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คำนำ 
 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการ
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ ซึ่ง
ประกอบด้วย สภาพปัจจุบัน ปัญหา ผลกระทบ สถานภาพของสถานศึกษา ทิศทางกานจัดการศึกษา กลยุทธการจัด
การศึกษา ซึ่งคณะผู้จัดทำ ได้ทำการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียน ปัจจัย ส่ิงแวดล้อม นำมาจัดทำข้อมูล ใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวบ่งช้ี การนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำ
แผนงาน/โครงการต่างๆเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีกำหนด ในระหว่าง ปีการศึกษา 
256๔- 256๖ ในช่วงระยะเวลา ๓ ปี โดยคำนึงถึงการได้รับโอกาสทางการศึกษาและการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 ขอขอบคุณคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษา ผู้แทนชุมชน ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำนักเรียน  
ท่ีได้เสนอแนะ และให้ความร่วมมือในการจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี (256๔- 256๖) ของโรงเรียน
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาฉบับนี้  และหวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคล่ือนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการพัฒนา
การศึกษาโดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือการพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพตาม
ศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
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ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้พิจารณา 
และมีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๔-2566 

โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

เมื่อวันที่ 2๖ พฤษภาคม 256๔ ณ ห้องโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
จึงลงลายมือชื่อประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว้เป็นหลักฐาน 
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ส่วนท่ี 1  
บทนำ 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ คุณภาพผู้เรียนท่ีสังคมต้องการ  
 คุณภาพผู้เรียนท่ีสังคมต้องการ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ (หมายถึง สุขกาย สุขใจ) สติปัญญา ความรู้ (หมายถึง เป็นคนเก่ง) และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข(หมายถึงเป็นคนดีของคนรอบข้าง
และสังคม)” และในมาตรา 7 ท่ีว่า “ในกระบวนการ เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตสานึกท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริม สิทธิหน้าท่ี เสรีภาพ 
เคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีความภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ 
ส่วนรวมและของประเทศชาติรวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ภูมิ
ปัญญาไทยและความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง” และ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศทางการปฏิบัติงานของ กระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานใน
สังกัด โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต 
ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมี ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของ การ
พัฒนาประเทศได้ท้ังมิติความมั่นคง มติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นการรวบรวมปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนท่ีมี
ในปัจจุบันทุกด้านเพื่อนำไปสู่การเช่ือมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ โรงเรียน
เพื่อเกิดผลโดยองค์รวมในการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยสอดรับกับแผนพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายของรัฐท่ี
ได้ดำเนินการพัฒนาทางเศรษฐกิจ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาสังคม โครงสร้างทางการเมืองและจริยธรรม และ
นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีภารกิจท่ีจะต้อง
ดำเนินการจัดการและบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามเจตนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 
และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ และสนองนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาตาม
แนวการปฏิรูปท่ีได้ประกาศไว้อย่าง ชัดเจนและเป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ๔ ปี โรงเรียนได้ดำเนินการตามกระบวนการท่ี
กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนมาโดยตลอด จนประสบผลสำเร็จเป็นท่ีน่าพอใจ มีผลงานเป็นท่ี 
ประจักษ์ ชัดเจน และนักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับประเทศมากมาย มีครู และบุคลากร ทางการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อแผนพัฒนา สถานศึกษาฉบับเดิมหมดสถานภาพ
ตามกฎหมาย 4 ปี (ฉบับเริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ 25๖๐ – 256๓) 
  ดังนั้น โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา โดยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ร่วมกัน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาแผนพัฒนาโรงเรียน ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นและให้เกิดผลต่อการพัฒนา 
และบูรณาการ กระบวนการเรียนการสอนของครแูละของนักเรียนให้ก้าวหน้าไปสู่อนาคต และหวังว่า แผนพัฒนา
การศึกษาฉบับนี้ (พ.ศ.256๔ – 2566) จะเป็นเข็มทิศ เป็นนโยบายของแผนงานหลักเพื่อการบริหารจัดการ แนว
ทางการพัฒนา การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุ เต็มตามศักยภาพ อีกท้ังเป็นแนวทางการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน การบูรณาการตามหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพทุกมิติของบุคลากรไปสู่เป้าหมายและ
ความสำเร็จท่ีพึงประสงค์ร่วมกัน 



 
 

1.2 ข้อมูลทั่วไป  
1.2.1 ประวัติโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  ต้ังอยู่ระหว่างหมู่ท่ี ๑๒ (บ้านแก) และหมู่ท่ี ๑๑  (บ้านส้มโฮง)  
แต่อยู่ในเขตปกครองของบ้านแกหมู่ท่ี ๑๒ ถนนสัญจรพานิช ตำบล ธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์      
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ โทรศัพท์ ๐๔๓ ๘๙๐๒๗๒ ,๐๔๓๘๐๑๐๓๔  
โทรสาร.๐๔๓ ๘๓๐ ๓๐๑  Website  www.Bankhaeschool.com  
      เปิดสอนระดับช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  เนื้อที่ ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๕๐ ตารางวา 
เขตพื้นท่ีบริการ มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน รวมทั้งส้ิน ๔ หมู่บ้าน ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่น ๒ แบบ    
คือเขตเทศบาลตำบลธัญญา มี ๒ หมู่บ้านคือบ้านแกหมู่ท่ี ๑ และหมู่ ๑๒ เป็นเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา 
อีก ๒ หมู่บ้าน คือบ้านหัวแฮด หมู่ท่ี ๑๐ บ้านส้มโฮง หมู่ท่ี ๑๑ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังเมื่อวันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๔๖๕ เรียกช่ือ โรงเรียนประชาบาล 
กมลาไสย ๖ (วัดบ้านแก) มีหลวงพิพัฒน์กมลา เป็นนายอำเภอ เป็นผู้จัดต้ังโดยมีนักเรียนจากบ้านแก บ้านบ่อ    
บ้านสะอาด บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮง มาเรียน ครั้งแรกจำนวน  ๒๑๖  คน นายโหรย โพนวิบูลย์ เป็นครูใหญ่     
อาศัยศาลาวัดบ้านแกเป็นที่ทำการสอน 
  พ.ศ.  ๒๔๗๗   นักเรียนจากบ้านบ่อ บ้านสะอาด กลับไปเรียนท่ีบ้านของตน 
  พ.ศ.  ๒๔๘๑   เริ่มสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคารเอกเทศ บนพื้นท่ีดินปัจจุบันและต้ังช่ือโรงเรียน
ใหม่ว่า โรงเรียนประชาบาลกมลาไสย ๖ (เกษมวิทยสถาน) 
  พ.ศ.  ๒๕๐๐   เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านแกส่งเสริมวิทยา 
  พ.ศ.  ๒๕๑๗   เปล่ียนช่ือโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา พ.ศ. ๒๕๓๒    
เปิดทำการสอนระดับ อนุบาล 
  พ.ศ.  ๒๕๓๔   เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
1.2.๒ รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 

ปี พ.ศ.  
ที่ดำรงตำแหน่ง 

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

พ.ศ. ๒๔๖๖ นายโหรย  โพนวิบูลย์ ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๖๗ นายธรรม ทัศนภักดิ์ ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๗๐ นายจำปี ไชยจำนงค์ ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๗๓ นายศรี(เสรี)  สินธุศิริ ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๘๕ นายสุวัฒน์ แสงพรหม ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๔๙๒ นายนคร  บุระผากา ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๑๒ นายสมศักดิ์  คำประสาน ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๒๐ นายสุพจน์ นาชัยเพชร ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๒๒ นายสันต์  บุระผากา ตำแหน่งครูใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๓๒ นายสินชัย  ปัญญา ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ นายสินชัย  ปัญญา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ นายฉัตร  นาชัยเพชร ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๓-พ.ศ. ๒๕๖๓ นายประสงค์ บาลลา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
พ.ศ. ๒๕๖๓-ปัจจุบัน นายเฉลิมชัย ศรีชาติ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 

 

http://www.bankhaeschool.com/


 
 

1.2.3 ตราประจำโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
ความหมาย 
วงกลม 3 วง  หมายถึง การบริการด้านการศึกษาให้แก่หมู่บ้าน ในเขตบริการ 3 บ้าน 
คือ บ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮง 
รวงข้าวล้อมรอบวงกลม หมายถึง ความเจริญทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
สัญลักษณ์  รวงข้าวล้อมรอบวงกลม ๓ วง  
ปรัชญา  “ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ”( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี )   
คติพจน์/ปรัชญาโรงเรียน  “วิชา กีฬา วินัย” 
วิสัยทัศน์ “โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงส่ิงแวดล้อม  
                       มีความพร้อมด้านสุขภาวะ” 
อัตลักษณ ์ระดับขั้นพื้นฐาน “นักเรียนเป็นผู้มีสุนทรียภาพด้านดนตรีและกีฬา” 
เอกลักษณ ์“โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” 
สีประจำโรงเรียน   สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ มุ่งมั่น เจริญเติบโต 

   สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ความหวัง ความอ่อนน้อม ความเมตตา  
อักษรย่อ       ก.ฮ.ส 
วัฒนธรรมของโรงเรียน รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา ผูกพันร่วมกนัทำงานอย่างมีความสุข 
สมรรถนะหลักของโรงเรียน  1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์   2. การบริการท่ีดี  3. การพัฒนาตนเอง  4. การทำงานเป็นทีม 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน  ต้นยาง 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกคูณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.2.4 อาคารสถานที่  
         ประเภทอาคาร 

ท่ี ประเภทอาคาร แบบ 
จำนวน
ห้อง 

การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 

1 อาคารเรียน ป. 1 ฉ 6 ใช้เป็นห้องเรียน  

2 อาคารเรียน สปช. 105/ 26 
 

8 ใช้เป็นห้องเรียนระดับก่อน
ประถมศึกษา/ห้องประชุม/ 
ห้องพักคร ู

 

3 อาคารเรียน สปช. 105/ 29 
 

8 ใช้เป็นห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ
ทางภาษา/ห้องพักครู/
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

 

4 อาคารเรียน สปช. 105/ 29 
 

6 ใช้เป็นห้องเรียนระดับ
มัธยมศึกษา/ห้องเรียนรวม/
ห้องพักครู/ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

5 อาคารอเนกประสงค์ สปช. ๒05/ 26 
 

1 ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
ห้องพลศึกษา 

 

6 โรงอาหาร กส.3 1 ใช้เป็นโรงอาหาร  

7 อาคารช่ัวคราว กส.401 4 ใช้เป็นห้องดนตรี ชำรุดรอจำหน่าย 

8 ส้วม สปช. 601/ 26 
 

5 เป็นห้องส้วม  

9 ส้วม สปช. 601/ 26 6 เป็นห้องส้วม  

10 ส้วม สปช. 601/ 26 4 เป็นห้องส้วม  

11 ส้วม สปช. 601/ 26 4 เป็นห้องส้วม  

12 ห้องสมุด อนุบาล 1 ห้องสมุด/ห้องอาเซียน 
/ห้องเรียนรวม 

 

 
ห้องปฏิบัติการ 
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑   ห้อง 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑   ห้อง 
ห้องสมุด                            จำนวน ๑   ห้อง 
ห้องอาเซียน                        จำนวน ๑  ห้อง 
ห้องเรียนเรียนรว่ม                 จำนวน  ๑  ห้อง 
 

 



 
 

1.๒.๕ อาคารห้องปฏิบัติการพิเศษ/ระบุการใช้งาน 

ท่ี ห้องปฏิบัติการ จำนวน 
ใช้ในการ
เรียน-สอน 

ใช้งานบริหาร รวมทั้งหมด 

๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๓ ๒๐ ๓ ๒๓ 
๒ ห้องพักครู  ป. 4-6  ๓ - ๓ ๓ 
๓ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๑ ๑ - ๑ 
๔ ห้องประชุม ๑ ๑ - ๑ 
๕ ห้องวิชาการ ๑ - ๑ ๑ 
๖ ห้องสมุด ๓ - ๒ ๒ 
๗ ห้องสมุด ไอซีที ๑๐ ๑๐ - ๑๐ 
๘ ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ๑ - ๑ 
๙ ห้องงานงบประมาณ ๑ - ๒ ๒ 

๑๐ ห้องวิชาการอนุบาล ๑ - ๑ ๑ 
 รวมทั้งหมด ๔๗ ๓๓ ๑๔ ๔๗ 

สรุป   คอมพิวเตอร์ท้ังหมด  ๔๗ เครื่อง 
        ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ๓๓ เครื่อง 
        ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๑๔ เครื่อง 
        จำนวนนักเรียนท่ีสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาท่ีรายงาน  
        เฉล่ีย ๘๐ คน ต่อวัน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๗ ของนักเรียน 
1.๒.๖ ข้อมูลครุภัณฑ์เคร่ืองฉายโปรเจคแตอร์ 

ท่ี ห้องปฏิบัติการ จำนวน ใช้ในการเรียน-สอน ใช้งานบริหาร 
๑ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ๑  
๒ ห้องประชุม ๑ ๑ 
๓ ห้องเรียนรวม ๑ ๑  

 รวมทั้งหมด ๓ ๓  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

1.๒.๖ ข้อมูลครุภัณฑ์โทรทัศน์ ชุด DLIT   

ท่ี ชั้น 
จำนวน
ทั้งหมด 

ใช้ในการเรียน-สอน หมายเหตุ 

๑ อนุบาล ๑ ๑ ๑ ใช้สอน 

๒ อนุบาล  ๒ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 

๓ อนุบาล ๓ ๑ ๑ ใช้สอน 

๔ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 

๕ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 

๖ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 

๗ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑ ใช้สอน 

๘ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕ ๑ ๑ ใช้สอน 

๙ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 

๑๐ ห้องอาเซียน ๑ ๑ คอมพิวเตอร์ 

๑๑ ห้องประชุม ๑ ๑ สอน/ประชุม 

1.๒.๗ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนคร้ัง/ป ี
๑. ห้องสมุด ๒๔๐/ครั้ง/ป ี
๒. ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๔. ห้องวิทยาศาสตร์ ๕๐/ครั้ง/ป ี
๕. ห้องอาเซียน/ห้องเรียนรวม ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๖. โรงอาหาร ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๗. แหล่งเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ( สวนเกษตร) ๕๐/ครั้ง/ป ี
๘. สนามเด็กเล่น  BBL ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๙. สระว่ายน้ำ ๔๐/ครั้ง/ป ี
๑๐. ห้องสมุดลิง ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๑๑. บ้านต้นไม้ ๒0๐/ครั้ง/ป ี
๑๒. เรือนปั้น ๒0๐/ครั้ง/ป ี

 
 
 
 
 
 



 
 

1.๒.๘ ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 ๑. สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เป็นหมู่บ้านแกหมู่ท่ี ๑๒ และบ้านส้มโฮงหมู่ท่ี ๑๑  
มีประชากรประมาณ ๓,๒๔๑ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดป่าทิพวัน อาชีพหลักของชุมชน คือ  
ทำนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยท่ัวไป คือ ประเพณีบุญบั้งไฟ 
 ๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ อาชีพหลัก คือ รับจ้าง พนักงานบริษัท 
 ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ต่อปี  ๕๐,๐๐๐ บาทจำนวนคนเฉล่ีย
ต่อครอบครัว ๕ คน 
 ๓. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
             พื้นท่ีโดยรอบหมู่บ้านเหมาะแก่การปลูกข้าวและอยู่ในเขตชลประทาน เขื่อนลำปาว มีแหล่งน้ำธรรมชาติ
เป็นลำน้ำขนาดใหญ่มีจุดเริ่มต้นท่ีตำบลฆ้องชัย ไหลผ่านตำบลธัญญา ออกสู่แม่น้ำชีท่ีตำบลเจ้าท่า มีช่ือว่า กุดวังซอ 
เป็นแหล่งน้ำท่ีมีปลาชุกชุมโดยเฉพาะฤดูฝน ประชากรประกอบอาชีพทำนาข้าว โดยทำได้ปีละ 2 ครั้ง คือนาปี และ
นาปรัง คิดเป็นเกษตรกรทำนา 98 % ค้าขาย 0.5 % รับจ้าง 0.5 % รับราชการ 1 % ท้ังนี้การค้าขายหรือรับจ้าง
นั้นจะทำเมื่อเสร็จจากฤดูการทำนาแล้วเท่านั้น ประชากรร้อยละ 100 นับถือศาสนาพุทธ วัฒนธรรมประเพณีมี
เฉพาะแต่ละเดือนท่ีเรียกว่า พระเพณี 12 เดือน (ฮีต : จารีต 12 เดือน) ตามประเพณีของชาวอีสาน เช่น เดือนอ้าย 
(เดือน 1) เดือนยี่ (เดือน 2) เดือนสาม เดือนส่ีฟังเทศน์มหาชาติ(พระเวสสันดร) เดือนห้าประเพณีสงกรานต์  
เดือนหกประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นต้น    
           โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นสถานท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนอยู่หลาย
แหล่ง เช่น แหล่งศูนย์เกษตร โรงงานปุ๋ยชีวภาพ บ่อเล้ียงจระเข้ บ่อเล้ียงปลา ทางโรงเรียนได้มีการใช้แหล่งเรียนรู้
ดังกล่าวเป็นประจำ นอกจากนั้นทางโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองร่วมกัน
ต้ังกองทุนศรีแสนดีประชาร่วมใจ กองทุนรัตนมณี คณะครูผู้มีจิตศรัทธา เป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละปี
การศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนมอบทุนการศึกษา ๑๕๔ ทุน เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน  
๘๒,๒๘๐  บาท 
           ชุมชนมีความสัมพันธ์กับสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี ประชากรจบการศึกษาภาคบังคับ ท้ัง ป.๔ ป.๖  และ
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ท้ังเรียนในระบบและเรียนในศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๑.๓ โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
นายเฉลิมชัย ศรีชาติ  

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
นายพยอม โพนไสว 

 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
นางฉริสา  จุลทะกอง 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 

 
1. งานหลักสูตรสถานศึกษา 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
นางเริงฤดี กมลคร (ปฐมวัย) 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
   การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
นายแผน ปัญญา 
นางเริงฤดี กมลคร (ปฐมวัย) 
3. งานจัดการเรียนการสอน 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
4. งานวัดผลประเมินผลการศึกษา 
นายพิชิตชัย  ดอนสินบูรณ์ 
5. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา - นางสาวอรยุพา พลโสดา 
6. งานพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรียนรู้  - นายพยอม โพนไสว 
7. งานนิเทศการศึกษา 
นางสาวผ่องพรรณ เพียรมงคล 
8. งานแนะแนว 
นางสาวไพวรรณ มณีศร ี
9. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
นางสาวผ่องพรรณ เพียรมงคล 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
นางเริงฤดี กมลคร (ปฐมวัย) 
10. งานสง่เสริมชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวชิาการ และงาน
ประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการ - นายพยอม โพนไสว 
11. งานสง่เสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการ - นางอุไรวรรณ ชศูรีย่ิง 
12. งานจัดทำระเบียบแนว
ปฎิบัติงานวิชาการ 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
13. งานห้องสมุดโรงเรียน 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
14. งานพัฒนาสือ่และเทคโนโลยี 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
15. งานคัดเลอืกหนังสือ แบบเรียน 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
 

 

1. งานวางแผนอัตรากำลัง  
สรรหา บรรจุแต่งต้ัง การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
2. งานการลาทุกประเภท การ
ประเมินผลการปฎิบัติงาน 
นางเริงฤดี กมลคร  
3. งานการดำเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
นางเริงฤดี กมลคร  
4. งานจัดระบบและการจัดทำ
ทะเบียนประวัติบุคลากร 
นางเริงฤดี กมลคร  
นางสาวชลลัดดา บรรพรม 
5. งานส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมสำหรับข้าราชการครู 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางสาวชลลัดดา บรรพรม6 
6. การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
นางเริงฤดี กมลคร  
7. งานส่งเสริมการประเมินวิทย
ฐานะ ส่งเสริมยกย่องเชิดชู
เกียรติ การขอใบอนุญาต การ
เสนอขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
นางเริงฤดี กมลคร  
8. งานหัวหน้าระดับสายชั้น 
หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นท่ี 1 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นท่ี 2 
นางสาวอรยุพา พลโสดา 
หัวหน้าสายชั้นช่วงชั้นท่ี 3 
นายแผน ปัญญา 
 

1. การจัดทำแผน
งบประมาณและคำขอ
ต้ังงบประมาณ 
นายพยอม โพนไสว 
2. งานการเงิน 

นางฉริสา  จลุทะกอง 
3. งานการจัดทำหรือหา
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน
และรายงาน 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
4. งานพัสดุ 
นายพยอม โพนไสว 
5. งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
จัดทำและจัดหาพัสดุ 
นางสาวไพวรรณ มณีศร ี
6. การจัดทำแผน 
ปฎิบัติการ  
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
7. การปฏิบัติงานอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย
เก่ียวกับกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
8. งานรายได้/ระดม
ทรัพยากรการศึกษา 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 

1. การพัฒนาระบบเครือขา่ยข้อมูล
สารสนเทศ 
นางสาวชนกฤทัย  หาญอาษา 
นางสาวสมใจ คำคง 
2. งานประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายสถานศึกษา งานจัดระบบ 
การบริหาร - นางอุไรวรรณ ชูศรีย่ิง 
3. งานวางแผนการบริหารการศึกษา 
นายแผน ปัญญา 
4. งานการดำเนินงานธุรการ 
นายกมล มุนตะทุม  
นางสาวสมใจ คำคง 
5. งานอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อม  นายพยอม โพนไสว 
นายสันติ โทฮาด 
6. งานส่งเสริมประชาธิปไตย 
นายแผน ปัญญา 
7. งานส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรม 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 
8. งานอนามัยโรงเรียน 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
9. งานคณะกรรมการสถานศึกษา/
สัมพันธ์ชุมชน  นายพยอม โพนไสว 
10. งานกิจกรรมนักเรียน 
นางอุไรวรรณ ชูศรีย่ิง นายแผน ปัญญา 
ระบบดูแลนักเรียน 
นายแผน ปัญญา นางสาวสมใจ คำคง 
11. งานโภชนาการ(อาหารกลางวัน-นม)  
นางกุหลาบ  ดอนชัย 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
12. งานกีฬาและนันทนาการ 
นายนิติกรณ์ นารี นายแผน ปัญญา 
13. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด นายแผน ปัญญา 
14. งานควบคุมภายใน 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
15. งานสหกรณ์โรงเรียน 
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์ 
 
 คุณภาพนักเรียน 



 
 

1.4 จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (อัตรากำลังปีการศึกษา 2๕๖๔) 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ
ตำแหน่ง/
วิทยฐานะ 

วุฒ ิ วิชา เอก วิชาที่สอน 

๑. นายเฉลิมชัย ศรีชาติ ๔๙ คศ.๓ กศ.ม. การบริหารการศึกษา  
๒ นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง ๕๙ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๓ นางกุหลาบ  ดอนชัย ๕๙ คศ.๓ ค.บ. ประถมศึกษา อนุบาล 
๔ นายพยอม  โพนไสว ๕๖ คศ.๓ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ/สังคม/การงาน 
๕ นางผ่องพรรณ เพียรมงคล ๕๘ คศ.๓ ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
๖ นางสาวอรยุพา  พลโสดา ๕๔ คศ.๓ ค.ม. หลักสูตร ศิลปะ/ประวัติศาสตร์/

หน้าท่ีฯ 
๗ นางฉริสา  จุลทะกอง ๕๔ คศ.๓ วท.ม. ชีววิทยาศึกษา ทุกวิชา 
๘ นางสมบูรณ์     หันชัยเนาว์ ๕๑ คศ.๓ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๙ นางสาวไพวรรณ  มณีศรี ๕๐ คศ.๓ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

๑๐ นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส ๔๘ คศ.๓ ศษ.ม บริหารการศึกษา ทุกวิชา 
๑๑ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด ๔๔ คศ.๓ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ทุกวิชา 
๑๒ นายแผน    ปัญญา ๔๓ คศ.๓ กศ.ม. พลศึกษา วิทยาศาสตร์ 
๑๓ นางเริงฤดี  กมลคร ๔๑ คศ.๓ ค.บ. ปฐมวัย ปฐมวัย 
๑๔ นายสันติ โทฮาด ๔๔ คศ.๒ ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ ศิลปะ/สังคม/การงาน 
๑๕ นางทิพวรรณ  บรรพบุตร ๓๓ คศ.๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คอมพิวเตอร์/

วิทยาศาสตร์ 
๑๖ นายนิติกรณ์ นารี ๓๔ คศ.๑ ค.บ. พลศึกษา สุขศึกษา/พลศึกษา 
๑๗ นางสาวสายใจ พวงเพชร ๓๘ คศ.๑ ศษ.ม บริหารการศึกษา ปฐมวัย 
๑๘ นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์ ๓๒ ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
๑๙ นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา ๒๕ ครูผู้ช่วย ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 

จำนวนครู และบุคลากรทางการศึกษา (ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างช่ัวคราว จำนวน 5 คน)  

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล อาย ุ วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา งบประมาณ 
๑ นางสาวสมใจ    คำคง   ๔๒ ศศ.บ รัฐศาสตร์ พี่เล้ียงเด็กพิการ สพฐ. 
๒ นายกมล   มุนตะทุม   ๓๖ ค.บ คอมพิวเตอร์ศึกษา เจ้าหน้าท่ีธุรการ สพฐ. 
๓ นางสาวชลลัดดา บรรพรม ๓๑ ค.บ ภาษาไทย อนุบาล ๑ งบอุดหนุนท่ัวไป 
๔ นางสาวจันทิมา   ใจจุลละ ๓๒ ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ทุกวิชา  งบอุดหนุนท่ัวไป 
๕ นายสุรชัย    ไกรหลง ๒๖ ศษ.บ ดนตรีคีตศิลป์ 

ไทยศึกษา 
ทุกวิชา  งบอุดหนุนท่ัวไป 

 

 

 
 
 



 
 

๑.๕  ข้อมูลนักเรียน 
    ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้ 

 ๑. จำนวนนักเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  ๓๑๐ คน 
 ๒. จำนวนนักเรียนในโรงเรียนท้ังส้ิน ๓๑๐ คน จำแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน ดังนี้ 

ระดับช้ัน 
จำนวน
ห้อง 

เพศ 
`รวม ครูประจำช้ัน 

ชาย หญิง 
อนุบาล.๑ ๑ ๘ ๑๑ ๑๙ นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 
อนุบาล ๒ ๑ ๑๑ ๑๒ ๒๓ นางกุหลาบ  ดอนชัย 
อนุบาล ๓ ๑ ๑๐ ๖ ๑๖ นางเริงฤดี   กมลคร 

รวม  อบ.1-2 ๓ ๒๙ ๒๙ ๕๘  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๑ ๑ ๗ ๗ ๑๔ นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๒ ๑ ๗ ๗ ๑๔ นางสาวจันจิมา  ใจจุลละ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๓ ๑๑ ๒๔ นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๑ ๑ ๑๒ ๖ ๑๘ นางฉริสา จุลทะกอง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓/๒ ๑ ๑๑ ๖ ๑๗ นางสาวสายใจ พวงเพชร 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔ ๑ ๑๑ ๑๑ ๒๒ นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๑ ๑ ๑๓ ๕ ๑๘ นางทิพวรรณ  บรรพบุตร 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๕/๒ ๑ ๑๒ ๕ ๑๗ นางสาวอรยุพา  พลโสดา 

