล้ง 
 

3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นคุณธรรมน าความรู้
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

3. ระบบน้ าดื่มสะอาดไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของนักเรียน 

4. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 

2.3  ด้านบุคลากร(M1) 
จดุแข็ง จดุอ่อน 

1. บุคลากรมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน มีการพัฒนาวิชาชีพอยู่เสมอ 

1. ขาดครูในบางสาระการเรียนรู้เช่น ศิลปะ 
นาฏศิลป์ งานช่าง เป็นต้น 

2. บุคลากรมีเครือข่ายทางวิชาการ เพื่อช่วยเหลือ
ทางการศึกษา 



๑๖ 
 

 2.4  ด้านการเงิน(M2) 
จดุแข็ง จดุอ่อน 

1. มีงบประมาณจากเงินอุดหนุนรายหัวเพ่ือ 
การบริหารเพียงพอส าหรับการพัฒนา 

1. การบันทึกข้อมูลประเภทเงิน พัสดุ          
การจัดท าเอกสารการเงิน พัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน 

2. มีแผนงานโครงการและกิจกรรมรองรับในการ
ใช้จ่ายเงินอย่างชัดเจน 

 2.5 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M3) 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. มีสื่อวัสดุในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรม
เสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมอ่ืนๆที่เพียงพอ 

1. จัดท าห้องสื่อหรือคลังนวัตกรรมและระบบการ
ยืมสื่อวัสดุที่ไม่เป็นระบบ 

 
  2.6 ด้านบริหารจัดการ(M4) 

จดุแข็ง จดุอ่อน 
1. มีการวางแผนการบริหารก าหนดบทบาทภาระ

งานที่ชัดเจน นิเทศติดตามผลด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. ด้วยมีภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
ต้นสังกัดหน่วยงานอื่นๆจึงกระทบต่อเวลาการ
บริหารจัดการภายในตามแผนที่ก าหนด 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษาของ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 
2. ผลการวเิคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก 

2.1 ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(S) 
โอกาส อุปสรรค 

1. ผู้ปกครองและชุมชนสนใจการปฏิรูปการศึกษา
ให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

1.  การจราจรที่ขับข้างและผู้ประกอบการน า
สินค้ามาจ าหน่ายบริเวณถนนหน้าโรงเรียนช่วงเช้า
และบ่าย 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อ 

2. ปัญหาการหย่าร้างของผู้ปกครองและสถานที่
ท างานอยู่ต่างจังหวัดมีผลต่อสภาพการเลี้ยงดู 

 
2.2 ด้านเทคโนโลยี (T) 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีแหล่งบริการ ICT แหล่งเรียนรู้และการ
ให้บริการเทคโนโลยีที่หลากหลาย 
 

1. การเปิดด าเนินงานของร้านเกม 

2. หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต้นสังกัดให้
ความส าคัญและมีนโยบายสนับสนุนความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้ได้รับข้อมูลที่
รวดเร็วและท่ัวถึง 

2. การช ารุด เสียหาย ของระบบเทคโนโลยี และ
อุปกรณ์ที่ใช้ ท าให้ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติสูงขึ้น 



๑๗ 
 

โอกาส อุปสรรค 
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยส่งเสริม
สนับสนุนการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ของครูและนักเรียน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการในโรงเรียน 

 

 
  2.3 ด้านเศรษฐกิจ (E) 

โอกาส อุปสรรค 
1. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ประจ าสามารถให้
การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ 

1. ความผันผวนทางสภาพภูมิอากาศคือ
ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพทางการเกษตร 
2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ขึ้นอยู่กับพ่อค้า   
คนกลาง 

 
2.4 ด้านการเมืองและกฎหมาย(P) 

โอกาส อุปสรรค 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
การศึกษาภาคบังคับ การประกันโอกาส ประกัน
คุณภาพ และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 

1. การแข่งขันการจัดการศึกษาของภาคเอกชน 
2. การย้ายถิ่นฐานของผู้ปกครองกระทบต่อการ
ย้ายสถานศึกษาของนักเรียนบ่อยครั้งการเรียนไม่
ต่อเนื่องตามหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

บทที ่ 3 

ทิศทางการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา 

จากข้อมูลพ้ืนฐาน  บริบท  สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา  ผลการประเมินคุณภาพภายนอก      
ของส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน (สมศ.) และข้อมูลอ่ืนๆ ประกอบ จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
1. การวเิคราะหศ์ักยภาพสถานศกึษา 
1.1 จดุแข็ง Strengths ทรัพยากรหรือสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามีขณะนี้ 

