
 

 
 
 

 

ส่วนที่  1 
 

ข้อมูลสถานศึกษา 
 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  

โรงเรียนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว   ตั้งอยู่ที่หมู่   2  ต ำบลป่ำมะนำว   อ ำเภอบ้ำนฝำง  จังหวัดขอนแก่น   
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต  1 
 พ้ืนที่ทั้งหมด  9 ไร่  -  งำน  10  ตำรำงวำ       
 โทรศัพท์   :   088-9685315      โทรสำร    :    -- 
  E – mail    :    sapata_fan@hotmail.com Website    :    -- 

เปิดสอสนระดับชั้น อนุบำล 1  ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 
 หมู่บ้ำนในเขตบริกำรของโรงเรียนมี   3 หมู่บ้ำน  ดังนี้ 

     1) บ้ำนป่ำมะนำว  หมู่ที่ 1    นำยสมพงษ์  แก้วแจ่มดำ เป็นผู้ใหญ่บ้ำน   
2) บ้ำนโนนตุ่น       หมู่ที่ 2    นำยสำยหยุด  ถมมำ    เป็นผู้ใหญ่บ้ำน   
3) บ้ำนโนนตุ่น    หมู่ที่ 3    นำยสถิต  แก่นหำมูล    เป็นผู้ใหญ่บ้ำน   

  
1.2 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2483 ที่ดิน
และอำคำรเรียนหลังเดิมเป็นของวัด ชำวบ้ำนพร้อมใจกันยกให้เป็นสมบัติของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 ต ำบล
โนนฆ้อง อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเขตบริกำร 3 หมู่บ้ำน คือบ้ำนค ำหัวช้ำง บ้ำนโนนตุ่น และบ้ำนหิน
กอง ต่อมำเมื่อพุทธศักรำช 2501 บ้ำนหินกองได้แยกเป็นเอกเทศ ชำวบ้ำนและผู้น ำหมู่บ้ำนได้ก่อสร้ำงอำคำร
เรียนในที่ดินที่ชำวบ้ำนได้สงวนไว้เป็นสมบัติของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ที่บ้ำนโนนตุ่น หมู่ที่ 11 ต ำบลโนนฆ้อง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สร้ำงเสร็จเมื่อวันที่ 1 เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2504งบประมำณในกำรก่อสร้ำง 
21,150 บำท โดยไม่อำศัยงบประมำณของทำงรำชกำรแต่อย่ำงใด รำยชื่อครูใหญ่ อำจำรย์ใหญ่ ผู้อ ำนวยกำร 
ดังนี้ 
 1. นำยฉะอ้อน     จุลค ำภำ   พ.ศ.  2483-2483                                                                           

2. นำยประสิทธิ์    จันทร์สำ                 พ.ศ.  2484-2485 
3. นำยประดิษฐ์    เชษฐบุตร                พ.ศ.  2485-2501 
4. นำยสถิต         อำวรรณดี                  พ.ศ.  2501-2504 
5. นำยจันทร์       บุญลือ   พ.ศ.  2504-2509 
6. นำยพรมมำ      เสนไสย์                      พ.ศ.  2509-2513 
7. นำยชม           โหยงโสภำ               พ.ศ.  2513-2515 
8. นำยสุวรรณ      เพียโย                    พ.ศ.  2515-2518 
9. นำยสมจิต       ทนทำน                    พ.ศ.  2518-2543 
10.นำยส ำเร็จ      ญำณสว่ำง                  พ.ศ.  2543-2547 
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11.นำยประดิษฐ์   ชำสังข์                      พ.ศ.  2547-2551 
12.นำยประสิทธิ์   รักญำติ                     พ.ศ.  2551-2556 
13. นำยประมูล  พรมกรรณ์   พ.ศ.  2557- 2559 
14. ดร.กรกช    วรรณไชย                        พ.ศ.  2559 – 2562      
15. นำงธรำภรณ์  จิตรสม    พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน 

ปัจจุบันจัดกำรเรียนกำรสอนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบำลถึงชั้นมัธยมศึกษำปีที่สำมกำรก่อสร้ำงและ
ปรับปรุง 

- ปีพ.ศ.2504 คณะครู ผู้ใหญ่บ้ำน และคณะกรรมกำรศึกษำ ผู้ปกครองทั้ง 3 หมู่บ้ำนได้ตกลงกัน
ล้อมรั้วโรงเรียนด้วยไม้เนื้อแข็งขนำด 5” x 5” x 170” บริจำคหลังคำเรือนละ 5 ต้น แต่ปรำกฏว่ำด ำเนินกำร
ได้เพียง 3 ด้ำนคือด้ำนทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศใต้ ยังคงเหลืออยู่ทำงด้ำนทิศตะวันตกจะได้ด ำเนินกำร
ในปีต่อไป 
 - ปีพ.ศ.2516 คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงได้พร้อมใจกันจัดหำอุปกรณ์กำรศึกษำ 
กระดำน3 แผ่นโต๊ะ ม้ำนั่งนักเรียนชนิดคู่จ ำนวน 7 ชุด คิดเป็นเงิน 850 บำท พร้อมกับปรับปรุงฐำนเสำธงชำติ
ใหม ่
 - ปีพ.ศ.2520ทำงรำชกำรได้จัดสรรงบประมำณสร้ำงอำคำรเรียนหลังที่สองให้เป็นแบบป.1ฉ.ขนำด 4 
ห้องเรียน เสร็จเรียบร้อยสิ้นค่ำก่อสร้ำง 195,000 บำท สร้ำงเสร็จเมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2520 

- ปีพ.ศ.2522 คณะครูและชำวบ้ำนทั้งสำมหมู่บ้ำนร่วมใจกันสร้ำงชื่อป้ำยโรงเรียนใหม่แบบคอนกรีต
พร้อมประตูเหล็ก เสร็จสิ้นเป็นเงิน 5,000 บำท 

- ปีพ.ศ.2523 นำยจ ำปี คลยงค์ นักกำรภำรโรงโรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว บริจำคเงิน 
10,000 บำท สมทบทุนสร้ำงรั้วคอนกรีตด้ำนทิศเหนือเสร็จสิ้นเป็นเงิน 15,000 บำท 

- ปีพ.ศ.2525 นำยแถม ดีบุญมี มอบเงิน 10,000 บำท สร้ำงฐำนเสำธงชำติและเสำธงชำติเหล็ก
พร้อมทำสีเสร็จเรียบร้อย 

- ปีพ.ศ.2526 โรงเรียนได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ 
(สปช.) สร้ำงอำคำรอเนกประสงค์เป็นเงิน 130,000 บำท แบบอำคำร  312 และในปีเดียวกันนี้โรงเรียนได้
จัดตั้งวงดนตรีโปงลำงขึ้นใช้งบประมำณ 5,000 บำท 

- ปีพ.ศ.2527 คณะครู นักเรียนและชำวบ้ำนทั้งสำมหมู่บ้ำนพร้อมทั้งนำยเสงี่ยม  จันทร์พุฒ ร่วมใจ
กันซื้อเครื่องขยำยเสียงเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนเป็นเงินทั้งสิ้น 7,000 บำทเมื่อวันที่12 เดือน มีนำคม 2527 

- ปีพ.ศ.2527 วันที่ 2  เดือน  ตุลำคม  คณะครูและชำวบ้ำนโนนตุ่น ชำวบ้ำนค ำหัวช้ำง ช่วยกันต่อ
กระแสไฟฟ้ำเข้ำโรงเรียนสิ้นเงิน 3,000 บำท 

- ปีพ.ศ.2528 นำยสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ บริจำครั้วลวดหนำม มูลค่ำ  10,000 บำท 
- ปีพ.ศ.2529 คณะครูและชำวบ้ำนโนนตุ่นบริจำคเงินสร้ำงรั้วคอนกรีตทำงด้ำนทิศตะวันออก 
- ปีพ.ศ.2529 ทำงรำชกำรสร้ำงส้วมให้  1 หลัง แบบ สปช.601/2 เป็นเงิน 20,000 บำท 
- ปีพ.ศ.2533 ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติ (สปช.) ได้จัดสรรงบประมำณ