นายสุรชัย ไกรหลง 
ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี ๖/๑ ๑ ๑๐ ๑๐ ๒๐ นางสมบูรณ์     หันชัยเนาว์ 
ช้ันประถมศึกษาป่ีท่ี ๖/๒ ๑ ๑๐ ๑๐ ๒๐ นางสาวผ่องพรรณ  เพียรมงคล 

รวม ป.1-6 ๑๑ ๑๐๖ ๗๘ ๑๘๔  

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ๑ ๑๒ ๙ ๒๑ นางสาวไพวรรณ  มณีศรี 
นายแผน  ปัญญา 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๒ ๑ ๑๔ ๘ ๒๒ นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง  
นายสันติ โทฮาด 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ๑ ๑๔ ๑๑ ๒๕ นายพยอม  โพนไสว 
นายพิชิตชัย  ดอนสินบูรณ์ 

รวม ม.1-3 ๓ ๔๐ ๒๘ ๖๘  
รวมทั้งหมด ๑๖ ๑๗๕ ๑๓๕ ๓๑๐  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.6 ผลการดำเนินการ 
ผลงานโรงเรียน ครูที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตร และผลงานดีเด่นต่างๆ ปีการศึกษา  256๓ 
ผลงานดีเด่นที่โรงเรียนได้รับ 

ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อผลงาน / รางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๑ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้
สุขภาพ จากศูนย์อนามัย ๗ 

กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข 

๒ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น  

ปีท่ี ๔ ติดต่อกัน ประจำปี ๒๕๖๓ 

กระทรวงแรงงาน 

๓ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ผลการประเมินภายนอก(สมศ)  
รอบท่ี ๔ ระดับดีมาก มาตรฐานความ
โดดเด่น(Challenging Standard) 
“การส่งเสริมดนตรีไทย”เป็นต้นแบบมี
ความโดดเด่นได้รับการยอมรับ 
ระดับชาติ C2 

สำนักรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

(องค์การมหาชน) 

ผลงานดีเด่นด้านต่างๆของครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อผลงาน / รางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๑ นางเริงฤดี กมลคร ชนะเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผลงานนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) 

ท่ี ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อผลงาน / รางวัล หน่วยงานที่มอบ 

๑ เด็กหญิงอาทิตยา ยะไวทย์ ได้รับโล่ เด็กและเยาวชนดีเด่น  

ประจำปี ๒๕๖๓ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒ เด็กชายสิทธิชาติ ชาติบุตร ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ ระดับดี  

ระดับมัธยมศึกษา  

กระทรวงวัฒนธรรม 

๓ เด็กชายธนากร นาจำรัส ได้รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบ ระดับดี  

ระดับประถมศึกษา  

กระทรวงวัฒนธรรม 

๔ เด็กหญิงศศิกานต์ ของหอม ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวนิิต” 
ระดับจังหวัด 

วัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ 

๕ เด็กหญิงพิชามญช์ุ  คำวิโส ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นเนื่องในวัน
เด็กแห่งชาติ  

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 

1.6.2 ผลการทดสอบระดับชาติ O-net 
ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
     1) ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2563 

ความสามารถ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษา 44.59 47.76 47.46 
ด้านคำนวณ 51.00 41.30 40.47 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 47.79 44.53 43.97 
     2) การเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

ความสามารถ ปีการศึกษา 
2562 

ปีการศึกษา 
2563 

ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ด้านภาษา 46.69 44.59 -2.1 
ด้านคำนวณ 56.57 51.00 -5.53 

รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 51.63 47.79 -3.84 
    ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 51.65 56.28 56.20 
คณิตศาสตร์ 26.50 30.16 29.99 
วิทยาศาสตร์ 36.14 38.89 38.78 
ภาษาอังกฤษ 33.50 43.67 43.55 

เฉลี่ย 4 สาระ 39.95 42.25 42.13 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 41.32 51.65 10.33 
คณิตศาสตร์ 23.20 26.50 3.30 
วิทยาศาสตร์ 36.25 36.14 -0.11 
ภาษาอังกฤษ 25.20 33.50 8.30 

เฉลี่ย 4 สาระ 31.49 39.95 21.82 
    



 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
       1) ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 47.87 54.81 54.29 
คณิตศาสตร์ 18.59 25.90 25.46 
วิทยาศาสตร์ 27.91 30.14 29.89 
ภาษาอังกฤษ 27.21 34.85 34.38 

เฉลี่ย 4 สาระ 30.40 36.43 36.01 
 2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 57.75 47.87 -9.88 
คณิตศาสตร์ 20.67 18.59 -2.08 
วิทยาศาสตร์ 29.13 27.91 -1.22 
ภาษาอังกฤษ 26.50 27.21 0.71 

เฉลี่ย 4 สาระ 33.51 30.40 -3.11 
   ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  

1) ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 92.80 74.13 74.14 
การอ่านรู้เรื่อง 93.30 72.23 71.86 
เฉลี่ยรวม 93.05 73.20 73.02 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดี 

  2) การเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  
 ปีการศึกษา 2562 - 2563 

รายวิชา 
คะแนนเฉล่ีย  

ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง 87.54 92.80 +5.26 
การอ่านรู้เรื่อง 93.85 93.30 -0.55 
เฉลี่ยรวม 90.96 93.05 +2.09 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก  



 
 

1.6.3 ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
 ๑. การศึกษาปฐมวัย 

ด้าน คุณภาพ 
๑.  คุณภาพของเด็ก ดีมาก 
๒.  กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีมาก 
๓.  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก 

 

จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพของเด็ก 
  ๑. เด็กมีร่างกายแข็งแรง เคล่ือนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีสุขนิสัยท่ีดี โดยเด็กได้ออกกำลังกาย เช่น ฝึกการเคล่ือนไหวในน้ำ 
เต้นฮูล่าฮู๊ปเพื่อสุขภาพ เล่นสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคคลบาท เล่นผ่าน 
ฐานลูกเสือต่างๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น รู้จักรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เด็กรู้จักล้างมือ ๗ ขั้นตอน แปรง 
ฟันหลังอาหาร รู้จักใช้ส่ิงของส่วนตัว แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เด็กได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจากครู  
และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา รู้จักการระมัดระวังตนไม่ได้รับการบาดเจ็บและ 
อุบัติเหตุ ซึ่งสถานศึกษามีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของเด็ก ได้ดำเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์จนกระท่ังเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
  ๒. เด็กมีอารมณ์แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ควบคุม และกล้าแสดงออก เด็กมีความ 
สนุกสนานจากการละเล่นพื้นบ้าน การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ การร้องเพลง ได้รับการปลูกฝังให้รักษ์ดนตรี 
ไทย มีความสามารถในการฟ้อนรำ เป่าแคน ตีกลอง ได้แสดงบนเวทีท้ังในสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” ซึ่งสถานศึกษาเป็นโรงเรียนดนตรีไทย  
๑๐๐ % เด็กช่ืนชอบการทำงานศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งเด็กมีความสามารถ มีผลงานรางวัลเหรียญทอง  
การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ และปั้นดินน้ำมัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
  ๓. เด็กมีทักษะการแสวงหาความรู้ได้ การสำรวจ การคิดรวบยอด โดยเด็กเรียนรู้จากการทำ 
โครงงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก กิจกรรมรหัสลับไข่ไดโนเสาร์ เด็กได้สำรวจเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
ท่ีหลากหลาย เช่น ศูนย์กสิกรรม ไทกาฬสินธุ์ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) เด็กมีนิสัยรักการอ่าน ใช้ 
เวลาว่างในมุมหนังสือ และยืมหนังสือนิทานภาพกลับไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองท่ีบ้านสม่ำเสมอ เด็กมีจินตนาการ
สร้างสรรค์ ช่ืนชอบการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ เช่น เครื่องเขย่าเสียงจากมะตูม หุ่นถุงมือ เด็กมีสมาธิ ได้รับการฝึก
โดยเย็บปักกระดุม เย็บตุ๊กตาผ้า ส่งต่อลูกแก้วโดยใช้ช้อนไม่ให้ลูกแก้วตก เป็นต้น 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัดให้ความสำคัญ 

กับการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็นเครือข่ายของ 

สถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียน 

และสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดทิพวัน สนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา  
ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และระดม 

ทุน(บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการเข้าประกวด การแข่งขันทางวิชาการของเด็ก และส่งเสริมให้เด็ก 

รักษ์ดนตรีไทย สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” จึงถือได้ว่าโรงเรียนบ้าน 



 
 

แกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีจุดเด่นซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเอื้อต่อ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้รับรางวัลจากการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น รางวัลโรงเรยีนดนตรี 
ไทย ๑๐๐% จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จาก 

กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกัน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ  
และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  ๑. ครูเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี เอาใจใส่ในการดูแลเด็ก ครูส่วนใหญ่จบการศึกษาปฐมวัย หรือ 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านสมวัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
อบรมให้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครแูละผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการของเด็กอย่างสมำ่เสมอ 
  ๒. ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีมีพัฒนาการด้านรา่งกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ โดยนำเด็กออก 
กำลังกายด้วยการเต้นฮูล่าฮู๊ป แอโรบิค เกมการละเล่นพื้นบ้าน เล่นสนามเด็กเล่น บ้านต้นไม้ เรือนปั้น  
ฐานลูกเสือ และฝึกการทรงตัวในสระว่ายน้ำ ส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และบริโภคผักสวน 
ครัวที่เด็กช่วยกันปลูกและดูแล และครูส่งเสริมเด็กในเรื่องดนตรีไทย การร้องเพลง การฟอ้นรำ สอดคล้องกับ 
เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา “โรงเรียนส่งเสริมดนตรีไทย” 
  ๓. ครูจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง ได้คิด สังเกต  
สำรวจ แก้ปัญหา เช่น โครงงาน การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ตามความสนใจของเด็ก กิจกรรม BBR แยกขยะการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกจิต มีสมาธิ เช่น เย็บกระดุม เย็บตุ๊กตาผ้า รู้จักการสืบเสาะ เช่น  
หารหัสลับไข่ไดโนเสาร์ เป็นต้น อีกท้ังยังนำเด็กเข้าเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น สนามเด็กเล่น BBL 
ตามรอยพระยุคคลบาท บ้านต้นไม้ เรือนปั้นดินน้ำมัน ดินเหนียว ศูนย์กสิกรรมไทกาฬสินธุ์ นั่งรถไฟสาย 
ขอนแก่น-หนองคาย เป็นต้น โดยครูมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
  ๔. ครูจัดทำส่ืออย่างหลากหลายโดยจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดทำส่ือ เช่น รอก 
กะลามะพร้าว อุปกรณ์เดินกะลา บล็อกไม้จากไม้มะขาม บัตรคำ บัตรภาพ หุ่นนิ้วมือ จิกซอว์ เกมบิงโก  
ตัวอักษร สมุดมะเฟือง ปฏิทินหรรษา  หุ่นจากกล่องกระดาษ หมวกรูปสัตว์ เกมการศึกษา ส่วนประกอบ 
ต้นไม้ เป็นต้น มีการจัดเก็บส่ือท่ีเป็นระเบียบสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของเด็ก  
  ๑. ความมีระเบียบวินัย  
  ๒. ทักษะการส่ือสาร 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  ครูบางส่วนบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง งานวิจัยบางส่วนไม่ 
สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนตามสภาพจริง และการใช้เครื่องมือในการประเมินผลยังไม่หลากหลาย 
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านคุณภาพของเด็ก 
  ๑. เด็กควรได้รับการส่งเสริมด้านความมีระเบียบวินัย รู้จักการอดทนรอคอยการปฏิบัติตาม 
คำส่ังของผู้อื่น โดยการส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติตนให้มีความเป็นระเบียบ สร้างข้อตกลงใน 
ห้องเรียน โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในข้อกำหนด เล่านิทานหรือร้องเพลงเกี่ยวกับระเบียบวินัย จัดให้เด็กมี 
ระเบียบในการเข้าแถว การรู้จักอดทนรอคอยในการรับส่งผลงาน การรอรับประทานอาหารพร้อมเพื่อน เป็นต้น 
ช่ืนชมเม่ือเด็กประพฤติดี กล่าวยกย่องเด็กต่อหน้าเพื่อน ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และฝึกฝนให้เด็ก 
ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  



 
 

  ๒. เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสาร จัดกิจกรรให้เด็กได้พูดคุย  
แสดงความรู้สึก ความต้องการ กระตุ้นให้เด็กได้รู้จักตั้งคำถาม และให้เด็กได้ตอบคำถาม จัดกิจกรรมให้เด็ก 
อธิบายส่ิงท่ีกำลังเล่นหรือปฏิบัติอยู่ เล่าเรื่องเรียงตามลำดับเหตุการณให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยจัดกิจกรรมเล่า 
เหตุการณ์ข่าวสารในชีวิตประจำวัน เล่านิทาน เป็นต้น 
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ป ี 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
สม่ำเสมอ ระบุเด็กท่ีมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้มีความชัดเจน บันทึกปัญหา  
และแนวทางแก้ไข เมื่อปัญหาเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งควรจัดทำวิจัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  
พร้อมท้ังจัดหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด และควรพัฒนาเครื่องมือ 
ในการประเมินพัฒนาการเด็กให้มีความหลากหลายข้ึน เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบบันทึกคำพูดเด็ก  
แบบตรวจช้ินงานเด็ก เป็นต้น 
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 คุณภาพของเด็ก  
  สถานศึกษามีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ด้วยสถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ซึ่งมี 
ผลพัฒนาคุณภาพเด็กระดับคุณภาพดีมากให้มีการยกระดับคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้น ควรมีการจัดทำนวัตกรรมใน 
การพัฒนาคุณภาพเด็ก ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก โดยมีการจัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ระบุปัญหา ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันจากผู้อื่น จัดทำและทดสอบนวัตกรรม  
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประเมินส่ือ เทคโนโลยี ปรับปรุงตรวจสอบ และ 
เผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ โดยควรมีการดำเนินงานพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับ 

สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่าย เช่น 

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 

  ชุมชนบ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮงและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคี  
มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง 

วิทยา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาด้วยดีมาตลอด เช่น ชุมชนจัด 

ผ้าป่าสามัคคีหาเงินจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ สร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องสมุดลิง และ 

สนับสนุนเงินในการท่ีสถานศึกษาจัดส่งผู้เรียนเข้าประกวด แข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ทางวัดสว่าง 

โพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายให้ 
การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนครู 
  กรณีตามท่ีกล่าวมานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในระดับปฐมวัย ระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีสถานศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  ๑. ประชุม ช้ีแจง แสดงเหตุผล ถึงความจำเป็น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ 



 
 

บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มีความ 
ตระหนักในการพฒันาคุณภาพการศึกษาการ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน  
  ๒. กำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีชุมชนประสงค์จะสนับสนุน ไว้ใน แผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือ 
ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานท่ีชัดเจน (อาจกำหนด 
เป็นโครงการต่อเนื่อง) 
  ๓. กำหนดบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดย 
ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  หากรูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือ 
บรรลุตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี 
การสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีหลักฐานร่องรอยเชิง 
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจถือได้ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
  ครูจัดทำนวัตกรรม การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างเด็กปฐมวัย โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้ได้รับ 
การคัดเลือกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติและผลงานดีเด่น ด้านการดูแลการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้ังนี้ควรมีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยการระบุปัญหาท่ีมาของการจัดทำนวัตกรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในช้ันเรียนอย่างแท้จริง บันทึกผลการแก้ปัญหาดังกล่าว พิสูจน์นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นนั้นเมื่อนำไปใช้จะได้ผล 
ตามท่ีต้องการหรือไม่ โดยการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประเมินส่ือ เทคโนโลยี  
ปรับปรุงตรวจสอบ และเผยแพร่ขยายผลให้แก่ผู้อื่นต่อไป 
๒. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้าน คุณภาพ 
๑. คุณภาพของผู้เรียน  ดีมาก 
๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีมาก 
๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดีมาก 

 

จุดเด่น  
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐาน ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และตามกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น ตามระดับช้ันท่ีศึกษา จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน มีพัฒนาการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกวา่ 
ระดับประเทศ และผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ รวมความสามารถท้ัง ๓ ด้าน ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
  ๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดย 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น ในช่วงระยะเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ระหว่างพักกลางวัน  
และหลังเลิกเรียน หรือในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะเห็นได้จากสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้ 
เรียนรู้เป็นจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์ เช่น การว่ายน้ำ การเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การเต้นแอโรบิก การ 



 
 

เล่นละครภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การโต้วาที การฟ้อนรำ การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ เป็นต้น 
  ๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้เล่นดนตรีทุกคน ทุกระดับช้ัน โดยสถานศึกษามีนโยบายว่า ผู้เรียน 
ทุกคนต้องเล่นดนตรีได้ อย่างน้อยคนละ ๑ อย่าง เป็นโรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี ผู้เรียนได้รับโล่รางวัล 
โรงเรียนดนตรไีทย ๑๐๐ % และผู้เรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ ปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน ๕ รางวัล 
  (๑) เด่ียวซออู้ ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
  (๒) เด่ียวซอด้วง ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
  (๓) บรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
  (๔) เด่ียวจะเข้ ม.๑-๓ รางวัลชนะเลิศ 
  (๕) ขับร้องเพลงไทย ป.๑-๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
  ๔. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีจิตอาสาในการทำ 
ความดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีค่านิยมตามหน้าท่ี 
เด็กไทย ๑๐ ประการ มีค่านิยมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมา 
คารวะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีความมนุษยสัมพันธ์ มีปฏิสันถารกับผู้มาเยือน กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร เรียน 
และเล่นอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ด้วยความรู้รักสามัคคี 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ให้ 
ความสำคัญกับการจัดการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็น 
เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ 
ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอน 
ภาษาอังกฤษ ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยชุดวงเครื่องสายผสมขิม และระดมทุน (บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริม 
สนับสนุนการเข้าประกวด การแข่งขันกิกรรมทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำ 
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ให้ความสำคัญกับการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามี 
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด 
การศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดทิพวัน  
สนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน  
สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และระดมทุน(บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการเข้า 
ประกวด การแข่งขันทางวิชาการของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ดนตรีไทย เล่นเครื่องดนตรี และขับร้อง 
เพลงไทย ซึ่งส่งเสริมจนผู้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียน 
ส่งเสริมศิลปะดนตรี” นอกจากนี้สถานศึกษาได้รับรางวัลจากการพัฒนาด้านต่างๆ เช่น รางวัลโรงเรยีนดนตรี 
ไทย ๑๐๐% จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จาก 
กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกัน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ  
และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จึงถือได้ว่าโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีจุดเด่นซึ่งเป็นปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมดนตรีไทยให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนเล่นดนตรีไทย ร้องเพลง 



 
 

ไทย และผู้เรียนมีความสามารถเล่นดนตรีได้ และร้องเพลงไทยได้ พร้อมท้ังได้รับรางวัลจาการประกวด 
แข่งขันเล่นดนตรีไทย ขับร้องเพลงไทยระดับชาติ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
  ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
  การใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงให้ครบทุกห้องเรียนและทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู ้
ข้อเสนอแนะ  
 ด้านคณุภาพของผู้เรียน 
  ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น  
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ท้ัง ๔ ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้ผู้เรียน 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ตามระดับช้ันท่ีศึกษา  
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา มีปัญหาคล้ายคลึงกันหลาย 
แห่ง กล่าวคือ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ การจัดหาครูเจ้าของภาษามีข้อจำกัดหลายประการ ตลอดท้ังครูสอน 
ภาษาอังกฤษมีความเช่ียวชาญไม่เพียงพอ และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดท้ัง ขาดแรงจูงใจในการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีดี ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรจัดหา และพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
และเพียงพอ ให้สอดคล้องกับบริบท สภาพจริงของผู้เรียน สภาพจริงของสถานศึกษา และสภาพสังคมภายนอก 
ท่ัวไป 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และสร้าง 
แรงจูงใจต่อผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจมีข้อตกลงความร่วมมือใน 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน กับ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมีการ 
แลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน ท้ังนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียน และสร้าง 
บรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้ ตลอดท้ัง มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันในบางโอกาส เช่น การจัดการ 
เรียนรู้นอกสถานท่ี การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น 

  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่าง 
กว้างขวางลึกซึ้ง ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรม เช่น ให้ 
ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตในทุกห้องเรียน สถานศึกษาจึงควร 
  ๑. จัดซื้อจัดหาเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์พร้อมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ 
ประกอบการจัดการเรียนรู ้
  ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ  
จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ 

  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 คุณภาพของผู้เรียน  
  สถานศึกษา ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็ม 



 
 

ตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น สถานศึกษาได้จัด 
กิจกรรมให้กับผู้เรียนในช่วงเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติในภาคเช้า ระหว่างเวลาพักกลางวัน ในช่วงหลังเลิก 
เรียน หรือในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จำนวนมากใน 
แต่ละวันของสัปดาห์ เช่น การว่ายน้ำ การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย การเต้นแอโรบิค การเล่นละคร 
ภาษาไทย การเล่นละครภาษาอังกฤษ การโต้วาที การฟ้อนรำ การเล่นดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ เป็นต้น 
เป็นนโยบายและวิธีการท่ีดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ถึงแม้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาเป็นสถานศึกษาไม่ใหญ่ 
นัก มีผู้เรียน ๓๓๗ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ๑๗ คน อัตราจ้าง ๖ คน รวม ๒๓ คน แต่ 
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างดีเย่ียม เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้ 

 เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีความยั่งยืน สถานศึกษาควร 
ดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เพิ่มเติมดังนี้ 

 ๑. ควรกำหนดกิจกรรมนี้ไว้ในแผนพฒันาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 
  ๒. การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมี 
กิจกรรมต้องดำเนินการจำนวนมากและหลากหลาย ควรกำหนดตารางเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีแน่นอน 
แต่สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อท่ีจะให้การดำเนินงานไม่ไปกระทบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่นมากนัก 
ซึ่งได้กำหนดไว้ตามตารางจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน 
  ๓. ควรจัดผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ครบทุกกิจกรรม เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้และค้นหา 
ตัวเองว่า มีความถนัดและความสนใจในเรื่องใดโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเลือกศึกษาต่อ และเลือก 
ประกอบอาชีพในอนาคต 
  ๔. ควรมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาปรับปรุง 
และพัฒนาการดำเนินงานตามกิจกรรม จะได้ทราบถึงสภาพความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรม และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน 
ตลอดท้ังมีการสรุปผลและเผยแพร่ทางส่ือต่างๆ ต่อไป 
  ๕. ควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ในเวลาและโอกาสอันควรแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการดำเนินงานตามกิจกรรม และเพื่อเป็นขวัญและ 
กำลังใจ 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับ 
สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
  ชุมชนบ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮงและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคีมี 
ความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง 
วิทยา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาด้วยดี เช่น ชุมชนจัดผ้าป่าสามัคคี 
หาเงินจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ สร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำสนามเด็กเล่น ห้องสมุดลิง ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
ไทยชุดวงเครื่องสายผสมขิม และสนับสนุนเงินในการท่ีสถานศึกษาจัดส่งผู้เรียนเข้าประกวด แข่งขันในกิจกรรม 
ทางวิชาการต่างๆ ทางวัดสว่างโพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เพื่อ 
บรรเทาการขาดแคลนครู  



 
 

  กรณีตามท่ีกล่าวมานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในระดับปฐมวัย ระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีสถานศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  ๑ ประชุม ช้ีแจง แสดงเหตุผล ถึงความจำเป็น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ 
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มีความ 
ตระหนักในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน  
  ๒. กำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีชุมชนประสงค์จะสนับสนุน ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือ 
ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานท่ี 
ชัดเจน (อาจกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
  ๓. กำหนดบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดยต้อง 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  หากรูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือ 
บรรลุตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี 
การสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีหลักฐานร่องรอยเชิง 
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจถือได้ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  
  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีส่ือเทคโนโลยี มีแหล่งเรียนรู้อย่าง 
หลากหลาย สามารถค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรมการ 
เรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกห้องเรียน 
สรุปประเด็นจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีวิสัยทัศน์ท่ีจะจัด 
การศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย มีพันธกิจ 
ท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคนไทย  
๑๒ ประการ พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเน้นการมีส่วนร่วม และ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนระดับการศึกษาพื้นฐาน 
ทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย มีคุณภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ท่ี ๒๑ สถานศึกษา 
มีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาส่ือ 
เทคโนโลยีและระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนองตอบต่อความต้องการ  
ความสนใจ ความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้เรียน ตอบสนองต่อท้องถิ่น ชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพ เหมาะสม  
โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะดนตรี เพื่อตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่ผู้เรียน 

 

 

 



