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ส่วนที1่   

บทน ำ 
 

1. ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียน 

 1.1 ข้อมูลทั่วไป 

  1.1.1  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสามชัย ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 บ้านหนองกุงน้อย ต าบลส าราญใต้ อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ 46180  โทรศัพท์ 043-818046 website  https:///www.facebook.com/โรงเรียนบ้าน
หนองกุงน้อย-อ าเภอสามชัย-จังหวัดกาฬสินธุ์-2209663459271069/ 

  1.1.2  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2  ถึง  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

  1.1.3  มีเขตพ้ืนที่บริการจ านวน 5 หมู่บ้านได้แก่  
   -  บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที ่7 
   -  บ้านหนองกุงน้อย หมู่ที ่9 
   -  บ้านโพนทอง หมู่ที่ 10 
   -  บ้านโนนหนองไฮ หมู่ที่ 18 
   -  บ้านสันติสุข หมู่ที่ 20 
 
 1.2  ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
  1)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
   -  นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศศ.ม.พลศึกษา 

  2) ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
   โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยตั้งขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน  พ.ศ. 2482 ตรงกับวันขึ้น 
14 ค่ า เดือน 7 ปีระกา  โดยนายทองค า  ไกรฤกษ์  นายอ าเภอสหัสขันธ์  เปิดท าการเรียนการสอนที่ศาลาวัด      
บ้านหนองกุงน้อย  ต าบลโนนศิลา   อ าเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์   ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลต าบล
โนนศิลา 14 (วัดบ้านหนองกุงน้อย)  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานศึกษา  มีนายหนู  ค าตานิตย์  เป็นครูใหญ่    
มีครูอยู่คนเดียว  มีนักเรียน  58 คน ได้ท าการจัดการเรียนการสอนตลอดมา  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2495 
โรงเรียนย้ายสถานที่เล่าเรียนไปอยู่ท่ีอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งอยู่ห่างจากวัดไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร    
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มีอาคารเรียน 1 หลัง  สร้างตามแบบ ป.1ฉ. มีครู 4 คน จัดชั้นเรียนเป็น 5ห้อง คือ ป.1 ก. ป.1ข. ป.2 ป.3 
และ ป. 4 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนประชาบาลต าบลโนนศิลา 14 เป็น “โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย”  

  3) ค าขวัญของโรงเรียน   
   -  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่พัฒนา  รักประชาธิปไตย  

  4) ปรัชญาของโรงเรียน   
   -  นฺตฺถ ิปัญญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี) 

  5)  วัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน 
   1.  เพ่ือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับให้กับเด็กในเขตบริการของโรงเรียน
อย่างทั่วถึง 
   2.  เพ่ือให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน 
   3.  เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
   4.  เพ่ือเป็นผู้น าทางวิชาการ และการพัฒนาแก่ชุมชน 
   5.  เพ่ือสร้างจิตส านึกในทางสร้างสรรค์แก่เยาวชนและสังคม 
   6.  เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยใช้คุณธรรมน าความรู้  มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง 

  6)  ระบบโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
(นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์) 

กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 
(นางตุลา มาลาแสง) 

สภานักเรียน 

กลุ่มบรหิารงานงบประมาณ 
(นางมธุรดา ศรเีครือดง) 

 

กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
(นายปฏิวัติ  ช่อมะลิ) 

 

กลุ่มบรหิารงานท่ัวไป 
(นายเกรียงศักดิ์ ตาลสถิตย์) 

 

- การพัฒนาหรือการด าเนินการ
เกี่ยวกบัการให้ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
- การวางแผนงานด้านวิชาการ 
- การจัดการเรียนการสอน 
ในสถานศึกษา 
- การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
- การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน
เพื่อใช้ในสถานศึกษา 

- การวางแผนอัตราก าลัง 
- การจัดสรรอัตราก าลัง 
- การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
- การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น 
การย้ายขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- การด าเนินการเกีย่วกบัการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 
- การลาทุกประเภท 
- การประเมินผลการปฏบิัติงาน 
- การด าเนินการทางวินยัและ

- การพัฒนาระบบและเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 
- การวิจยัเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน 
- การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
- งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

- การจัดท าแผนงบประมาณ 
- การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้
จ่ายเงิน 
- การอนุมัติการใช้จา่ย
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
- การขอโอนและขอเปลีย่น 
แปลงงบประมาณ 
- การรายงานผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 
- การตรวจสอบติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
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นักเรียน  ดี  เก่ง  สุข 
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 1.3  ข้อมูลนักเรียน 

  ปัจจุบันโรงเรียนมีข้อมูลนักเรียน  (ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2563 ) ดังนี้ 
   1)  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน 
   2)  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้น 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

อ.2 
อ.3 

15 
13 

13 
14 

28 
27 

รวม 28 27 55 
ป.1 
ป.2 
ป.3 
ป.4 
ป.5 
ป.6 

18 
11 
9 
11 
9 
11 

11 
12 
9 
12 
10 
9 

29 
23 
18 
23 
19 
20 

รวม 69 63 132 
ม.1 
ม.2 
ม.3 

13 
6 
13 

6 
3 
7 

19 
9 
20 

รวม 32 16 48 
รวมจ ำนวน 

นักเรียนทั้งหมด 
129 106 235 

 
   3)  จ านวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  27 คน   
   4)  จ านวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ  30 คน   
   5)  จ านวนนักเรียนปัญญาเลิศ   -  คน      
   6)  จ านวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  13  คน   
   7)  จ านวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)  21 คน   
  8)  สัดส่วนครู  :  นักเรียน  =    1  :   19  (ระดับก่อนประถม)  
    1  :   15 (ระดับประถมศึกษา) 
    1  :   8 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) 
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  9)  จ านวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน -  คน   
  10)  จ านวนนักเรียนที่ท าชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ) 
   ประเภทการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  จ านวน 74 คน 
 

 
 1.4  ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ประเภทบุคลำกร 
เพศ ระดับกำรศึกษำสูงสุด 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อ านวยการ 1 - - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ - - - - - - 
ครูประจ าการ 3 12 1 11 3 - 
ครูอัตราจ้าง 1 2 - 3 - - 
นักการ / ภารโรง 1 - - 1 - - 
อ่ืน ๆ (เจ้าหน้าที่ธุรการ) - 1 - 1 - - 