สร้ำงอำคำรเรียน 2 ชั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ สปช.105/29 ขนำด  4 ห้องเรียนให้ 1 หลัง รำคำ 
1,035,500 บำท สร้ำงเสร็จเมื่อวันที่ 6 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2533 และในปีเดียวกันนี้ทำงโรงเรียนยังได้
งบประมำณ สระน้ ำ จ ำนวน 1 บ่อ รำคำ 103,900 บำท 
 - ปี พ.ศ.2534 โรงเรียนได้รับงบประมำณก่อสร้ำง ฝ.33 (ถังเก็บน้ ำฝน)จ ำนวน 1 ชุดรำคำ 50,000
บำท 
 - ปีพ.ศ.2535 คณะครูและชำวบ้ำนทั้งสำมหมู่บ้ำนได้ร่วมบริจำคเงินสร้ำงสนำมเซปักตระกร้อมูลค่ำ
7,500  บำท 
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- ปีพ.ศ. 2537 นำยทวีพงษ์  ประสงค์สุข มอบเงิน 25,000 บำท สร้ำงสนำมวอลเล่ย์บอลเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎำคม  2537 

- ปีพ.ศ. 2539 ได้รับจัดสรรงบประมำณจำกทำงรำชกำรให้ก่อสร้ำง ฝ. 33(ถังเก็บน้ ำฝน)   จ ำนวน 
1 ชุดรำคำ 80,000 บำท และในปีเดียวกันนี้คณะผ้ำป่ำสำมัคคีจำกกรุงเทพฯได้น ำเงินมำบริจำคเป็นจ ำนวนเงิน 
200,000 บำทเพ่ือสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซุ้มประตูหินอ่อนและยังได้รับงบประมำณจำกทำงรำชกำร
ให้ก่อสร้ำงสนำมบำสเกตบอลมูลค่ำ 128,000 

- ปีพ.ศ.2542 ทำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรประถมศึกษำแห่งชำติได้จัดสรรงบประมำณสร้ำง
ส้วมนอกอำคำร 1 หลัง 2 ที่นั่ง แบบ สปช.601/26 มูลค่ำ 55,500 บำท 
                1) ฝ.33 (ถังเก็บน้ ำฝน) จ ำนวน 1 ชุด รำคำ  72,000  บำท 
                2) อำคำรเรียนชั่วครำวแบบกรมสำมัญ จ ำนวน 1 หลังรำคำ 555,000 บำท 
                3) ส้วมนอกอำคำรแบบ สปช.601/26 จ ำนวน 1 หลังรำคำ 20,000 บำท 
           - ปีพ.ศ.2543 ได้รับจัดสรรงบประมำณสร้ำงส้วมนอกอำคำรแบบ สปช.601/26จ ำนวน 1 หลังรำคำ
101,000  บำท 
           - ปีพ.ศ.2553 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้ร่วมมือร่วมใจ
จัดหำทุนเพื่อก่อสร้ำงห้องสมุดโรงเรียนขึ้น 1 หลังรำคำ 450,000  บำท 
          - ปีพ.ศ.2554 ได้รับงบบริจำคจำกเอกชนชื่อบริษัทมิตซูมิซิเฮฟวี่อินดัสตรีสมหำจักรแอร์คอนดิชั่นเนอร์
สมหำชนจ ำกัด ก่อสร้ำงอำคำรเรียนให้จ ำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน รำคำ 800,000 บำท  

1) ได้ปรับปรุง ฝ.33 (ถังเก็บน้ ำฝน)ที่ช ำรุดแล้วปรับเป็นห้องส้วมสุขสันต์ใช้งบประมำณ  40,000 
บำท 

2) ปรับปรุงอำคำรเอนกประสงค์เป็นห้องเรียนระดับ ปวช. 2 ห้องเรียน รำคำ 55,000 บำท 
3) ก่อสร้ำงห้องสหกรณ์ร้ำนค้ำในโรงเรียน จ ำนวน 1 หลังรำคำ 49,000 บำท 

              - ได้รับงบประมำณจำกเทศบำลต ำบลป่ำมะนำวโดยนำยธนำ แก้วแกมดำ นำยกเทศบำลต ำบลป่ำ
มะนำวบริจำคเงินเพ่ือโครงกำรเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนเป็นเงิน 95,500 บำท 
              - ปีพ.ศ. 2555 ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำก ดร.วิศร์ อัครสันตติกุล เพ่ือมำปรับปรุงอำคำรเรียน
แบบกรมสำมัญให้เป็นห้องประชุมมัลติมิเดียจ ำนวน 1 หลังรำคำ 600,000 บำท 
              - รับจัดสรรงบประมำณจำกทำงรำชกำรให้ก่อสร้ำงลำนกีฬำเอนกประสงค์  จ ำนวน 1 สนำมรำคำ 
134,100 บำท 
     - ปีกำรศึกษำ 2557 จัดระดมทุน (ผ้ำป่ำเพ่ือกำรศึกษำ) ในกำรพัฒนำโรงเรียน เมื่อวันที่  1  
มกรำคม  2558  ได้เงินจ ำนวน  476,000  บำท 

   - ปีกำรศึกษำ  2559  จัดระดมทุน (ผ้ำป่ำเพือ่กำรศึกษำ) ได้เงิน  จ ำนวน   195,000  บำท 
   - ปีกำรศึกษำ 2559  โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  มีจ ำนวนห้องเรียนทั้งสิ้น  11 

ห้องเรียน โดยมี    ดร.กรกช วรรณไชย ย้ำยมำด ำรงต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 
2559 

   - ปี พ.ศ. 2560 ได้โอนย้ำยศูนย์ ICT ชุมชน ของกระทรวง ICT จำก อบต.กุดธำตุ อ ำเภอหนองนำ
ค ำ มำใช้ประจ ำ   ที่ศูนย์ ICT โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว จ ำนวน 16 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ โดย
ใช้ห้องเรียนอำคำรชั้น 1 เป็นศูนย์ 

   - ปี พ.ศ. 2560  ได้ท ำข้อตกลงทำงวิชำกำรกับสถำบันเทคโนโลยีขอนแก่น(บ้ำนทุ่ม) ในกำรร่วมมือ
ทำงวิชำกำรด้ำนทักษำวิชำชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นเป็นเวลำ 5 ปี 
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    - ปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหำรได้ย้ำยประตูด้ำนหน้ำบริเวณตรงกลำงสนำมฟุตบอลมำทำงด้ำนตะวันตก 
และตัดถนนเข้ำโรงเรียนเส้นใหม่เพ่ือให้ตรงและมีระยะทำงสั้นกว่ำเดิม โดยใช้งบประมำณบริจำคของผู้บริหำร 
คณะครู และผู้มีจิตศรัทธำ จ ำนวนเงิน 35,000 บำท  
    - ปี พ.ศ. 2560 ผู้บริหำรได้ปรับปรุงฐำนเสำธงชำติยกสูงขึ้น และฐำนพระพุทธรูปประจ ำโรงเรียน
ด้วยงบประมำณบริจำคของผู้บริหำร คณะครู และผู้มีจิตศรัทธำ จ ำนวนเงิน 40,000 บำท 

   - ปีกำรศึกษำ 2562  นำงธรำภรณ์  จิตรสม ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งต ำแหน่งผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียน โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2559 
                    

  ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำทั้งหมด              8   คน 
                          ผู้บริหำร      1   คน 
                          ครู                                                             6   คน 
       พนักงำนรำชกำร     1   คน 
                          ธุรกำรโรงเรียน                                                  0   คน 
                          นักกำรภำรโรง                                                 1   คน 
                          มีนักเรียนทั้งหมด              70  คน 
 
  ผู้บริหารปัจจุบัน 

ชื่อ – สกุลผู้บริหำร  นำงธรำภรณ์  จิตรสม  วุฒิกำรศึกษำสูงสุด    ปริญญำตรี   วิทยำศำสตร ์    
ด ำรงต ำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่  20  ธันวำคม 2562  จนถึงปัจจุบัน   
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1.3 แผนผังโรงเรียนค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ละตจูิด =  16.3795465314     ลองตจูิด  =  102.590416062 

อาคารอเนก 

ประสงคช์ ัว่คราวที่

ขอรื้อถอน 
สระน า้ 

โรงเลี้ยงไก่ 
 

อาคาร

เอนกประสงค ์

ช ัว่คราว 

แปลงเกษตร 
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สนามเปตอง 
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สนามฟตุบอล 

โรงจอดรถ 
โรงจอดรถ 

ศาลา 
เอนกประสงค ์

อาค
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อาคาร 1 
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ห
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ธรูป

 

เสาธงชาต
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1.4  แผนภูมิการบริหารโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายนิครอง  บัว
ใหญ่รักษา 

นางสุพรรณ ี 
ชุณหบุญญทพิย์ 

น.ส.ณภิญรัตน์  
อนิทรกลุไชย  

 