 
 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
๒.๑ การศึกษาปฐมวัย 
 ด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีการกำหนดวิสัยทัศน์ โรงเรียนมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี บนวิถีพอเพียง  
คู่เคียงส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะ มีกลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ตามหลักสูตร ส่งเสริมความสามารด้านดนตรีและเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ ๒  
ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการ 
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพ 
ภายในของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษามีการพัฒนางานอย่าง 
เป็นระบบ จัดทำโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการครบทุกด้านสมวัย สอดคล้องกับ 
บริบท เช่น โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ  
โครงการส่งเสริมด้านสังคม โครงการบ้านบัณฑิตน้อย โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม โครงการ 
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น อีกท้ังมีการจัดให้เด็กได้ผลิตส่ือและของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับครู และ 
ผู้ปกครอง นำเด็กเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบสามารถพัฒนาเด็กได้บรรลุ 
เป้าหมายตามแผน ส่งผลให้การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กท่ีมีความเหมาะสม เป็นไปได้ เด็กมี 
พัฒนาการด้านร่างกายมีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โดยพบว่า เด็กมีน้ำหนักส่วนสูง 
เป็นไปตามเกณฑ์ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนื่องด้วยสถานศึกษาจัดโครงการอาหารกลางวันและ 
อาหารเสริมนม โดยสถานศึกษาจัดอาหารท่ีถูกหลักโภชนาการให้กับเด็กเป็นประจำทุกวัน ให้เด็กบริโภคผัก 
ปลอดสารพิษ จากแปลงผักสวนครัวในสถนศึกษา โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย กิจกรรมหนูน้อย 
แข็งแรง สร้างนิสัยให้เด็กรักการออกก าลังกาย เต้นฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ กิจกรรมกระโดดเชือก เด็กได้ 
เคล่ือนไหวร่างกาย กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ โดยเล่นสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอย 
พระยุคคลบาท ซึ่งมีสระว่ายน้ำ บ้านต้นไม้ ห้องสมุดลิง เรือนปั้น ศูนย์เศรษฐกิจพอพียง กระดานล่ืน เป็นต้น  
สามารถจัดสรรเป็นพื้นท่ี ดังนี้ พื้นท่ีพัฒนาระบบผิวสัมผัส ประกอบด้วย เรือนปั้น (ดินน้ำมัน ดินเหนียว ข้ีผ้ึง)  
บ่อทราย แปลงเศรษฐกิจพอเพียง พื้นท่ีพัฒนาระบบสร้างสมดุล ประกอบด้วย การเดินทรงตัวบนล้อรถยนต์ 
บ้านต้นไม้ กระดานล่ืน พื้นท่ีพัฒนาระบบสัมพันธภาพของร่างกาย การโหน การห้อยตัว การโยนลูกบอล การ 
ว่ายน้ำ เด็กร่วมกิจกรรม จูเนียร์สเก้าท์ทุกเช้าวันพุธ มีการเล่นผ่านฐานลูกเสือต่าง ๆ ในสถานศึกษาท้ังหมด ๑๔  
ฐาน ประกอบด้วยฐานเดินทรงตัว ลอดห่วงหรรษา กระโทรงตัว ข้ึนเนินเหิรฟ้า ไต่เขาต่างระดับ วิ่งซิกแซก ปีน 
ป่ายสายฟ้า โหนราวเจ้าพลัง ลอดถ้ำมังกร ทาร์ซาน ห้วงขุมทรัพย์ คู่ทรงสมส่วน สไลด์เดอร์ยักษ์ และ The 
winner ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนในแต่ละอาทิตย์ เด็กได้เล่นกีฬา และกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเด็กมีความสามารถได้รับ 
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันชักเย่อ และวิ่ง ๕๐ เมตร ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเมืองฟ้าแดดสง 
ยาง เด็กมีสุขนิสัยท่ีดี โดยมีกิจกรรมหนูน้อยปลอดภัยล้างมือ ๗ ข้ันตอนหลังอาหารตรวจสุขภาพ แปรงฟันหลัง 
อาหาร รู้จักใช้ส่ิงของส่วนตัว แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เด็กได้รับการตรวจสุขาพอย่างสม่ำเสมอจาก โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลธัญญา เด็กส่วนใหญ่รู้จักการระมัดระวังตนไม่ได้รับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ โดย 
สถานศึกษาเห็นความสำคัญของความปลอดภัย เชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้เรื่องอุบัติเหตุ กฎจราจร  
ซักซ้อมเด็กเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ไฟไหม้ ติดต้ัง ถังดับเพลิงท่ีพร้อมใช้งาน และมีการเปล่ียนทุก ๓ เดือน โดย 
ได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลธัญญาในการจัดวิทยากรและอุปกรณ์ สถานศึกษามีความใส่ใจในเรื่อง 
สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของเด็ก ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์จนกระท่ังเป็น 
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษา 
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 



 
 

สถานศึกษาจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ กิจกรรมสร้างสรรค์เสริมจินตนาการหนูน้อย ส่ง 
แสริมให้เด็กประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ และทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ 
กระดาษ ปั้นดินน้ำมัน วาดภาพระบายสี ประกวดวาดภาพระบายสี ด้วยสีไม้ สีน้ำ พิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ  
เช่น ใบไม้ มือ ก้านกล้วย เป็นต้น ซึ่งเด็กมีความสามารถในการท าผลงานศิลปะ โดยมีผลงานรางวัลเหรียญทอง  
การสร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ และปั้นดินน้ำมัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ เด็กมีความ 
สนุกสนานจากการละเล่นพื้นบ้าน เสือกินวัว วิ่งเปรี้ยว บอลกระดาษ รีรีข้าวสาร แมวไล่หนู เป็นประจำทุกวัน  
ส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออก เล่านิทานหน้าห้องเรียนและลานกิจกรรมสม่ำเสมอ เด็กรู้จักการช่ืน 
ชมเพื่อน ช่ืนชอบธรรมชาติ ช่วยกันดูแลต้นไม้และปลูกผักสวนครัว กิจกรรมหนูน้อยอารมณ์ดีเพราะมีดนตรี 
และเสียงเพลง จัดประกวดร้องเพลงประกอบท่าทาง เด็กได้รับการส่งเสริมให้รักและสืบสานดนตรีไทย โดยจัด 
ให้เด็กได้ใกล้ชิดและเล่นดนตรีไทยอย่างง่าย ในมุมดนตรี และในห้องดนตรีไทย เช่น กลองยาว ฉิ่ง อังกะลุง  
แคน และขลุ่ย ซึ่งเด็กได้แสดงการฟ้อนรำ เป่าแคน ตีกลอง บนเวทีท้ังในสถานศึกษาและชุมชนเนื่องในวัน 
สำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” และ 
สถานศึกษามีการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนกระท่ังได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรไีทย ๑๐๐% จากกระทรวง 
วัฒนธรรม เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม รู้จักช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม โครงการส่งเสริม 
พัฒนาการด้านสังคม โดยมีการส่งเสริมให้เด็กได้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยมีการ 
สอดแทรกคุณธรรมในการจัดกิจกรรมต่างๆ จัดให้เด็กได้เช้าวัดฟังธรรม ณ วัดป่าทิพวัน ไหว้พระ เวยีนเทียน  
ประดิษฐ์ธุง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระธาตุยาคู กิจกรรมดาวดี มอบดาวแก่เด็กท่ีทำความดี เช่น จิตอาสา ใช้ 
น้ำใช้ไฟอย่างประหยัด กิจกรรมเวรประจำวัน กิจกรรมกตัญญูหนูทำได้ กิจกรรมสร้างวินัย กิจกรรมออมทรัพย์  
กิจกรรมจูเนียร์สเก้าท์ เด็กได้ร่วมกิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมเข้าฐานต่างๆ ในสถานศึกษา กิจกรรมสร้าง 
วินัย กิจกรรหนูน้อยรักธรรมชาติ ต้นไม้ รักษาสภาพแวดล้อม เก็บกวาดเศษใบไม้ ขยะในเขตรับผิดชอบ รู้จัก 
การคัดแยกขยะ โดยเด็กคัดแยกขยะตามกิจกรรม BBR (Bag Bank Recycle) ซึ่งเด็กคัดแยกขยะขวดพลาสติก 
กระดาษ เศษอาหารเปลือกผลไม้ออกจากกัน โดยมีการรวบรวมขวดพลาสติกและเศษกระดาษนำไปขาย ซึ่ง 
รายได้จะนำมาใช้ในการซื้ออุปกรณ์การทำความสะอาด เด็กได้รับการพัฒนาด้านสังคมอย่างต่อเนื่อง แต่เด็ก 
บางส่วนยังขาดระเบียบวินัย การรู้จักการอดทนรอคอยการปฏิบัติตามคำส่ังของผู้อื่น เด็กมีพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้าน 
สติปัญญา จากโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา มีความสามารถในการคิด การคิดรวบยอด การแก้ปัญหา 
โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เช่น โครงงานข้าวจี่ โครงงานสายรุ้งแสนสวย (การทำธุง)  
โครงงานดอกไม้แสนสวยด้วยมือเรา (ผลิตดอกไม้จากระดาษ) โครงงานกรองน้ำให้ใสด้วยมือเรา ให้เด็กได้กรอง 
น้ำ ผ่านใยบวบ ถ่าน หินหยาบ หินละเอียด และสำลี เป็นต้น กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก โดยการจัดให้เด็ก 
ได้ทดลองวิทยาศาสตร์ตามโครงการบ้านบัณฑิตน้อย และจัดให้เด็กกับเด็กปฐมวัยจากสถานศึกษาในกลุ่ม 
เครือข่าย และผู้ปกครองร่วมกิจกรรมงานเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โดยสถานศึกษาเป็นศูนย์ปฐมวัย 
ต้นแบบเครือข่ายโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ซึ่งมีการจัดกิจกรรมผ่านฐานต่าง ๆ เช่น การเดินทางของ 
อีเมล นับจำนวน เมื่อประสาทตาลาไปพักผ่อน ความรู้สึกยามเท้าเปลือย แล่นได้ด้วยแรงลม เรือน้อยพลังยาง 
ภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน เด็กได้รับการส่งเสริมให้รักการอ่าน โดยจัดมุมหนังสือใน 
ห้องเรียน และนำเด็กเข้าใช้ห้องสมุด จัดให้เด็กได้ยืมหนังสือนิทานกลับบ้าน เพื่อร่วมกันอ่านพร้อมกับ 
ผู้ปกครอง ส่งเสริมให้เด็กได้มีจินตนาการสร้างสรรค์ ผ่านการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ เช่น เครื่องเขย่าเสียง 
จากมะตูม รอกจากกะลามะพร้าว หุ่นรูปสัตว์ ดอกไม้กระดาษ หุ่นถุงมือ กิจกรรมรหัสลับไข่ไดโนเสาร์ โดยเด็ก 
จะค้นหาไข่ไดโนเสาร์ในกองทราย ท่ีครูนำไปซ่อนไว้ ซึ่งภายในไข่มีพยัญชนะ ภาพกับเงา จำนวนนับ เป็นต้น  
ซึ่งเด็กจะได้เรียนรู้จากไข่ เรียนรู้คำพื้นฐาน การบวก การจับคู่ เป็นต้น เด็กได้รับการส่งเสริมให้มีประสบการณ์  
รู้จักการสำรวจ โดยครูนำเด็กเรียนรู้ท่ีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น ศูนย์กสิกรรมไทกาฬสินธุ์ พระมหาเจดีย์ 



 
 

ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) พิพิธภัณฑ์สิรินธร หาดดอกเกตุ นั่งรถไฟสายขอนแก่นหนองคาย เป็นต้น จากนั้นให้ 
เด็กสรุปด้วยการวาดภาพและนำเสนอ กิจกรรมจิตศึกษา เด็กได้เรียนรู้การฝึกสมาธิ เช่น เย็บปักกระดุม เย็บ 
ตุ๊กตาผ้า ส่งต่อลูกแก้วโดยใช้ช้อนไม่ให้ลูกแก้วตก เป็นต้น ซึ่งจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษามีความ 
สอดคล้องกับผลการประเมินภายนอก ส่งผลให้มีความเช่ือถือได้ สถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อย่าง 
ต่อเนื่อง โดยเด็กมีพัฒนาการสูงขึ้นตามลำดับ โดยครูจัดทำสรุปพัฒนาการเด็กในแต่ละช้ันเรียน และทุกปี 
การศึกษา มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน จากนั้นนำพัฒนาการมาเรียบเทียบหาจุดบกพร่องในการแก้ไข มีการปรับปรุง 
หลักสูตร ให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของเด็กและชุมชน โดยสถานศึกษาได้รับรางวัลพัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ท้ังนี้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพ 
ของเด็กได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ เป็นไปตาม 
เกณฑ์ท่ีกำหนดครบถ้วน เด็กมีพัฒนาการดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
 จุดเด่น  
  ๑. เด็กมีร่างกายแข็งแรง เคล่ือนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์  
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และมีสุขนิสัยท่ีดี โดยเด็กได้ออกก าลังกาย เช่น ฝึกการเคล่ือนไหวในน้ำ 
เต้นฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ เล่นสนามเด็กเล่นตามหลักพัฒนาสมอง (BBL) เล่นตามรอยพระยุคคลบาท เล่นผ่าน 
ฐานลูกเสือต่าง ๆ ในสถานศึกษา เป็นต้น รู้จักรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ เด็กรู้จักล้างมือ ๗ ข้ันตอน  
แปรงฟันหลังอาหาร รู้จักใช้ส่ิงของส่วนตัว แก้วน้ำ ผ้าเช็ดหน้า เด็กได้รับการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอจาก 
ครู และเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธัญญา รู้จักการระมัดระวงัตนไม่ได้รับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ 
ซึ่งสถานศึกษามีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ อนามัย และความปลอดภัยของเด็ก ได้ดำเนินงานอย่าง 
ต่อเนื่อง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์จนกระท่ังเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียน 
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
  ๒. เด็กมีอารมณ์แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ควบคุม และกล้าแสดงออก เด็กมีความ 
สนุกสนานจากการละเล่นพื้นบ้าน การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ การร้องเพลง ได้รับการปลูกฝังให้รักษ์ดนตรี 
ไทย มีความสามรถในการฟ้อนรำ เป่าแคน ตีกลอง ได้แสดงบนเวทีท้ังในสถานศึกษาและชุมชนอย่างสม่ำเสมอ  
สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” ซึ่งสถานศึกษาเป็นโรงเรียนดนตรีไทย  
๑๐๐ % เด็กช่ืนชอบการท างานศิลปะสร้างสรรค์ต่างๆ ซึ่งเด็กมีความสามารถ มีผลงานรางวัลเหรียญทอง การ 
สร้างภาพด้วยการฉีกตัดปะ และปั้นดินน้ำมัน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ 
  ๓. เด็กมีทักษะการแสวงหาความรู้ได้ การสำรวจ การคิดรวบยอด โดยเด็กเรียนรู้จากการท า 
โครงงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก กิจกรรมรหัสลับไข่ไดโนเสาร์ เด็กได้สำรวจเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ี 
หลากหลาย เช่น ศูนย์กสิกรรมไทกาฬสินธุ์ พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (วัดผาน้ำย้อย) เด็กมีนิสัยรักการอ่านใช้เวลา 
ว่างในมุมหนังสือ และยืมหนังสือนิทานภาพกลับไปอ่านร่วมกับผู้ปกครองท่ีบ้านสม่ำเสมอ เด็กมีจินตนาการ 
สร้างสรรค์ ช่ืนชอบการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ เช่น เครื่องเขย่าเสียงจากมะตูม หุ่นถุงมือ เด็กมีสมาธิ ได้รับ 
การฝึกโดยเย็บปักกระดุม เย็บตุ๊กตาผ้า ส่งต่อลูกแก้วโดยใช้ช้อนไม่ให้ลูกแก้วตก เป็นต้น 



 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
  ๑. ความมีระเบียบวินัย  
  ๒. ทักษะการส่ือสาร 
ข้อเสนอแนะ  
  ๑. เด็กควรได้รับการส่งเสริมด้านความมีระเบียบวินัย รู้จักการอดทนรอคอยการปฏิบัติตาม 
คำส่ังของผู้อื่น โดยการส่งเสริมให้เด็กมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติตนให้มีความเป็นระเบียบ สร้างข้อตกลงใน 
ห้องเรียน โดยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในข้อกำหนด เล่านิทานหรือร้องเพลงเกี่ยวกับระเบียบวินัย จัดให้เด็กมี 
ระเบียบในการเข้าแถว การรู้จักอดทนรอคอยในการรับส่งผลงาน การรอรับประทานอาหารพร้อมเพื่อน เป็นต้น 
ช่ืนชมเม่ือเด็กประพฤติดี กล่าวยกย่องเด็กต่อหน้าเพื่อน ส่งเสริมให้เด็กปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และฝึกฝนให้เด็ก 
ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
  ๒. เด็กควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในการใช้ภาษาในการส่ือสาร จัดกิจกรรให้เด็กได้พูดคุย  
แสดงความรู้สึก ความต้องการ กระตุ้นให้เด็กได้รู้จักตั้งคำถาม และให้เด็กได้ตอบคำถาม จัดกิจกรรมให้เด็ก 
อธิบายส่ิงท่ีกำลังเล่นหรือปฏิบัติอยู่ เล่าเรื่องเรียงตามลำดับเหตุการณให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยจัดกิจกรรมเล่า 
เหตุการณ์ข่าวสารในชีวิตประจำวัน เล่านิทาน เป็นต้น 
 
  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
  สถานศึกษามีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ด้วยสถานศึกษาเป็นโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ดีเด่นระดับประเทศ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี ซึ่งมี 
ผลพัฒนาคุณภาพเด็กระดับคุณภาพดีมากให้มีการยกระดับคุณภาพให้สูงยิ่งขึ้น ควรมีการจัดทำนวัตกรรมใน 
การพัฒนาคุณภาพเด็ก ให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถเผยแพร่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง นวัตกรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็ก โดยมีการจัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายวิเคราะห์ 
สภาพปัญหา ระบุปัญหา ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาท่ีคล้ายคลึงกันจากผู้อื่น จัดทำและทดสอบนวัตกรรม  
ตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประเมินส่ือ เทคโนโลยี ปรับปรุงตรวจสอบ และ 
เผยแพร่ขยายผลต่อสาธารณะ โดยควรมีการดำเนินงานพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ผลการดำเนินงาน 
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เป็นการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วน 
ร่วมในการจัดการศึกษา ประสานสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำ 
ท้องถิ่น ครูและบุคลากร ผู้ปกครองเด็ก แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารงานระดับปฐมวัย คณะกรรมการจัดทำ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๓) และ 
แผนปฏิบัติการระดับปฐมวัยประจำปี ๒๕๖๑ มีคำส่ังให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีประจำช้ันอนุบาลครบทุกช้ัน มี 
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ซึ่งประกอบด้วย กองทุนศรีแสนดีประชาร่วมใจ  
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแบ่งการบริหารงานออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม 
งานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล และกลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
สร้างความเข้าใจกับผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ 



 
 

ในแผน มีปฏิทินการปฏิบัติงานโดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ทุกภาคการศึกษา และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อรายงาน 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้บริหารรับทราบและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการ 
ดำเนินงาน และเก็บเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาในปีถัดไป สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔  
ด้าน แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการบริหารงานระดับปฐมวัย กำหนดคุณลักษณะท่ีพึง 
ประสงค์เป็น ๑๒ มาตรฐาน โดยมีสาระการเรียนรู้เป็นส่ือกลางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อส่งเสริม 
พัฒนาเด็กทุกด้าน ซึ่งสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย ประสบการณ์สำคัญและสาระท่ีควรเรียนรู้ ตลอดจนมี 
โครงสร้างหลักสูตรท่ีเอื้อต่อการพัฒนาเด็ก พร้อมท้ังสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พระธาตุยาคู การทำธุง  
เป็นต้น จัดส่ือการเรียนรู้ เกมการศึกษาสอดคล้องกับทุกหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน การ 
ทดลองวิทยาศาสตร์ และสอดแทรกการเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ การศึกษาปฐมวัย ๓ ช้ันเรียน ได้แก่ช้ันอนุบาล  
๑ (อายุ ๓-๔ ปี) มี ๑ ห้องเรียน ช้ันอนุบาล ๒ (อายุ ๔-๕ ปี) มี ๑ ห้องเรียน และช้ันอนุบาล ๓ (อายุ ๕-๖ ปี) มี  
๑ห้องเรียน รวมทั้งหมดมี ๓ ห้องเรียน สถานศึกษาได้มีคำส่ังมอบหมายหน้าท่ีภาระงานสอนให้มีครูประจำช้ัน 
ครบท้ัง ๓ ห้องเรียน ถือได้ว่าโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน และ 
สถานศึกษายังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ดและมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
มหาสารคาม จัดส่งนักศึกษาวิชาเอกปฐมวัยมาฝึกประสบการณ์ สถานศึกษาดำเนินงานตามโครงการพัฒนา 
บุคลากร โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนาครูให้มีความสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพเน้นเด็กเป็นสำคัญ จัดครูเข้าอบรมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น อบรมเชิง 
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยต่อยอดสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในช้ันเรียน อบรมโครงการบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์น้อย อบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดในช้ันเรียน ดนตรีและการ 
เคล่ือนไหว เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็ก การบูรณราการการเรียนรู้แบบ Learning Spiral และการจัดทำ
โครงงานวัฏจักรการสืบเสาะ ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดวิชาการโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่น ตาม 
หลักพัฒนาสมอง (BBL) อบรมระบบออนไลน์ สนับสนุนให้ครูได้ศึกษาและพัฒนาด้วยตนเองเพื่อให้ครูมีความ 
เช่ียวชาญในการจัดประสบการณ์ มีการนิเทศ ติดตาม แนะนำการจัดประสบการณ์ตามตารางการจัดกิจกรรม 
ประจำวัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และครูได้เข้ารับการอบรมพัฒนาไม่น้อยกว่าคนละ ๒๐ 
ช่ัวโมง/ปี สถานศึกษาได้จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนช้ันอนุบาล มีความสะอาด มีอุณหภูมิและแสงสว่าง 
พอเหมาะ มีการจัดมุมประสบการณ์ต่างๆ มีส่ือและอุปกรณ์ท้ังท่ีครูผลิตขึ้นเองและสถานศึกษาจัดหาให้ เพื่อให้ 
เด็กได้เล่น ทดลอง ค้นคว้า ซึ่งเด็กสามารถเกิดการเรียนรู้ได้จากการเล่นท่ีเป็นประสบการณ์ตรง เกิดการรับรู้ได้ 
ด้วยประสาทสัมผัสท้ังห้า อย่างเพียงพอและปลอดภัย มีการจัดพื้นท่ีสำหรับแสดงผลงานเด็ก มีท่ีเก็บเครื่องใช้ 
ส่วนตัวของเด็ก จัดพื้นท่ีสำหรับ จัดกิจกรรมท้ังกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างอิสระ 
และจัดเป็นพื้นท่ีสำหรับเด็กพักผ่อนหลับนอน สภาพแวดล้อมนอกห้องเรียน มีห้องน้ำใกล้กับห้องเรียน มีสระ 
ว่ายน้ำคอนกรีตสำหรับเด็กปฐมวัย มีสนามเด็กเล่นเป็นพื้นทราย มีความเหมาะสม และมีเครื่องเล่นสนามใช้ฝึก 
ประสบการณ์สำหรับปีนป่าย การทรงตัว การเคล่ือนไหวร่างกาย การใช้กล้ามเนื้อ บริเวณหน้าห้องเรียนช้ันอนุ 
บาลและสนามเด็กเล่นมีร่มเงาจากไม้ยื่นต้นให้ความร่มรื่น และมีสนามฟุตบอลซึ่งสามารถใช้จัดกิจกรรม 
กลางแจ้งได้ อนึ่ง โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวทิยา เป็นสถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลดีเด่นด้าน สถานศึกษา 
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกัน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
อาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ในบริเวณโรงเรียนบ้านแกหัวแฮด 
ส้มโฮงวิทยา สามารถรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ทุกห้องเรียน สำหรับในห้องเรียนระดับปฐมวัย สถานศึกษา 
จัดหาส่ือเทคโนโลยีซึ่งเป็นโทรทัศน์ระบบ DLIT และคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ทุก 
ห้องเรียน 



 
 

 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้ม 
โฮงวิทยา และกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล 
และติดตามตรวจสอบพัฒนาการเด็ก มีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 ๒. จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓และแผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดโครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการ จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ ตารางกิจกรรมประจำวัน เพื่อลงสู่การพัฒนาเด็ก ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับฟงัความคิดเห็นของผู้ 
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองด้วยดี ส่วน 
ผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ และจัดหาส่ือ อุปกรณ์สนับสนุนในการพัฒนา  
 ๓. มีปฏิทินการดำเนินงานและมีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและ 
นิเทศงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นระยะ  
 ๔. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ และคณะกรรมการจัดทำรายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสถานศึกษามีการประเมินตนเอง นำผลการ 
ประเมินมาวิเคราะห์หาวิธีแก้ไข ปรับปรุง และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป การดำเนินงาน 
ตามท่ีกล่าวมา เป็นกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีมีข้ันตอนการปฏิบัติเป็นระบบ มีการวางแผน การ 
ปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเหมาะสม ส่งผลให้เด็กทุกคนได้รับการ 
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง จากรายงานการประเมิน 
ตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑ มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ได้ระดับ 
คุณภาพ ยอดเย่ียม 
  สรุป สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ตาม 
เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ กระบวนการบริหาร 
จัดการมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพเด็ก 
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น  
  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
วัด ให้ความสำคัญกับการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็น 
เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการ 
พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดทิพวัน สนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ 
ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอน 
ภาษาอังกฤษ และระดมทุน(บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการเข้าประกวด การแข่งขันทางวิชาการของ 
เด็ก และส่งเสริมให้เด็กรักษ์ดนตรีไทย สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี”  
จึงถือได้ว่าโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีจุดเด่นซึ่งเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคม 
และเศรษฐกิจ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาได้รับรางวัลจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ  
เช่น รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐% จากกระทรวงวฒันธรรม รางวัลดีเด่นด้านสถานศึกษาปลอดภัยและ 
สุขภาพอนามัยดี จากกระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกนั ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหาร 
กลางวันดีเด่นระดับประเทศ และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการโดย 



 
 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับสถานศึกษา  
โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่าย เช่นเครือข่าย 
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
 ชุมชนบ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮงและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคี มีความ 
ตระหนักในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาได้รับ
ความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาด้วยดีมาตลอด เช่น ชุมชนจัดผ้าป่า 
สามัคคีหาเงินจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ สร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องสมุดลิง และ 
สนับสนุนเงินในการท่ีสถานศึกษาจัดส่งผู้เรียนเข้าประกวด แข่งขันในกิจกรรมทางวิชาการต่าง ๆ ทางวัดสว่าง 
โพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายให้ 
การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนครู  
 กรณีตามท่ีกล่าวมานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและ 
มัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีสถานศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด 
การศึกษา ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โรงเรียน 
บ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
 ๑. ประชุม ช้ีแจง แสดงเหตุผล ถึงความจำเป็น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร  
ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มีความตระหนักใน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาการ มีส่วนร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ๒. กำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีชุมชนประสงค์จะสนับสนุน ไว้ใน แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 
แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอน  
กระบวนการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานท่ีชัดเจน (อาจกำหนดเป็น 
โครงการต่อเนื่อง) 
 
 ๓. กำหนดบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดยต้องให้ชุมชน 
มีส่วนร่วม 
 หากรูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือบรรลุตาม 
เป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป 
รูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีหลักฐานร่องรอยเชิง 
ประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจถือได้ว่าเป็นแบบอย่างท่ีดี 
ด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั 
 ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษามีกระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ เพื่อเด็กปฐมวัย ในด้านการดูแล 
และพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน กำหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (๒๕๖๐ -๒๕๖๓)  
แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีการประชุมทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา วิเคราะห์ 
ปัญหา บริบท สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พระธาตุยาคู การทำธุง เป็นต้น จัดทำแผนการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้ ๓๘ หน่วย จัดส่ือการเรียนรู้ เกมการศึกษาสอดคล้องกับทุกหน่วยการเรียนรู้  
สอดแทรกการเรียนรู้แบบโครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ และการเรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ ส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านร่างกายและดูแลสุขภาพ จัดให้เด็กได้ออกก าลังกายสม่ำเสมอ เช่น การเคล่ือนไหวประกอบจังหวะ การ 
เคล่ือนท่ีในน้ำ การเต้นแอโรบิค ฮูล่าฮูป การเล่นผ่านสนามเด็กเล่น และฐานต่าง ๆ ส่งเสริมให้เด็กได้รับ 
ประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ด่ืมนมทุกคนทุกวัน ตรวจสุขภาพเด็กเป็นประจำทุกวัน โดยตรวจเส้นผม ฟัน เล็บ  
ผิวหนัง เป็นต้น การส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ภาษาและการส่ือสาร จัดให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการลงมือ 