รวม 6 15 1 16 4 - 

   -  จ านวนครูที่สอนตรงตามวิชาเอก  11 คน ( 61.11%) 
   -  จ านวนครูที่สอนวิชาตามความถนัด 7 คน ( 38.88%) 
   -  ชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ยของครู  คนละ 21 ชั่วโมง /สัปดาห์ 
   -  สถิติการอบรมและพัฒนาบุคลากร  ในรอบปีที่ผ่านมาบุคลากรได้รับการพัฒนา   
เฉลี่ยคนละ  2 ครั้ง / ปี  
   -  การได้รับรางวัลเกียรติบัตรของครู 
    นายกิตติคุณ  ยี่สารพัฒน์  รางวัลดีศรีสามชัย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64  
ประจ าปีพุทธศักราช 2563 
    นางสาวนิติกุล  หาวงษ์  รางวัลดีศรีสามชัย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 64  
ประจ าปีพุทธศักราช 2563  
   -  ผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ ของบุคลากร 
   การแข่งขันจรวดขวดน้ าระดับประเทศ ครั้งที่ 18 
    นายอุทัย พะนุพะนัน  ครูผู้ควบคุมทีมจรวดขวดน้ า นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
ล าดับที่ 2 รางวัลประเภทความไกลแบบขวดเดียว ระดับประถมศึกษา  
   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562    
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    นายอุทัย พะนุพะนัน  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่การบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1 – ป.6 
    นางตุลา  มาลาแสง  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวด
เพลงคุณธรรม ม.1 – ม.3 
    นางประภา  ยี่สารพัฒน์  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
ประกวดเพลงคุณธรรม ม.1 – ม.3 
    นางสาวพรสุดา  เห็มบาชัย  ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง 
กิจกรรมการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1 – ม.3 
 
 
 1.5  ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  แหล่งเรียนรู้และกำรใช้ 
  1)  อาคารเรียนและอาคารประกอบ  ได้แก่   
   -  อาคารเรียน  3  หลัง  ได้แก่  หลังที่  1  แบบ สปช.105/26 หลังที่  2  แบบ สปช.105/29 
หลังที่  3  แบบ ป.1ฉ   
   -  อาคารประกอบ  3  หลัง  ได้แก่  อาคารเอนกประสงค์ 1หลัง  แบบ สปช.  201/26 ห้องน้ า
ห้องส้วม  4  หลัง  
 2)  จ านวนห้องเรียนทั้งหมด   ห้องเรียน  แบ่งเป็น 
  -  ชั้นอนุบาล 2 – 3  จ านวน  3 ห้อง 
  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  จ านวน  6 ห้อง 
  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  จ านวน  3 ห้อง 
 3)  ห้องสมุดมีขนาด 63 ตารางเมตร มีหนังสือทั้งหมด 1,000 เล่ม   
 4)  โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  จ านวน  25  เครื่อง มีการติดตั้งอินเตอร์เน็ตเพื่อ
การค้นคว้าของนักเรียน มีจ านวน  25 เครื่อง 
 5)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  ได้แก่ ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ แปลงเกษตร 
สวนหย่อม 
 6)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน  ได้แก่ วัด  แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ประจ าจังหวัด  แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 1.6  สภำพชุมชนโดยรวม 
  1)  สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบทมีประชากรประมาณ 1,820 คน   
อาชีพหลักของชุมชนคือเกษตรกรรมเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  ภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้ง 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประเพณี  ศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีรู้จักโดยทั่วไปคือ ประเพณีทอดเทียนโฮม  
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ประเพณีบุญเดือนสี่ ฯลฯ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รายได้โดยเฉลี่ย
ประมาณ 4,000  บาท/คน/ปี  
  2)  โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
  โอกาสของโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย คือ มีครูและบุคลกรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในการ
สอนอย่างเพียงพอ  สอนตรงตามสาขาวิชาเอกและตรงตามความถนัด  มีสื่อการเรียนการสอนที่ดี  ผู้ปกครอง
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
  ข้อจ ากัดของโรงเรียน คือ งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ  ผู้ปกครองมีรายได้น้อย  
ผู้ปกครองต้องไปประกอบอาชีพต่างถ่ินท าให้นักเรียนบางส่วนย้ายที่เรียนบ่อยครั้ง    

 1.7  โครงสร้ำงหลักสูตร 
 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  จัดการสอนโดยใช้โครงสร้างเวลาเรียนโดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระ
การเรียนรู้และเวลาเรียน  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

โครงสร้ำงเวลำเรียนกำรศึกษำปฐมวัย 
 การจัดโครงสร้างเวลาเรียนส าหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 –5 ปี) และชั้นอนุบาลปีที่ 3  
(อายุ   5 –6 ปี) ของโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  แบ่งได้ ดังนี้   
 1) เวลำเรียน 
  โรงเรียนได้ก าหนดเวลาเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย (อายุ 4 –6 ปี)  ชั้นอนุบาลปีที่ 2 (อายุ 4 –5 ปี) 
และชั้นอนุบาลปีที่  3 (อายุ 5 –6 ปี) มี 2ภาคเรียนต่อ 1 ปีการศึกษา 36 สัปดาห์ หรือ 180 วัน ภาคเรียนละ 18 
สัปดาห์ หรือ 90 วัน ในแต่ละวันใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง 30 นาที โดยก าหนดตารางเวลาเรียน ดังนี้ 
 ตารางก าหนดเวลาเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2และ 3 

ภำคเรียนที ่ เวลำเรียน(สัปดำห์) เวลำเรียน (วัน) 
1 18 90 
2 18 90 

รวม 36 180 

  
 2) ขอบข่ำยกิจกรรมประจ ำวัน 
  โรงเรียนเลือกกิจกรรมที่จะน ามาจัดในแต่ละวันอย่างเหมาะสมโดยค านึงถึงสภาพชุมชน และ
ครอบคลุมพัฒนาการทุกด้าน ยึดหลักความต้องการและความสนใจของเด็ก กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด 
กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี การพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมรายบุคคล กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดังนี้ 

ตารางกิจกรรมประจ าวันชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 

เวลำ กิจกรรม (นำที) 
07:00น.– 07:40น. รับเด็ก/เก็บกระเป๋า อุปกรณ์ส่วนตัว/ดูแลพืชผัก  

ไม้ดอกไม้ประดับท าความสะอาดห้องเรียน 
40 

07:40น.– 08:00น. ตรวจสุขภาพ  ไปห้องน้ า 20 
08:00น.– 08:15น. กิจกรรมหน้าเสาธง 15 
08:15น. – 08:30น. ทักทาย สนทนายามเช้า 15 
08:30น.– 08:45น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 15 
08:45น.– 09:00น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 15 
09:00น.– 09:40น. กิจกรรมสร้างสรรค์ 40 
09:40น.– 10:40น. กิจกรรมเสรี / เล่นตามมุม 60 
10:40น.– 11:20น. กิจกรรมกลางแจ้ง 40 
11:20น.– 11:50น. รับประทานอาหารกลางวัน 30 
11:50 น.– 12:30น. เล่นอิสระ /เตรียมตัวก่อนนอน 40 
12:30น. – 14:00น. นอนพักผ่อน 90 
14:00น.–14:10น. เก็บท่ีนอน แปรงฟันล้างหน้า ประแป้ง หวีผม 10 
14:10น.– 14:30น. เกมการศึกษา 20 
14:30น.– 15:30น. เตรียมตัวกลับบ้าน พบปะผู้ปกครอง  60 