1) ผู้น ามีความสามารถในการบริหาร มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ 
2) ครูมีความรู้ความสามารถในการสอน เป็นครูมืออาชีพ 
3) สภาพแวดล้อมเหมาะสม 
4) มีหลักสูตรสถานศึกษา 
5) ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

จดุแข็งของเรา 
1. การสอนแบบ BBL (Brain Based Learning) 
2. การสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
3. การสอนแบบ Open Approach การพัฒนาด้านการคิดวิเคราะห์คณิตศาสตร์ 
4. ครูมีการใช้สื่อที่หลากหลาย 
5. โรงเรียนมีการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคคลากร 
6. โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียน อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ 
7. ครูมีความสนใจและเอาใจใส่ต่อนักเรียน อุทิศตน 

1.2 จดุอ่อน 
1) ขาดครูผู้สอนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2) อาคารเรียนไม่เพียงพอในการจัดเป็นห้องพิเศษอ่ืนๆ 

1.3 โอกาส (Opportunities) 
1) การเพ่ิมจ านวนนักเรียน 
2) ครูสอนตรงตามวุฒิและมีความเชี่ยวชาญ 
3) ครูและนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4) ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน 
5) นักเรียนมีระเบียบวินัย 
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น 
7) ครูและนักเรียนมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยี 
8) ครูและนักเรียนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
9) นักเรียนสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 



๑๙ 
 

2. วิสัยทัศน์ (VISION) 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานบนพ้ืนฐาน  คุณธรรมน าความรู้ อยู่อย่าง
พอเพียง 
 
3. พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดบริการทางการศึกษาให้กับชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนทุกคน 
 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญา 
ท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุขในการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม  ให้ผู้เรียนมีสุขภาพ แข็งแรง 
5. ส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 

 
4. เป้าหมาย (GOAL) 
 1. นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
 2. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้ 
 3. นักเรียนรู้เท่าทัน และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
 4. นักเรียนมีความภูมิใจและปฏิบัติตนในความเป็นไทย และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
 5. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ให้นักเรียน 
 6. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
 
5. กลยุทธ์ (STRATEGIC) 

โรงเรียนชุมชนบ้านฝางมีภารกิจจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานในปีการศึกษา  2563            
ได้ก าหนดการขับเคลื่อนกลยุทธ์  6 กลยุทธ์   ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ  
 2. การผลิตและพัฒนาคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษา  
 5. การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
 
 



๒๐ 
 

ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ข้อที่  1  การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
  1. น้อมน าแนวพระราชด าริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาหรือ    
"ศาสตร์พระราชา" มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 2. ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริต
คอรัปชั่น การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. สถานศึกษามีการบูรณาการ "ศาสตร์พระราชา" มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 2. สถานศึกษาปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 3. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง  
 4. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 
12 ประการ 
 

ยุทธศาสตร์ข้อที่  2 การผลิตและพัฒนาคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ  
 1. ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลักสูตร
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจ าเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ  
 3. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  
 4. พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ไม่มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
 5. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 6. ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์   



๒๑ 
 

 7. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง Active Learning เน้น
ทักษะกระบวนการ ให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกหอ้งเรียน  
 8. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ  
 9. ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการเช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology 
Engineering and Mathematics Education: STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดและการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0  
 10. ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มี
การวิจัยในชั้นเรียน  
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. สถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวัย และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่การปฏิบัติ
ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 2. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจ าเป็นและความต้องการของผู้เรียน 
ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม  
 3. ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
 4. สถานศึกษามีระบบการวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 5. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษามีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา     
และพร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
 6. ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย  
 7. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน  
 8. ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 9. สถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน  
 10. สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  
 11. สถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา (Stem education) มีนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลายเช่น TEPE Online ( Teachers and Personel Enhancement Based on Mission and 
Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( Professional Learning Community: 
PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) การพัฒนาครูทั้งระบบที่เชื่อมโยงกับการ
เลื่อนวิทยฐานะ เป็นต้น  