 
 

ปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น การทำโครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ การปลูกผักสวนครัว นำเด็กสำรวจแหล่ง 
เรียนรู้ต่าง ๆ ท้ังในและนอกสถานศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ ส่งเสริมให้เด็กมีความสุข  
แจ่มใส รักศิลปะและธรรมชาติ จัดให้เด็กได้ใกล้ชิดเครื่องคนตรี และได้เล่นดนตรีประเภทเครื่องเป่า เคาะและตี 
จังหวะ จนเด็กมีความรักในดนตรีไทย ช่ืนชอบการแสดงฟ้อนรำ เป่าแคน ตีกลอง สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ 
สถานศึกษา “โรงเรียนส่งเสริมดนตรีไทย” ด้านสังคม ปลูกฝังคุณธรรมและความเป็นพลเมืองดี จัดกิจกรรม 
ดาวเด็กดี จูเนียร์สเกาท์ ฝึกทักษะการใช้ชีวิตเบื้องต้น และการมีระเบียบวินัย จัดกิจกรรมให้เด็กมีความกตัญญู  
และมีการประกวดมารยาทท่ีดีงาม เป็นต้น ส่งเสริมเด็กในระยะเปล่ียนผ่านให้ปรับตัวสู่การเช่ือมต่อในช้ันถัดไป 
ซึ่งครูมีการประเมินพฒันาการเด็กทุกภาคเรียน และสรุปทุกปีการศึกษา แล้วส่งต่อข้อมูลให้กับครูในช้ันนุบาล  
๒ อนุบาล ๓ และประถมศึกษาปีท่ี ๑ ครูมีการเตรียมความพร้อมของเด็ก นำเด็กทัศนศึกษายังห้องเรียนท่ีเด็ก 
จะเข้าเรียนในปีการศึกษาต่อไป แนะนำและเปิดโอกาสให้เด็กได้พบปะครูท่ีอยู่ในระดับช้ันท่ีสูงกว่า อีกท้ังมีการ 
จัด SUMMER CAMP เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กช่วงปิดภาคเรียน มีกิจกรรมการปูพื้นฐานการ 
เรียนรู้ในระดับต่อไป เสริมด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และลงสระว่ายน้ำ เป็นต้น การดำเนินงานมกีาร 
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีความเป็นระบบ สถานศึกษามีการพัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ี 
เน้นเด็กเป็นสำคัญ โดยพบว่า ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล เย่ียมบ้านเด็กเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานและพฤติกรรมเด็กเมื่ออยู่ท่ีบ้าน  
ศึกษาข้อมูลพัฒนาการเด็กจากจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา มีการพัฒนาหลักสูตร จัดทำแผนการจัดประสบการณ์  
จากการวิเคราะห์ มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
วิเคราะห์ปัญหา บริบท สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น พระธาตุยาคู การทำธุง เป็นต้น จัดส่ือการเรียนรู้ เกม 
การศึกษาสอดคล้องกับทุกหน่วยการเรียนรู้ สอดแทรกการเรียนรู้แบบโครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ และการ 
เรียนรู้แบบวอลดอร์ฟ โดยมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียง ด้านเดียว ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ 
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ทบทวน 
ให้เด็กได้ย้อนความทรงจำในเหตุการณ์ท่ีผ่านมา ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่าง อิสระ ตามความ 
ต้องการ ความสนใจ ความสามารถ โดยจัดให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง ครูสอบถามเด็กถึงความต้องการ
ในการท างานต่าง ๆ เช่น ให้เด็กตัดสินใจเลือกทำโครงงาน หรือการประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ตามความ 
สนใจของเด็ก นำเด็กเข้าศึกษายังแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย จัดกิจกรรมท่ีมีความหลากหลาย เช่น กิจกรรม  
BBR แยกขยะ กิจกรรมจูเนียร์สเก้าท์ กิจกรรมดาวเด็กดี กิจกรรมเล่นสนามเด็กเล่น BBL ตามรอยพระยุคคล 
บาท บ้านต้นไม้ เรือนปั้นดินน้ำมัน ดินเหนียว ฝึกการทรงตัวในสระว่ายน้ำ การปลูกผักสวนครัว การเรียนรู้ 
ดนตรีไทย การประดิษฐ์ของเล่น โครงงาน การทดลองวิทยาศาสตร์ การฝึกจิต และการเสาะหารหัสลับไข่ 
ไดโนเสาร์ เป็นต้น ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย ครูจัด 
ห้องเรียนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย โดยห้องเรียนมีหน้าต่าง ประตูท่ีเปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวก  
มีแสงสว่าง ข้างหลังห้องเป็นบริเวณห้องน้ำห้องส้วม มีอ่างล้างมือ แปรงฟัน มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นท่ี 
สำหรับมุม ประสบการณ์ท่ีหลากหลายและกระตุ้นความสนใจเด็ก เช่น มุมร้านค้า มุมบล็อก มุมบ้าน มุมดนตรี  
มุมวิทยาศาสตร์ มุมเกมการศึกษา มุมการประดิษฐ์ มุมการตัดและเย็บกระดุม ตุ๊กตาผ้า เป็นต้น เด็กมีส่วนร่วม  
ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน การดูแลต้นไม้ แปลงผักสวนครัว เป็นต้น ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี 
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็ก เช่น โทรศัพท์สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ จัด 
ส่ือของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาคำตอบ ครูจัดทำส่ืออย่างหลากหลายท้ังส่ือธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่ือท่ี 
ผลิตเอง ผลิตร่วมกันกับเด็ก เช่น บัตรคำ หุ่นนิ้วมือ บัตรภาพ จิกซอว์ เกมบิงโก ตัวอักษร สมุดมะเฟือง ปฏิทิน 
หรรษา รอกกะลามะพร้าว อุปกรณ์เดินกะลา บล็อกไม้จากไม้มะขาม หุ่นจากแก้วกระดาษ หมวกรูปสัตว์ เกม 
การศึกษา ส่วนประกอบต้นไม้ เป็นต้น ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน 



 
 

พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและ 
กิจวัตรประจำวัน วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และนำผล 
การประเมินท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปล่ียนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ท่ีมี ประสิทธิภาพ ซึ่งครูมี 
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ วันวิทยาศาสตร์ และ 
เย่ียมบ้านเด็ก แต่ครูบางส่วนบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง งานวิจัยบางส่วนไม่ 
สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนตามสภาพจริง และการใช้เครื่องมือในการประเมินผลยังไม่หลากหลาย 
ครูมีการพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรม การบูรณราการการเรียนรู้แบบ Learning Spiral และการจัดทำ 
โครงงานวัฏจักรการสืบเสาะ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาต่อยอดสู่การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในช้ันเรียน การสอน 
แบบโครงงาน Project approach การจัดประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในช้ันเรียนปฐมวัย การสร้าง 
สังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เป็นต้น ครูมีความสามารถเป็นครู 
วิชาการประจำกลุ่มเครือข่าย เป็นวิทยากรในการอบรมครูปฐมวัย มีการดำเนินงานในการพฒันาเด็กอย่าง 
ต่อเนื่อง ท้ังนี้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาดำเนินงานตามมาตรฐานด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก 
เป็นสำคัญท่ีเป็นระบบ ตามเกณฑ์ท่ีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยกำหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมี 
ความเช่ือถือได้ กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และส่งผลต่อ 
การยกระดับคุณภาพเด็ก 
 
 สรุปการประเมินด้านที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น  
 ๑. ครูเป็นผู้ท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี เอาใจใส่ในการดูแลเด็ก ครูส่วนใหญ่จบการศึกษาปฐมวัย หรือ 
มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้านสมวัย มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง  
อบรมให้ความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครแูละผู้ปกครองในเรื่องพัฒนาการของเด็กอย่างสมำ่เสมอ 
 ๒. ครูจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ โดยนำเด็กออก 
กำลังกายด้วยการเต้นฮูล่าฮูป แอโรบิค เกมการละเล่นพื้นบ้าน เล่นสนามเด็กเล่น บ้านต้นไม้ เรือนปั้น ฐาน 
ลูกเสือ และฝึกการทรงตัวในสระว่ายน้ำ ส่งเสริมให้เด็กรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และบริโภคผักสวนครัว 
ท่ีเด็กช่วยกันปลุกและดูแล และครูส่งเสริมเด็กในเรื่องดนตรีไทย การร้องเพลง การฟ้อนรำ สอดคล้องกับ 
เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านแกหัวเฮดส้มโฮงวิยา “โรงเรียนส่งเสริมดนตรีไทย” 
 ๓ ครูจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติเอง ได้คิด สังเกต  
สำรวจ แก้ปัญหา เช่น โครงงาน การประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ตามความสนใจของเด็ก กิจกรรม BBR แยกขยะ 
การทดลองวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกจิต มีสมาธิ เช่น เย็บกระดุม เย็บตุ๊กตาผ้า รู้จักการสืบเสาะ เช่น  
หารหัสลับไข่ไดโนเสาร์ เป็นต้น อีกท้ังยังนำเด็กเข้าเรียนรู้ยังแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เช่น สนามเด็กเล่น BBL 
ตามรอยพระยุคคลบาท บ้านต้นไม้ เรือนปั้นดินน้ำมัน ดินเหนียว ศูนย์กสิกรรมไทกาฬสินธุ์ นั่งรถไฟสาย 
ขอนแก่น-หนองคาย เป็นต้น โดยครูมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
 ๔ ครูจัดทำส่ืออย่างหลากหลายโดยจัดให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดทำส่ือ เช่น รอก 
กะลามะพร้าว อุปกรณ์เดินกะลา บล็อกไม้จากไม้มะขาม บัตรคำ บัตรภาพ หุ่นนิ้วมือ จิกซอว์ เกมบิงโก  
ตัวอักษร สมุดมะเฟือง ปฏิทินหรรษา หุ่นจากกล่องกระดาษ หมวกรูปสัตว์ เกมการศึกษา ส่วนประกอบต้นไม้  
เป็นต้น มีการจัดเก็บส่ือท่ีเป็นระเบียบสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ 
จุดที่ควรพัฒนา  
 ครูบางส่วนบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ยังไม่ต่อเนื่อง งานวิจัยบางส่วนไม่ 
สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชั้นเรียนตามสภาพจริง และการใช้เครื่องมือในการประเมินผลยังไม่หลากหลาย 



 
 

ข้อเสนอแนะ  
 ครูควรได้รับการส่งเสริมให้มีบันทึกหลังการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  
สม่ำเสมอ ระบุเด็กท่ีมีผลการประเมินไม่เป็นไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ให้มีความชัดเจน บันทึกปัญหา  
และแนวทางแก้ไข เมื่อปัญหาเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งควรจัดทำวิจัยเพื่อหาแนวทางการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม  
พร้อมท้ังจัดหาแนวทาง วิธีการใหม่ ๆ หรือนวัตกรรม มาใช้ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุด และควรพัฒนาเครื่องมือ 
ในการประเมินพัฒนาการเด็กให้มีความหลากหลายข้ึน เช่น แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก แบบบันทึกคำพูดเด็ก  
แบบตรวจช้ินงานเด็ก เป็นต้น  
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรมหรือแบบอย่างที่ดี  
 ครูจัดทำนวัตกรรม การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างเด็กปฐมวัย โดยนวัตกรรมดังกล่าวนี้ได้รับ 
การคัดเลือกในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และคัดเลือกวิธีปฏิบัติและผลงานดีเด่น ด้านการดูแลการจัด 
ประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ท้ังนี้ควรมีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง โดยการระบุปัญหาท่ีมาของการจัดทำนวัตกรรมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
ในช้ันเรียนอย่างแท้จริง บันทึกผลการแก้ปัญหาดังกล่าว พิสูจน์นวัตกรรมท่ีสร้างขึ้นนั้นเมื่อนำไปใช้จะได้ผล 
ตามท่ีต้องการหรือไม่ โดยการตรวจสอบโดยผู้เช่ียวชาญ หาประสิทธิภาพของนวัตกรรม ประเมินส่ือ เทคโนโลยี  
ปรับปรุงตรวจสอบ และเผยแพร่ขยายผลให้แก่ผู้อื่นต่อไป 
๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ประเด็น 
และตัวบ่งช้ี ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมได้ 
กำหนดค่าเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ให้ความ 
เห็นชอบ และมาตรฐาน ประเด็น ตัวบ่งช้ี และค่าเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน มีความสอดคล้องกับ บริบท 
และสภาพจริงของสถานศึกษา มีความเหมาะสม เป็นไปได้ สถานศึกษาได้ดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนา 
คุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี แผนปฏิบัติการประจำปี โครงการ งาน และกิจกรรมเพื่อดำเนินการพฒันา 
คุณภาพของผู้เรียน การจัดทำดังกล่าว ได้ครอบคลุม มาตรฐาน ประเด็น และตัวชี้วัด ท่ีกำหนดเอาไว้ โดยให้ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง 
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานร่วมกนัในการจัดทำแผนพัฒนาและ 
แผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วยรูปแบบ และวิธีการท่ีหลากหลาย 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โครงการพัฒนา 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน โครงการ 
โลกทัศน์สำหรับนักเรียน โครงการส่งเสริมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพร้อมเป็นพลเมืองอาเซียน โครงการ 
โรงเรียนอาเซียน Learning School of ASEAN โครงการส่งเสริมศิลปะดนตรี โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โครงการให้บริการนักเรียนขาด 
แคลนอาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ โครงการความสัมพันธ์ 
กับชุมชน โครงการวันสำคัญ โครงการทุนการศึกษานักเรียน โครงการโรงเรียนสุจริต โครงการพัฒนา 
กระบวนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และโครงการ 
สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพสมบูรณ์ สถานศึกษาได้บูรณาการโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนา และ 
แผนปฏิบัติการประจำปีกับการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีรูปแบบ วิธีการการ 



 
 

จัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน ทักษะกระบวนการคิดผ่าน 
กิจกรรมและโครงงานต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานใหม่ตามความคิดตน ส่งเสริมผู้เรียนให้มีประสบการณ์ทักษะด้าน 
การงานและอาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ภูมิใจในท้องถิ่น มีค่านิยมตาม 
หลักธรรมทางศาสนา ยอมรับผู้อื่นและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ส่งเสริมผู้เรียนด้านสุขอนามัย และส่งเสริม 
ด้านดนตรีไทย เพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้อารมณ์ดี มีสุนทรียภาพ มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงมาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษา 
ยึดหลักการมีส่วนร่วม วัดและประเมินผลการดำเนินงานด้วยเครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีมีคุณภาพ และ 
หลากหลาย เป็นระบบ ได้นำผลการประเมินมาเป็นข้อมูลสารสนเทศสำคัญในการสะท้อนกลับ เพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และมีผลลัพธ์ของการดำเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึง 
การบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายครบทุกประเด็น และตัวบ่งช้ี ท้ังเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ สถานศึกษามีจุดเด่น
คือ ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีสุนทรียภาพด้านดนตรี ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้เล่นดนตรีทุกคน ทุกระดับช้ัน 
โดยสถานศึกษามีนโยบายว่า ผู้เรียนทุกคนต้องเล่นดนตรีได้อย่างน้อย ๑ อย่าง จัดให้มีชมรมดนตรีสำหรับ 
ผู้เรียนท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษ สถานศึกษาได้กำหนดว่า ส่งเสริมศิลปะดนตรี เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
ผู้เรียนได้รับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรไีทย ๑๐๐ % จากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรม ผู้เรียนเข้า 
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับ 
รางวัลระดับชาติ จำนวน ๕ รางวัล เด่ียวซออู้ ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เด่ียวซอด้วง ม.๑ – ๓ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ บรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.๑ – ๓ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เด่ียว 
จะเข้ ม.๑ – ๓ รางวัลชนะเลิศ การขับร้องเพลงไทย ป.๑ – ๖ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การดำเนินการของ 
สถานศึกษาเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
  จากการดำเนินงานดังกล่าว สถานศึกษามีการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านคุณภาพของ 
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นไปได้ กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ เกิดประสิทธิผล  
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ครบถ้วน มีพัฒนาการดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

สรุปการประเมินด้านที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
จุดเด่น 
 ๑. ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะพื้นฐาน ตาม 
หลักสูตรสถานศึกษา และตามกิจกรรมท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น ตามระดับช้ันท่ีศึกษา จะเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของผู้เรียน มีพัฒนาการ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกวา่ 
ระดับประเทศ และผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา ๒๕๖๑  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๓ รวมความสามารถท้ัง ๓ ด้าน ค่าคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศ 
 ๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยผ่าน 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น ในช่วงระยะเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ ระหว่างพักกลางวัน และ 
หลังเลิกเรียน หรือในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จะเห็นได้จากสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ 
เป็นจำนวนมากในแต่ละสัปดาห์ เช่น การว่ายน้ำ การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย การเต้นแอโรบิก การเล่น 
ละครภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การโต้วาที การฟ้อนรำ การเล่นดนตรี นาฏศิลป์ เป็นต้น 
 ๓. ผู้เรียนได้เรียนรู้และได้เล่นดนตรีทุกคน ทุกระดับช้ัน โดยสถานศึกษามีนโยบายว่า ผู้เรียน 
ทุกคนต้องเล่นดนตรีได้ อย่างน้อยคนละ ๑ อย่าง เป็นโรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี ผู้เรียนได้รับโล่รางวัล 
โรงเรียนดนตรไีทย ๑๐๐ % และผู้เรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี ๖๘ ปี 
การศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน ๕ รางวัล 



 
 

  (๑) เด่ียวซออู้ ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
  (๒) เด่ียวซอด้วง ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๑ 
  (๓) บรรเลงวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.๑-๓ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
  (๔) เด่ียวจะเข้ ม.๑-๓ รางวัลชนะเลิศ 
  (๕) ขับร้องเพลงไทย ป.๑-๖ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี ๒ 
 ๔. ผู้เรียนเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย มีจิตอาสาในการท า 
ความดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ๘ ประการ มีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ มีค่านิยมตามหน้าท่ี 
เด็กไทย ๑๐ ประการ มีค่านิยมตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมา 
คารวะ ยิ้มง่าย ไหว้สวย มีความมนุษยสัมพันธ์ มีปฏิสันถารกับผู้มาเยือน กล้าแสดงออกในทางท่ีถูกท่ีควร เรียน 
และเล่นอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข ด้วยความรู้รักสามัคคี 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
  ผู้เรียนควรได้เรียนรู้ และได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารเพิ่มมากขึ้น  
เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ท้ัง ๔ ด้าน คือการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ให้ผู้เรียน 
สามารถใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม ตามระดับช้ันท่ีศึกษา  
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสถานศึกษา มีปัญหาคล้ายคลึงกันหลาย 
แห่ง กล่าวคือ ครูผู้สอนไม่เพียงพอ การจัดหาครูเจ้าของภาษามีข้อจำกัดหลายประการ ตลอดท้ังครูสอน 
ภาษาอังกฤษมีความเช่ียวชาญไม่เพียงพอ และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตลอดท้ัง ขาดแรงจูงใจในการ 
จัดการเรียนการสอนท่ีดี ดังนั้น สถานศึกษาจึงควรจัดหา และพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนให้ทันสมัย  
และเพียงพอ ให้สอดคล้องกับบริบท สภาพจริงของผู้เรียน สภาพจริงของสถานศึกษา และสภาพสังคมภายนอก 
ท่ัวไป 
  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสร้างเจตคติท่ีดีต่อภาษาอังกฤษ และสร้าง 
แรงจูงใจต่อผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล อาจมีข้อตกลงความร่วมมือใน 
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน กับ หน่วยงาน หรือสถานศึกษาอื่น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือมีการ 
แลกเปล่ียนครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน ท้ังนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้เรียน และสร้าง 
บรรยากาศท่ีดีต่อการเรียนรู้ ตลอดท้ัง มีการจัดโครงการหรือกิจกรรมร่วมกันในบางโอกาส เช่น การจัดการ 
เรียนรู้นอกสถานท่ี การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษ การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ เป็นต้น 
 
  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๒ ปี 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
  สถานศึกษา ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามธรรมชาติ และเต็ม 
ตามศักยภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้ โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ท่ีสถานศึกษาได้จัดขึ้น สถานศึกษาได้จัด 
กิจกรรมให้กับผู้เรียนในช่วงเวลาก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติในภาคเช้า ระหว่างเวลาพักกลางวัน ในช่วงหลังเลิก 
เรียน หรือในช่วงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้จำนวนมากใน 
แต่ละวันของสัปดาห์ เช่น การว่ายน้ำ การเล่นกีฬา การออกก าลังกาย การเต้นแอโรบิค การเล่นละคร 
ภาษาไทย การเล่นละครภาษาอังกฤษ การโต้วาที การฟ้อนรำ การเล่นดนตรี และการแสดงนาฏศิลป์ เป็นต้น 
เป็นนโยบายและวิธีการท่ีดีในการบริหารจัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีจะพัฒนาผู้เรียนได้ 
เรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ถึงแม้โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นสถานศึกษาไม่ใหญ่ 



 
 

นัก มีผู้เรียน ๓๓๗ คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ๑๗ คน อัตราจ้าง ๖ คน รวม ๒๓ คน แต่ 
สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างดีเย่ียม เป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นได้ 
  เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล และมีความยั่งยืน สถานศึกษาควร 
ดำเนินงานตามกิจกรรมดังกล่าว เพิ่มเติมดังนี้ 
  ๑. ควรกำหนดกิจกรรมนี้ไว้ในแผนพฒันาและแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้ 
ตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ อย่างต่อเนื่อง 
  ๒. การดำเนินงานตามกิจกรรมนี้ใช้เวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เนื่องจากม ี
กิจกรรมต้องดำเนินการจำนวนมากและหลากหลาย ควรกำหนดตารางเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีแน่นอน 
แต่สามารถยืดหยุ่นได้ เพื่อท่ีจะให้การดำเนินงานไม่ไปกระทบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูอ้ื่นมากนัก 
ซึ่งได้กำหนดไว้ตามตารางจัดการเรียนรู้ของครูแต่ละคน 
  ๓. ควรจัดผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ครบทุกกิจกรรม เพื่อผู้เรียนจะได้เรียนรู้และค้นหา 
ตัวเองว่า มีความถนัดและความสนใจในเรื่องใดโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานการเลือกศึกษาต่อ และเลือก 
ประกอบอาชีพในอนาคต 
  ๔. ควรมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผลมาปรับปรุง 
และพัฒนาการดำเนินงานตามกิจกรรม จะได้ทราบถึงสภาพความสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 
ตามกิจกรรม และจะเป็นข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม ให้เป็นที่น่าสนใจของผู้เรียน 
ตลอดท้ังมีการสรุปผลและเผยแพร่ทางส่ือต่าง ๆ ต่อไป 
  ๕. ควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ในเวลาและโอกาสอันควรแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการดำเนินงานตามกิจกรรม และเพื่อเป็นขวัญและ 
กำลังใจ 
   
  ๕. ควรจัดให้มีการประกาศเกียรติคุณ เชิดชูเกียรติ ในเวลาและโอกาสอันควรแก่ผู้มีส่วน 
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เป็นการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมการดำเนินงานตามกิจกรรม และเพื่อเป็นขวัญและ 
กำลังใจ 
 ด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการดำเนินงาน 
 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ตามระบบ PDCA โดยโรงเรียนบ้านแกหัว 
แฮดส้มโฮงวิทยา ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประสานสัมพันธ์ บ้าน วัด  
โรงเรียน ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูและบุคลากร ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน ภาคี 
เครือข่าย และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ทุกฝ่าย เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แต่งต้ัง 
คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ระยะ ๔ ปี(๒๕๖๐-๒๕๖๓) และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ มีคำส่ังให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีครูประจำช้ันและครู 
ผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม มีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ซึ่งประกอบด้วย  
กองทุนศรีแสนดีประชาร่วมใจ ผู้อำนวยการโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งการบริหารงาน 
ออกเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงาน 
บุคคล และกลุ่มงานบริหารท่ัวไป สร้างความเข้าใจกับผู้ทีมีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความตระหนักในการดำเนินงาน 
ตามโครงการ กิจกรรมท่ีกำหนดไว้ในแผน มีปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ได้ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกภาคการศึกษา และมีการนิเทศ ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 



 
 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อรายงานผลให้ผู้บริหารรับทราบและกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
อุปสรรคในการดำเนินงาน และเก็บเป็นข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาในปีถัดไป 
 สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกัน 
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแก 
หัวแฮดส้มโฮงวิทยา และกำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  
กำกับ ดูแลและติดตามตรวจสอบพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีหลักสูตรโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
พุทธศักราช ๒๕๖๑(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  
๒๕๕๑  
 ๒. จัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๓และแผนปฏิบัติการประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กำหนดโครงการ กิจกรรมในการบริหารจัดการ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อลงสู่การ 
ปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้รับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและได้รับความร่วมมือสนับสนุน 
จากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองด้วยดี ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาได้จัดสรรงบประมาณ และ 
จัดหาส่ือ อุปกรณ์สนับสนุนในการพัฒนา  
 ๓. มีปฏิทินการดำเนินงานและมีคำส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและนิเทศ 
งาน ซึ่งผู้รับผิดชอบมีการรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นระยะ  
 ๔. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา  
๒๕๖๑ คณะกรรมการประเมินผลคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ และคณะกรรมการจัดทำรายงานการ 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งสถานศึกษามีการประเมินตนเอง นำผลการประเมินมา 
วิเคราะห์หาวิธีแก้ไข ปรับปรุง และนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไป การดำเนินงานตามท่ีกล่าวมา  
เป็นกระบวนการบริหารและการจัดการ ท่ีมีข้ันตอนการปฏิบัติเป็นระบบ มีการวางแผน การปฏิบัติตามแผน  
การตรวจสอบ และการปรับปรุงการดำเนินงานอยา่งเหมาะสม(PDCA) ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
อย่างต่อเนื่อง เป็นการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ  
 สรุป สถานศึกษาได้ดำเนินงานตามมาตรฐานด้านบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ ตามเกณฑ์ 
ท่ีสถานศึกษากำหนด กระบวนการและผลการประเมินคุณภาพมีความเช่ือถือได้ กระบวนการบริหารจัดการ 
มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เป็นท่ีพึงพอใจของทุกฝ่าย และส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียน 
 
สรุปการประเมินด้านที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น  
  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ให ้
ความสำคัญกับการ จัดการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็น 
เครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ 
ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอน 
ภาษาอังกฤษ ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีไทยชุดวงเครื่องสายผสมขิม และระดมทุน (บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริม 
สนับสนุนการเข้าประกวด การแข่งขันกิกรรมทางวิชาการของผู้เรียน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
ต้ังอยู่ในชุมชน ท่ีมีความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้นำ 
ท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด ให้ความสำคัญกับการศึกษา ประกอบกับผู้บริหารสถานศึกษามี 
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและเป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา ทำให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด 