นายนิครอง  บัว
ใหญ่รักษา 

นางสุพรรณ ี 
ชุณหบุญญทพิย์ 

น.ส.ณภิญรัตน์  
อนิทรกลุไชย  

 

นายนิครอง  บัว
ใหญ่รักษา 

นางสุพรรณ ี 
ชุณหบุญญทพิย์ 

 
 

นายนิครอง  บัว
ใหญ่รักษา 

นางสุพรรณ ี 
ชุณหบุญญทพิย์ 

 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว 
นำงธรำภรณ์  จิตรสม 

 

ฝ่ำยบริหำรวิชำกำร ฝ่ำยบริหำรบุคคล ฝ่ำยบริหำร
งบประมำณ 

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป 

ฝ่ายบริการท่ัวไป 

นำงลำวัลย์  อุระศิลป์ 
น.ส.กำญจนำ ซำติ้ว 

 
 

 

น.ส.นภสร คุณประเสริฐ 

 
นำงวรรณำ  พุฒละ 
น.ส.จินตนำ  ต่อสกุล 
 

นำยกิ่งศักดิ์  สำรสม 
น.ส.ปิยะธิดำ ค ำปิคำ 

 

พนักงานบริการ(ภารโรง) 
นำยสุระศักดิ์  บัวทอง 
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2.ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563     ( วันที่ 1 กรกฎำคม 2564 ) จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด   80   คน 
แยกเป็น เพศชำย    จ ำนวน  34  คน เพศหญิง  จ ำนวน  46  คน 
2.1 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมเพศและระดับชั้น 

ล าดับที่ ชั้น จ านวนนักเรียน (คน) รวม(คน) 
เพศชาย เพศหญิง 

1 อนุบำล 1 1 3 4 
2 อนุบำล 2 0 2 2 
3 อนุบำล 3 1 2 3 

รวมอนุบำล 2 7 9 
4 ประถมศึกษำปีที่ 1 1 4 5 
5 ประถมศึกษำปีที่ 2 4 2 6 
6 ประถมศึกษำปีที่ 3 4 1 5 
7 ประถมศึกษำปีที่ 4 1 7 8 
8 ประถมศึกษำปีที่ 5 3 3 6 
9 ประถมศึกษำปีที่ 6 3 5 8 

รวมประถมศึกษำ 16 22 38 
10 มัธยมศึกษำปีที่ 1 5 2 7 
11 มัธยมศึกษำปีที่ 2 3 5 8 
12 มัธยมศึกษำปีที่ 3 6 2 8 

รวมมัธยมศึกษำ 14 9 23 
รวมทั้งหมด 32 38 70 

 
   3. ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2564   (วันที่ 20 ตุลำคม 256ภ) 
       บุคลำกรทั้งหมด   9  คน  แยกตำมประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี ป.ตร ี

สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 –50 
มาก 
กว่า 

50  ป ี

น้อย
กว่า 
10 ปี 

10 – 20 
มาก 
กว่า 
20 ปี 

ผู้อ ำนวยกำร   - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อ ำนวยกำร  - - - - - - - - - - - 
ข้ำรำชกำรครู  1 5 - 5 1 3 2 1 3 3 - 
พนักงำนรำชกำร(ครู) - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 
ครูอัตรำจ้ำง/พ่ีเลี้ยง - - - - - - - - - - - 
ธุรกำรโรงเรียน - - - - - - - - - - - 
นักกำร/ ภำรโรง   1 - 1 - - - 1 - 1 - - 
อ่ืน ๆ    - - - 1 - - 1 - 1 - - 

รวม 2 7 1 2 2 4 5 1 6 4 - 
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  4.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
 4.1  อำคำรเรียน  2  หลัง  แบ่งเป็น   11   ห้องเรียน   2  ห้อง ประกอบ  
 4.2  อำคำรประกอบ/อเนกประสงค์ 1  หลัง 
 4.3  อื่น ๆ (ระบุ) 
   1. ห้องประชุม  1 ห้อง   
   2. ห้องคอมพิวเตอร์  1 ห้อง 
   3. ห้องสมุด  1 ห้อง   
   4. ห้องพักครู  1 ห้อง   
   5. ห้องคุณธรรม  1 ห้อง    
   6. ห้องพยำบำล 1 ห้อง 
   7. ห้องสหกรณ์โรงเรียน 1 หอง 
  8. ห้องประกอบอำหำร 1 ห้อง 
 
  5.  ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา 2564 
  
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว  
  -  ระดับก่อนมัธยม  (1,700 X 10  (จ ำนวนนักเรียน) 17,000  
  -  ระดับมัธยม   (1,900 X   46 จ ำนวนนักเรียน) 87,400  
  - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  (3,500 X 24 (จ ำนวนนักเรียน) 84,000  

 
(*เป็นโรงเรียนขยำยโอกำส มีนักเรียนต่ ำกว่ำ 300 คนจัดสรรให้ระดับมัธยมเพ่ิมหัวละ 
1,000บำท/ปีจำก 3,500 บำทเป็น 4,500บำทต่อหัว) 24,000  

2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนมัธยม  430 X 10  (จ ำนวนนักเรียน) 4,300  
  - ระดับมัธยมศึกษำ 480 X 46 (จ ำนวนนักเรียน) 22,080  
  - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น  880 X 24  (จ ำนวนนักเรียน) 21,120  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี) -  
 รวมระดับก่อนมัธยม   21,300  
 รวมระดับมัธยมศึกษำ 109,480  
 รวมระดับมัธยมศึกษำตอนต้น   129,120  

 รวมงบประมำณ 259,900  
 
 
 
 
 
 
6.  ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม  



9 
 

โรงเรียนจัดหลักสูตรสถำนศึกษำระดับปฐมวัย (อนุบำล 1 – 3 ) และหลักสูตรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
(ประถมศึกษำปีที่ 1 –มัธยมศึกษำปีที่ 3 ) ต้องยึดหลักว่ำ ผู้เรียนทุกคนสำมำรถเรียนรู้พัฒนำตนเองได้ และถือ
ว่ำผู้เรียนส ำคัญท่ีสุด  กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็ม
ศักยภำพ  กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่ำงกำย  จิตใจ  สติปัญญำ  
ควำมรู้  คุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต  สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีสุข  กำรจัด
กิจกรรม และโครงกำรที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  มีควำมสุข  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่ำง
ต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ 
 ข้อจ ำกัดของโรงเรียน  คือ ควรมีกำรพัฒนำสถำนศึกษำเป็นแหล่งวิทยำกรในกำรแสวงหำควำมรู้และ
บริกำรชุมชน  เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงชุมชนในกำรพัฒนำวิธีกำรเรียนรู้ 
 
 
 
7. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 

 

1.   ผลการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อม 
 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1.1 มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ เพื่อ
เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำระบบกำรปฏิบัติงำนของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภำพ 
1.2 มีกำรกระจำยอ ำนำจ  แบ่งงำนตำม 
ควำมถนัด  ท ำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำน 

1.1  ภำระงำนของโรงเรียนมีมำกแต่จ ำนวน
บุคลำกรมีจ ำนวนจ ำกัด ท ำให้บุคลำกรปฏิบัติงำน
ซ้ ำซ้อน 
1.2  กำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยซึ่งมีมำก  ท ำให้
เกิดผลเสียต่อกำรเรียนกำรสอน 

 
 

2. ผลผลิตของการบริการ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
2.1 นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยส่งผลให้

นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนดีและประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันศักยภำพ 

2.2 นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  มีอัตรำเรียน
ต่อ 100 % 

2.1 นักเรียนบำงส่วนมีปัญหำทำงด้ำนครอบครัว   
มีผลกระทบต่อนักเรียนในด้ำนจิตใจและด้ำน 
กำรเรียน 
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3.  ด้านบุคลากร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
3.1 ครูมีควำมตื่นตัวและกระตือรือร้นใน 
กำรพัฒนำตนเอง น ำควำมรู้ที่ได้มำใช้ในกำร 
จัดกำรเรียนกำรสอน 
3.2 ครูมีผลงำนด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนสำมำรถ 
เป็นแบบอย่ำงแก่คนอ่ืนได้ 
3.3 บุคลำกรมีควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ท ำให้กำร 
ปฏิบัติงำนประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ 
3.4 น ำครูภูมิปัญญำท้องถิ่นมำจัดกำรเรียนกำร 
สอน ส่งผลให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่ำง 
หลำกหลำย ตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 