 

โครงสร้ำงเวลำเรียนโรงเรียนบ้ำนหนองกุงน้อย ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับประถมศึกษำ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
ชั้น/เวลำเรียน/ปี 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 
รำยวิชำพื้นฐำน       
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 120 120 120 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 40 40 40 80 80 80 
ประวัติศาสตร์ 40 40 40 40 40 40 
สุขศึกษาและพลศึกษา 20 20 20 40 40 40 
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ศิลปะ 40 40 40 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 20 20 20 40 40 40 
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 120 120 120 
รวมเวลำเรียนวิชำพื้นฐำน 840 840 840 840 840 840 
รำยวิชำเพิ่มเติม       
หน้าที่พลเมือง 40 40 40 40 40 40 
การป้องกันการทุจริต 40 40 40 40 40 40 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 80 80 80 80 80 80 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน       
กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
ลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30 30 30 30 
ชุมนุม 40 40 40 40 40 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 10 10 10 10 10 
รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 1,040 

 
หมำยเหตุ - ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
   
 
 
 

 
 
 

ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/กิจกรรม 
ชั้น/เวลำเรียน/ปี 

ม.1  ม.2  ม.3 
รำยวิชำพื้นฐำน    
ภาษาไทย 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
คณิตศาสตร์ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
วิทยาศาสตร์ 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 160 (4 นก.) 
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
ประวัติศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
ศิลปะ 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รวมเวลำเรียนวิชำพื้นฐำน 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 880 (22 นก.) 
รำยวิชำเพิ่มเติม    
หน้าที่พลเมือง 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
คณิตศาสตร์ 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 
วิชาชีพระยะสั้น 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รวมเวลำเรียนรำยวิชำเพิ่มเติม 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 200 (5 นก.) 
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว 40  40  40  
ลูกเสือ/เนตรนารี 30 30 30 
ชุมนุม 40 40 40 
กิจกรรมเพ่ือสังคมฯ 10 10 10 
รวมเวลำเรียนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 
รวมเวลำเรียนทั้งสิ้น 1,200 1,200 1,200 

 
หมำยเหตุ - ผู้เรียนท ากิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
  - หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (การป้องกันการทุจริต) จัดสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
    (กิจกรรมแนะแนว) 
    - รายวิชาเพ่ิมเติม “วิชาชีพระยะสั้น” ได้รับความร่วมมือจากองค์กรทางการศึกษาอื่น  
      (วิทยาลัยการอาชีพค าม่วง)   
 
 
 

2. ผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ 

 2.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 

รำยวิชำพื้นฐำน 
เพิ่ม 
เติม 

เฉลี่ย 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ป.1 70.29 68.67 79.21 76.96 76.17 76.50 78.17 76.67 68.04 76.50 74.72 
ป.2 77.74 76.95 74.58 78.00 76.68 78.84 80.58 78.63 77.47 79.05 77.85 
ป.3 73.78 73.65 74.52 74.83 74.09 80.13 79.65 75.00 65.35 79.13 75.01 
ป.4 67.35 64.70 69.75 63.55 63.40 69.55 82.00 81.90 62.2 71.90 69.63 
ป.5 63.15 62.45 63.65 63.10 69.60 72.60 82.05 82.15 71.50 69.25 69.95 
ป.6 66.21 63.17 71.58 70.21 72.96 71.80 81.63 82.46 74.29 71.25 72.56 
เฉลี่ย 69.75 68.27 72.22 71.11 72.15 74.90 80.68 79.47 69.81 74.51 73.29 

 

 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

82

ท ค ว ส ส พ ศ ง อ ส

69.75

68.27

72.22
71.11

72.15

74.90

80.68
79.47

69.81

74.51

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับช้ันประถมศึกษำปีท่ี 1 – 6 
ปีกำรศึกษำ 2562
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ชั้น 

รำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวิชำเพ่ิมเติม 

เฉลี่ย 
ภา

ษา
ไท

ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ม.1 70.00 63.60 67.40 75.10 72.00 72.70 77.90 80.20 78.70 74.90 66.00 67.40 75.50 70.80 72.30 
ม.2 70.86 61.57 68.29 77.57 77.86 77.33 77.81 81.14 81.14 63.76 58.48 67.62 59.90 59.90 70.23 
ม.3 72.60 60.10 67.20 77.10 77.80 79.40 79.40 81.70 82.30 69.30 59.20 66.60 71.60 76.80 72.94 

เฉลี่ย 71.15 61.76 67.63 76.59 75.89 76.48 78.37 81.01 80.71 69.32 61.23 67.21 69.00 69.17 71.82 

 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

ท ค ว ส ส พ พ ศ ง อ ค ว อ ส

71.15

61.76

67.63

76.59 75.89 76.48 78.37
81.01 80.71

69.32

61.23

67.21 69.00 69.17

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 3 ภำคเรียนที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2562
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ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 

ชั้น 

รำยวิชำพ้ืนฐำน รำยวิชำเพ่ิมเติม 

เฉลี่ย 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

สัง
คม

ฯ 

ปร
ะว

ัติศ
าส

ตร
์ 

สุข
ศึก

ษา
 

พล
ศึก

ษา
 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

หน
้าท

ี่พล
เม

ือง
 

ม.1 65.11 59.44 73.33 71.89 72.89 77.22 77.33 82.22 80.78 66.33 67.00 71.78 66.44 70.33 71.58 
ม.2 70.05 69.60 71.10 75.30 75.25 78.55 78.70 82.00 81.90 63.70 64.90 71.65 69.15 75.30 73.37 
ม.3 71.00 68.11 79.78 77.30 77.00 82.33 81.33 82.00 82.11 64.11 63.33 81.22 66.33 76.56 75.18 

เฉลี่ย 68.72 65.72 74.74 74.83 75.05 79.37 79.12 82.07 81.60 64.71 65.08 74.88 67.31 74.06 73.32 
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 2.2  ผลกำรทดสอบระดับชำติ 

1. ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินด้านความสามารถการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test: 
RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ปีการศึกษา 2561 – 2562  
 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ/สมรรถนะ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
๒๕๖๑ ๘๗.๗๐ ๙๓.๘๖ ๙๐.๗๘ 
๒๕๖๒ ๖๓.๓๙ ๘๐.๐๐ ๗๑.๖๙ 

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

ท ค ว ส ส พ พ ศ ง อ ค ว อ ส

68.72
65.72

74.74 74.83 75.05
79.37 79.12

82.07 81.60

64.71 65.08

74.88

67.31

74.06

แผนภูมิแสดงผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 1 – 3 ภำคเรียนที่ 2  
ปีกำรศึกษำ 2562
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+เพิม่/-ลด (ปี ๒๕๖๑- ปี ๒๕๖๒) -๒๔.๓๑ -๑๓.๘๖ -๑๙.๐๙ 