 
 

การศึกษาทุกฝ่ายให้การสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา เช่น วัดสว่างโพธิ์ศรี วัดทิพวัน  
สนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา ชุมชนจัดผ้าป่าหาเงินช่วยก่อสร้างป้ายโรงเรียน  
สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น จ้างครูสอนภาษาอังกฤษ และระดมทุน(บริจาค) ให้กำลังใจส่งเสริมสนับสนุนการเข้า 
ประกวด การแข่งขันทางวิชาการของผู้เรียน และส่งเสริมให้ผู้เรียนรักษ์ดนตรีไทย เล่นเครื่องดนตรี และขับร้อง 
เพลงไทย ซึ่งส่งเสริมจนผู้เรียนได้รับรางวัลระดับประเทศ สอดคล้องกับเอกลักษณ์สถานศึกษา “โรงเรียน 
ส่งเสริมศิลปะดนตรี” นอกจากนี้สถานศึกษาได้รับรางวัลจากการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น รางวัลโรงเรียนดนตรี 
ไทย ๑๐๐% จากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลดีเด่นด้านสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี จาก 
กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องกัน ๓ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๒) รางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศ  
และโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จึงถือได้ว่าโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา มีจุดเด่นซึ่งเป็นปัจจัย 
สภาพแวดล้อมภายนอกทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีนโยบายด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
โดยส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษาและในระดับ 
สถานศึกษา โดยมีเป้าหมายท่ีจะสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบเครือข่าย เช่น 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา มีการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐ 
  ชุมชนบ้านแก บ้านหัวแฮด บ้านส้มโฮงและหมู่บ้านใกล้เคียง เป็นชุมชนท่ีมีความสามัคคี มี 
ความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮง 
วิทยา ได้รับความร่วมมือจากชุมชน องค์กรท้องถิ่น และเครือข่ายอุดมศึกษาด้วยดี เช่น ชุมชนจัดผ้าป่าสามัคคี 
หาเงินจ้างครูสอนภาษาอังกฤษ สร้างป้ายโรงเรียน สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ห้องสมุดลิง ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี 
ไทยชุดวงเครื่องสายผสมขิม และสนับสนุนเงินในการท่ีสถานศึกษาจัดส่งผู้เรียนเข้าประกวด แข่งขันในกิจกรรม 
ทางวิชาการต่างๆ ทางวัดสว่างโพธิ์ศรีสนับสนุนโครงการสอนศีลธรรม จริยธรรมและให้ทุนการศึกษา  
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นเครือข่ายให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยจัดให้นักศึกษามาฝึกประสบการณ์ เพื่อ 
บรรเทาการขาดแคลนครู  
  กรณีตามท่ีกล่าวมานั้น ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในระดับปฐมวัย ระดับ 
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จึงเป็นโอกาสอันดีท่ีสถานศึกษาจะได้สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อส่งเสริม 
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ฉะนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
  ๑. ประชุม ช้ีแจง แสดงเหตุผล ถึงความจำเป็น ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ครูและ 
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภาคีเครือข่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้มีความ 
ตระหนักในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ตลอดจนการกำกับดูแลในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียน  
  ๒. กำหนดโครงการ กิจกรรม ท่ีชุมชนประสงค์จะสนับสนุน ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดเป้าประสงค์ หรือเป้าหมาย รูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือ 
ขั้นตอน กระบวนการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ และกำหนดระยะเวลาดำเนินงานท่ี 
ชัดเจน (อาจกำหนดเป็นโครงการต่อเนื่อง) 
  ๓. กำหนดบุคคล หรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ การติดตามตรวจสอบ ประเมินผล โดยต้อง 
ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  หากรูปแบบวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ท่ีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ หรือ 
บรรลุตามเป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน โดยมี 
การสรุปรูปแบบวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนองค์ความรู้และประสบการณ์ มีหลักฐานร่องรอย 



 
 

เชิงประจักษ์ เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็อาจถือได้ว่าเป็น 
แบบอย่างท่ีดี 
 ด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลการดำเนินงาน 
 สถานศึกษาได้มีการกำหนดวิสัยทัศน์โรงเรียน คือ โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
บนวิถีพอเพียง คู่เคียงส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมสุขภาวะ มีพันธกิจ คือ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ัง 
ระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ กำหนดกลยุทธ์ที่ คือ เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน 
เทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ  
เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ในลักษณะเน้นให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง  
จากการประสานงานร่วมกันระหว่างผู้เรียน โดยมผู้ีสอนคอยช้ีแนะและให้คำแนะนำ เป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน เพื่อฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและสารสนเทศระหว่างกัน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนในด้านทักษะอาชีพ 
และทักษะชีวิต ท้ังนี้ครูทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและนำเอาวิทยาการใหม่ๆ ท่ีได้รับมา 
ปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้ส่ือ  
เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน น าแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เช่น การใช้แผนการจัดการเรียนแบบ Active Learning การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา โครงงานส่ิงแวดล้อม  
เรื่องขยะสร้างค่ารักษาส่ิงแวดล้อมของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด  
การแก้ปัญหา โดยการท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้จากจากรูปแบบแนวทางท่ีหลากหลาย เช่น เรียนรู้จากโครงงาน การ 
สาธิต เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมภาษาไทยวันละนิดอังกฤษวันละหน่อย  
กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน ตอบปัญหาจากสารานุกรม อ่านหนังสือให้เพื่อนฟงั ก้าวทันโลก โครงการ 
ส่งเสริมศิลปะดนตรี กิจกรรมดนตรีสู่ชุมชน กิจกรรมร้องเพลง มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดทำพานบายศรีสู่ 
ขวัญ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่นซึ่งจะนำไปใช้ในงานมงคลต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
ของผู้เรียน มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรมชมรมดนตรีไทยโดยผู้เรียน ท่ีสนใจ 
ดนตรีไทยเข้าฝึกโดยใช้เวลาหลังเลิกเรียน ๑๕.๓๐ -๑๖.๓๐ น.ทุกวันโครงการเริ่มประมาณปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(DLIT) เป็นแนวทางการจัดการศึกษาท่ีสำคัญแนวทางหนึ่ง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้มี 
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ เป็นการจัดการศึกษาท่ีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ 
จัดการเรียนการสอนซึ่ง เป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู เป็นการส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคช่ันต่างๆ บนระบบออนไลน์ 
  ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ครูมีความต้ังใจ มุ่งมั่น คณะครูได้มีการพัฒนาตนเองด้วยการอบรม 
และศึกษาดูงาน ท้ังนี้ครูโรงเรียนทุกคนปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเป็น 
แบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน มีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต พัฒนาตนเองอยู่เสมอทันต่อ 
เหตุการณ์ รักเมตตา เอาใจใส่ต่อศิษย์ เพื่อนร่วมงาน จัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) อัน 
ส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันทั้งระดับประเทศ จากการแข่งขันมหกรรมวิชาการ ระดับจังหวัด 
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ได้แก่ระดับชาติปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้รับเหรียญทองรางวัลผู้รับผิดชอบ 
โครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐% ปี ๒๕๖๑ รางวัลผู้รับผิดชอบโครงการเยาวชนต้นแบบดนตรีไทย ปี  
๒๕๖๑ รางวัลครูผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและผู้เรียนยังได้มีการพัฒนาด้านอารมณ์ และ 
ร่างกาย ไม่เกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด ไม่เป็นผู้เรียนท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติ จากการเข้า 



 
 

แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือท้ังประเภททีม และประเภทบุคคล อีกท้ังผู้ยังเรียนได้รับ 
คัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ในปีการศึกษา ๒๕๖๐,๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒  
จ านวน ๓ คน/ปี และโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จากสำนักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียน บุคลากร ได้รับรางวัล MOE Awards จากระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องและ 
สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้เพิ่มข้ึน โดยมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่า 
ระดับประเทศ 
สรุปการประเมินด้านที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 
จุดเด่น 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดนตรีไทย เพื่อพฒันาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  
และจัดให้มีชมรมดนตรีสำหรับผู้เรียนท่ีมีความสนใจเป็นพิเศษ สถานศึกษาได้กำหนดว่า “โรงเรียนส่งเสริม 
ดนตรี” ให้เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา พร้อมท้ังวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา คือ  
“โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปดนตรี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงส่ิงแวดล้อม มีพร้อมด้านสุขภาวะ”  
จากผลการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนโดยการได้นำผู้เรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และได้รับรางวัลในกิจกรรมต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ดังนี้ 
 ๑. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ณ จังหวัดมหาสารคาม รางวัลศิลปะดนตรี ๔ เหรียญทอง 
 ๒. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ณ จังหวัดชัยภูมิ รางวัลศิลปะดนตรี ๒ เหรียญทอง 
 ๓. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๓ พ.ศ.๒๕๕๖ณ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร รางวัลศิลปะดนตรี ๒  
เหรียญทอง 
 ๔. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๔ พ.ศ.๒๕๕๗ ณ จังหวัดสกลนคร รางวัลศิลปะดนตรี ๗ เหรียญทอง 
 ๕. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๕ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ จังหวัดสุรินทร์ วงเครื่องสายระดับประถมศึกษาได้รับดับ 
เหรียญเงิน 
 ๖. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๖ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ จังหวัดหนองคาย วงเครื่องสายผสมขิม ระดับ ม.๑-๓  
ได้รับรางวัลระดับชาติ ผู้เรียนจำนวน ๙ คน 
 ๗. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๗ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับชาติ จำนวน  
๓ รายการ (จำนวน ๓ คน) 
 ๘. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๘ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้เรียนเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ  
จำนวน ๕ รายการ (จำนวน ๑๓ คน) 
 ๙. เข้าแข่งขันครั้งท่ี ๖๙ เมื่อวันท่ี ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้เรียนได้รับ 
รางวัลระดับชาติ จำนวน ๖ รายการ (ผู้เรียนจำนวน ๒๒ คน) 
 ๑๐. ผู้เรียนได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบดนตรีไทยของกระทรวงวัฒนธรรม จำนวน ๓ คน  
ดังนี้ ปี พ.ศ.๒๕๖๐, ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ และในปีเดียวกันนี้ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ 
เปอร์เซ็นต์จากสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงวัฒนธรรมและโรงเรียน บุคลากร ได้รับรางวัล MOE Awards 
จากกระทรวงศึกษาธิการ 
จุดที่ควรพัฒนา  
  การใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงทุกห้องเรียนสำหรับห้องเรียนปกติ 
ท่ัวไปเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่ ๆ ท่ีไม่ใช่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใน 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖ และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ 
ข้อเสนอแนะ  
  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงมีส่ือเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่าง 



 
 

กว้างขวางลึกซึ้ง ค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูจึงควรนำเทคโนโลยีมาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรม เช่น ให้ 
ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ตในทุกห้องเรียน สถานศึกษาจึงควร 
  ๑. จัดซื้อจัดหาเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์พร้อมระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อ 
ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ 
  ๒. ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบอินเตอร์เน็ตให้มีความเสถียร ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ  
จัดหาระบบอินเตอร์เน็ตใหม่ 
 
  กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะภายใน ๑ ปี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม หรือแบบอย่างที่ดี  
 เพื่อให้การส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนศิลปะดนตรีแก่ผู้เรียนท่ีมีความสนใจและ 
มีความสามารถทางด้านดนตรี ท้ังการเล่นดนตรี การขับร้อง ท่ีมีความสำคัญต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทย 
ทุกภาค มาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน นิยมให้มีวงดนตรีไทยร่วมบรรเลงในงานมงคลสมรส งานเฉลิมฉลอง งานในเทศกาล
ต่าง ๆ ตลอดจนการบรรเลงประกอบการแสดง ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันทำให้คนไทยมีความรัก ความ
ผูกพันกับวิถีชีวิตและประเพณีไทย มีความคิดและมีทัศนคติท่ีดีต่อดนตรีจนเกิดความรู้สึกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิต โดยเฉพาะดนตรีไทยท่ีช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี 
สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม แม้ในปัจจุบันระบบสังคมจะเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่าง 
มาก โครงสร้างทางวัฒนธรรมก็เปล่ียนแปลงไป แต่ค่านิยมของคนไทยท่ีมีต่อดนตรีก็ยังคงอยู่ และทาง 
สถานศึกษาได้จัดต้ังชมรมส่งเสริมดนตรี โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมในช่วงหลังเลิกเรียนและบูรณาการในช่วงลด 
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด สถานศึกษาจึงควรได้
ดำเนินการ ๑) จัดหา หรือพัฒนาบุคลากรท่ีมีอยู่ได้พัฒนาความสามารถด้านดนตรีให้มากขึ้นเพื่อจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ส่งเสริมดนตรีไทยให้หลากหลายประเภท ๒) จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่น หรือรายวิชาเพิ่มเติม  
ซึ่งเป็นรายวิชาท่ีสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถเปิดสอนเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง ฯ  
เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้น ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน หรือความต้องการของท้องถิ่น โดยกำหนด  
“ผลการเรียนรู้” เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในรายวิชาเพิ่มเติมต่าง ๆ ท้ังนี้เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนาและ 
ยกระดับระดับคุณภาพให้สูงขึ้นต่อไป 
 

การประเมินความโดดเด่น 
ผลการประเมินความโดดเด่น 

ความโดดเด่น ระดับคุณภาพ 
การส่งเสริมดนตรีไทย           เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ(C3) 

    ✓   เป็นต้นแบบ มีความโดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ(C2) 
           เป็นต้นแบบ หรือมีความโดดเด่นระดับท้องถิ่น/ภูมิภาค(C1) 
           ยังไม่เป็นตามเกณฑ์การพิจารณาการประเมินความโดดเด่น 

บริบทของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เป็นโรงเรียนท่ีเปิดทำการสอนในระดับช้ันอนุบาลถึงช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๓ มีเขตพื้นท่ีบริการ ๔ หมู่บ้านในท้องถิ่นมีศิลปินพื้นบ้านหลายคน มีอาชีพเป็นหมอแคน หมอลำ 
ท้ังนี้โรงเรียนได้กำหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๓) ได้ระบุถึง 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา คือ “โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
บนวิถีพอเพียง คู่เคียงส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะ ระบุพันธกิจไว้ว่า ข้อ ๑) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน 



 
 

การเรียนรู้ และในแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนได้กำหนดเอกลักษณ์โรงเรียน  
ไว้ว่าเป็น“โรงเรียนส่งเสริมศิลปะดนตรี” เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและสามารถมี 
อาชีพเกี่ยวกับดนตรีได้ โดยส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน ดนตรีสากล ดนตรีไทย ให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนา 
ตามท่ีมีความสนใจ ต่อยอดหลังเลิกเรียน และวันหยุด โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัย 
นาฏศิลป์กาฬสินธุ์ มาเป็นวิทยากรนอกเวลา และจัดค่ายพัฒนาศิลปะดนตรี มีการตั้งชมรม ส่งเสริมให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ดนตรีอังกะลุง วงเครื่องสายผสมขิม ซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ย และขิม กำกับ 
จังหวะโดย โทน ระมะนา กรับ ฝึกบรรเลงเพลงวงเครื่องสาย เพื่อช่วยงานชุมชน เช่น บรรเลงต้อนรับแขก 
ท่ีมาเย่ียมโรงเรียน และงานหน่วยงานท่ีขอความอนุเคราะห์ ในโรงเรียนมีวงระดับประถมศึกษา ๑ วง ระดับ 
มัธยมศึกษา ๑ วง ซึ่งเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเดียวใน 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ท่ีมีวงเครื่องสาย และได้นำเข้าสู่การแข่งขันประเภทเด่ียวและประเภทวง ในงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ท่ีจังหวัด 
มหาสารคาม 
 เพื่อใหผู้้เรียนมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นดนตรีท้ังดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและดนตรีสากล ตัวชี้วัด  
คือ ร้อยละ ๕๐ ของผู้เรียนมีทักษะเบ้ืองต้นในการเล่นดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยและดนตรีสากล ร้อยละ ๒๐ 
ของผู้เรียนมีโอกาสแสดงความสามารถในด้านดนตรีด้วยการบรรเลงและขับร้อง และสถานศึกษาได้จัดโครงการ 
ส่งเสริมศิลปะดนตรี โดยมีกิจกรรมดนตรีสู่ชุมชน กิจกรรมขับร้องเพลง กิจกรรมดนตรีพื้นเมืองและดนตรีไทยและมี
คณะครูทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบ โรงเรียนได้ใช้แนวทาง TEAM MODEL เป็นแนวทางในการพัฒนา มี 
รายละเอียด ดังนี้ 
  T = Training หมายถึง การฝึกซ้อมต่อจากเวลาเรียนตามปกติกำหนดให้ผู้เรียนฝึกซ้อมไม่เกิน 
คนละ ๑ กิจกรรม โดยเริ่มจากต้นปีการศึกษา ๒๕๕๔ วิเคราะห์ความเป็นไปได้จากความสามารถของนักเรียน  
มอบหมายครูรับผิดชอบ จัดหาวิทยากรพิเศษเพิ่มเติม ในกรณีท่ีต้องการความชำนาญการเฉพาะทาง เช่นดนตรีไทย 
  E = Environment หมายถึง การสร้างส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้งบประมาณ ท้ังในและนอกโรงเรียน
ปรับปรุงห้องเพื่อจัดกิจกรรม เช่น ศูนย์การเรียนรู้วิชาการงาน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องซ้อมร้องเพลง ห้องดนตรีไทย 
ห้องศิลปะ ห้องพลศึกษา ห้องสมุด สนามกีฬา จัดหางบประมาณสนับสนุน 
  A = Activity หมายถึง กิจกรรมท่ีหลากหลายเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลคัดเลือก 
กิจกรรม เช่น กิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์โรงเรียน กิจกรรมเสริมเสริมความพร้อมสู่อาเซียน กิจกรรมสอดคล้อง 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน และรับสมัครจากกิจกรรมท่ีนักเรียน 
สนใจ 
  M = Mirror หมายถึง เป็นกระจกเงา การตรวจสอบ การแข่งขัน ประเมิน เพื่อรู้จุดแข็งจุดอ่อน  
ส่งนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันในโอกาสต่างๆ นำกิจกรรมนักเรียนช่วยงานชุมชนโดยจิตอาสา เช่น กิจกรรมดนตรีไทยซึง่
การดำเนินการสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาให้ผู้เรียน เป็นคนดี เก่ง มีความสุข 
โอกาส 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีสภาพสังคมของผู้ปกครองนักเรียนอยู่อย่างเกื้อกูลกัน รักถิน่ฐาน 
ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน และได้รับการสนับสนุน 
จากหน่วยงานต้นสังกัด คือ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ และมีสถาบันทาง 
การศึกษาด้านดนตรีนาฏศิลป์เฉพาะทางในจังหวัดกาฬสินธุ์ คือ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธ ุ์ 
อุปสรรค 
 สถานศึกษาขาดบุคลากรท่ีมีวุฒิทางการศึกษาด้านดนตรี ขาดส่ือ อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติ และท้องถิ่นไม่ 
มีองค์ความรู้ด้านดนตรีไทย 



 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้ส่งเสริมและจัดการเรียนการสอนศิลปะดนตรีให้กับผู้เรียนท่ีมี 
ความสนใจและมีความสามารถทางด้านดนตรี ท้ังการเล่นดนตรี การขับร้อง และได้เล็งเห็นว่าดนตรี 
มีความสำคัญต่อการดำเนินวิถีชีวิตของคนไทยทุกภาค มาต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน นิยมให้มีวงดนตรีไทยร่วม 
บรรเลงด้วย เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญ งานบวชนาค งานมงคลสมรส งานเฉลิมฉลอง งานในเทศกาลต่าง ๆ 
ตลอดจนการบรรเลงประกอบการแสดง สำหรับกิจกรรมทางประเพณีของประชาชนจะมีการนำวงดนตรีไป 
บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้น เช่น งานทำบุญขึน้บ้านใหม่ งานทำขวัญนาค งานมงคลสมรส งานวันเกิด งาน
สมโภชเฉลิมฉลองต่างๆ งานเทศการตามประเพณี งานศพ เป็นต้น ซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันทำให้ 
คนไทยมีความรัก ความผูกพันกับวิถีชีวิตและประเพณีไทย มีความคิดและมีทัศนคติท่ีดีต่อดนตรีจนเกิด 
ความรู้สึกว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต โดยเฉพาะดนตรีไทยท่ีช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองทาง 
วัฒนธรรมของไทยได้เป็นอย่างดี สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม แม้ในปัจจุบันระบบสังคม 
จะเปล่ียนแปลงไปเป็นอย่างมาก โครงสร้างทางวัฒนธรรมก็เปล่ียนแปลงไป แต่ค่านิยมของคนไทยท่ีมีต่อดนตรี 
ก็ยังคงอยู่ จึงได้จัดต้ังชมรมส่งเสริมดนตรี โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมในช่วงหลังเลิกเรียนและบูรณาการในช่วงลด 
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 ดังนั้นโรงเรียนควรได้ให้การฝึกฝนสืบทอดแก่นักเรียนรุ่นต่อๆ ไป และดำเนินการจัดทำเป็นรูปแบบ 
การเรียนการสอนโดยจัดทำเป็นสาระเพิ่มเติม กิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการกำหนดมาตรฐาน ตัวช้ีวัด มีการ 
วัดผลประเมินผลผู้เรียนซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนดนตรีไทยกันได้อย่างกว้างขวาง มีตำราเรยีนดนตรี  
เครื่องดนตรีและส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย เอื้ออำนวยให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ ซึ่งถือเป็นปัจจัย 
สำคัญท่ีทำให้วิชาการดนตรีไทยดำรงอยู่คู่กับสังคมและวัฒนธรรมไทยต่อไป 
 

      
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คำรับรองของคณะผู้ประเมิน 
 รายงานนี้ได้ตรวจสอบพิจารณาความถูกต้องของรายงานในประเด็นต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว 
   ✓   ตรวจสอบคำผิด การใช้ภาษา 
   ✓   ตรวจสอบรูปแบบให้เป็นไปตามท่ี สมศ. กำหนด 
   ✓   ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคล้องต้ังแต่เนื้อหา จุดเด่น  
จุดท่ีควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสู่นวัตกรรม และการประเมินความโดดเด่น 
 

รายชื่อ ตำแหน่ง 
๑. นายฉลวย  เกตุคำ ประธาน 
๒. นายธวัช  โพนชัย กรรมการ 
๓. นางเบญจศุภลักษณ์ ชูแก้ว กรรมการ 
๔. นายอุดมศักดิ ์ ปอโนนสูง กรรมการและเลขานุการ 

 
                          วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 2 

สถานภาพของสถานศึกษา 
 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ได้ศึกษาและวิเคราะห์สภาพของหน่วยงานท่ีมีอิทธิพลต่อการ จัด
การศึกษา ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) ผลการประเมินประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ ๔ ของ สมศ. และองค์ประกอบอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องทุกด้าน เพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ในการ
พัฒนาการศึกษา ดังนี้  
1. สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน ในการจัด
การศึกษาท่ีผ่านมา  
 1.1 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการ 
จากโรงเรียน 

ความต้องการ/ความคาดหวัง  
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน
โรงเรียน ได้แก่  
      - ผู้บริหาร  
      - ครูและบุคลากร 

1. ต้องการโรงเรียนท่ีมีคุณภาพทุก
ด้าน  
2. ต้องการจัดการศึกษาท่ีมีระบบ 
ถูกต้อง เท่ียงธรรม อย่างมีคุณภาพ  
3. นักเรียนได้รับความรู้ ความสามารถ 
ความถนัดและได้เรียนรู้ตามศักยภาพ 
ของตนเอง  
4. การสนับสนุนงบประมาณใน การ
จัดหาส่ืออุปกรณ์การจัดการเรียน การ
สอน  
5. การส่งเสริมสถานท่ีออกกำลังกาย
ให ้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน  
6. นักเรียนมีส่วนร่วมในการผลิตส่ือ
เพื่อ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆและ
หลากหลาย  
7. ครูทุกคนควรมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ 
(PLC) อย่างน้อย 50 ชม./ป ี 
8. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียนส่งผลต่อการจัดการเรียนการ 
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1. มีการจัดการอย่างเป็นระบบ การ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ มี
ประสิทธิภาพ  
2. เปิดแผนการเรียนท่ีหลากหลาย 
เพื่อสนองความต้องการของนักเรียน
และ ผู้ปกครอง  
3. มีผู้บริหารท่ีดีมีวิสัยทัศน์ บริหาร 
จัดการให้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล  
4. การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างเป็นระบบตามแผนท่ีวางไว้  
5. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแล 
นักเรียนให้ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ 
และทักษะท่ีจำเป็นในการดำรงชีวิต
และ การพัฒนาตนเองเพื่อการทำงาน
ในอนาคต 

 
 
 
 
 



 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริการที่ผู้มีส่วนส่วนเสียต้องการ 
จากโรงเรียน 

ความต้องการ/ความคาดหวัง  
ของโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตรง 
ในการรับ บริการ  
ได้แก่  
      - นักเรียน  
      - ผู้ปกครอง 

1. ต้องการครูท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ  
2. ต้องการให้บุตรหลานมีความรู้ มี
ความสามารถ และศึกษาต่อใน 
ระดับสูงขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ในช้ันเรียน เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ในการเรียนรู้เชิงบวก
และให้เกิดทักษะ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  
4. ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดง 
ความคิดเห็นและการจัดการบริหาร 
โรงเรียนเพื่อให้สะท้อนกลับไปยัง 
นักเรียน ส่งผลต่อการจัดการเรียน  
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ  
5. นักเรียนมีความต้องการความรู้ 
สามารถนำไปใช้ศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงขึ้นไป  
6. นักเรียนมีความรู้ด้านภาษามากกว่า 
2 ภาษา 

1. ผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์บริหาร การ
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผล  
2. นักเรียนสร้างช่ือเสียงท่ีดีต่อ
โรงเรียน  
3. นักเรียนรับความรู้และโอกาสใน 
การพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เกิด
การ เรียนรู้ท่ีเท่าทันในศตวรรษท่ี 21 
เพื่อ สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข  
4. ต้องการให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมปลูกฝังการมีจิตสำนึก  
จิตอาสาต่อผู้อื่นและประเทศชาติ  
5. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน 
ระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ ๙0  
6. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 
 

วิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคโดยการใช้ SWOT analysis 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน(Internal analysis) 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
1. ด้านโครงสร้าง 
และนโยบาย 
(Structure)  

1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน 
๒. มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารท่ี
ชัดเจน 
3. มีการกำกับติดตามงานให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ  
๔. มีบุคลากรในการปฏิบัติงานตาม
โครงสร้างการ บริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๕. โรงเรียนมีมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อ
ใช้กำหนดคุณภาพการศึกษา และมีระบบ
การประเมินภายใน ส่งผลให้การศึกษามี
คุณภาพและได้มาตรฐาน 