๒๒ 
 

 2. พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 3. การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจในการท างาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และการสื่อสารที่ทันสมัย  
 2. ร้อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
ในรูปแบบที่หลากหลาย  
 3. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การสร้างโอกาส ความเสมอภาค ความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 1. ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง        
มีคุณภาพและเสมอภาค  
 2. สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน     
ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง  เช่น     
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information 
technology: DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม      
(Distance Learning Television: DLTV) 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. ร้อยละร้อยของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา    
อย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  
 2. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียน  
 4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม  
 5. ร้อยละร้อยของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ  
 6. ร้อยละ100 ของผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและน้อมน าแนวคิด      
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการด าเนินชีวิต  
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 2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้
ต่างๆที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึก รักสิ่งแวดล้อม       มีคุณธรรม 
จริยธรรม และน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2. สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 1. พัฒนาระบบการวางแผนการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
เพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล   
 2. พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา   
 3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ การจัดการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 2. สถานศึกษาได้รับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา  
 3. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
 4. สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่มีผลงานเชิงประจักษ์  
 5. สถานศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษา 
 6. สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชนให้มีความรู้ความเข้าใจความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแลตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 

6.  อัตลกัษณ ์
 “ วิถีพอเพียง ” 
 

7.  เอกลักษณ ์
 “ โรงเรียนรักการออม ” 
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บทที ่ 4 

จ านวน  6  หนา้ หนา้ 24 -29 
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บทที ่ 5 
บทบาท หน้าทีข่องผู้เกีย่วขอ้งในการขบัเคลือ่นกลยทุธ์ 

1. บุคลากรภายในสถานศกึษา 
1.1 ผูบ้รหิารสถานศึกษา 

 1) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู 
บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างาน และมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินงานตาม
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการก าหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางความร่วมมือของครู 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กรชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 ป ีและแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 4) สนับสนุน อ านวยความสะดวก รวมทั้งการแก้ไข ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  5) ตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม กระบวนการด าเนินการตามแผน รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลเมื่อ
สิ้นสุดแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
  6) จัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีน าเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป 

1.2 คร ู
 ด าเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงาน และประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.3 นกัเรยีน 
 1) ให้ความร่วมมือและปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนด าเนินการ 
 2) รับผิดชอบหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายจากครูและโรงเรียน 

1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ
ต้องการของผู้ปกครอง ท้องถิ่น ชุมชน ความต้องการของชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา วิทยากรท้องถิ่น การ
สนับสนุนจากชุมชน คุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
 2) ร่วมก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
  3) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี ตลอดจนการใช้งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 4) ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

2. บุคลากรภายนอกสถานศกึษา 
2.1 ผูป้กครองนักเรยีน 

 1) ให้ข้อมูลและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาความต้องการของ
ผู้ปกครองและผู้เรียน การช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 
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2) ร่วมประชุมหารือ สัมมนาเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและความส าเร็จของ
สถานศึกษากับบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3) ให้การสนับสนุนการใช้งบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 

2.2 ชุมชน 
1) ร่วมเสนอแนะและร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับชุมชน สภาพปัญหาและความ

ต้องการของท้องถิ่นชุมชน แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาและวิทยากรในท้องถิ่น นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน 
การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการศึกษาต่อ 

2) ร่วมจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

3) ร่วมให้การสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือใช้ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

4) ร่วมกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
5) ร่วมน าเสนอและสะท้อนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาสู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปีต่อไป 
2.3 บคุลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
1) ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่

มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2) นิเทศ ตรวจสอบ ก ากับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนแผนการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  
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ภาคผนวก 

- ข้อมลูผลการด าเนนิงานในปทีีผ่่านมา 
- ค าสัง่แตง่ตั้งคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศึกษา 

            ปีการศึกษา 2563-2566 
- การให้ความเหน็ชอบเอกสาร 
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1.ผลการด าเนินงานในปีทีผ่า่นมา 
 1.1 ดา้นปรมิาณ 
  1 ) จ านวนนักเรียนที่เข้ารับการเตรียมความพร้อม ระดับปฐมวัย 

ปีการศึกษา 
เข้ารับการเตรียม
ความพร้อม(คน) 

ผ่านการเตรียม 
ความพร้อม(คน) 

คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 

2560 61 61 100  
2561 118 118 100  
2562 104 104 100  

 
 2 ) อัตราการออกกลางคัน  

 
ปีการศึกษา 

 

 
ระดับชั้น 

 

สาเหตุการออกกลางคัน 

คิดเป็นร้อยละ อพยพตาม
ผู้ปกครอง

(คน) 

กรณีอ่ืนๆ
(คน) 

รวม(คน) 

2560 - - - - - 
2561 - - - - - 
2562 - - - - - 

 
   3 )  อัตราการศึกษาต่อของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6   

ปีการศึกษา 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 (คน) 

หมายเหตุ 
นักเรียนทั้งหมด ศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ 

2560 92 92 -  

2561 81 80 1 นักเรียนมีความ
บกพร่องทางสติปัญญา 

2562 91 91 -  

1.2 ดา้นคณุภาพ 
 1) ผลการประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา  2562 