 
2. ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : 
NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2560 – 2562 
 

ปีการศึกษา 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ/ด้าน 

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล รวม ๓ ด้าน 
๒๕๖๐ ๕๒.๑๔ ๓๘.๕๗ ๔๒.๕๐ ๔๔.๔๐ 
๒๕๖๑ ๕๖.๖๐ ๕๒.๕๐ ๔๘.๕๗ ๕๒.๕๕ 
๒๕๖๒ ๕๒.๕๙ ๔๗.๙๓  ๕๐.๒๖ 

+เพิ่ม/-ลด   
เปรียบเทยีบ ๒๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ 

-๔.๐๑ -๔.๕๗  -๒.๒๙ 

 
 

3. ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่6  ปีการศึกษา 2560 – 2562  
 

ปี/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
เฉลี่ยรวม  
๔ สาระ 

๒๕๖๐ ๔๕.๒๕ ๓๖.๘๕ ๓๔.๗๖ ๓๓.๗๐ ๓๗.๖๔ 
๒๕๖๑ ๕๑.๑๔ ๓๐.๗๑ ๓๓.๘๖ ๓๕.๗๑ ๓๗.๘๖ 
๒๕๖๒ ๔๕.๖๖ ๒๘.๖๘ ๓๑.๒๘ ๒๖.๕๘ ๓๓.๐๕ 

+เพิ่ม/-ลด   
เปรียบเทียบ ๒๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ 

-๕.๔๘ -๒.๐๓ -๒.๕๘ -๙.๑๓ -๔.๘๑ 

 
 
 
 
4.  ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 – 2562  
 

ปี/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม  
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๔ สาระ 
๒๕๖๐ ๔๓.๐๗ ๑๙.๑๔ ๓๐.๘๖ ๒๔.๑๔ ๒๙.๓๐ 
๒๕๖๑ ๔๕.๕๐ ๒๓.๓๓ ๓๔.๐๐ ๒๔.๖๗ ๓๑.๘๘ 
๒๕๖๒ ๕๒.๐๐ ๒๒.๕๐ ๓๒.๐๐ ๒๗.๗๕ ๓๓.๕๖ 

+เพิ่ม/-ลด   
เปรียบเทียบ ๒๕๖๑ กับ ๒๕๖๒ 

+๖.๕๐ -๐.๘๓ -๒.๐๐ +๓.๐๘ +๑.๖๘ 
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 2.3 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบท่ีสำม 

  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. เมื่อวันที่  23 – 25  เดือนมกราคม    
พ.ศ. 2556  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา มีการประเมิน  3   ด้าน คือ  ด้านผู้เรียน     
ด้านครู  ด้านผู้บริหาร  ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้  :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่  1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 4.50 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 35.00 33.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 15.00 13.00 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
2.50 

 
2.00 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว 
                ทางการปฏิรูปการศึกษา   

2.50 2.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 92.50 ดีมำก 
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ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพสมศ.  ได้        ไม่ได้ 
 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ  สมศ. 
  1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

   1)  เด็กควรได้รับการส่งเสริมทักษะการอ่านหนังสือ การเข้าห้องสมุด ค้นคว้าหาข้อมูล
เรื่องราวจากหนังสือที่อ่าน การเขียนและอธิบายเพื่อสื่อความหมาย การพูดคุย การไต่ถาม การสังเกต ส ารวจ 
เพ่ือแก้ปัญหา 
   2) เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมที่ดีมากอยู่แล้ว ดังนั้น สถานศึกษาควรก าหนดทิศทางการพัฒนา
เด็กให้โดดเด่นยิ่งขึ้น โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กด้านความรับผิดชอบ ควบคุมตนเองในสิ่งที่ได้รับ
มอบหมายจนเสร็จ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น ขออนุญาตเจ้าของก่อนหยิบสิ่งของผู้อ่ืน การเข้าแถวรับบริการ
ก่อนหลัง รู้จักการเป็นผู้น า ผู้ตามท่ีดี ยอมรับความคิดเห็นและบอกเหตุผลในการตัดสินใจที่จะท าสิ่งหนึ่งได้ 

  2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   1) สถานศึกษาควรพัฒนาและจัดให้มีการจัดที่พักส าหรับเด็กป่วยแยกเป็นสัดส่วน จัดให้มี
พ้ืนที่ส าหรับใช้ในการแปรงฟัน ล้างมือที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม เหมาะสม และเพียงพอ และควร
ติดตั้งเครื่องตัดไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งานที่อาคารเรียนปฐมวัย 
   2) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมเพ่ือการแก้ปัญหาและป้องกันด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม
ทั้ง 6 ด้าน เช่น ความปลอดภัยของอาคาร ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (ของใช้ ของเล่น อุปกรณ์การเรียนรู้) 
การเดินทางปลอดภัย ระบบป้องกันภัยจากบุคคล ระบบฉุกเฉิน และความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ 
   3) สถานศึกษาควรจัดท าโครงงานและกิจกรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะและสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาทั้งด้านคุณภาพคนไทยยุคใหม่ อย่างมีคุณภาพ
และต่อเนื่อง 

  3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญท่ีดีมากอยู่
แล้ว ดังนั้น ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้ครูน าผลการเรียนรู้และผล
การประเมินพัฒนาการเด็กไปใช้ในการพัฒนาเด็ก และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
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  4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
   สถานศึกษามีผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานร่วมกันเป็นอย่างดี ต้นสังกัดสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพภายใน สมควรก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาในรูปเครือข่ายการพัฒนา ยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ิมเป้าหมายใหม่ๆ ให้ท้าทาย เช่น การก้าวสู่
ประชาชมอาเซียน เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เป้าหมายที่เป็นจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษาและต้น
สังกัด ให้มีความท้าทาย และด าเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 
ขั้นตอนให้ต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือมุ่งคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 
 
 

ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพภายนอกจ าแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้ : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน :  ระดับการศึกษาปฐมวัย 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

 
10.00 

 
9.69 

 
ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.40 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 8.57 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.93 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 12.56 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  6 ประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่  7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.80 ดี 

ตัวบ่งชี้ที่  8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ 
               ต้นสังกัด 

5.00 4.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
               และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ 10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น 
                เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11  ผลการด าเนินโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ 
                 สถานศึกษา 

 
5.00 

 
5.00 

 
ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
                รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนว 
                ทางการปฏิรูปการศึกษา   

5.00 4.00 ดี 

คะแนนรวม 100.00 86.45 ดีมำก 

ผลกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ในภำพรวมได้มำตรฐำนคุณภำพ สมศ.          ได้              ไม่ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ  สมศ.    