1. การปฏิบัติไม่เป็นไปตามแผนเท่าท่ีควร 
๒. การปฏิบัติภาระงานตามโครงสร้างไม่
สมบูรณ์ 
3. ระบบการติดตามประเมินผลยังขาดความ
ชัดเจน 
๔. โครงสร้างการบริหารงานบางงานมีความ
ซ้ำซ้อน หรือไม่มีความชัดเจนของ
ผู้รับผิดชอบ เพราะบุคลากรมีภาระงาน
ซ้ำซ้อน ทำให้ขาดประสิทธิภาพ 
๕. โครงสร้างและนโยบายมีการเปล่ียนแปลง
บ่อยทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่องใน
การปฏิบัติ 

2. ด้านผลผลิตและ
บริการ (Service) 
 

1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากการ
จัดการเรียน การรู้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเป็นไป
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด  

- ๒. นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายและ
จิตใจสมวัย 

- ๓. นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน 
๔. โรงเรียนสามารถให้บริการด้าน
การศึกษาได้อย่างท่ัวถึง โดยเปิดบริการท้ัง
ในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ส่งผลให้ชุมชนในเขตบริการได้รับ
สิทธิและโอกาสทางการศึกษา 
๕. โรงเรียนมีกฎระเบียบและหลักเกณฑ์ใน
การปฏิบัติงานชัดเจน 
๖. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงาน
อื่น ในการพัฒนาโรงเรียน 

1. นักเรียนบางส่วนขาดทักษะการค้นคว้าหา
ความรู้จากการอ่าน และการบันทึก 
๒. ผู้เรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิด
สังเคราะห์  
๓. มีนโยบายงานเร่งด่วนบ่อย ส่งผลกระทบ
กับการจัดการเรียนการสอน 
๔. การติดตามและประเมินผลยังไม่ต่อเนื่อง 
มีข้อจำกัดในท้ังในด้านจำนวนและ
ความสามารถของบุคลากรในการใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ส่งผลให้ผลผลิตมี
คุณภาพไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
๕. โรงอาหารไม่เพียงพอ 
๖. นักเรียนบางส่วนยังขาดความสนใจ และ
เอาใจใส่ต่อการเรียน 
 

 

 

 

 

 



 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน(Internal analysis) (ต่อ) 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๓. ด้านบุคลากร 
(Man) 

1. โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ  
มีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน  
2. มีบุคลากรครบทุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และมีความรู้ ความสามารถตรงตามวุฒิ
การศึกษา  
3. ครูและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
๔. บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นทำให้
รู้จักสภาพปัญหาและความต้องการของ
ชุมชนได้ดี 
๕. บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี 
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาน 
๖. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตน 
และมุ่งมั่นพัฒนาคนโดยสนับสนุนให้ครูเข้า
รับการประเมินวิทยฐานะจนได้เล่ือนวิทย
ฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ  

1. บุคลากรมีภาระงานพิเศษมากทำให้การ
จัดการเรียน การสอนไม่เต็มท่ี  
2. มีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานใน
โรงเรียน หรือมีบุคลากรบางส่วนได้รับ
มอบหมายงานไม่ตรงกับ ความสามารถและ
ความถนัดของตนเอง  
3. บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ความชำนาญ
ด้าน ICT (Information Communication 
Technology)  
4. การกระจายภาระงานขององค์กรยังไม่เท่า
เทียมกัน 
๕. ครูไม่ยอมรับนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ 
๖. การมอบหมายงานในหน้าท่ีไม่ชัดเจน 
๗. โรงเรียนขาดครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
๘. เนื่องจากครูต้องรับผิดชอบภาระงานอื่น
นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ส่งผลให้
ประสิทธิภาพงานด้านการสอนลดลง ขาด
ความต่อเนื่องเช่ือมโยงท้ังในด้านความรู้และ
ทักษะในด้านงานสอน  เช่น การสอนแบบ
โครงงาน  การวิจัยในช้ันเรียน ซึ่งต้องอาศัย
เวลาอย่างมากในการดำเนินกิจกรรม 

๔. ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน 
(Money) 
 

1. มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นระบบ
ตาม แผนปฏิบัติงานโรงเรียนอย่างชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. มีการดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากโรงเรียนมีการ
จัดสรรงบประมาณท่ีเพียงพอ  
3. งบประมาณด้านการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน มีการจัดสรรภายในกลุ่ม
งานอย่างเหมาะสม  
4. กลุ่มบริหารงบประมาณ ได้ติดตาม
เอกสาร การเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นระบบ 
๕. โรงเรียนบริหารงบประมาณ การใช้จ่าย
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

1. มีภาระงานท่ีไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติงานแต่
มีความ จำเป็นต้องดำเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วน  
2. ค่าใช้จ่ายท่ีมาจากปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือ
การควบคุม  
3. บุคลากรขาดการวางแผนในการใช้
งบประมาณ  
4. ขั้นตอนในการเบิกจ่ายล่าช้า ไม่ทันต่อ
ความต้องการ 
๕. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรบางโครงการยัง
ไม่เพียงพอ 
๖. มีการใช้จ่ายงบประมาณท่ีมากเกินไป บาง
รายการเป็นการใช้จ่ายอย่างส้ินเปลือง 
๗. มีการปรับงบประมาณในแผนปฏิบัติการ
บ่อยเกินไป  
 



 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน(Internal analysis) (ต่อ) 
ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๕. ด้านวัสดุ
อุปกรณ์ 
(Material) 
 

1. มีการวางแผนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้
เพียงพอตลอดปีการศึกษา  
2. มีงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์
เอื้ออำนวย ต่อการเรียนการสอนให้มี
อุปกรณ์ครบครัน  
3. มีวัสดุอุปกรณ์อย่างเพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน และใช้วัสดุ อุปกรณ์ ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่า 
4. มีบริการยืม วัสดุ อุปกรณ์ แก่ชุมชน  
และ บุคคลภายนอก ตลอดจนองค์กรต่างๆ 
๕. มีระบบส่ือการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม 
๖. โรงเรียนมีอาคารเรียนท่ีเพียงพอในการ
จัดทำเป็นห้องเรียนและห้องกิจกรรมอื่น ๆ  
 

1. บุคลากรขาดการเก็บรักษา ดูแล อุปกรณ์
ท่ีเหมาะสม และการใช้งานท่ีถูกวิธี และวัสดุ
บางอย่างใช้งานไม่คุ้มค่า 
2. บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
อุปกรณ์ เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน  
๓. โรงเรียนขาดแคลนอาคารเรียนบางอย่าง
ทำให้การจัดการเรียนการ 
๔. โรงเรียนมีโต๊ะ เก้าอี้ ไม่เพียงพอกับจำนวน
นักเรียน 
๕. โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
๖. สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่สะดวกต่อการใช้
งานในบางอาคารเรียน 
๗. การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อการ
ใช้งาน 
๘. วัสดุครุภัณฑ์ขาดคุณภาพและไม่ตรงตาม
ความต้องการ ทำให้ไม่สามารถจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
9. การเบิกจ่ายเงินไม่คล่องตัว มีข้ันตอนท่ี
ยุ่งยาก 
1๐. การดำเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่
ทันต่อความต้องการ ไม่คล่องตัว บุคลากร
ต้องใช้เงินส่วนตัวสำรองจ่ายในการ
ดำเนินการ 
๑๑. โสตทัศนูปกรณ์ยังไม่เพียงพอ และขาด
บุคลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง 
 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน(Internal analysis) (ต่อ) 

ปัจจัยภายใน จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
๖. ด้านการ 
บริหารจัดการ
(Management) 

- ๑. ผู้บริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการสอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

- ๒. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
และมีผลการประเมินตนเองมีการ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 
๓. โรงเรียนจัดให้มีการประเมินตนเอง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
ทุกปี 
๔. มีการประชุมวางแผนการบริหารงาน 
มอบหมายงานตามความถนัด อย่างเป็น
ระบบ  
๕. มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม มีการกระจาย
อำนาจ 
๖. มีการมอบหมายหน้าท่ีในการปฏิบัติงาน
ชัดเจนเป็นไปตามโครงสร้างการบริหารงาน 
๗. โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการ และ
ดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  
 

1. ไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้ันตอนท่ี
กำหนดไว้ 
2. ขาดการประสานงานทำให้งานล่าช้า  
3. มีนโยบายงานเร่งด่วนจากส่วนกลาง หรือ
ต้นสังกัด ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียน
การสอน 
๔. การนิเทศการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง  
๕. ข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ ขาดการ
ประชาสัมพันธ์ 
๖. การบริหารจัดการยังไม่เข้าถึงโครงสร้าง
ของงานท่ีชัดเจน 
๗. การดำเนินงาน/กิจกรรม/โครงการของ
โรงเรียนบุคลากรต้องรับผิดชอบในภาระงาน
มาก และบางครั้งต้องรับผิดชอบงานท่ีไม่ตรง
กับความรู้ความสามารถ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานในภาพรวมเกิดประสิทธิผลน้อย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน(External analysis)  

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats) 

1. ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม (Social 
and Cultural 
Factors) 
 

1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
หน่วยงานภายนอก ให้ความร่วมมือและ
ช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆ ของทาง
โรงเรียนสม่ำเสมอ  
2. โรงเรียนมีช่ือเสียงในด้านดนตรีไทย   
๓. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม 
ประเพณี ในท้องถิ่น 
๔. สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  
เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน 
๕. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความ
เช่ือมั่นในครูผู้สอน 
4. องค์กรภายนอกต่างๆ มีความเข้มแข็ง 
และมีความ พร้อมในการสนับสนุน การ
ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น 
วัด เทศบาล ทำให้ โรงเรียนสามารถดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  
5. มีการทำข้อตกลง (MOU) กับ
สถาบันการศึกษา 

1. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการ
ทางเทคโนโลยีท่ีชักจูงนักเรียนให้นำไปใช้
ในทางท่ีไม่เหมาะสม 
2. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ทอดท้ิงให้บุตรหลาน
ให้ปู่ ย่า ตา และ ยายเป็นผู้ดูแล ทำให้เกิด
อุปสรรคในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ของ
นักเรียนกับโรงเรียน 
3. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัว
แตกแยกส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 
๔. มีส่ิงแวดล้อมท่ีมีส่ือยั่วยุเช่น ร้านเกม การ
ใช้โทรศัพท์มือถือ ทำให้นักเรียนมีความเส่ียง
ในการดารงชีวิตท่ีดี 
๕. บางส่วนมีปัญหาด้านครอบครัว ไม่มี
ความรู้และเวลาว่างในการดูแลลูก การ
พัฒนาเด็กจึงตกเป็นภาระของสถานศึกษา  
 

๒. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
Factors) 
 

๑. โรงเรียนเข้าถึงเครือข่ายหรือแหล่งข้อมูล
ในด้านต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
หรือการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอนได้
ง่าย  
๒. ความเจริญทางส่ือเทคโนโลยีมีความ
ทันสมัย มีแหล่งเรียนรู้มากขึ้น ช่วยให้
ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น สะดวกต่อการ
ปฏิบัติงานและติดต่อส่ือสาร 
๓. โรงเรียนนำเทคโนโลยีมาช่วยในการ
ติดต่อประสานงาน ระหว่างภายในองค์กร 
และภายนอกองค์กร ทำให้มีประสิทธิภาพ
ในการทำงาน หรือจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น 
๔. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการส่ือสาร
ส่งผลให้ชุมชนมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
เพิ่มขึ้นทำให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี
การเมืองการปกครองและสิทธิหน้าท่ี 

๑. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้
นักเรียน เกิดพฤติกรรมอันไมพ่ึงประสงค์เช่น 
ติดเกม เลียนแบบอย่างท่ีไม่ถูกต้อง  
๒. ความรวดเร็วทางเทคโนโลยีบางอย่าง
ส่งผลให้ครู บุคลากรบางส่วนตามไม่ทัน 
๓. ชุมชนขาดความตระหนักถึงโทษภัยของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น การปล่อยปละ
ละเลยให้เด็กเปิดเครื่องเล่น ดีวีดี ซีวีดี ดูในส่ิง
ท่ีไม่เหมาะสมโดยขาดคำแนะนำ ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมเส่ียงไปในทางท่ีไม่พึง
ประสงค์ของนักเรียน 
๔. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมส่ือ
ยังปล่อยให้มีส่ือลามกแฝงมาทางอินเตอร์เน็ต 
ตลอดจนโฆษณาชวนเช่ือแฝงมาทางวิทยุและ
โทรทัศน์  ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมท่ีดีงาม
ของเยาวชนไทย 

 



 
 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน(External analysis) (ต่อ) 

ปัจจัยภายนอก โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats) 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
(Economic 
Factors) 
 

1. โรงเรียนมีการสนับสนุนหรือจัดหา
ทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนท่ีมีฐานะ
ยากจนตามความเหมาะสม   
๒. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากผู้นำ
ชุมชน ชุนชน และผู้ปกครอง 
๓. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
อาหารกลางวันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์และนม
จากองค์การบริหารส่วนตำบลอย่าง
ต่อเนื่อง  
๔. มีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี จาก สพฐ.
อย่างมีคุณภาพของภาครัฐ ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง  
 

๑. นักเรียนบางส่วนมีฐานะยากจน  
๒. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้ผู้ปกครอง
ย้ายถ่ินฐานไป ทำงานท่ีเมืองใหญ่ ทำให้ดูแล
บุตร หลานไม่เต็มที 
๓. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร -การ
ประกอบอาชีพของผู้ปกครอง  ทำให้พ่อแม่ไม่
มีเวลาดูแลลูกได้อย่างเต็มท่ี ส่งผลให้เด็กเกิด
ความหว้าเหว่ 
๔. ค่าครองชีพสูงทำให้บุคลากรและ
ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายสูงและมีรายได้ไม่
แน่นอน มีปัญหาเรื่องการเงนิ 

4. ด้านการเมือง
และกฎหมาย 
(Political and 
Legal Factors) 
 

๑. นโยบายระดับชาติ มีการส่งเสริม 
สนับสนุนให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น 
เช่น  ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  อ่านออก
เขียนได้  STEM ศึกษา และนโยบายอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง  
2. มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนกล
ยุทธ์จากต้นสังกัด มีการกำหนดแนวทาง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา  
3. มีรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งมีการ
บริหารงานแบบ มีส่วนร่วม 
๔. นโยบายเรียนฟรีต้ังแต่แรกเกิดจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษา 
๕. ได้รับความร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่น 
ส่วนราชการในการบริหารจัดการ 
๖. โรงเรียนเป็นนิติบุคคลส่งผลให้การ
บริหารงานของโรงเรียนรวดเร็วมากยิง่ขึ้น 
 

๑. รัฐธรรมนูญเปล่ียน ขาดความมั่นคง
ทางการเมือง  
๒. มีการเปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยนโยบาย
เกี่ยวกับการศึกษาจึงเปล่ียนบ่อยด้วย 
.๓. บุคลากร ยังขาดความรู้ด้านนโยบาย  
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในปฏิบัติงาน  
๔. การเมืองการปกครองท่ีไม่มีเสถียรภาพ 
ส่งผลกระทบต่อการศึกษา  
๕. มีการปรับเปล่ียนมาตรฐานคุณภาพทาง
การศึกษา ค่อนข้างบ่อย ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาการจัด การศึกษา  
๖. มีการปรับเปล่ียนนโยบายบ่อยครั้ง ทำให้
ขาดความชัดเจน และไม่ต่อเนื่องทำให้
ทิศทางการศึกษาไม่ชัดเจน 

 
 

 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา 

 นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงานท่ีเกี่ยวข้องในการนำข้อมูลมาวางแผนกำหนดทิศทางบริหาร จัดการของ
โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
3.1 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
เป้าหมาย 
 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษได้รับ การศึกษาและ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา การดูแล และป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครอง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ  
 2. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
 3. ยกระดับคุณภาพและส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในพื้นท่ีพิเศษ (พื้นท่ีสูงพื้นท่ีตาม แนวตะเข็บ
ชายแดน และพื้นท่ีเกาะแก่ง ชายฝ่ังทะเล ท้ังกลุ่มชนต่างเช้ือชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่ม ชนชายขอบ และ
แรงงานต่างด้าว)  
 4. พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการจัดระบบการดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรมและความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์
เป็นต้น 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถใน การแข่งขันของ
ประเทศ  
เป้าหมาย 
 1. กำลังคนมีทักษะท่ีสำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาผลิตบัณฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศ เฉพาะด้าน  
 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่มทาง เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในสาขาท่ีตรงตามความต้องการของตลาดงานและ การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากำลังคนท่ีมีความเช่ียวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
 3. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีสร้างผลผลิตและมูลค่าเพิ่ม ทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทยและทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเป็น  
ในศตวรรษท่ี 21  



 
 

 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและ มาตรฐานวิชาชีพ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ  
 3. สถานศึกษาทุกระดับการศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้ อย่างมีคุณภาพ
และมาตรฐาน  
 4. แหล่งเรียนรู้ส่ือตำราเรียน นวัตกรรมและส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  
 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ  
 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้มาตรฐานระดับสากล  
 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 
 1. ส่งเสริม สนับสนุนให้คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่าง
เหมาะสม เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย  
 2. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่ือตำราเรียน และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐานและ
ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานท่ี  
 3. สร้างเสริมและปรับเปล่ียนค่านิยมของคนไทยให้มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึง ประสงค์  
 4. พัฒนาระบบและกลไกการติดตาม การวัดและประเมินผลผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  
 5. พัฒนาคลังข้อมูล ส่ือ และนวัตกรรมการเรียนรูท่ี้มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 6. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 7. พัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
เป้าหมาย 
 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 3. ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวาง
แผนการบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
แนวทางการพัฒนา 
 1. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
 2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย  
 3. พัฒนาฐานข้อมูลด้านการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน เช่ือมโยงและเข้าถึงได้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เป้าหมาย  
 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตาม หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม คุณธรรม
จริยธรรม และการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา  
 1. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  



 
 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
 3. พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับ ส่ิงแวดล้อม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา  
เป้าหมาย  
 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจนและ สามารถ
ตรวจสอบได้  
 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา 
 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของประชาชน และพื้นท่ี  
 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต่างกัน ของผู้เรียน 
สถานศึกษา และความต้องการกำลังแรงงานของประเทศ  
 5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นธรรมสร้าง ขวัญกำลังใจ 
และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ  
แนวทางการพัฒนา  
 1. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษา  
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา  
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  
 4. ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับระบบการเงินเพื่อการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพ  
การจัดการศึกษา  
 5. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
3.2 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น สามารถท่องจำและนำส่ิงท่ีจำไปฝึกคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์คิดใน
เชิงสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้มีทักษะการทางานร่วมกับผู้อื่น สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี 
21 มีคุณธรรมจริยธรรม ผู้สำเร็จการศึกษาทุกระดับ/ประเภท ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน มีจิตสำนึก
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รวมทั้งสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสามัคคีปรองดอง 
กลยุทธ ์
 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับทักษะท่ีจาเป็นในศตวรรษท่ี 21  
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวัดและประเมินผลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  
 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหาสาระท่ีทันสมัยในทุกระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อการผลิต ส่ือการเรียนการ
สอน ตำราเรียนท่ีมีคุณภาพ รวมทั้งตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์  
 1.4 ปรับปรุงระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติให้สอดคล้องกับหลักสูตรและกระบวนการ จัดการเรียน
การสอน  
 1.5 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองและพลโลก ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
ในระบบการศึกษาอย่างเข้มข้น 



 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับทุกประเภท มีครูครบ ตามเกณฑ์มี
ครูประจำช้ันครบทุกห้อง และมีครูท่ีจบตรงวุฒิตามสาขาวิชาท่ีสอน ผู้มีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพครูมีจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้งมีคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีสมรรถนะตาม มาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพใน
การสอนได้อย่างเต็มท่ีและขวัญกาลังใจท่ีดีในการปฏิบัติหน้าท่ี  
กลยุทธ ์ 
 2.1 วางแผนการผลิต และพัฒนาครูคณาจารย์อย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ ในการจัด
การศึกษาทุกระดับ / ประเภทการศึกษา  
 2.2 ปรับระบบการผลิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  
 2.3 เร่งรัดพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งครูประจำการท่ีสอนไม่ตรงวุฒิครูท่ีสอนคละช้ัน และครูใน
สาขาวิชาท่ีขาดแคลน  
 2.4 สร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงจูงใจให้กับครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
 2.5 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับความต้องการ ของการพัฒนา
ประเทศ  
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 มีการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ เพิ่มจำนวน
บัณฑิตในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลน มีสมรรถนะ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพ และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ประชาชนได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด และความสนใจ รวมทั้งมีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ การให้การรักษาพยาบาล และการพัฒนาความเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษาของภูมิภาค  
กลยุทธ ์ 
 3.1 เร่งผลิตและพัฒนากำลังคนสาขาท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ อาทิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
แพทย์และพยาบาล  
 3.2 เร่งผลิตและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้ทันกับความเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยีและ
รองรับพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 3.3 ส่งเสริมภาพลักษณ์การอาชีวศึกษา เร่งปรับค่านิยม และวางรากฐานทักษะอาชีพให้แก่ ผู้เรียนต้ังแต่วัย
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 3.4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระดับ  
 3.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคน โดยสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ ตาม
รูปแบบประชารัฐ ท้ังระหว่างองค์กรภายในและต่างประเทศ  
 3.6 ส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต 
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา ได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน และสามารถเรียนรู้จาก แหล่งเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษาในภูมิภาค/ชนบท ได้รับการยกระดับคุณภาพใน การให้บริการ เด็กพิการและด้อย
โอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกระบบ โรงเรียน รวมทั้งสามารถเทียบโอนผลการเรียน
และทักษะประสบการณ์เพื่อขอรับวุฒิการศึกษาเพิ่มข้ึนได้  



 
 

กลยุทธ ์ 
 4.1 ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในทุกพื้นท่ี
ครอบคลุมถึงคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความต้องการพิเศษ  
 4.2 ส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจ และวิถีชีวิต
ของผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 4.3 เร่งสร้างความเข้มแข็งของระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้เกิดผลเป็น รูปธรรมอย่าง
กว้างขวาง  
 4.4 จัดหาทุนและแหล่งทุนทางการศึกษา  
 4.5 เร่งพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพมี ความหลากหลาย 
และสามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
ผลผลิต /ผลลัพธ์ 
 ผู้เรียน สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษาเข้าถึงทรัพยากร และระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มีองค์ความรู้เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษาเพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น รวมท้ังมีศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมส่ือการเรียน การสอนแบบดิจิทัลท่ีทันสมัย 
และระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศท่ีถูกต้องและเป็น ปัจจุบัน  
กลยุทธ ์ 
 5.1 พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการท่ีทันสมัย และไม่ซ้ำซ้อน ให้
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
 5.2 พัฒนากระบวนการจัดทำระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษาของประเทศ ระบบ การรายงานผล ของ
ฐานข้อมูลโดยเช่ือมโยงข้อมูลการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา ให้เป็นอกภาพ เป็นปจัจุบัน และมีมาตรฐาน
เดียวกัน  
 5.3 ผลิตและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์หรือส่ือการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้เรียน สถานศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับ/ประเภทการศึกษา นามาใช้เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ  
 5.4 จัดหาอุปกรณ์/ทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ ท่ัวถึง และ
เหมาะสมกับการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษา 
ผลผลิต /ผลลัพธ์  
 ระบบบริหารจัดการมีความคล่องตัวในการบริหารงานการศึกษามากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นท่ียอมรับ
ของผู้รับบริการ โครงสร้างของกระทรวงได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพโดยการ กระจายอำนาจลงไปสู่ส่วน
ภูมิภาคและสถานศึกษา และมีกลไกการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทมีธรรมาภิบาลในการบริหาร รวมทั้งผู้เรียนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น มีศักยภาพเพื่อไปประกอบ อาชีพ ในท้องถิ่นได้  
กลยุทธ ์ 
 6.1 ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการการศึกษาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นด้านคุณธรรม ความ
โปร่งใส ท้ังในระดับส่วนกลาง และในพื้นท่ีระดับภาค/จังหวัด  
 6.2 พัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ/การเงินให้มีประสิทธิภาพ  
 6.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตอบสนองการสร้างอาชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิต ลดวามเหล่ือมล้า สร้างความ
สมานฉันท์และเสริมสร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  



 
 

 6.4 เร่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบในการจัดการศึกษา รวมทั้งสนับสนุน ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา  
 6.5 เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ และสร้างเครือข่าย/ความเป็นภาคี หุ้นส่วนกับ
องค์กรท้ังภายในและต่างประเทศ  
 6.6 ส่งเสริมและขยายผลให้สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีมีความพร้อม พัฒนาเป็น สถานศึกษา
นิติบุคคลในกำกับ   
 ๓.๓ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 เพื่อใช้เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ ได้นำไปใช้เป็นกรอบและแนวทางการ
พัฒนาการศึกษา และเรียนรู้สำหรับพลเมืองทุกช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต โดยจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญของแผน 
คือ การมุ่งเน้นการประกันโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา  และการศึกษาเพื่อการมีงานทำและสร้างงานได้ 
ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และของโลกท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
รวมทั้งความเป็นพลวัตร เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ ก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว ซึ่งภายใต้กรอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579   ได้กำหนดสาระสำคัญสำหรับบรรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาการศึกษาใน 5 ประการ ได้แก่ การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา (Access)  ความเท่าเทียม
ทางการศึกษา (Equity) คุณภาพการศึกษา (Quality)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) และตอบโจทย์บริบทท่ี
เปล่ียนแปลง (Relevancy)  ในระยะ 15  ปีข้างหน้า ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิต 
อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอดคล้องกับ 
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ชาติ 

 3. เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึก
กำลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4. เพื่อนำประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความเหล่ือมล้ำภายใน 
ประเทศลดลง 
 ยุทธศาสตร์ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
 4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 ปัจจัยและเง่ือนไขความสำเร็จ 
 การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
จะประสบผลสำเร็จตามท่ีระบุไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาหน่วยงานท้ังระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการ ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาต้องยึดถือเป็นแนวทางในการ



 
 