3.1 ครูบำงคนขำดทักษะกำรใช้สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  ใช้สื่อไม่เต็มประสิทธิภำพ  ส่งผลให้
นักเรียน เรียนรู้ไม่เต็มศักยภำพ 
3.2 ครูขำดควำมรู้เฉพำะด้ำนส่งผลต่อกำรเรียนรู้

ของนักเรียน 
3.3 จ ำนวนครูสอนไม่ตรงวิชำเอก  ท ำให้กำร

มอบหมำยงำนบำงอย่ำงไม่ตรงกับควำมถนัด  
และมีงำนเพ่ิมมำกขึ้น 

3.4 จ ำนวนครูไม่ครบชั้น ขำดบุคลำกร ส่งผลให้
กำรปฏิบัติงำนไม่ตอ่เนื่องและไมมี่ประสิทธิภำพ 

 
 

4.  การเงิน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
4.1 โรงเรียนมีระบบกำรใช้เงินถูกต้องตำมระเบียบของทำง

รำชกำรสำมำรถตรวจสอบได้ 
4.2 ครูและกรรมกำรโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำ

เบิกจ่ำยเงินของโรงเรียน 

4.1  ขำดควำมคล่องตัวในกำรเบิกจ่ำยจำกต้น
สังกัด ส่งผลให้เกิดปัญหำต่อระบบกำรเงินของ
โรงเรียน 
4.2  เจ้ำหน้ำที่กำรเงินมีภำระงำนมำก  จึงท ำให้
กำรจัดท ำเอกสำร หลักฐำน ไม่ค่อยเป็นปัจจุบัน 
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5. วัสดุอุปกรณ์ 
 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
5.1 โรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำที่ทันสมัยเช่น  
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ทำงไกล จำกวังไกลกังวล 
5.2 ครูคิดค้นออกแบบและผลิตสื่อนวัตกรรมใช้ในกำรเรียน
กำรสอน 
5.3 ครูน ำวัสดุในท้องถิ่นมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน
ส่งผลให้นักเรียนได้รับประสบกำรณ์ตรง 

5.1 วัสดุครุภัณฑ์ไม่เพียงพอกับควำมต้องกำรใช้  
และบำงส่วนช ำรุดเสื่อมสภำพไม่สำมำรถน ำมำใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 
5.2 ขำดผู้ช ำนำญกำรในกำรดูแลรักษำซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี 

  
 
 

6. การบริการจัดการ 
 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
6.1 โรงเรียนจัดกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วมและกระจำย

อ ำนำจสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
6.2 โรงเรียนมีกำรท ำแผนปฏิบัติกำรและโครงกำรโดยครู

ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน 
 

6.1 กำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศไม่เป็นระบบ
ปัจจุบัน  ท ำให้ขำดควำมคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติงำน 

6.2 โรงเรียนขำดกำรประชำสัมพันธ์อย่ำง
ต่อเนื่อง 
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ผลการท าวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 
 

1.ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม 
 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. ปัจจัยด้ำนสังคมวัฒนธรรม 

1.1. กำรศึกษำของประชำกรในชุมชน จบ
กำรศึกษำภำคบังคับ มีควำมรู้อ่ำนออก
เขียนได้ สำมำรถให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่
บุตรหลำนได้ 

1.2. ชุมชนเห็นควำมส ำคัญในกำรอนุรักษ์
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ควำม
ร่วมมืออย่ำงดี 

1.3. ชุมชนมีควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้
ควำมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

1.1 ชุมชนบำงส่วนยังมีกำรมั่วสุมเล่นกำรพนันและ
สิ่งเสพติด ท ำให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ 

1.2 กำรย้ำยถิ่นของผู้ปกครอง  ท ำให้นักเรียน
เรียนไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนต่ ำ 

1.3 ผู้ปกครองบำงคนไม่ได้เป็นแบบอย่ำงในด้ำน
ระเบียบวินัย ส่งผลให้นักเรียนน ำพฤติกรรม
จำกที่บ้ำนมำใช้ที่โรงเรียน 

 
 
 

 
                                              2.ด้านเทคโนโลยี 

 
โอกาส อุปสรรค 

2.1ชุมชนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นผลดีต่อ
กำรศึกษำของบุตรหลำน 

2.1 เยำวชนบำงส่วนไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีให้
เหมำะสมและเกิดประโยชน์ 

2.2 ผู้ปกครองบำงคนใช้เทคโนโลยีด้ำนบันเทิง จน
ท ำให้เกิดปัญหำครอบครัวและปัญหำสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านเศรษฐกิจ 
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โอกาส อุปสรรค 

3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอำชีพมั่นคง  และมีรำยได้
ค่อนข้ำงดี  พร้อมที่จะให้กำรสนับสนุน
กำรศึกษำ 

 

3.1 ผู้ปกครองบำงส่วนมีอำชีพไม่มั่นคง  รำยได้ไม่
แน่นอน  ส่งผลต่อกำรเรียนของเด็ก 

3.2 ผู้ปกครองบำงคนหย่ำร้ำงกันส่งผลให้ขำดกำร
สนับสนุนทุนกำรศึกษำกับลูก 

 
 

4.  ด้านการเมืองและกฎหมาย 
 

โอกาส อุปสรรค 
4.1  องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและ
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

4.1 กำรปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบ่อยๆ ท ำให้กำร
ท ำงำนไม่ต่อเนื่อง และเกิดควำมซ้ ำซ้อน 

4.2 นโยบำยขององค์กรส่วนท้องถิ่นไม่สอดคล้อง
กับนโยบำยกำรศึกษำ ท ำให้เกิดปัญหำต่อ
ระบบกำรท ำงำน 

 
   8.  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ภูมิปัญญำท้องถิ่น หมำยถึง องค์ควำมรู้ควำมสำมำรถวิธีกำรผลงำนที่ค้นคว้ำรวบรวมจัดเป็นควำมรู้
ถ่ำยทอดจำกคนรุ่นหนึ่งมำสู่อีกคนรุ่นหนึ่งจนเกิดผลิตผลที่ดีงดงำม ส่งเสริมให้ผู้เรียน อนุรักษ์และเห็นคุณค่ำมี
ประโยชน์สำมำรถน ำมำแก้ปัญหำและพัฒนำชีวิตได้ 
 วิทยำกรภำยนอก หมำยถึง ผู้ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ที่แสดงถึงภูมิควำมรู้มีควำม
ช ำนำญกำรในศำสตร์นั้นๆให้คนอ่ืนรับรู้ซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ภำยนอกสถำนศึกษำ 
 ในแต่ละชุมชนจะมีภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิทยำกรภำยนอกดังนั้นจึงเป็นหน้ำที่ของสถำนศึกษำแต่ละ
แห่งที่จะน ำบุคลำกรเหล่ำนี้มำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ที่หลำกหลำยสอดคล้องกับ
ชีวิตควำมเป็นอยู่ของโรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว    ดังนี ้

- แหล่งเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นอกจำกกำรน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นและวิทยำกรภำยนอกมำช่วยในกำรจัดกำรศึกษำแล้ว                  
สิ่งส ำคัญจะต้องมีแหล่งกำรเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังแสดงในตำรำง 

 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีน ชื่อแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
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1. ห้องสมุด 
2. ห้องคุณธรรม 
3. ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ 
4. โครงกำรเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
5. แปลงเกษตรโรงเรียน 
6. ป้ำยค ำขวัญ 
7. ศำลำพักร้อน 
8. สวนหย่อม 
9. ป้ำยนิเทศ 

ฯลฯ 

1. วัดจตุรคำมบ ำรุง 
2. โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลป่ำมะนำว 
3. เทศบำลต ำบลป่ำมะนำว 
4. อู่ซ่อมรถจักรยำนยนต์/รถยนต์ 
5. แปลงเกษตรปลูกพืชผักปลอดสำรพิษ 
6. ไร่นำสวนผสม 
7. ทอเสื่อ 
8. สำนไพรหญ้ำ 
9. ตระกร้ำจำกซองกำแฟ 

ฯลฯ 

 
    แหล่งการเรียนรู้นอกเขตบริการ 
 

 
ที่ตั้ง 

 
ชื่อแหล่งการเรียนรู้ 

 

 
สอดคล้องกับกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ 
1. บ้ำนโคกสง่ำ (หมู่บ้ำนงูจงอำง) ชมรมงูจงอำง วิทยำศำสตร์/กำรงำนอำชีพ 
2. บ้ำนขำม 
 

วัดเจติยภูมิ( ค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำ
มะนำว ) 

สังคม ศำสนำ และวัฒนธรรม/
ศิลปะฯ 

3. บ้ำนนำค ำน้อย 
 

วัดกู่ประภำชัย  (บ้ำนนำค ำน้อย) 
 

สังคมศึกษำศำสนำและ
วัฒนธรรม/ ศิลปะ/ ศิลปะฯ 

4. วัดหนองแวง พระอำรำมหลวง ศำสนำและวรรณกรรม สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 

5. เขื่อนอุบรัตน์ เขื่อน วิทยำศำสตร์/สังคมศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

6. มหำวิทยำลัยขอนแก่น งำนวันเกษตรภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

กำรงำนอำชีพ / ภำษำไทย / 
สังคมฯ/วิทยำศำสตร์/คณิตศำสตร์ 

7. จังหวัดร้อยเอ็ด พิพิธภัณฑ์ปลำน้ ำจืด/บึงพลำญชัย 
ศูนย์วิทยำศำสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด 

กำรงำนอำชีพ / ภำษำไทย  / 
วิทยำศำสตร์  

8. จังหวัดระยอง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ ำระยอง กำรงำนอำชีพ / ภำษำไทย  / 
วิทยำศำสตร์  

 
 
 
9.  ผลการประเมินคุณภาพนอกจาก   สมศ. 