  1. ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 
   1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ    
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น และอยู่ในระดับดีขึ้นไป ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดเป้าหมายที่ต้องการทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการที่เป็นความคิด    
รวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์กับสมรรถนะทักษะชีวิตและจินตนาการ ที่ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่
ก าหนด   ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งด้านความรู้ ทฤษฎี การปฏิบัติ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์อย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม โครงการใช้สื่อเทคโนโลยี เน้น
ให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 
   2) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการคิดที่สร้างกลไกลอย่างหลากหลาย ด้วยกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมด้านการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ การเรียนรู้แบบโครงงาน เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงและลงมือปฏิบัติ ฝึกการแก้ปัญหา ปรับปรุงผลงานด้วยตนเองอย่างมีหลักการและเหตุผล 
และน าเสนอผลงานเพ่ือสร้างเงื่อนไขในการประเมินตนเอง เพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเองยิ่งขึ้นอยู่เสมอ 
   3) ผู้เรียนควรได้รับการเสริมแรงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้จากการอ่าน การใช้ห้องสมุดเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพิ่มขึ้น ฝึกทักษะการเขียนด้วยการบันทึกการอ่าน การฟัง การพูด หรือน าประสบการณ์และการเรียนรู้
มาสร้างเป็นงานเขียนที่เป็นแบบของตนเองอย่างหลากหลาย มีอิสระในการน าเสนอผลงานที่ภาคภูมิใจอย่าง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

  2. ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
   1) สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาให้ดีมากอยู่แล้ว 
ดังนั้นควรก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาให้มีส่วนร่วมในด้านการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา และการส่งเสริมให้มีการ
พิทักษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพให้มากขึ้น โดยการส ารวจเด็กในชุมชน และสนับสนุนให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน 
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   2) สถานศึกษาควรจัดท าโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุม
ข้อเสนอแนะ และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ด้านคุณภาพคนไทยยุคใหม่ 
คุณภาพครูยุคใหม่ คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ และคุณภาพการบริหารจัดการใหม่อย่างมี
คุณภาพและต่อเนื่อง 

  3. ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
   สถานศึกษามีผลการพัฒนาประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
ที่ดีมากอยู่แล้ว ดังนั้น ควรก าหนดทิศทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยส่งเสริมให้ครูจัดเตรียมสื่อ
และใช้สื่อที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน ควรจัดท าการวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้
ของผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าระดับคุณภาพ ดี เพ่ือน ามาสอนซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียน
และปรับปรุงการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างเต็มศักยภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน 
 

  4. ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน 
   สถานศึกษามีผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานร่วมกันเป็นอย่างดี ต้นสังกัดสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพภายใน สมควรก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาในรูปเครือข่ายการพัฒนา ยกระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น เพ่ิมเป้าหมายใหม่ๆ ให้ท้าทาย เช่น การก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน เป้าหมายการปฏิรูปการศึกษา เป้าหมายที่เป็นจุดเน้นและจุดเด่นของสถานศึกษาและต้น
สังกัด ให้มีความท้าทาย และด าเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในทั้ง 8 
ขั้นตอนให้ต่อเนื่อง และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือมุ่งคุณภาพต่อไปในอนาคต 
 

  2.4 งำน / โครงกำร / กิจกรรมท่ีประสบควำมส ำเร็จ 

 

ที ่ ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ   (จ ำนวน/ร้อยละ) 
กลุ่มกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 

1 สร้างบรรยากาศในห้องเรียนเพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ร้อยละ 100 ห้องเรียนระดับชั้นอนุบาล  
จัดมุมประสบการณ์เพ่ือเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

2 ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3   
ป.6, ม.3 

ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร 
1 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ร้อยละ 35.62 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะ 
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ทางวิชาการ   
2 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

O-NET และ NT 
1. ร้อยละ 10 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนน
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O–NET) เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูงขึ้น 
2. ร้อยละ 37.50 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O–NET) เฉลี่ยอยู่ในระดับสูงขึ้น 
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีระดับผลการทดสอบ
ความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ ( NT ) เฉลี่ยลดลง 

3 ห้องสมุดมีชีวิต ร้อยละ 80 นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน และมีทักษะการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ครูในโรงเรียนทุกคนได้รับ
บริการของห้องสมุด 

4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษา 

ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนางานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ใน
รูปแบบคณะกรรมการ 

5 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้าน
วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

6 จรวดขวดน้ า 1. ร้อยละ 100 นักเรียนได้ฝึกทักษะในกระบวนการคิด
วิเคราะห์ ในทางสร้างสรรค์ 
ฝึกทักษะในการประดิษฐ์จรวดขวดน้ า  
มีกระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้  
ฝึกการท างานเป็นทีมและรู้จักความสามัคคี  
2. ร้อยละ 80 มีผลงานเชิงประจักษ์ของโรงเรียนในระดับ
ภาคและระดับประเทศ 
 

ที ่ ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ   (จ ำนวน/ร้อยละ) 
กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร (ต่อ) 

7 เปิดโลกแหล่งเรียนรู้ ร้อยละ 93.99 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจาก
การศึกษานอกสถานที่และมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ได้ดว้ยตนเอง 

8 นิเทศภายใน ร้อยละ 100 ครูได้รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
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9 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผล 1. ร้อยละ 90 มีวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพในการประมวลผลการเรียนรู้และเพียงพอต่อ
การใช้งานและการให้บริการ 
2. ร้อยละ 100 มีเอกสารแสดงผลการเรียนของผู้เรียน 
และเอกสารหลักฐานทางการศึกษาครบถ้วนตามระเบียบ
การวัดผลประเมินผล พ.ศ. 2551 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
1 จัดสภาพแวดล้อมและพัฒนาระบบการ

สื่อสารและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ร้อยละ 80 การบริการเทคโนโลยี สารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
1 เพ่ิมศักยภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
1. ร้อยละ 100 ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ 
ความสามารถ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้และน ามาใช้
พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อผู้เรียน 
2. ร้อยละ 73.33 ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป 
1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน ร้อยละ 92.45 นักเรียนเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
2 เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- 

เนตรนารี 
ร้อยละ 96.45 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกล เข้า
ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี 

3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ปัญหา 

4 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย  สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี 

1. ร้อยละ 91.72 นักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง มี
น้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
2. ร้อยละ 93.49 นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกายระดับพอใช้ขึ้นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมพล
ศึกษา 

 
 

ที ่ ชื่องำน / โครงกำร / กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ   (จ ำนวน/ร้อยละ) 
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กลุ่มบริหำรงำนทั่วไป (ต่อ) 
5 แข่งขันกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต ร้อยละ 95 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและรัก

การออกก าลังกาย 
6 ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน

สถานศึกษา 
1. ร้อยละ 90 นักเรียนร่วมกิจกรรมตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ร้อยละ 69.90 นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 

7 โรงเรียนสีขาว 1. ร้อยละ 90 บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
2. ร้อยละ 92.31 นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด และ
อบายมุข 

8 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ร้อยละ 89.94 นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