ดำเนินงาน และมีการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ เป้าหมายความสำเร็จให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในแต่ละ
พื้นท่ีเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกช่วงวัยตอ้งดำเนินการ ดังนี ้
    1. การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาสังคม 
ในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาในลักษณะต่างๆ อย่างกว้างขวาง มุ่งเน้นท่ีการจัดระบบการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในทุกระดับ 
     2. การสร้างความเข้าใจในเป้าหมายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของแผนฯ ของผู้ปฏิบัติ 
ทุกหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้การขับเคล่ือนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ มีการบริหารจัดการและการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของการจัดการศึกษามีคณะกรรมการกำกับดูแลแต่ละ
ยุทธศาสตร์ให้เกิดการนำไปปฏิบัติ โดยมีระบบงบประมาณเป็นกลไกสนับสนุนให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม 
     3. การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ของการจัดการศึกษา จากการเป็นผู้จัดการศึกษาโดยรัฐมาเป็นการจัด
การศึกษาโดยทุกภาคส่วนของสังคม ท่ีมุ่งการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง (Inclusive Education) 
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) 
     4. การจัดให้แผนการศึกษาแห่งชาติเป็นเสมือนแผนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาของรัฐ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณประจำปีให้ยึดแผนงาน โครงการและเป้าหมายการพัฒนาท่ีกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาของแผนฯ เป็นหลักในการพิจารณา เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาการศึกษาเป็นไปในทิศทางและ
เป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และการพัฒนากำลังคนตามความต้องการของตลาดงานและประเทศ เพื่อ
การจัดการศึกษาบรรลุผลตามยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดในช่วงเวลาท่ีกำหนด 
     5. การปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ โดยปรับโครงสร้างการบริหารงานให้มี
ความชัดเจนในด้านบทบาท หน้าท่ีและการกระจายอำนาจและการตัดสินใจจากส่วนกลางสู่ระดับภูมิภาคและ
สถานศึกษา รวมทั้งการปรับระบบการบริหารจัดการ และการบริหารงานบุคคลในแต่ละระดับให้ส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีมาตรฐานอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม 
     6. การสร้างระบบข้อมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเช่ือมโยงกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานต่อสาธารณชนจะเป็นกลไกในการ
สร้างการรับรู้ของผู้จัดการศึกษาและผู้เรียน เพื่อการปรับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และความรับผิดชอบต่อ
ผู้เรียน ผ่านระบบการกำกับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
     7. การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพื่อการศึกษา เพื่อให้รัฐสามารถใช้เครื่องมือ 
ทางการเงินในการกำกับการดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล 
3.๕ มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2561  
มีจำนวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
 
 



 
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
  1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ  
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา  
  3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  
 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
  1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
  3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน  
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา  
 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
 3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน  
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.๖ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) 
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) มาตรฐานการศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ และ สรุป
ประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา
สามารถนำข้อมูลมากำหนดทิศทางวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ โรงเรียนบา้นแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
ดังนี ้
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
ก้าวทันเทคโนโลยี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
พันธกิจ (Mission) 
 ๑. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรสถานศึกษา  
 ๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม  
เต็มตามศักยภาพในแต่ละช่วงวัย 

 ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๕. ส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
 ๖. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น 
 ๗. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๘. จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

เป้าประสงค์ (Objective) 
 ๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตร 
 ๒. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามทักษะสำคัญ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓. ครูและบุคลากรทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ๔. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ๕. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๖. สถานศึกษาส่งเสริมความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้
3.5 กลยุทธ์โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา (พ.ศ. 2563– 2566)  
 กลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่  
 ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา 
 ๒. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 ๓. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกรักษ์
ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  



 
 

 ๔. สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา๕. เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่ 
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                         
๓.๗ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
 ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยามีมาตรฐานการศึกษา พัฒนาศิลปะดนตรี  
ก้าวทันเทคโนโลยี บนวิถีพอเพียง คู่เคียงชุมชนและส่ิงแวดล้อม ดีพร้อมด้านสุขภาวะและทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
            พันธกิจ  

  ๑.  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานของหลักสูตรปฐมวัย 
  ๒. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔  ด้าน  
  และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง 
  ๓.  พัฒนาครูปฐมวัยให้เป็นครูคุณภาพเป็นผู้นำด้านวิชาการปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค ์
 ๑. เด็กมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรพื้นฐาน เป็นคนดีมีคุณภาพ 
 ๒. เด็กมีพัฒนาการท่ีดีท้ัง ๔ ด้าน มีพัฒนาการทางสมองตามศักยภาพ 

 ๓. ครูปฐมวัย เป็นบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถเป็นครูผู้นำด้านวิชาการปฐมวัยให้กับโรงเรียน ชุมชน และ
หน่วยงานอื่น 

     อัตลักษณ์ระดับปฐมวัย 
                   เด็กปฐมวัยมีความสนใจใฝ่รู้สู่ทักษะการคิดและมีจิตวิทยาศาสตร์ 
    เอกลักษณ์ 
                   ไหว้สวยยิ้มใส 
    กลยุทธ์สถานศึกษา 
     กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึง 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย                                      
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเด็กให้นำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 
 กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรท้องถิ่น 
 กลยุทธ์ที่ ๗ บริหารจัดการการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 1.1 เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ  
 1.2 ธำรงไวซ้ึ่งความเป็นไทย  
 1.3 ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา  
 1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์สุจริต  
 2.1 ประพฤติตนตามความเป็นจริงต่อตนเองท้ังกาย และวาจา ใจ  
 2.2 ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นท้ัง กาย วาจา ใจ  
3. มีวินัย  
 3.1 ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม  
4. ใฝ่เรียนรู้  
 4.1 ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  
 4.2 แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้ ส่ืออย่าง
เหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
5. อยู่อย่างพอเพียง  
 5.1 ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม 
  5.2 มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
6. มุ่งมั่นในการทำงาน  
 6.1 ต้ังใจและรับผิดชอบในหน้าท่ีการงาน  
 6.2 ทำงานด้วยเพียรพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย  
7. รักความเป็นไทย  
 7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที  
 7.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการส่ือสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
 7.3 อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย  
8. มีจิตสาธารณะ  
 8.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  
 8.2 เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม 

 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 4  
กลยุทธ์พัฒนาการศึกษา 

จากกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสพฐ. มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานโรงเรียน นำมาวางแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
 4.1 กลยุทธ์การพัฒนา 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(กลยุทธ์สถานศึกษา) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256๔ ปี 256๕ ปี 256๖ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย                                      

โครงการที ่1 โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
และด้านอารมณ์จิตใจ 

๙๐ 
 

๙๓ 
 

๙๕ 
 

15,000 บาท 
นางเริงฤดี กมลคร   
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย                                            

โครงการที ่2 โครงการส่งเสริมเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
 

๙๐ 
 

๙๓ 
 

๙๕ 
 

5,000 บาท 
กุหลาบ  ดอนชัย   
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
การศึกษาปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและหลักสูตร ท้องถิ่น 

โครงการที ่3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ๙๐ 
 

๙๓ 
 

๙๕ 
 

15,000 บาท 
นางเริงฤดี กมลคร   
นางสาวชลลัดดา  บรรพรม 

 

กลยุทธ์ที่ ๑. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการที่ 4 โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้

100 100 100 1,500 บาท 
นางสาวอรยุพา  พลโสดา 
นายแผน  ปัญญา  

กลยุทธ์ข้อท่ี ๔ สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โครงการที ่5 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

๙5 
 

๙8 
 

๙9 
 

2,000 บาท 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส   
นางเริงฤดี กมลคร 



 
 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(กลยุทธ์สถานศึกษา) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256๔ ปี 256๕ ปี 256๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖ เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่บุคลากร 
ในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ                         
 

โครงการที ่6 โครงการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

85 
 

90 
 

๙๕ 
 

๒๕,๔๙0 บาท 
นางทิพวรรณ บรรพบุตร    

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๖ เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่ 
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ                         

โครงการที ่7 โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้
เทคโนโลยีและการส่ือสาร โดยใช้ DLTV,DLIT  
ในการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรม 
 

๙๐ 
 

๙๓ 
 

๙๕ 
 

10,000 บาท 
นายสนัติ  โทฮาด  
นางทิพวรรณ บรรพบุตร 
นายกมล  มุนตะทุม 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ ๖ เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้แก่ 
บุคลากรในสถานศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการบริหาร
จัดการ                         

โครงการที ่8 โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายใน  
และภายนอก 

๙๐ 
 

๙5 
 

๙9 
 

10,000 บาท 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  นส. 
ผ่องพรรณ  เพียรมงคล  
นางสาวสมใจ  คำคง 
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

 



 
 

 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(กลยุทธ์สถานศึกษา) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256๔ ปี 256๕ ปี 256๖ 

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

โครงการที ่9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิชาการท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา(วันสำคัญ) 
 

85 
 

90 
 

๙๕ 
 

10,000 บาท 
นางสาวสายใจ  พวงเพชร 
 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการที ่10 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพ 

80 
 

85 
 

๙0 
 

10,500 บาท 
นายพชิิตชัย ดอนสนิบูรณ ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการที ่11 โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี 
 

95 
 

97 
 

๙9 
 

3,000 บาท 
นางสาวอรยพุา พลโสดา 
นายสุรชัย  ไกรหลง 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โครงการที ่1๒ โครงการส่งเสริมระบบงานพัสดุ 

 

95 
 

97 
 

๙9 
 

123,000 บาท 
นายพยอม โพนไสว  
นายสนัติ โทฮาด 

 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด
การศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โครงการที ่๑๓ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

100 100 100 งบประมาณเงินเรียนฟรี  
๑๕ ปี 609,337 บาท   
นางฉริสา  จลุทะกอง 

 



 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(กลยุทธ์สถานศึกษา) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256๔ ปี 256๕ ปี 256๖ 

กลยุทธ์ที ่2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ โครงการที ่1๔ โครงการส่งเสริมระบบงานการเงิน  
และบัญช ี

100 
 

100 
 

100 
 

1,000 บาท 
นางฉริสา จลุทะกอง  
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว ์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ โครงการที ่1๕ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 256๔ 

95 
 

97 
 

๙9 
 

2,000  บาท 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ โครงการที ่1๖ โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา 85 90 
 

๙๕ นายพยอม โพนไสว 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

โครงการที ่1๗ โครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

90 
 

95 
 

๙9 
 

30,000 บาท 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

โครงการที ่1๘ โครงการจัดจ้างครูอัตราจ้าง  
และนักการภารโรง 
 

100 100 100 ๒1๐,๐00 บาท 
นางกุหลาบ ดอนชัย  
นางเริงฤดี กมลคร 

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

โครงการที ่1๙ โครงการเดินทางไกล  เข้าค่ายพักแรม 
ลูกเสือ–เนตรนารี และยุวกาชาด 

100 100 100 13,๐00 บาท 
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

 
 

 



 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(กลยุทธ์สถานศึกษา) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256๔ ปี 256๕ ปี 256๖ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

โครงการที ่๒๐ โครงการทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
ประจำปี 256๔ 
 

100 100 100 76,000 บาท 
นางสาวอรยพุา พลโสดา 
นางกุหลาบ ดอนชัย  
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวไพวรรณ มณีศรี 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ โครงการที ่21 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
และภูมิทัศน์ 

95 
 

97 
 

๙9 
 

10,000  บาท 
นายสันติ  โทฮาด 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โครงการที ่2๒ โครงการส่งเสริมการพัฒนากรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้ปกครอง 

 

   5,000 บาท 
นายพยอม โพนไสว 

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติให้แก่นักเรียนทุกคน 

โครงการที ่2๓ โครงการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
 

95 
 

97 
 

๙9 
 

500 บาท 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางไพรวัลย์ ชาทิพฮด 

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึก
รักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  

โครงการที ่2๔ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

90 
 

95 
 

๙8 
 

10,000 บาท 
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส  
นางสาวจันทิมา ใจจุลละ 

 



 
 

 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(กลยุทธ์สถานศึกษา) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256๔ ปี 256๕ ปี 256๖ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ โครงการที ่25 โครงการพัฒนาสารสนเทศและการส่ือสาร 

 

90 
 

95 
 

๙8 
 

6,440 บาท 
นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา  
นางสาวสมใจ  คำคง และ
นายกมล  มุนตะทุม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษา 

โครงการที ่๒๖ โครงการส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

95 
 

97 
 

๙9 
 

1,000  บาท 
นางสาวไพวรรณ มณีศรี  
นางสาวสมใจ คำคง 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
 

โครงการที ่27 โครงการส่งเสริมระบบบริหารท่ัวไปและ
งานสารบรรณ 

95 
 

97 
 

๙9 
 

3,000 บาท 
นายกมล มุนตะทุม  
นางสาวสมใจ  คำคง 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เข้าสู่
มาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาผู้เรียน พัฒนา
ศักยภาพครูอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและปฐมวัย  
และการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุ
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

โครงการที ่๒๘ โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 90 
 

95 
 

๙7 
 

10,000 บาท 
นายนิติกรณ์ นารี 

 
 

 
 



 
 

 
 

กลยุทธ์ระดับองค์กร 
(กลยุทธ์สถานศึกษา) 

กลยุทธ์ระดับแผนงาน 
(โครงการ/กิจกรรม) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/ผู้รับผิดชอบ 

ปี 256๔ ปี 256๕ ปี 256๖ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 

 

โครงการที่ ๒๙ โครงการสถานศึกษาปลอดภัย 

 

95 
 

97 
 

๙8 
 

5,000 บาท 
นายแผน  ปัญญา  
นายสนัติ  โทฮาด   
นายพยอม  โพนไสว 

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

โครงการที่ ๓๐ โครงการธนาคารออมสิน 108 ปี  
อิ่มนี้เพื่อน้อง 
 

95 
 

97 
 

๙8 
 

นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว์  
นางภัทรนิษฐ์ คำวิโส 

 

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความสำนึกใน
ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
จิตสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม และนำแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

โครงการที ่๓๑ โครงการอาหารกลางวันและ 
อาหารเสริมนม 
 

95 
 

97 
 

๙9 
 

งบสนับสนุนจาก 
เทศบาล ต.ธัญญา 
นางกุหลาบ ดอนชัย   
นางเริงฤดี กมละคร  
นางสมบูรณ์ หันชัยเนาว ์

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัด
การศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมี
ประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โครงการที่ ๓๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายและป้องกัน
โรคติดต่อในสถานศึกษา 

 

95 
 

97 
 

๙8 
 

๑๕,000 บาท 
นางสมบูรณ์  หันชัยเนาว์  
นายแผน ปัญญา  
นายนิติกรณ์  นาร ี

 



 
 

 
 
 



 
 

ส่วน 5 
การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

 5.1 บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร 
   ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามมาตรา 39 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ .ศ. 2542 ท่ีให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารจัดการ ไปยังคณะกรรมการ และสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
โดยตรง ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป  
สรุปพอสังเขปได้ ดังน ี้ 

ด้านบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

1. มีความรู้และเป็นผู้นำ
ด้านวิชาการ  

2. มีความรู้ มีทักษะ มี
ประสบการณ์ด้าน การ
บริหารงาน  

3. สามารถใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ทันท่วงที  

4. มีวิสัยทัศน์  

5. มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  

6. ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ มุ่งพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ  

7. รอบรู้ทางด้าน
การศึกษา  

8. ความรับผิดชอบ  

9. แสวงหาข้อมูลข่าวสาร  

10. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็น 
ระบบ  

11. ใช้นวัตกรรมทางการ
บริหาร  

12. คำนึงถึงมาตรฐาน
วิชาการ 

1. เข้าใจนโยบาย อำนาจ
หน้าท่ี และ กิจกรรมใน
หน่วยงาน  

2. มีความรู้ระบบ
งบประมาณ  

3. เข้าใจระเบียบงานพัสดุ
และการเงิน  

4. มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

5. มีความละเอียด
รอบคอบ  

6. มีความสามารถในการ
ตัดสินใจอย่างมี เหตุผล  

7. หมั่นตรวจสอบการใช้
งบประมาณอยู่ เสมอ  

8. รายงานการเงินอย่าง
เป็นระบบ 

1. มีความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการ 
บริหารงานบุคคล  

2. เป็นแบบอย่างท่ีดี  

3. มีมนุษยสัมพันธ์  

4. มีอารมณ์ขัน  

5. เป็นนักประชาธิปไตย 
6. ประนีประนอม  

7. อดทน อดกล้ัน 

 8. เป็นนักพูดท่ีดี  

9. มีความสามารถในการ
ประสานงาน  

10. มีความสามารถจูงใจ
ให้คนร่วมกัน ทำงาน  

11. กล้าตัดสินใจ  

12. มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 

1. เป็นนักวางแผนและ
กำหนดนโยบายท่ีดี  

2. เป็นผู้ท่ีตัดสินใจและ
วินิจฉัยส่ังการท่ีดี  

3. มีความรู้ และบริหาร
โดยใช้ระบบ สารสนเทศท่ี
ทันสมัย  

4. เป็นผู้ท่ีมีความสามารถ
ในการ ติดต่อส่ือสาร  

5. รู้จักมอบอำนาจและ
ความรับผิดชอบ แก่ผู้ท่ี
เหมาะสม  

6. มีความคล่องแคล่ว 
ว่องไว และต่ืนตัว อยู่
เสมอ  

7. มีความรับผิดชอบงาน
สูง ไม่ย่อท้อต่อ ปัญหา
อุปสรรค  

8. กำกับ ติดตาม และ
ประเมินผล 



 
 

 
 
5.2 บทบาทหน้าที่ของครู  
 บทบาทสำคัญของครูในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา.ซึ่งต้องมีการ
ปฏิรูปการสอน เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา ประกอบด้วยบทบาทหน้าท่ีสำคัญ 
3 ประการ คือ 
  5.2.1 การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
 5.2.2 การประเมินตนเอง  
 5.2.3 การรายงานผลการประเมินตนเอง ซึ่งครูแต่ละคนสามารถกำหนดกระบวนการทำงานของตนเองได้
อาจจำแนกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้  
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเรื่องมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรให้เข้าใจ ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาให้ครบท้ังหน่วยของ
การเรียนท่ีอาจจะกำหนดเป็นภาคเรียนหรือท้ังปี การศึกษา และนำมาพัฒนาหลักสูตรรายวิชาท่ีตนสอนอยู่  
 ขั้นตอนท่ี 2 วางแผนการสอน ว่าควรจะสอนอย่างไร รวมทั้งจะต้องสามารถกำหนดส่ิงท่ีจะบรรลุผลหรือส่ิงท่ี
จะเกิดขึ้นหรือพฤติกรรมของนักเรียนท่ีจะเกิดขึ้น หลังจากได้รับการศึกษา โดยเน้นการจัดกิจกรรมและการใช้ส่ือท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้  
 ขั้นตอนท่ี 3 นำกระบวนการวิจัยเข้ามาใช้ในการสอนของครู และการเรียนของนักเรียนเพื่อสร้างสรรค์ความรู้
ควบคู่การเรียนรู้  
 ขั้นตอนท่ี 4 ดำเนินการสอน โดยทำงานร่วมกับผู้เรียนหมายความว่า ต้องลดบทบาทการบอกของครูมาเป็น
การทำงานร่วมกับผู้เรียน โดยอำนวยความสะดวกให้ ผู้เรียนได้มีบทบาทในการเรียนมากขึ้น  
 ขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผลการสอน ว่าส่ิงท่ีครูสอนไปนั้นบรรลุตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้มากน้อยเพียงใด โดย
วัดจากผลการเรียนรู้ของผู้เรียน พิจารณาเป็น รายบุคคลและรายช้ันเรียน  
 ขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนในวงจรต่อไป  
 ขั้นตอนท่ี 7 บันทึกสรุปผลการสอน ว่าในคาบหรือหน่วยนั้นมีความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคท่ีต้องแก้ไขอย่างไร มีคำแนะนำเพื่อจะนำไปปรับปรุงต่อไปอย่างไร โดยบันทึกทุกส่ิงทุก
อย่างเอาไว้เป็นหนึ่งหนว่ย  
 บทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายใน คือ การประกันคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
บทบาทหน้าท่ี 3 ประการ คือ  
  1. การปฏิบัติงานปกติของครูอย่างมีระบบและกระบวนการ  
  2. การประเมินตนเอง  
  3. การรายงานผลการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ส่วนบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทท่ีต่อเนื่องจากการประกันคุณภาพภายใน อีก 3 
ประการ คือ  
 1. ร่วมจัดทำรายงานการศึกษาตนเองของสถานศึกษา  
 2. รับการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมินภายนอก และ  
 3. รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอกมาดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข  
นอกจากบทบาทของครูในการประกันคุณภาพภายในแล้วครูจะต้องมี สมรรถนะ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ครูในการการทำงานซึ่งแยกได้ดังนี้  
 1. สมรรถนะหลัก 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 

1. ความสามารถในการ
วางแผน/ปฏิบัติงาน  
1.1 ความรู้ความเข้าใจใน
การวางแผน  
1.2 การวางแผนการ
ปฏิบัติงานแต่ละภารกิจ  
2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน  
2.1 การปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามแผน  
2.2 ความมุ่งมั่นในการ
ปฏิบัติงาน  
2.3 การใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางาน  
2.4 การยึดหลักประหยัด
ในการปฏิบัติงาน  
2.5 การนำนวัตกรรมมา
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบัติงาน  
2.6 การปรับปรุงแก้ไขการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ บรรลุ
เป้าหมาย  
3. ผลการปฏิบัติงาน  
3.1 ความถูกต้องของผล
การปฏิบัติงาน  

1. ความสามารถในการ
สร้างระบบ การให้บริการ  
1.1 การศึกษาความ
ต้องการของ ผู้รับบริการ  
1.2 การจัดระบบการ
ให้บริการบน พื้นฐานของ
ข้อมูลความต้องการ  
2. ความสามารถในการ
ให้บริการ  
2.1 ความต้ังใจ เต็มใจ 
และ กระตือรือร้นในการ
ให้บริการ  
2.2 การศึกษาผลการ
ให้บริการเพื่อ การปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการ 

1. ความสามารถในการ
วิเคราะห์ตนเอง  
1.1 การวิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อยของตนเอง  
1.2 การเลือกวิธีพัฒนา
ตนเองให้เหมาะสมกับ 
จุดเด่น จุดด้อย. 
2. ความสามารถในการใช้
ภาษาไทยเพื่อการ ส่ือสาร  
2.1 การจับใจความ การ
สรุปจากการอ่านและ การ
ฟัง  
2.2 ความชัดเจนในการ
อธิบาย /ยกตัวอย่าง  
2.3 การตั้งคำถามได้ตรง
ประเด็น  
3. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อ การ
แสวงหาความรู้  
3.1 การจับใจความ และ
การสรุปจากการอ่าน และ
การฟัง  
3.2 ความชัดเจนในการ
อธิบาย /ยกตัวอย่าง  
3.3 ต้ังคำถามได้ตรง
ประเด็น 

1. ความสามารถในการ
วางแผนเพื่อการ 
ปฏิบัติงานเป็นทีม  
1.1 การมีส่วนร่วมในการ
วางแผนร่วมกับ ผู้อื่น  
1.2 การรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น  
1.3 การยอมรับข้อตกลง
ของทีมงาน  
2. ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 2.1 
ความเต็มใจให้ความ
ร่วมมือในการ ปฏิบัติงาน  
 
2.2 ความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตาม 
บทบาทหน้าท่ีของตน  
2.3 การปฏิบัติตนเป็น
ผู้นำ หรือผู้ตามได้ 
เหมาะสมกับบทบาท  
2.4 ความร่วมมือกับ
ทีมงานในการ แก้ปัญหา
การปฏิบัติงาน 
2.5 การสนับสนุนให้
กำลังใจ ยกย่อง ให้เกียรติ
ผู้อื่นในโอกาสท่ีเหมาะสม 



 
 

3.2 ความครบถ้วน 
สมบูรณ์ของผลการ 
ปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การทำงานเป็นทีม 

  4. ความสามารถในการ
ติดตามความเคล่ือนไหวทาง
วิชาการ และวิชาชีพ  

4.1 การใช้ Computer 
เบ้ืองต้น /Internet การใช้e 
– mail  

4.2 การเลือกใช้แหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย และท่ี
เหมาะสม  

4.3 การแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับเพื่อนร่วมงาน  

5. ความสามารถในการ
ประมวลความรู้และ นำ
ความรู้ไปใช้  

5.1 การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อ
นำไปใช้พัฒนางาน  

5.2 การนำ และการผลิต
นวัตกรรม และ เทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนา
งาน 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สมรรถนะประจำสายงาน 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร จัดการ

ชั้นเรียน 

การวิเคราะห ์ 
สังเคราะห์และการ

วิจัย 

การสร้าง  
ความร่วมมือกับ

ชุมชน 

1. ความสามารถใน
การสร้างและพัฒนา 
หลักสูตร  
1.1 การดำเนินการ
สร้าง / พัฒนา 
หลักสูตรสถานศึกษา
และหลักสูตร
ท้องถิ่น.  
1.2 การนำหลักสูตร
สถานศึกษา หรือ 
หลักสูตรท้องถิ่นไป
ใช้ให้บรรลุ
จุดประสงค์  
1.3 การนำผลการ
ประเมินการจัดการ 
เรียนรู้มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 
หลักสูตร  
2. ความสามารถใน
เนื้อหาสาระท่ีสอน  
2.1 ภาษาไทย  
2.2 คณิตศาสตร์  
2.3 วิทยาศาสตร์  
2.4 สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

1. ความสามารถใน
การปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรม  
1.1 การจัดกิจกรรม
ได้หลากหลาย 
เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของผู้เรียน  
1.2 การจัด หรือ
สอดแทรก คุณธรรม
จริยธรรมได้
สอดคล้องกับ สาระ
การเรียนรู้  
2. ความสามารถใน
การพัฒนา ทักษะ
ชีวิต สุขภาพกาย 
และ สุขภาพจิต  
2.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนดูแล 
ตนเองด้านสุขภาพ
กาย เพื่อการ 
ดำรงชีวิตท่ีดี 

1 ความสามารถใน
การจัด บรรยากาศ
การเรียนรู้  
1.1 การจัดกิจกรรม 
หรือ สนับสนุนให้
นักเรียนกล้า แสดง
ความคิดเห็น พูดคุย 
โต้ตอบในส่ิงท่ี
เกี่ยวข้องกับ 
บทเรียน  
1.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียน ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน  
1.3 การจัดมุม
ประสบการณ์ และ
ส่ือท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ให้แก่ผู้เรียน  
1.4 การจัดกิจกรรม
เพื่อ ส่งเสริมให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่าง มี
ความสุข 

1 ความสามารถใน
การ วิเคราะห ์ 
1.1 การวิเคราะห์
สภาพ ปัจจุบัน 
ปัญหา จุดแข็ง 
จุดอ่อนของ
สถานศึกษา  
1.2 การวิเคราะห์
แผนการ จัดการ
เรียนรู้  
2 ความสามารถใน
การ สังเคราะห์  
2.1 การจัดทำ
แผนงาน/ โครงการ
เพื่อการจัดการ 
เรียนรู้  
2.2 การบูรณาการ
ความรู้ ท้ังภายใน 
และระหว่างกลุ่ม 
สาระการเรียนรู ้

1 ความสามารถใน
การ นำชุมชนมีส่วน
ร่วมใน กิจกรรม
สถานศึกษา  
1.1 การประสานให้ 
ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมต่างๆ ของ 
สถานศึกษา  
1.2 การจัดกิจกรรม
เพื่อ บริการชุมชนให้
เข้ามาใช้ 
สถานศึกษาเป็น
แหล่ง การเรียนรู้  
และสันทนาการ  
2. ความสามารถใน
การ เข้าร่วม
กิจกรรมของ ชุมชน 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร จัดการ