9.1 ได้รับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. ครั้งสุดท้ำย  รอบ 3   เมื่อวันที่ 6 – 7 เดือน 
กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2555  บริษัท/ห้ำงหุ้นส่วน  ที่เข้ำประเมินชื่อ บริษัทมิตรประเมินผู้เข้ำประเมิน จ ำนวน 2 
คน ปรำกฏผลดังนี้   (แสดงผลกำรประเมินตำมตำรำงของ สมศ. ในระดับกำรศึกษำที่ได้รับกำรประเมิน) 



15 
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจ ำแนกตำมกลุ่มตัวบ่งชี้  
 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  : ระดับประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี 10.00 9.69 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.18 ดีมำก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง 10.00 8.54 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น  ท ำเป็น 10.00 8.12 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน 20.00 12.33 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ  ปณิธำน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์
ของสถำนศึกษำ 

5.00 5.00 ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำ 5.00 4.50 ดีมำก 
มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 5.00 4.10 ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือยกระดับมำตรฐำน  รักษำ
มำตรฐำน และพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ 

5.00 4.00 ดี 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 10.00 8.00 ดี 
มาตรฐานที่ 4  ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้นสังกัด 5.00 3.60 พอใช้ 
ผลรวมคะแนนทั้งหมด 100.00 82.06 ดี 

 

 

ที ่ ข้อเสนอแนะจาก สมศ. 
โครงการ/กิจกรรมที่จัดท ารองรับใน 

ปีการศึกษา 2563 
 
1. 

ระดับปฐมวัย 
ด้ำนผลกำรจัดกำรศึกษำ 

 
1.โครงกำรส่งเสริมเด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
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 1) โรงเรียนควรจัด/จัดหำสื่อที่ใช้ในกำรพัฒนำทักษะกำรคิด  
เช่นเกมกำรศึกษำ  ตัวต่อ  ไม้บล็อก  หนังสือนิทำนส ำหรับ
เด็กฯลฯจัดไว้ตำมมุมประสบกำรณ์ต่ำงๆ ให้เพียงพอกับกำร
เล่นของเด็ก เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำสมองและส่งผล
ต่อกำรพัฒนำสติปัญญำเด็กให้ถึงขีดสุดของศักยภำพแต่ละคน 
2) โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยควรร่วมกันก ำหนดตัวบ่งชี้
และเกณฑ์พิจำรณำอัตลักษณ์ให้ชัดเจนทุกฝ่ำยร่วมพัฒนำ
ผู้เรียนให้รู้จักกำรด ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงและร่วม
ประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน ที่สะท้อนควำมเป็น อัตลักษณ์
ตำมเกณฑ์  เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เป็น
รูปธรรม 

ร่ำงกำย 
2.โครงกำรส่งเสริมเด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
อำรมณ์และจิตใจ 
3.โครงกำรส่งเสริมเด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
สังคม 
4.โครงกำรส่งเสริมเด็กมีพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ 
 

2. 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   1) โรงเรียนควรพัฒนำประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร
ระดับปฐมวัยให้เป็นระบบในเรื่องกำรประเมินผล กำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยให้
ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมน ำผลกำรประเมินไปนิเทศและพัฒนำงำนให้
บรรลุเป้ำหมำย  สำมำรถสะท้อนควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดเจน 
   2) โรงเรียนควรจัดให้มีที่พักส ำหรับเด็กป่วยแยกต่ำงหำก
จำกพ่ีประถม-มัธยม  และจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
โดยเฉพำะส ำหรับเด็กปฐมวัย 
   3) ผู้บริหำรควรร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในกำรวำงแผน
ประเมินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีโดยก ำหนด
เกณฑ์กำรประเมิน/เครื่องมือที่จะใช้ในกำรประเมิน/วิธีกำร
ประเมินให้ชัดเจน แล้วน ำไปประเมินตำมข้ันตอน ให้สะท้อน
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.โครงกำรพัฒนำครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
2.โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำท 
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1) ครูควรวำงแผนและจัดระบบกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กท่ี
สอดคล้องกับมำตรฐำนคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยบรรจุ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับสำระกำรเรียนรู้ตำม
หน่วยประสบกำรณ์  ไว้ในแผนกำรจัดประสบกำรณ์ มีกำร
ประเมินคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ไปพร้อมกับกำรประเมิน
พัฒนำกำรด้ำนต่ำงๆ บันทึกผลกำรพัฒนำเป็นระยะและควร
รำยงำนผู้ปกครองทรำบภำคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมกับกำร
พัฒนำกำรทั้ง 4 ด้ำน 

3.โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุ
เป้ำหมำย  ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  และจุดเน้น
กำรศึกษำปฐมวัย 

 2)  ครูควรติดตำม บันทึกและประเมินพัฒนำกำรของเด็ก
อย่ำงสม่ ำเสมอต่อเนื่องด้วยวิธีที่หลำกหลำยและน ำผลกำร
ประเมินพัฒนำกำรเด็กทุกด้ำนไปใช้เพ่ือพัฒนำเด็กและ
พัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
  3)  ครูควรเปิดโอกำสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน
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9.2 ข้อเสนอแนะน ำจำกกำรประเมินภำยนอก และกำรน ำผลไปพัฒนำคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2563 

ที ่ ข้อเสนอแนะจาก สมศ. 
โครงการ/กิจกรรมที่จัดท ารองรับใน 

ปีการศึกษา 2563 
1. 
 

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ด้านผลการจัดการศึกษา 

 
 

น ำผลกำรประเมินไปพัฒนำเด็ก 
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

      โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษำและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงว่ำ
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 ให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติตำมขั้นตอน เช่น กำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำเป็นของตนเอง  จัดระบบบริหำร
และสำรสนเทศเพ่ือน ำสู่กำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบครบวงจร  
จัดท ำแผนพัฒนำที่ชัดเจน  กรอบของแผนพัฒนำต้อง
ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้ชัดเจน  น ำสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงจริงจัง  ติดตำม  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำม
แผนระหว่ำงปฏิบัติ  ประเมินควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของ
แผนงำน/โครงกำร  และประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
สรุป/รำยงำนผลกำรพัฒนำและน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี(Good practice) ของ
สถำนศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม(ถ้ำมี) 
       

1. โครงกำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน 
2.โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำย
และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  เพ่ือ
ยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น 
 