9 อาหารกลางวัน 1. ร้อยละ 90 นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทาน
อาหาร 
2. ร้อยละ 100 นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ 

 

3. ปัญหำและอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 
 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของเด็ก 
  จุดเด่น 
  สถานศึกษาวางแผนและก าหนดนโยบายในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโดยมีเป้าหมายให้เด็ก
ได้รับพัฒนาการครบทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งได้แก่ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา  โดยการจัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่นจากมุมประสบการณ์ การจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การ
ลงมือปฏิบัติ การทดลองวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยผ่านโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน การออกก าลังกายอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรง
ตัวได้ดี และหยิบจับสิ่งของขนาดใหญ่ได้ ใช้มือในการหยิบ จับ รับ โยนสิ่งของ ลูกบอลได้ตามวัย มีการจัด
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพผู้เรียน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อให้ค าปรึกษาและดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด 
  จุดควรพัฒนำ 
  เด็กยังมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ยัง
ไม่เต็มทีเ่ด็กยังขาดความมุ่งมั่นขาดความตั้งใจ  ท ากิจกรรมยังไม่ส าเร็จล้มเลิกกลางคัน  ครูควรส่งเสริมให้เด็ก
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สามารถเล่นและร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพ่ือนได้ เสริมประสบการณ์ธรรมชาติให้เด็กท่ีมี
พัฒนาการค่อนข้างช้ากว่าเพ่ือนได้เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติรอบตัวได้อย่างหลากหลาย 
 

 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  
  จุดเด่น 
  สถานศึกษามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยที่ควบคุมพัฒนาการของเด็กท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
  จุดพัฒนำ 
  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียงส่งเสริมให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ก าหนดแผนการ
พัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  
  จุดเด่น 
  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษาด้วยกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เด็ก เปิด
โอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการเล่น และร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข พัฒนา
ให้เด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่ และการประสาน
สัมพันธ์ทักษะกลไก ให้เด็กเล่นเกมการศึกษา ได้ออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับความสามารถ ความสนใจ และ
วัยของเด็กแต่ละคน 
  จุดพัฒนำ 
  ครูควรจัดสภาพแวดล้อมจัดพ้ืนที่การเรียนรู้รวมทั้งใช้วัสดุอุปกรณ์สอดคล้องกับเนื้อหา และ
พัฒนาการของเด็กทุกด้าน โดยใช้อุปกรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์ เพ่ือกระตุ้นให้เด็กได้ส ารวจ ทดลอง ค้นพบ
และเรียนรู้ความคิดพ้ืนฐาน จัดกิจกรรมการให้เด็กได้สืบค้น ส ารวจ และตั้งค าถามเพ่ือสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัว ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  
  จุดเด่น 
   1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
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   2. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ าหนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางร่างกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
และได้รับการส่งเสริม ป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน  
   3. ผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานในงานอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรอาชีพ
ระยะสั้น โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรทางการศึกษาอื่น  
   4. ผู้เรียนมีทักษะในการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์ มาใช้ในการ
สร้างผลงานของตนเองได้อย่างสร้างสรรค์  
   จุดควรพัฒนำ 
   1. ยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET, NT, RT ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
   2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
   3. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณของผู้เรียนให้อยู่ในระดับดี 
   4. ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาของผู้เรียน 

  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   จุดเด่น 
   โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียน ส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
สวนหวาย สวนกล้วย สวนมะนาว สวนอ้อย สวนมันส าปะหลัง เป็นต้น มีระบบการนิเทศภายใน โดยครูทุกคน
ได้รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ  มีการประชุมแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ าปี ที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษา มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
   จุดควรพัฒนำ 
   1. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนา ปรับปรุง ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการจัดการศึกษาให้มากข้ึน 
   2. ควรจัดท าโครงการเน้นพัฒนาผู้เรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินตาม
แผนปฏิบัติการให้ครบทุกกิจกรรม 
   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างน้อย ๒๐ 
ชั่วโมงต่อปี 
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   4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  

  มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
   จุดเด่น 
   สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   จุดควรพัฒนำ 
   1. ครูควรใช้กิจกรรมส่งเสริมวินัยเชิงบวก เช่น BBL จิตศึกษา ฯลฯ ให้มากข้ึน 
   2. ครูควรมีการออกแบบการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลให้หลากหลายและเหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  
   3. ครูควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ (PLC) ให้มากข้ึน 
 
 

ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
  พัฒนาผู้เรียนให้สมบูรณ์เต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยความร่วมมือของชุมชน 
 
พันธกิจ  (Mission) 
 1. พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมเต็มตามศักยภาพทั้ง 4  ด้าน 
 2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ  
 3. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคบ์นพ้ืนฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของชุมชน 
 5.  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  
เป้ำประสงค์ (Goal) 
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  1.  เด็กมีความพร้อมเต็มตามศักยภาพทั้ง 4 ด้าน   
  2.  ผู้เรียนมีความรู้  ความสามารถ  ด้านวิชาชีพ  
  3.  มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  4.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพ้ืนฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยความร่วมมือของชุมชน 
  5.  มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 
ประเด็นกลยุทธ์ 
  1. มาตรฐานการศึกษา 
  2. ความเป็นไทยและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3. ชุมชนร่วมจัดการศึกษา 
 
กลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  และส่งเสริมความสามารถทาง
เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ให้ทั่วถึง  
ครอบคลุม 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาคเอกชนและท้องถิ่น ในการจัด
การศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน 
 
แนวนโยบำยโรงเรียน 

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพ 
 2. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา  

 3. สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ค้นพบศักยภาพและเอกลักษณ์ของตนเอง อันจะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

 4. สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีไปใช้ในการค้นคว้า แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 5. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ 
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 6. สนับสนุนให้ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7. สนับสนุนให้ครูได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 8. สนับสนุนให้ครูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ด้วยการออกก าลังกาย 
 9. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูในการปฏิบัติงานอย่างยุติธรรมและทั่วถึง เน้นระบบการ

ปฏิบัติงานเป็นทีมและสร้างบรรยากาศความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ 
 10. จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลายและบรรยากาศภายในโรงเรียนให้ร่มรื่น สะอาด

และสวยงามเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 11. เน้นบรรยากาศของความมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม  มีสันติภายใน

โรงเรียน   
 12. สนับสนุนให้โรงเรียนเข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก 
 13. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีของโรงเรียนให้เหมาะสม เพียงพอ มีฐานข้อมูลที่เป็น

ระบบ ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การค้นคว้าที่หลากหลายของครูและผู้เรียน 
 14. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
 15. จัดท าแผนบริหารงบประมาณเพ่ือการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 16. จัดระบบตรวจสอบ  ก ากับ  ติดตามการใช้งบประมาณ 
 

อัตลักษณ์ระดับกำรศึกษำปฐมวัย   นักคิด วิทย์น้อย 
 
อัตลักษณ์ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   ผู้เรียนมีทักษะอาชีพบนวิถีแห่งความพอเพียง 
    