ชั้นเรียน 

การวิเคราะห ์ 
สังเคราะห์และการ

วิจัย 

การสร้าง  
ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
2.5 สุขศึกษา และพล
ศึกษา  
2.6 ศิลปะ  
2.7 การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี  
2.8 ภาษาต่างประเทศ 
2.9 อื่นๆ (ระบุ)  
สาระท่ีสอนในระดับ
มัธยมศึกษา ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
- ภาษาไทย  
- คณิตศาสตร์  
- วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
- สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  
- สุขศึกษา และพล
ศึกษา  
- ศิลปะ  
- การงานอาชีพ  
- ภาษาต่างประเทศ  
- กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

2.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ พัฒนา
สุขภาพจิต เพื่อการ 
ดำรงชีวิตท่ีดี  
2.3 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้ฝึก 
แก้ปัญหา
ชีวิตประจำวัน  
2.4 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนอยู่ ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้
อย่างมี ความสุข  
2.5 การส่งเสริมให้
ผู้เรียนติดตาม ความ
เคล่ือนไหวของ
เหตุการณ์ใน สังคม  
3. ความสามารถใน
การปลูกฝัง ความ
เป็นประชาธิปไตย  
3.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนรู้จัก รับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น และ / หรือ 
ยอมรับมติของกลุ่ม 

2 ความสามารถใน
การจัดทำ ข้อมูล
สารสนเทศและ
เอกสาร ประจำช้ัน
เรียน/ประจำวิชา  
2.1 การจัดทำ
ข้อมูล สารสนเทศ
ของนักเรียนเป็น 
รายบุคคล  
2.2 การนำข้อมูล
สารสนเทศ ไปใช้ใน
การบริหารจัดการ
ช้ัน เรียน 2.3 การ
นำข้อมูลจาก 
ฐานข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ใน การ
บริหารจัดการช้ัน
เรียน.  
3. ความสามารถใน
การกำกับ ดูแลช้ัน
เรียน 

2.3 การบูรณาการ
สาระการ เรียนรู้ให้
สอดคล้องกับวิถี 
ชีวิตประจำวัน.  
3. ความสามารถใน
การ เขียนเอกสาร
ทางวิชาการ  
3.1 บทความ  
3.2 คู่มือการเรียน
การสอน  
3.3 ตำรา  
3.4 หนังสือ  
3.5 รายงานทาง
วิชาการ  
4. ความสามารถใน
การวิจัย  
4.1 ความรู้ ความ
เข้าใจใน ระเบียบวิธี
วิจัย 

2.1 การร่วมมือ
กับชุมชน เพื่อ
ป้องกันและ 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การ อนุรักษ์
พลังงาน และ
ส่ิงแวดล้อม  
2.2 การร่วมมือ
กับชุมชน เพื่อ
ป้องกันและ 
แก้ปัญหาเกี่ยวกับ 
เยาวชน 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน 
การบริหาร จัดการ

ชั้นเรียน 

การวิเคราะห ์ 
สังเคราะห์และการ

วิจัย 

การสร้าง  
ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
- กิจกรรมเสริม
หลักสูตร  
- หลักสูตรท้องถิ่น 
หรือภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น  
- โครงงานการศึกษา
ค้นคว้าของผู้เรียน  
3. ความสามารถใน
การจัดกระบวนการ 
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
3.1 การจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้
ได้ อย่างมีระบบ มี
องค์ประกอบท่ี
สอดคล้อง  
3.2 การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท่ีเน้นการ 
ปฏิบัติจริง เพื่อให้
ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น 
และแก้ปัญหาได้ 3.3 
การจัดกิจกรรมให้

3.2 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมี ส่วนร่วม
ในการแลกเปล่ียน
ความ คิดเห็น และ ใน
การปฏิบัติ กิจกรรม
ของกลุ่ม  
3.3 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนรู้จัก ใช้
เหตุผล ไตร่ตรองใน
การตัดสินใจ  
3.4 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนมี ความ
ตระหนักในเรื่องสิทธิ 
มนุษยชน  
4. ความสามารถใน
การปลูกฝัง ความเป็น
ไทย  
4.1 การจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนเห็น คุณค่า
ของวัฒนธรรมไทย 
ค่านิยม และ 
เอกลักษณ์ของชาติ 

3.1 การจัด
กิจกรรมให้ผู้เรียน มี
ส่วนร่วมในการ
กำหนดกฎ กติกา 
ข้อตกลง สำหรับใช้ 
ร่วมกันในช้ันเรียน  
3.2 การแก้ปัญหา
พฤติกรรม ด้าน
ระเบียบวินัยในช้ัน
เรียน 

4.2 การวิจัยในช้ัน
เรียน  
4.3 การวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ ความรู้  
4.4 การวิจัยและ
พัฒนา 

 



 
 

ผู้เรียนเลือกเรียน ตาม
ความสามารถและ
ความสนใจ  
3.4 การใช้ส่ือ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี
และ แหล่งการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย  
4. ใช้และพัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 

 

2. สมรรถนะประจำสายงาน (ต่อ) 

การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหาร 
จัดการช้ันเรียน 

การวิเคราะห ์ 
สังเคราะห์และการ

วิจัย 

การสร้าง  
ความร่วมมือกับ

ชุมชน 
4.1 การเลือกใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื่อการ
จัดการเรียนรู้  

4.2 การออกแบบ 
และการสร้าง
นวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการ
จัดการ เรียนรู้  

4.3 การหา
ประสิทธิภาพ และ
พัฒนา นวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการ จัดการเรียนรู้ 
5. ความสามารถใน
การวัด และ 
ประเมินผลการเรียนรู้  

5.1 การประเมินการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง  

4.2 การส่งเสริมให้
ผู้เรียนปฏิบัติ ตนตาม
วัฒนธรรม/ค่านิยม
ไทย  

5. ความสามารถใน
การจัดระบบ ดูแล 
และช่วยเหลือผู้เรียน  

5.1 การวิเคราะห์
ความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลของ
ผู้เรียน  

5.2 การวิเคราะห์
ปัญหาเพื่อ หาทาง
ช่วยเหลือผู้เรียน  

5.3 การแนะแนว 
และให้ คำปรึกษาแก่
ผู้เรียนท้ังกลุ่มดี กลุ่ม
เส่ียง และกลุ่มมี
ปัญหา  

   



 
 

5.2 การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือ 
วัดผลการเรียนรู้  

5.3 การนำผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุง 
และพัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

5.4 การติดตาม
ประเมินผลการ แนะ
แนว ผู้เรียน  

5.5 การจัดทำระบบ
เพื่อป้องกัน ปัญหาท่ี
อาจเกิดขึ้นกับผู้เรียน 

 

 

 

 

3. ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณครู ข้อมูล/หลักฐาน/ร่องรอย 

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่
ช่วยเหลือส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่
ศิษย์โดยเสมอหน้า  
2. ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ 
ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วย ความบริสุทธิ์ใจ  
3. ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์
ท้ังทางกาย วาจา จิตใจ  
4. ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทาง
กาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์  
5. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจาก
ศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์
กระทำการใดๆอัน เป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนโดย
มิชอบ  
6. ครูย่อมพัฒนาตนเองท้ังทางด้านวิชาชีพ ด้าน
บุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง 
วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ  
7. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ี
ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู  
8. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทาง
สร้างสรรค์  

ข้อมูลเชิงประจักษ์ / สภาพจริง ข้อมูลการสัมภาษณ์
เพื่อนร่วมงาน แฟ้มพัฒนางานครู เอกสารรายงานการ
ดำเนินโครงการ แฟ้มสรุปโครงการครูดีท่ีหนูรัก แฟ้ม
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานครูท้ัง ด้านสมรรถนะหลัก 
สมรรถนะประจำ สายงาน และด้านคุณธรรมจริยธรรม 
รายงานการประเมินตนเองของครู(SAR) รายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 



 
 

9. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์ 
และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 บทบาทหน้าท่ีของนักเรียน 

บทบาทหน้าทีใ่นโรงเรียน บทบาทหน้าทีใ่นชุมชน 

1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึง
ประสงค์  
1.1 ผู้เรียนเป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน รกัษาระเบียบ
วินัยของโรงเรียน  
1.2 ผู้เรียนเป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ผู้ปกครอง เช่ือฟังคำส่ัง
สอน กตัญญูรู้คุณ  
1.3 ผู้เรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนสังคมโดยการ
แสดงออกซึ่งมิตรไมตรี มีน้ำใจ  
2. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและมีสุขภาพจิตท่ีดี  
2.1 ผู้เรียนมีสุขภาพดีมีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์รวมทั้งรู้จัก ดูแลตนเองให้มีความ
ปลอดภัยจากโทษภัยอันอาจเกิดขึ้นได้เสมอ  
2.2 ผู้เรียนมีสุขภาพจิตดีมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
และมีสุนทรียภาพดี  
3. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  

1. นับถือศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาโดย
เคร่งครัด  
2. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชุมชน  
3. เช่ือฟังพ่อแม่และครูอาจารย์  
4. มีวาจาสุภาพอ่อนหวาน.  
5. มีความกตัญญตู่อบิดา มารดา ญาติ และผู้มีพระคุณ  
6. เป็นผู้มีนิสัยรักการงาน ช่วยเหลืองานของชุมชนอยู่
เสมอ.  
7. ต้องต้องมานะบากบั่นในการศึกษา หาความรู้เพื่อ
นำมาพัฒนาชุมชนท่ีตนอาศัย และไม่เกียจคร้านในการ
ช่วยเหลืองาน เพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง  
8. รู้จักประหยัด และอดออม.  
9. มีความซื่อสัตย์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ 
กล้าหาญ และรับผิดชอบ  



 
 

3.1 ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านแสวงหาความรู้จากแหล่ง
ต่างๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง 3.2 ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และทำงานกลุ่ม ทำงานเป็นทีม  
3.3 ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนและ
แสวงหาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์  
4. ผู้เรียนมีความสามารถคิดเป็นระบบ คิดวิเคราะห์
วิจารณ์ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์และคิดแก้ปัญหา 

10. ทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมท่ี
ตนอยู่อาศัย รู้จักบาปบุญ คุณโทษ อนุรักษ์หวงแหน
สมบัติชาติ และสมบัติของสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5.4 บทบาทหน้าทีแ่ละแนวทางการมีส่วนร่วมของบิดามารดา และผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 5.4.1 บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองนักเรียน 

บทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับโรงเรียน บทบาทหน้าทีเ่ก่ียวกับครอบครัว /ชุมชน 

1. การเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของโรงเรียน โดย
การ ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาในการประชุม
ครู-ผู้ปกครอง  
2. การเป็นผู้ประสานงานในการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา  
3. การช่วย ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของทางโรงเรยีน  
4.การเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือนักเรียน
โดยการเป็นผู้ปกครอง เครือข่าย สอดส่องดูแลอุบัติภัย
ต่างๆ อันอาจเกิดขึ้นกับนักเรียนนอกโรงเรียน  
5. งานอาสาสมัครเพื่อการศึกษา เช่นเป็นวิทยากรแก่
นักเรียน เป็นสารวัตรนักเรียน  

1. การอบรมเล้ียงดูในฐานะเป็นพ่อแม่ ควรเล้ียงดูอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม เช่น กวดขัน เข้มงวดในการ
รักษาระเบียบวินัย กฎ กติกา มารยาทของสังคม  
2. การส่ือสารระหว่างบ้านและโรงเรียน โดยตรงทาง
โทรศัพท์ /จดหมาย  
3. การจัดระบบการเรียนการสอนท่ีบ้าน โดยดูแลการ
ทำการบ้าน อ่านหนังสือ ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด  
4. อนุญาต /ฝึกให้บุตรหลานมีจิตอาสา ช่วยเหลืองาน
สังคม /ชุมชนท่ีตนอยู่อาศัย  
5. เป็นพ่อ แม่ ท่ีดี ทำให้บุตรหลานในปกครอง ใน
ครอบครัวมีความสุขท่ีสุดเมื่ออยู่ ในบ้าน มั่นใจใน
ผู้ปกครอง กล้าพูดและปรึกษาได้ทุกเรื่อง  



 
 

6. ดูแลการมาโรงเรียน และการกลับบ้านของนักเรียน 
ท้ังในด้านการตรงต่อเวลา ด้านความประพฤติ ความ
รับผิดชอบ และ ความสุ่มเส่ียงต่าง ๆ  
7. มีส่วนร่วมในการอบรม ส่ังสอน ปลูกฝัง คุณธรรม 
และค่านิยมท่ีดีงามแก่ นักเรียนในปกครองเมื่อนักเรียน
กลับสู่บ้าน 

6. ช่วยเหลือชุมชน สังคมในการเคารพ และรักษา
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ด้านบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
1. มีส่วนร่วมกับ
สถานศึกษา จัดทำ 
หลักสูตรสถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมจัดทำ
แผนพัฒนา การศึกษา
ประจำปีของสถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมกำหนด
นโยบายหรือ แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  
4. มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะใน การ

1. มีส่วนร่วมจัดทำ
แผนการใช้เงิน 
งบประมาณของ
สถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้ 
งบประมาณท่ีได้รับจาก
บุคคลภายนอก ของ
สถานศึกษา 3. มีส่วนร่วม
ติดตามและรายงาน ผล
การใช้งบประมาณใน
สถานศึกษา  

1. มีส่วนร่วมให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการ
จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงาน
ใน ส่วนต่างๆของ
สถานศึกษา  
2. มีส่วนร่วมพิจารณา
จัดหา วิทยากรภายนอก
ตามความต้องการของ 
สถานศึกษา  
3. มีส่วนร่วมในการจัดหา 
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนา

1. มีส่วนร่วมให้ความ
เห็นชอบ รายงานผลการ
ดำเนินงานประจำปีของ 
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน  
2. ให้คำปรึกษาแนะนำ
และ สนับสนุนการ
ดำเนินงานในการพัฒนา 
สถานศึกษา  
3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้ 
ประสานงานระหว่าง
สถานศึกษาชุมชน 



 
 

กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพ การศึกษาของ
สถานศึกษา  
5. ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา วิทยากร 
และแหล่งการเรียนรู้ใน
ท้องถิ่น แก่สถานศึกษา  
6. มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม การเรียนการ
สอนท่ีสอดคล้องกับความ 
ต้องการของ ชุมชน 

4. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
จัดช้ือจัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์
ของสถานศึกษา  
5. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ตรวจ รับพัสดุครุภัณฑ์ของ
สถานศึกษา  
6. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ
ควบคุม การก่อสร้างของ
สถานศึกษา  
7. มีส่วนร่วมจัดหา
งบประมาณ สนับสนุน
สถานศึกษา โดยระดมจาก 
ชุมชน 

ระบบข้อมูล บุคลากรของ
สถานศึกษา  
4. มีส่วนร่วมวางแผนการ
พัฒนา บุคลากรของ
สถานศึกษา  
5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะใน
การ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในสถานศึกษา 

หน่วยงานอื่นๆ 4. มีส่วน
ร่วมจัดสภาพแวดล้อมของ 
สถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่  
5. ให้คำแนะนำช่วยเหลือ
ในการ พัฒนาอาคาร
สถานท่ีของสถานศึกษาให้ 
เหมาะสมกับการจัดการ
เรียนการสอน  
6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้ 
สถานศึกษาเป็น 
สถานท่ีทำกิจกรรมของ 
ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

ด้านบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
7. มีส่วนร่วมในการจัดหา
ส่ือการ เรียน การสอนท่ี
ทันสมัย  
8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากร
ในการให ้ความรู้แก่
นักเรียน  
9. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มี
การใช้ส่ือ การเรียนการ
สอน อย่างสม่ำเสมอ  

8. มีส่วนร่วมรักษาความ
ปลอดภัย เกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางราชการของ 
สถานศึกษา  
9. มีส่วนร่วมเสนอแนะ
แต่งต้ัง เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบงานการเงิน
พัสดุ  

 7. สนับสนุนการบริการ
ด้านสุขภาพ และอนามัยแก่
นักเรียนของสถานศึกษา  
8. สนับสนุนให้สถานศึกษา
ให้ม ีการเผยแพร่ความรู้
ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ แก่
ชุมชนและเป็นศูนย์บริการ
ด้าน วิชาการ  



 
 

10. มีส่วนร่วม
ประเมินผลการใช้ 
หลักสูตร 

10. มีส่วนร่วมในการ
กำกับติดตาม การทำบัญชี
การเงินได้ถูกต้องและเป็น 
ปัจจุบัน 

9. สนับสนุนกิจกรรมงาน
บริการ ต่างๆของ
สถานศึกษาได้แก่ สหกรณ์ 
แนะแนว อาหารกลางวัน  
10. มีส่วนร่วมส่งเสริม
กิจกรรม ประชาธิปไตยท้ัง
ในระดับสถานศึกษา และใน
ระดับท้องถิ่น  
11. ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมของ สถานศึกษา
ทางด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ) 

ด้านบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 

   12. มีส่วนร่วมจัดทำ
โครงการต่างๆ เช่น การ
ป้องกันสารเสพติด ส่ือ
ลามก การพนันและการ
ทะเลาะวิวาทใน 
สถานศึกษา  



 
 

13. มีส่วนร่วมระดมความ
ร่วมมือใน ชุมชนเพื่อการ
จัดการศึกษารวมท้ังการ 
จัดหาทุนการศึกษาให้
สถานศึกษา  

14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้
นักเรียนมี วินัย คุณธรรม
จริยธรรมและร่วมแก้ไข 
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม
ของนักเรียนใน 
สถานศึกษา  

15. มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการ ใช้อาคาร
สถานท่ีเพื่อใช้ในการพัฒนา
และ ปรับปรุง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที่ 6 
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

แนวทางการติดตาม วัดและประเมินผล 
      เพื่อให้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และค่านิยมท่ี
กำหนด ควรมีการติดตามวัดและประเมินผลการดำเนินงาน ดังนี้  
          1. ให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมการ สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การร่างและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ  
          2. จัดให้มีกลไกการประสานแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆภายในแผน การกำหนด บุคคลหรือคณะบุคคลร่วม
รับผิดชอบการดำเนินงานในแต่ละกลยุทธ์  
          3. สร้างหรือทบทวนความรู้ การสร้างความเข้าใจในการวางแผน การจัดทำแผน การดำเนินงานตามแผนและ
การประเมินตนเองพร้อมท้ังรายงานผลการดำเนินงานในส่วนท่ีรับผิดชอบ แก่คณะครู  
          4. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบสาระสำคัญอย่าง ง่ายๆของแผน ตลอดท้ัง
ภาพแนวทางการดำเนินงานท่ีชัดเจน  
          5. จัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงกิจกรรม 
โครงการ กิจกรรมหลัก เป้าหมายและตัวชี้วัดความสำคัญ ให้สอดคล้องและทันกับ สภาพท่ีมีอยู่แล้วจริง  
          6. จัดให้มีการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของคณะครูในการนำแผนสู่การปฏิบัติ  
          7. จัดให้มีเวทีหรือมีการประชุมทางวิชาการหรือประชุมย่อยท่ีมีการนำและเปิดโอกาสให้ มีการพูดคุยและ
แลกเปล่ียนข้อมูล ปัญหา และแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ตามแผน  
          8. จัดให้มีการปรับปรุงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของหน่วยงานต้น สังกัดหรือส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องรายปีเสมอ  
          9. มีการปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหาร ให้มีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนด และมี ความเป็นผู้นำท่ีจะ
นำโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมท้ังเป็นผู้นำการเปล่ียนแปลงในรูปแบบการคิด ริเริ่มตัวอย่างงานหรือวิธีการ
ทำงานอย่างง่ายและเกิดผลดีในทางปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ  
          10. มีความพยายามหรือมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีท้ังส่วนของผู้บริหารและคณะ ครูตามท่ีกำหนดไว้
ในแผน  
          11. มีความพยายามหรือมีการชักจูง กำกับให้นักเรียนเกิดการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำหนดไว้ ในแผน  
          12. มีการประสาน การสนับสนุน การจัด การหว่านล้อมให้เกิดความร่วมมือหรือข้อตกลง ในการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ีของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กร
สถาบันอื่น ตามท่ีกำหนดไว้ในแผน  
          13. มีการติดตาม วัดและประเมินผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ดังนี้  
            1) ทบทวน และติดตามความก้าวหน้าประจำปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของ ตัวช้ีวัดในแต่ละกลยุทธ์
เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีกำหนด อันจะนำไปสู่ การปรับปรุง แก้ไขเป้าหมาย
และกลยุทธ์ให้มีความเหมาะสมต่อไป  
            2) การวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นการประเมินผลในช่วง 2 ปีการศึกษาแรกของแผน คือ  
เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2564 เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย หรือเพื่อการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๔ 
            3) การประเมินผลเมื่อส้ินสุดแผน เป็นการประมวลผลแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ๓ ปี เมื่อส้ินสุดปี
การศึกษา 2566 เพื่อสรุปผลการพัฒนาการจัดการศึกษา พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีเกิดขึ้นตลอดช่วงเวลา ๓ ปี
การศึกษา และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567-25๖๙  
          14. มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณทุกปี 



 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
- ประกาศโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐาน การศึกษาข้ันพื้นฐาน  
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
ประจำปีการศึกษา 256๔-2566 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
เรื่อง การให้ใช้แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 

------------------------------------ 
        ตามท่ีโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาโดยคณะกรรมการจัดทำแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน(PBB)  
ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ขึ้น และนำเสนอขอความเห็นชอบต่อท่ี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยาในคราวประชุม ครั้งท่ี ๓ /25๖4    
วันท่ี ๒๖ พฤษภาคม 25๖4  ซึ่งท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้ใช้แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา ระยะ ๓ ปี  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ต้ังแต่  
ปีการศึกษา 25๖4  เป็นต้นไป  
 

        จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
        ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25๖4 

   

 

 

      (นายพิชัย วันจรูญ) 
          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
                โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

คณะผู้จัดทำ 
 
ท่ีปรึกษา 
  ๑. นายเฉลิมชัย ศรีชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา  
  2. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
คณะทำงาน 
 ๑. นางกุหลาบ  ดอนชัย   ครูชำนาญการพิเศษ    
 ๒. นายพยอม  โพนไสว   ครูชำนาญการพิเศษ   
 ๓. นางผ่องพรรณ เพียรมงคล  ครูชำนาญการพิเศษ   
 ๔. นางสาวอรยุพา  พลโสดา  ครูชำนาญการพิเศษ   
 ๕. นางฉริสา  จุลทะกอง   ครูชำนาญการพิเศษ   
 ๖. นางสมบูรณ์     หันชัยเนาว์  ครูชำนาญการพิเศษ   

๗. นางสาวไพวรรณ  มณีศรี  ครูชำนาญการพิเศษ   
๘. นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส   ครูชำนาญการพิเศษ  
๙. นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด   ครูชำนาญการพิเศษ  
๑๐. นายแผน    ปัญญา   ครูชำนาญการพิเศษ   

 ๑๑. นางเริงฤดี  กมลคร   ครูชำนาญการพิเศษ   
 ๑๒. นายสันติ โทฮาด   ครูชำนาญการ         
 ๑๓. นางทิพวรรณ  บรรพบุตร  ครูชำนาญการ          
 ๑๔. นายนิติกรณ์ นารี   ครู คศ.๑    
 ๑๕. นางสาวสายใจ พวงเพชร  ครู คศ.๑    

๑๖. นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์  ครูผู้ช่วย     
๑๗. นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา  ครูผู้ช่วย     

 ๑๘. นางสาวจันทิมา   ใจจุลละ  ครูอัตราจ้าง    
 ๑๙. นางสาวชลลัดดา บรรพรม  ครูอัตราจ้าง    
 ๒๐. นายสุรชัย    ไกรหลง  ครูอัตราจ้าง    
    
วิเคราะห์ /สังเคราะห์ / จัดทำ เอกสาร  รูปเล่ม 
 
  1. นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด  ครูชำนาญการพิเศษ    
  2. นางสาวสมใจ    คำคง    พี่เล้ียงเด็กพิการ  
  ๓. นายกมล   มุนตะทุม    เจ้าหน้าท่ีธุรการ  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

คำส่ังโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 
ท่ี ๔๗ /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
………………………………………………………………………………………………………..………. 

 ด้วยแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 256๐  – 2563) 
ได้ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์ และส้ินสุดลงแล้ว บัดนี้สมควรจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๓ ปี  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของรัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัดท่ีเปล่ียนแปลงไป โรงเรียนจึง
ต้องจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใช้เป็นแผนแม่บท และใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน ในระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ต่อไป ดังนั้นโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา จึงแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดทำจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ดังต่อไปนี ้

๑. คณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) มี
หน้าท่ี วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในโรงเรียน ประเมินสถานภาพของโรงเรียน จัดทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา จัดประชุมครู บุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๓ ปี ตามความต้องการของ
ทุกฝ่าย(ฉบับสมบูรณ์) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียน พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๓ ปี  
เสนอแผนพัฒนาการศึกษาระยะ ๓ ปี ให้ผู้อำนวยการ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาลงนามอนุมัติอย่างเป็น
ทางการ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ ๓ ปี ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบและนำไปสู่การปฏิบัติจริง
ประกอบด้วย 
 ๑. นายเฉลิมชัย ศรีชาติ             ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอุไรวรรณ  ชูศรียิ่ง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๓. นางกุหลาบ  ดอนชัย   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๔. นายพยอม  โพนไสว   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๕. นางผ่องพรรณ เพียรมงคล  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๖. นางสาวอรยุพา  พลโสดา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๗. นางฉริสา  จุลทะกอง   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๘. นางสมบูรณ์     หันชัยเนาว์  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๙. นางสาวไพวรรณ  มณีศรี  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑๐. นางภัทรนิษฐ์  คำวิโส  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

 ๑๑. นายแผน    ปัญญา   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๒. นางเริงฤดี  กมลคร   ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 
 ๑๓. นายสันติ โทฮาด   ครูชำนาญการ        กรรมการ 
 ๑๔. นางทิพวรรณ  บรรพบุตร  ครูชำนาญการ         กรรมการ 
 ๑๕. นายนิติกรณ์ นารี   ครู คศ.๑   กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวสายใจ พวงเพชร  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๗. นายพิชิตชัย ดอนสินบูรณ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๑๘. นางสาวชนกฤทัย หาญอาษา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 ๑๙. นางสาวจันทิมา   ใจจุลละ  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 



 
 

 ๒๐. นางสาวชลลัดดา บรรพรม  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 ๒๑. นายสุรชัย    ไกรหลง  ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 

๒๒. นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด  ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการรวบรวม จัดรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
มีหน้าท่ี รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล จัดทำรูปเล่มแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

๑. นางไพรวัลย์  ชาทิพฮด   ครูชำนาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสมใจ    คำคง    พี่เล้ียงเด็กพิการ   กรรมการ 
๓. นายกมล   มุนตะทุม     เจ้าหน้าท่ีธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๓ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖) 
ของโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และให้แล้วเสร็จตามกำหนด อย่าให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการขึ้นได้ 
   
 

ท้ังนี้ ต้ังแต่ วันท่ี ๕  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็นต้นไป 
ส่ัง ณ วันท่ี ๕  เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

         (นายเฉลิมชัย ศรีชาติ) 
     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวทิยา



 
 

 