ชั้นอนุบาล 
ร้อยละเด็กท่ีมีพัฒนาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา 
ปีที่ 1 100 100 100 100 
ปีที่ 2 100 99.5 100 100 
ปีที่ 3 99.90 99.38 99.92 99.27 

  

 

 



๓๔ 

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกชั้น  ปีการศึกษา 2562
ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไประดับชั้นประถมศึกษา 

  ปีที่ 1 – 6  ปีการศึกษา 2562 

ระดับชัน้ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
สังคม

ศึกษาฯ 
การงาน
อาชีพฯ 

ศิลปะ 
ดนตรี 

สุข
ศึกษาฯ 

ป.1 79.03 80.64 79.03 75.81 95.08 96.77 98.39 100 
ป.2 82.05 79.49 80.77 76.92 97.43 98.73 98.72 100 
ป.3 92.50 95 96.25 91.25 100 98.75 100 100 
ป.4 92.13 94.38 97.75 85.39 100 100 100 94.38 
ป.5 85.23 81.82 90.91 90.91 100 100 100 100 
ป.6 80.22 83.52 87.91 90.11 100 100 100 100 
เฉลีย่ 85.19 85.81 88.77 85.07 98.75 99.04 97.11 99.06 

3. ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O – NET)
        3.1 ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพื้นฐาน (O - NET ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจ า

ปีการศึกษา  2562   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา  2562 

รายวชิา จ านวน
นักเรยีน 

คะแนนเฉลีย่ ผลพฒันา
ระดบัสพฐ. 

ผลพฒันา
ระดบัประเทศ โรงเรียน กลุม่ฯ เขตพืน้ที ่ สพฐ. ประเทศ 

ภาษาไทย 86 45.09 49.07 49.04 47.95 49.07 -2.86 -3.98 
ภาษาองักฤษ 86 27.41 34.42 33.34 30.86 34.42 -3.45 -7.01 
คณติศาสตร ์ 86 26.92 32.90 32.97 31.60 32.90 -4.68 -5.98 
วทิยาศาสตร ์ 86 36.79 35.55 35.85 34.30 35.55 +2.49 +1.24 

  เฉลี่ยรวม 4 สาระฯ 34.05 37.98 37.80 36.17 37.99 -2.12 -3.94 



๓๕ 
 

 

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา                        
ของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี (1263 – 2566)  

…………………………………………………..  
กฎกระทรวงว่าด้วย  ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ใน                   

ราชกิจจานุเบกษา   ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2561  ก าหนดไว้ในข้อ 4(4 .2) ว่า  ให้สถานศึกษาจัดท า
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็น 
เครื่องมือในการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจในการบริหารและจัดการคุณภาพที่มีการแสดง       
เป้าหมาย  ทิศ ทางการด าเนินงานที่ชัดเจน มีแนวทางปฏิบัติเพ่ือน าไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยการขับเคลื่อนที่               
ยึดสถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบของบุคลากรภายในสถานศึกษาตลอดการดูแล 
ก ากับ ส่งเสริม  สนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด  ดังนั้น โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการ
จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระยะ 4 ปี      
(2563 – 2566) ดังนี้ 

คณะที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 

๑.  นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียน            ประธานคณะกรรมการ 
๒.  นายสมศักดิ์  หาปู่ทน                      ครู อันดับ คศ. 3            คณะกรรมการ 
๓.  นางสาวดาริน  ทนทาน                     ครู อันดับ คศ. 2   คณะกรรมการ 
๔.  นางสาวณหทัย  ใจบุญ                     ครู อันดับ คศ. 3   คณะกรรมการ 
๕.  นางเบ็ญจพร  นากสีนวน          ครู อันดับ คศ. 3                 คณะกรรมการ 
๖.  นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ์  ครู อันดับ คศ. 2                 คณะกรรมการ 
7.  นางสาววลิาวรรณ  งามชัยภูมิ            ครู อันดับ คศ. 1                 คณะกรรมการ 
8.  นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ ์         ครู อันดับ คศ. 3            คณะกรรมการ 
9.  นางสาวนันท์ชนก  พลยะเรศ            ครู อันดับ คศ. 1             คณะกรรมการ 
10. นางสาวธนัญญา  ดวงธนู            ครู อันดับ คศ. 1       กรรมการและเลขานุการ 



๓๖ 

มีหน้าที่  ร่วมกันวิเคราะห์บริบทของสถานศึกษามาตรฐานการศึกษาตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาฯ ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 5 
มิถุนายน  2563   

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

ลงชื่อ        
(นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม) 

  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 