เอกลักษณ์ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
มำตรฐำนกำรศึกษำปฐมวัย 
 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 
  1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
  1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
  1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
  1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

 มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
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  2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
  2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
  2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
  2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
  2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

 มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
  3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน 
  1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 
   3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
  1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
   1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 มำตรฐำนที ่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
  2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
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  2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
  2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
  3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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ส่วนที่ 3   

ประมำณกำรรำยรับ รำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

1. ประมำณกำรรำยรับ ส ำหรับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

รำยกำร 
จ ำนวน

นักเรียน (คน) 
จ ำนวนเงิน 

(บำท) 

1)  เงินงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    1.1  ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
        1.1.1) ระดับก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท/คน/ปี 
        1.1.2) ระดับประถมศึกษา 1,900 บาท/คน/ปี 
        1.1.3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3,500 บาท/คน/ปี 
        ยอดเงินคงเหลือยกมาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

 
 

 
55 
132 
48 
- 

 
 
 

93,500 
250,800 
168,000 
115,200 

รวม 627,500 
   1.2  เครื่องแบบนักเรียน 
        1.2.1)ระดับก่อนประถมศึกษา 300 บาท/คน/ปี 
        1.2.2)ระดับประถมศึกษา 360 บาท/คน/ปี 
        1.2.3)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 450 บาท/คน/ปี 

 
55 
132 
48 

 
16,500 
47,520 
21,600 

รวม 85,620 
    1.3  อุปกรณ์การเรียน 
        1.3.1)ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี 
        1.3.2)ระดับประถมศึกษา 390 บาท/คน/ปี 
        1.3.3)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 420 บาท/คน/ปี 

 
55 
132 
48 

 
11,000 
51,480 
20,160 

รวม 82,640 
   1.4  หนังสือเรียน 
        1.4.1)ระดับก่อนประถมศึกษา 200 บาท/คน/ปี 
        1.4.2)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 625 บาท/คน/ปี 
        1.4.3)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 619 บาท/คน/ปี 
        1.4.4)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 622 บาท/คน/ปี 
        1.4.5)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 673 บาท/คน/ปี 

 
55 
29 
23 
18 
23 

 
11,000 
18,125 
14,237 
11,196 
15,479 
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        1.4.6)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 806 บาท/คน/ปี 
        1.4.7)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 818 บาท/คน/ปี 
        1.4.8)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  764 บาท/คน/ปี 
        1.4.9)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  877 บาท/คน/ปี 
        1.4.10)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  949 บาท/คน/ปี 

19 
20 
19 
9 
20 

15,314 
16,360 
14,516 
7,893 
18,980 

รวม 143,100 

รำยกำร 
จ านวน

นักเรียน (คน) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
   1.5  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
        1.5.1)ระดับก่อนประถมศึกษา 430 บาท/คน/ปี 
        1.5.2)ระดับประถมศึกษา 480 บาท/คน/ปี 
        1.5.3)ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 880 บาท/คน/ปี 

 
55 
132 
48 

 
23,650 
63,360 
42,240 

รวม 129,250 
รวมทั้งสิ้น 1,068,110 

2)  เงินนอกงบประมาณ 
    2.1)เงินสนับสนุนจาก อบต.(อาหารกลางวัน) 
    2.2)เงินรายได้สถานศึกษา (ค่าสถานที่จากแม่ค้า) 
    2.3)เงินบริจาค 
3)  อื่น ๆ เงินอุดหนุนข้ามปี 

 
187 

- 
- 
- 

 
748,000 

- 
- 
- 

รวม 748,000 
รวมทั้งสิน (1+2+3)  1,816,110 

 
2.ประมำณกำรรำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2563 จ ำแนกได้ ดังนี้ 

2.1)การบริหารจัดการระดับปฐมวัย จัดสรรไว้ 46,100 บาท 
2.2)การบริหารงานวิชาการ จัดสรรไว้ 173,920 บาท 
2.3)การบริหารงานบุคคล จัดสรรไว้  40,000 บาท 
2.4)การบริหารงานทั่วไป จัดสรรไว้ 113,000บาท 
2.5)การบริหารงานงบประมาณ จัดสรรไว้ 229,224บาท 
2.6)งบส ารองจ่าย 25,256 บาท 
รวมทั้งสิ้น   627,500 บำท 
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3.ประมำณกำรรำยจ่ำยงบอุดหนุนทั่วไป หมวดเงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำย (เรียนฟรี ๑๕  ปี อย่ำงมีคุณภำพ) 

3.1)งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน  จ านวนทั้งสิ้น  143,100  บาท 
3.2)งบอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 82,640  บาท 
3.3)งบอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 85,620  บาท  
3.4)งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 129,250 บาท 

 
4. ประมำณกำรรำยจ่ำยจำกเงินนอกงบประมำณ เช่นเงินสนับสนุนจำก อบต.เงินรำยได้สถำนศึกษำเงิน
บริจำค 

4.1)จัดสรรเป็นค่าอาหารกลางวัน 748,000 บาท 
ส่วนที่ 4 

สรุปโครงกำร และรำยละเอียดโครงกำร  
 
 โครงการที่จะด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา2562แบ่งตามกลุ่มงานดังนี้ 

ที ่ กลุ่มงำน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงินงบประมำณ 
1 กลุ่มการจัดการศึกษาปฐมวัย 3 46,100 
2 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 10 173,920 
3 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ 4 229,224 
4 กลุ่มบริหารงานบริหารงานบุคคล 1 40,000 
5 กลุ่มบริหารงานทั่วไป 11 113,000 
6 งบส ารองจ่าย - 25,256 

รวมทั้งสิ้น 29 627,500 
 

1. โครงกำร/กิจกรรมและควำมสอดคล้อง 
 

ที ่ โครงกำร 

สอดคล้อง 
กับ 

ยุทธศำสตร์  
สพฐ.ที่ 

สอดคล้อง 
กับ 

ยุทธศำสตร์ 
สพป.ที่ 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์
โรงเรียนที่ 

สอดคล้องกับ
มำตรฐำน 
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

แหล่งงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

งบ 
ประมำณ 

เงินนอกงบ 
ประมำณ 

กลุ่มกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย(46,100) 
1 สร้างบรรยากาศในห้องเรียน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

2 (3.3) 4 2 1 , 2 , 3 
(ปฐมวัย) 

32,900 - นางกองศรี  
วรรณฤทธ์ิ 
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2 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน 
ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 ,ป.6,ม.3 

2 (3.3) 2 2 , 5 2 (ปฐมวัย) 
2(ขั้นพ้ืนฐาน) 

10,200 - นางภิญญาพัชญ์ 
พรชะตา 

 

3 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 2 (3.3) 2 1 3 (ปฐมวัย) 
 

3,000 - นางภิญญาพัชญ์ 
พรชะตา 

 

กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร(173,920) 
1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน O-NET , NT และ RT 
2 (3.3) 2 1  1 84,820 - นางตุลา 

มาลาแสง 
 

2 ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

2 (3.3) 2 1 , 2 1 35,000 - นางประภา 
ยี่สารพัฒน์ 

 

3 ห้องสมุดมีชีวิต 2 (3.3) 2 1  1 5,000 - น.ส.พรสุดา 
เห็มบาชัย 

 

4 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

5 (3.1) 6 5 2 1,000 - นางตุลา 
มาลาแสง 

 

5 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2 (3.3) 2 1 , 2 1 10,000 - นายอุทัย 
พะนุพะนัน 

 

6 จรวดขวดน้ า 2 (3.3) 2 1 , 2 1 25,000 - นายอุทัย 
พะนุพะนัน 

 

ที ่ โครงกำร 

สอดคล้อง 
กับ 

ยุทธศำสตร์  
สพฐ.ที่ 

สอดคล้อง 
กับ 

ยุทธศำสตร์ 
สพป.ที่ 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์
โรงเรียนที่ 

สอดคล้องกับ
มำตรฐำน 
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

แหล่งงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

งบ 
ประมำณ 

เงินนอกงบ 
ประมำณ 

7 เปิดโลกแหล่งเรียนรู้ 5 (3.4) 2 , 4 , 5 1 , 2 3 67,050 - นางปริญญาภรณ์  
ยี่สารพัฒน์ 

ใชง้บ 
เรียนฟรี 

8 นิเทศภายใน 3 (3.2) 6 1 2 1,000 - นางตุลา 
มาลาแสง 

 

9 พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล 

3 (3.2) 2 1 , 2 1 9,100 - นางปริญญาภรณ์  
ยี่สารพัฒน์ 

 

10 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2 (3.1) 6 1 2 3,000 - นางตุลา 
มาลาแสง 

 

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ(229,224) 
1 ประกันอุบัติเหตุนักเรียน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียน 

4 (3.1) 4 2 2 20,000 - นางสมศรี 
ช่อมะล ิ

 

2 รถรับส่งนักเรียน 4 (3.2) 4 2 2 30,000 - นายกิตติคุณ   
ยี่สารพัฒน์ 

 

3 จัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน 4 (3.4) 6 2 2 80,000 - นายอุทัย   
พะนุพะนัน 
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4 จัดสรรค่าใช้จ่ายระบบ
สาธารณูปโภคและการบริการ 

4 (3.5) 6 2 2 109,224 - นางมธุรดา   
ศรีเครือดง 

 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  (40,000)  
1 เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากร 

ทางการศึกษา 
3 (3.2) 3 3 2 40,000 - นางสาวธัญชนก  

ติกาพันธ์ 
 

กลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป  (113,000)  
1 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใน

โรงเรียน 
2 (3.2) 2 , 4 4 1 , 3 25,000 - นายปฏิวัติ 

ช่อมะล ิ
 

2 วันส าคัญ 2 (3.2) 2 , 4 4 1 , 3 10,000 - นายปฏิวัติ 
ช่อมะล ิ

 

3 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 4 (3.1) 4 2 1 8,000 - นางปทุมภรณ์  
ปัญจิต 

 

4 พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย  
สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

2 (3.4) 2 1 1 5,000 - นางสุรีพร   
ยี่สารพัฒน์   

 

5 ส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

2 (3.2) 5 4 1 1,000 - นางปริญญาภรณ์  
ยี่สารพัฒน์   

 

6 เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ-เนตรนารี 

2 (3.2) 5 4 1 62,200 - นายปฏิวัติ   
ช่อมะลิ   

ใชง้บ 
เรียนฟรี 

7 โรงเรียนสีขาว 4 (3.1) 5 4 1 1,000 - นายเกรียงศักดิ์  
ตาลสถิตย์ 

 

8 แข่งขันกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 (3.4) 
(3.6) 

2,4 2,4 1 25,000 - นายเกรียงศักดิ์  
ตาลสถิตย์ 

 

9 ส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสถานศึกษา 

2 (3.5) 
 

4,5 4 1,3 3,000 - นางประภัสสร  
สารบุญเรือง   

 

ที ่ โครงกำร 

สอดคล้อง 
กับ 

ยุทธศำสตร์  
สพฐ.ที่ 

สอดคล้อง 
กับ 

ยุทธศำสตร์ 
สพป.ที่ 

สอดคล้อง 
กับกลยุทธ์
โรงเรียนที่ 

สอดคล้องกับ
มำตรฐำน 
กำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

แหล่งงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
หมำย
เหตุ 

งบ 
ประมำณ 

เงินนอกงบ 
ประมำณ 

10 อาหารกลางวัน 2 (3.4) 
 

4 2 1 748,000 - นางสุรีพร  
ยี่สารพัฒน์ 

ใช้งบ 
จาก 
อบต. 

11 ปรับสภาพแวดล้อม อาคาร
สถานท่ี ห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติการและระบบเครือข่าย 
ICT 

4 (3.5) 5,6 2 2 35,000 - นายเกรียงศักดิ์  
ตาลสถิตย์   
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ภาคผนวก 
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การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ของโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 

.................................................................................... 
  ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓   
เมือ่วันที่       เดือน                 พ.ศ.๒๕๖๓        ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓   
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓  ของโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อยแล้ว 
  เห็นชอบในการบริหารงบประมาณและให้ด าเนินการได้ 

 

              (นายบุญศรี  อรัญชัย) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 
ที่   ๕๑ / ๒๕๖๓ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
……………………………………………………………………. 

             ด้วยโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย  ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๒๗  
วรรค ๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย  

๑.๑ นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายปฏิวัติ  ช่อมะลิ   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๓ นายเกรียงศักดิ์  ตาลสถิตย์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๔ นางตุลา  มาลาแสง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๑.๕ นางมธุรดา  ศรีเครือดง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  อ านวยการ  ประสานงาน  ให้ค าปรึกษา  ก ากับติดตามในการด าเนินงานให้ด าเนินไปด้วย

ความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร  ประกอบด้วย 
 ๒.๑ นางมธุรดา  ศรีเครือดง  ครูช านาญการพิเศษ ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางตุลา  มาลาแสง   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๓ นางประภา  ยี่สารพัฒน์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๔ นางปทุมภรณ์  ปัญจิต  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๕ นางภิญญาพัชญ์  พรชะตา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
 ๒.๖ นางสาวศิริพร  โทเพชร  เจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่  พิจารณาโครงการ  กิจกรรม  จัดสรรงบประมาณ  รวบรวมข้อมูลผลการพิจารณาโครงการ
และจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ ให้เรียบร้อย 
            ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
              ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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       สั่ง  ณ  วันที่  ๓๐  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
                                                                         (นายเวชยันต์  ยี่สารพัฒน์) 

                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 