 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน เด็กได้เรียนรู้อย่ำงมี
ควำมสุข  ได้คิดได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ร่วมกัน  ได้น ำเสนอผล
กำรท ำงำนจำกกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรคิด กล้ำพูดกล้ำ
แสดงออกอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับแนวทำงปฏิรูป
กระบวนกำรเรียนรู้ 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      1) โรงเรียนควรจัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในกำร
เรียนกำรสอนเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอกับจ ำนวนนักเรียนและ
จัดตำรำงสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้ตำมหลักสูตรทุกชั้น ทุกคน 
       2) นักเรียนควรได้รับกำรพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบ  โดยครูบูรณำกำรเข้ำกับกำรจัดกำรเรียนรู้ตำม
หลักสูตรทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ และน ำสู่กำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำรอย่ำงจริงจัง  มีกำรปฏิบัติ
อย่ำงต่อเนื่อง 
       3) ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้และทักษะที่
จ ำเป็นตำมหลักสูตร ทั้ง 8 กลุ่มสำระ ด้วยกระบวนกำรเรียนรู้
ที่หลำกหลำยตำมธรรมชำติของวิชำ  เช่นเรียนรู้แบบโครงงำน  
เรียนรู้ด้วยกระบวนกำรกลุ่ม  กระบวนกำรคิด  กระบวนกำร
ปฏิบัติ  กระบวนกำรวิทยำศำสตร์ ฯลฯ กำรวัดและ
ประเมินผล  ควรมีกำรประเมินทั้งควำมรู้ ทักษะ เจตคติ  และ
กระบวนกำรอย่ำงต่อเนื่อง 
      4)  โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยควรร่วมกันก ำหนดตัว
บ่งชี้และเกณฑ์พิจำรณำอัตลักษณ์  กำรด ำเนินชีวิตแบบ 
“เศรษฐกิจพอเพียง”.ให้ชัดเจนเพื่อน ำไปก ำหนดเป็น
มำตรฐำนของสถำนศึกษำ ทุกฝ่ำยร่วมพัฒนำผู้เรียน ให้รู้จัก
กำรด ำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมประเมิน
คุณลักษณะของผู้เรียน ที่สะท้อนควำมเป็นอัตลักษณ์ ตำม
เกณฑ์  เพ่ือให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ที่เป็นรูปธรรม 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 
      1) ผู้บริหำรควรส่งเสริมและเปิดโอกำสให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนตำมบทบำทหน้ำที่ที่
ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วย
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำพ.ศ. 2543  
        2) โรงเรียนจัดให้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมคระ
กรรมกำรสถำนศึกษำให้หน่วยงำนต้นสังกัดทรำบทุกครั้ง
ภำยในเวลำ 15 วัน นับจำกวันที่มีกำรประชุม 
        3) ผู้บริหำรควรร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในกำรวำงแผน
ประเมินโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้ครบทุก
โครงกำร โดยก ำหนดเกณฑ์กำรประเมิน/เครื่องมือที่จะใช้ใน
กำรประเมิน/วิธีกำรประเมินให้ชัดเจน แล้วน ำไปประเมินตำม
ขั้นตอน ให้สะท้อนควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยและควำมพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
2.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
3.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมีทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
4.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  คิด
สร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ  
สมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีสุขภำวะที่ดีและมี
สุนทรียภำพ 
2.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
3.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมีทักษะในกำร
แสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้และ
พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
4.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ  คิด
สร้ำงสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ  
สมเหตุสมผล 
 
 

3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     1)  โรงเรียนควรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรประเมิน

1.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมีควำมรู้และ
ทักษะที่จ ำเป็นตำมหลักสูตร 
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ควำมสำมำรถของครูตำมมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงเป็นรูปประ
ธรรม  เพื่อให้มีข้อมูลชัดเจนที่จะน ำไปวำงแผนพัฒนำครูแต่ละ
คนให้มีประสิทธิภำพ 
      2) ครูผู้สอนควรวำงแผนพัฒนำตนเองและผู้เรียนอย่ำง
เป็นระบบครบวงจร ส่งเสริมศักยภำพผู้เรียนเป็นรำยคนให้ถึง
ขีดสุดของศักยภำพ  จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นกระบวนกำร
อย่ำงต่อเนื่อง 
 

2.โครงกำรส่งเสริมพัฒนำผู้เรียนมีทักษะในกำร
ท ำงำน รักกำรท ำงำน สำมำรถท ำงำนร่วมกับ
ผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออำชีพสุจริต 
3.โครงกำรพัฒนำครูปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
4. โครงกำรพัฒนำผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำม
บทบำทหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 
5. โครงกำรพัฒนำคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
และผู้ปกครอง ชุมชน  ปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
6.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำมี
กำรจัดหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียนอย่ำงรอบด้ำน 
7. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำมี
กำรจัดสภำพแวดล้อม และกำรบริกำรส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนำเต็มศักยภำพ 

4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      โรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องควรศึกษำและเรียนรู้เกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมกฎกระทรวงว่ำ
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2553 ให้ชัดเจนแล้วลงมือปฏิบัติตำมขั้นตอน เช่น กำร
ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำเป็นของตนเอง  จัดระบบบริหำร
และสำรสนเทศเพ่ือน ำสู่กำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบครบวงจร  
จัดท ำแผนพัฒนำที่ชัดเจน  กรอบของแผนพัฒนำต้อง
ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำข้ัน
พ้ืนฐำน ก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำให้ชัดเจน  น ำสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงจริงจัง  ติดตำม  ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำม
แผนระหว่ำงปฏิบัติ  ประเมินควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของ
แผนงำน/โครงกำร  และประเมินควำมพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง  
สรุป/รำยงำนผลกำรพัฒนำและน ำผลไปใช้ในกำรปรับปรุง
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
 
 

1.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำมี
กำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำตำมท่ี
ก ำหนดในกฎกระทรวง 
2.โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำท่ีมี
กำรสร้ำง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
3.โครงกำรส่งเสริมและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ
ให้บรรลุเป้ำหมำยตำมวิสัยทัศน์  ปรัชญำ  และ
จุดเน้นที่ก ำหนดขึ้น 
4. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกิจกรรม
ตำมนโยบำย  จุดเน้น แนวทำงกำรปฏิรูป
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและส่งเสริมสถำนศึกษำ
ให้ยกระดับคุณภำพสูงขึ้น 

 

นวัตกรรมหรือตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี(Good practice) ของ
สถำนศึกษำท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม(ถ้ำมี) 
      กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน เด็กได้เรียนรู้
อย่ำงมีควำมสุข  ได้คิดได้ปฏิบัติจริง ได้เรียนรู้ร่วมกัน  ได้
น ำเสนอผลกำรท ำงำนจำกกำรเรียนรู้ ผ่ำนกระบวนกำรคิด 
กล้ำพูดกล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสมสอดคล้องกับแนวทำง
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ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 
จำกผลกำรประเมินกำรจัดกำรศึกษำปีกำรศึกษำ  2562 และผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก รอบ  

3 ของส ำนักงำนรับรองและประเมินมำตรฐำน (สมศ.) โรงเรียนจึงได้จัดวำงทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัด
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กำรศึกษำตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงศึกษำธิกำร  จุดเน้นของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน จุดเน้นและยุทธศำสตร์ ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580) มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง 
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมม่ันคง ปลอดภัย เอกรำช 
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมม่ันคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอำจจะเกิดข้ึนในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วน รำชกำร ภำคเอกชนประชำ
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศ ทั่วโลกบนพ้ืนฐำนของหลักธรรมำภิบำล เพ่ือ
เอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนอื่นๆ ให้สำมำรถขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำง
และเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 2. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นกำร
ยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพ้ืนฐำนแนวคิด 3 ประกำร ได้แก่  
    1. “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในด้ำนอ่ืนๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ 
    2. “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศใน
มิติต่ำงๆ ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล  และ
กำรปรับสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต 
    3. “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่น
ใหม่ รวมถึง ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับ
อนำคต บนพ้ืนฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐ ให้
ประเทศไทยสำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่ ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนใน เวทีโลก 
ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลำงและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทยมีควำม
พร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย  มีจิตสำธำรณะ 
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำท่ี 3 และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็น คนไทยที่มีทักษะ
สูง เป็นนวัตกรรมนักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำกำรพัฒนำที่
ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำงๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มำร่วม
ขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชน ในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำรกระจำยอ ำนำจ
และควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำง ควำมเข้มแข็งของชุมชน
ในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติ สุขภำพ เศรษฐกิจ สังคม และ
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สภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพ่ึงตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรมและทั่วถึง 
 5. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้ำน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำงกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องได้
เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้โดยเป็นกำรด ำเนินกำร บนพื้นฐำนกำรเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง 3 
ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 
 6. ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพื่อประชำชน และประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำท หน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่
ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขันมีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล 
ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีควำมทันสมัยและพร้อม   ที่จะปรับตัว
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนำด
ใหญ่ ระบบกำรท ำงำนที่เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติงำนเทียบได้กับมำตรฐำนสำกล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม   เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝัง
ค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับกำรทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็นมีควำมทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มี
ประสิทธิภำพ และ น ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดยกระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำร
ที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมตำมหลักนิติธรรม 
2. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 โดย
ยึดหลักของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ ในอนำคต เป็นแนวทำงใน
กำรจัดกำรศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ(พ.ศ. 2561-2580) แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2565) แผนกำรศึกษำ แห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้  

นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ  
นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ  
นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  
นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพ มีมำตรฐำนและลดควำม

เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ  
นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

3. นโยบายจังหวัดขอนแก่น 
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ .ศ . 2561 – 2564 

วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่ ศูนย์กลำงเชื่อมโยงกำรค้ำกำรลงทุน และกำรบริกำรของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง” 

พันธกิจ  
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          1. เสริมสร้ำงชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีควำมเป็นอยู่ด้วยควำมผำสุก 
2. พัฒนำให้เป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืน 
 3 . พัฒนำขีดควำมสำมำรถสินค้ำและบริกำรเพ่ือยกระดับมำตรฐำนสินค้ำและบริกำรให้ตรงกับควำม

ต้องกำรของตลำด 
         4. พัฒนำศักยภำพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลำงของกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง 

เป้าประสงค์รวม 
  1. อัตรำกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
 2. ยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน และสร้ำงควำมมั่นคงทำงสังคม 
 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงยั่งยืน 
 4. เพิ่มมูลค่ำกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรบริกำร จำกกำรเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุภูมิภำค 
ลุ่มน้ ำโขง 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
       ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับกำรพัฒนำเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำร 
 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำคนและสังคมที่มีคุณภำพ 

  ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเพ่ิมศักยภำพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกำสจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำค   
                             ลุ่มน้ ำโขง 
 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 
4. นโยบายส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
         วิสัยทัศน ์(Vision) 
         ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนอย่ำงมีคุณภำพ
และมำตรฐำน เพ่ือมุ่งสู่มำตรฐำนสำกล บนพื้นฐำนของควำมเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission) 
1. จัดกำรศึกษำเพ่ือสร้ำงเสริมควำมม่ันคงของสถำบันหลักของชำติ และกำรปกครองในระบอบ

ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนำศักยภำพนักเรียนในสังกัดเพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันโดยพัฒนำคุณภำพนักเรียน

ให้มีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพ และคุณลักษณะในศตวรรษท่ี 21 
3. ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นมืออำชีพ 
4. สร้ำงโอกำส ควำมเสมอภำคลดควำมเหลื่อมล้ ำ ให้นักเรียนทุกคนได้รับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง

และเท่ำเทียม 
5. ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยึดหลักปรัชญำ

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร และส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำในสังกัด น ำ

นวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน นิเทศกำรศึกษำและและสนับสนุนให้ทุก
ภำคส่วน ได้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

7. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลที่เน้นกำรมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ
ต่อคุณภำพกำรศึกษำ และบูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ 
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8. ส่งเสริมสนับสนุนควำมเข้มแข็งด้ำนกำรให้บริกำร และคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุก
กลุ่ม/หน่วย กลุ่มเครือข่ำย และสถำนศึกษำ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. จัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคง 
2. สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
3. พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
4. สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
5. สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคมสติปัญญำและมีวินัย

อย่ำงสมดุล เหมำะสมตำมช่วงวัยและมีควำมพร้อมสู่กำรเรียนรู้ในระดับท่ีสูงขึ้น 
2. ผู้เรียนระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนทุกคนมีควำมรู้ ทักษะวิชำกำร ทักษะชีวิต ทักษะอำชีพและ

คุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
3. ประชำกรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกำสในกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่มีคุณภำพอย่ำงเสมอภำคและเท่ำ

เทียม                   
4. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมสำยงำน สำมำรถพัฒนำนวัตกรรม และ

น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร กำรเรียนกำรสอนและนิเทศกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

5. ระบบบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล มีประสิทธิภำพ มีเครือข่ำยกำรบริหำรจัดกำร กำร
บริหำรแบบมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรจัดกำรศึกษำ 

6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กลุ่มเครือข่ำย และสถำนศึกษำพัฒนำสื่อเทคโนโลยีและระบบข้อมูล
สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ 
         กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร ให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนเป็นรำยบุคคล มีทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 น ำไปสู่กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรมีงำนท ำ (Career Education)                  
         กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำผู้เรียนทุกคนให้มีควำมรักในสถำบันหลักของชำติ และยึดมั่น 
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้ำนเมือง 
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชำติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน ให้มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีควำมเป็นเลิศด้ำนวิชำกำร 
น ำไปสู่กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
          กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะอำชีพและทักษะชีวิต มีสุขภำวะที่ดี สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ ใน
สังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
          กลยุทธ์ที่ 5  จัดกำรศึกษำเพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยโลกเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (SDGs) เพ่ือเสริมสร้ำง
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
          กลยุทธ์ที่ 6  พัฒนำคุณภำพผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ 
          กลยุทธ์ที่ 7  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำ น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ ควำมต้องกำร และควำมถนัด สร้ำงสังคมฐำนควำมรู้ (Knowledge-
Based Society) เพ่ือกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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          กลยุทธ์ที่ 8 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำบันทำงกำรศึกษำที่ผลิตครู ในกำรผลิตและพัฒนำครู
ให้ตรงกับสำขำวิชำ และสอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 
          กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกประเภท ให้มีสมรรถนะตำมมำตรฐำน
วิชำชีพ มีศักยภำพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
           กลยุทธ์ที่ 10 น ำ Digital Technology มำใช้ในกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ทุกประเภททั้งระบบ 
           กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำคเอกชน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัด
กำรศึกษำให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
          กลยุทธ์ที่ 12 ยกระดับสถำนศึกษำในสังกัดทุกระดับ และทุกประเภท ให้มีมำตรฐำนตำมบริบทของ
พ้ืนที่ เพื่อให้พัฒนำผู้เรียน มีคุณภำพ มีมำตรฐำนเสมอกัน 
          กลยุทธ์ที่ 13 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็น
พิเศษ 
          กลยุทธ์ที่ 14 จัดสรรงบประมำณสนับสนุนผู้เรียน และสถำนศึกษำอย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
          กลยุทธ์ที่ 15 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำ หน่วยงำนน ำ Digital Technology มำใช้เป็น
เครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 
          กลยุทธ์ที่ 16 เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และ
สถำนศึกษำ 
          กลยุทธ์ที่ 17 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนของสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมบริหำร
จัดกำรศึกษำ 
          กลยุทธ์ที่ 18 ยกระดับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำให้มีอิสระ น ำไปสู่กำรกระจำยอ ำนำจ  4 ด้ำน 
ให้สถำนศึกษำเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำตำมบริบทของพ้ืนที่ 
          กลยุทธ์ที่ 19 ปรับเปลี่ยนระบบงบประมำณเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและสถำนศึกษำ 
อย่ำงเหมำะสม เพียงพอ 
         กลยุทธ์ที่ 20 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถำนศึกษำน ำ Digital Technology มำใช้ในกำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรอย่ำงเป็นระบบ น ำไปสู่กำรน ำเทคโนโลยี Big Data เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลด้ำนต่ำงๆ 
ตั้งแต่ข้อมูลนักเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลสถำนศึกษำ ข้อมูลงบประมำณ และข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นมำวิเครำะห์
เพ่ือให้สถำนศึกษำ สำมำรถจัดกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคลตำมสมรรถนะ และควำมถนัด และ
สำมำรถวิเครำะห์เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ 
 
 
 
 
 
 
5. กลยุทธ์โรงเรียนบ้านค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว 

1. วิสัยทัศน์(VISION) 
โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว บริหำรจัดกำรศึกษำ ตำมแนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจทำง

กำรศึกษำ  ตำมหลักธรรมำภิบำล  มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีควำมรู้  คู่คุณธรรม  ด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง  เคียงคู่กับชุมชน  บุคลำกรทุกคนมีคุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล  เพื่อก้ำวสู่ประชำคมอำเซียน 
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2. พันธกิจ(MISSION) 
          พัฒนำส่งเสริม และสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำร่วมกับชุมชนให้ครูบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและประชำกรวัยเรียนทุกคน ได้รับกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้  มีทักษะกระบวนกำรคิด มีคุณธรรม  จริยธรรม 
ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และมีควำมพร้อมสู่สังคมอำเซียน 

3. เป้าประสงค์ (GOAL) 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 

โรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำวมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมน ำควำมรู้  มุ่งสู่มำตรฐำน  
อ่ำนออกเขียนได้  เน้นจิตอำสำ น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พันธกิจ (MISSION) 

1.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ตำม
เกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล   

3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
4.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
5.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
6.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติที่ดีต่องำนอำชีพ 
7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
8.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
9.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีกำรยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
10.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยที่ดีและลักษณะจิตสังคม 
11. ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย  ตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนด

ขึ้น 
12.   ส่งเสริมและพัฒนำสถำนศึกษำให้มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

               13.   ส่งเสริมให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรที่เน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

14. ส่งเสริมและพัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ 
15. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้

อย่ำงมีคุณภำพ 
16.  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร

จัดกำรเรียนรู้ 
17 . ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
18. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 
19.  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก 
20. ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำ

ผู้เรียน  
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21.  ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
 
เป้าประสงค์ (GOAL) 

1.  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรสื่อสำรและกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์ของแต่
ละระดับชั้น  ร้อยละ 85 

2.  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย  แลกเปลี่ยนควำม
คิดเห็น และสำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติสมเหตุผล  ร้อยละ 85 

3.  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม  ร้อยละ 80 
4.   ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  ร้อยละ 85 
5.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ  ร้อยละ 85 
6.  ผู้เรียนมีควำมรู้  ทักษะพ้ืนฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ 85 
7.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดีตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ร้อยละ 85 
8.  ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย  ร้อยละ 85 
9.   ผู้เรียนมีกำรยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย  ร้อยละ 85 
10.  ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยที่ดีและลักษณะจิตสังคม  ร้อยละ 85 
11. สถำนศึกษำบรรลุเป้ำหมำย  ตำมวิสัยทัศน์ ปรัชญำ และพันธกิจที่สถำนศึกษำก ำหนดขึ้น  ระดับดเีลิศ 
12.   สถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ  ระดับดีเลิศ 

               13.   สถำนศึกษำด ำเนนิงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย ระดับดีเลิศ 

14. ครูและบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ร้อยละ 85 
15. สถำนศึกษำมีกำรจัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี

คุณภำพ  ระดับดีเลิศ 
16.  สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร

เรียนรู้  ระดับ              ดีเลิศ 
17 . สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตได้  ระดับดีเลิศ 
18. สถำนศึกษำมีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยีสำรสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  ระดับดีเลิศ 
19.  สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรชั้นเรียนเชิงบวก  ระดับดีเลิศ 
20. สถำนศึกษำมีกำรตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบและน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน  ระดับ

ดีเลิศ 
21.  สถำนศกึษำมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำร

เรียนรู้  ระดับ  ดีเลิศ 
 

4. กลยุทธ์(STRATITIC) 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

 5. ค าขวัญ 
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  “ควำมรู้ดี  มีคุณธรรม  น ำประชำธิปไตย  พลำนำมัยสมบูรณ์” 
 

5.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
  “เฒ่าแก่น้อย” 
 

6.  เอกลักษณ์สถานศึกษา 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
 7.  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1. หลักควำมพอประมำณ 
2. หลักกำรมีเหตุผล 
3. หลักมีภูมิคุ้มกัน 

2  เงื่อนไข คือ  คุณธรรมและควำมรู้  สอดรับกับ 4  มิต ิ คือ  วัตถุ  สังคม 
สิ่งแวดล้อม  และบริบทโรงเรียน   

 
 



 

 
 
 

 

ส่วนที่ 3 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 
กลยุทธ์ระดับโรงเรียน (School Strategies) 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิผล 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรอำน กำรเขียน กำรสื่อสำร
และกำรคิดค ำนวณ ตำมเกณฑ์
ของแต่ละระดับชั้น 
2. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถใน
กำรคิดวิเครำะห์  คิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ  อภิปรำย  
แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น และ
สำมำรถแก้ปัญหำได้อย่ำงมีสติ
สมเหตุผล   

1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักกำรอ่ำน  กำรเขียนและกำร
ฟัง  รู้จักตั้งค ำถำมเพ่ือหำเหตุผล 
2. ร้อยละของผู้เรียนที่แสวงหำควำมรู้จำกแหล่งต่ำงๆ
รอบตัว  ใช้ห้องสมุด  แหล่งควำมรู้และ 
สื่อต่ำงๆ  ได้ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ 
3. ร้อยละของผู้เรียนที่มีวิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง  เรียนรู้
ร่วมกับผู้อ่ืนได้  สนุกกับกำรเรียนรู้  และชอบมำโรงเรียน 
4. ร้อยละของผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยีในกำรเรียนรู้และ
น ำเสนอผลงำน 
5. ร้อยละของผู้เรียนที่สรุปควำมคิดจำกเรื่องที่อ่ำน  ฟัง  
และดู  และสื่อสำรโดยกำรพูดหรือเขียนตำมควำมคิดของ
ตนเอง 
6. ร้อยละของผู้เรียนที่น ำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวิธีกำรของตนเอง 
7. ร้อยละของผู้เรียนที่ก ำหนดเป้ำหมำย  คำดกำรณ์  
ตัดสินใจแก้ปัญหำโดยมีเหตุผลประกอบ 
8. ร้อยละของผู้เรียนที่มีควำมคิดริเริ่ม  และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้วยควำมภำคภูมใจ 
 

โครงกำรพัฒนำกำรอ่ำน  
กำรเขียน กำรสื่อสำร และ
กำรคิด 
 

 
กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 3. ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรใชเ้ทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร   

1. จัดให้มีห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ที่
มีระบบกำรอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภำพ
สูง 
2.  ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนค ำหัว
ช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  ชั้นอนุบำล 1–ชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 3 จ ำนวน  80 คน ได้
เรียนวิชำคอมพิวเตอร์ในสำระกำรงำน
อำชีพและเทคโนโลยี 
3. ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนค ำหัวช้ำง
โนนตุ่นป่ำมะนำว ทุกคน ได้พัฒนำ
ทักษะในกำรสืบค้นสำรสนเทศ 
บนระบบเครือข่ำยที่ถูกต้อง ปลอดภัย 
4. ร้อยละของนักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมีทักษะด้ำนกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้
สื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศของนักเรียน 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 4. ผู้เรียนมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ   

1.หลักสูตรสถำนศึกษำเหมำะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  ระดับดีเลิศ 
2.จัดท ำรำยวิชำเพิ่มเติมที่หลำกหลำยให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตำมควำมถนัดควำม  
สำมำรถและควำมสนใจ  ระดับดีเลิศ 
3. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่สง่เสริมและ
ตอบสนองควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำมสนใจของผู้เรียน  
ระดับดีเลิศ 
4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง จนสรุปควำมรู้
ได้ด้วยตนเอง  ระดับดีเลิศ 
5.นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ 
และน ำผลไปปรับปรุงกำรเรียน กำรสอน
อย่ำงสม่ ำเสมอ  ระดบัดีเลิศ 
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุมถึงผู้เรียนดีเลิศ 
 
 
 

โครงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำทำง 
กำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
ผลกำรทดสอบระดับชำติที่สูงขึ้น   

1.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำม
เกณฑ์ 
2.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรประเมิน
สมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไป
ตำมเกณฑ์ 
3.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรประเมิน
กำรอ่ำน คิดวิเครำะห์ และเขียนเป็นไป
ตำมเกณฑ์ 
4.  ร้อยละของผู้เรียนมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติ 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 6. ผู้เรียนมีควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อ  
กำรฝึกงำนและกำรท ำงำน 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดบริกำร
แนะแนวให้ครบ  5  ด้ำน 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมรู้ ทั้งด้ำน
กำรปรับตัว  พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย 
สังคม อำรมณ์ และสติปัญญำ 
3. ร้อยละของผู้เรียนทรำบแนวปฏิบัติใน
กำรเรียนระดับมัธยมศึกษำ 
4. ร้อยละของผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อ
กำรศึกษำต่อระดับมัธยมศึกษำ 
 
 
 
 

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำ 
ต่อกำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำน 
 

 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 7.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่ำนิยมที่ดี
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  โดยไม่ขัดกับ
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
8.  ผู้เรียนมีควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร 
2. ร้อยละของผู้เรียนเอ้ืออำทรผู้อ่ืนและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3. ร้อยละของผู้เรียนปฏิบัติตนตำม
กฎหมำยและวัฒนธรรมอันดีงำมของ
สังคม 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีควำมภูมิใจใน
ท้องถิ่นและรักควำมเป็นไทย 
 

โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
ค่ำนิยมอันพึงประสงค์ 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 9.   ผู้เรียนมีกำรยอมรับที่จะอยู่รว่มกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย   
10.  ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยที่ดีและ
ลักษณะจิตสังคม  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพและออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสงู และ
มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
3. ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจำกสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะที่เสีย่งต่อควำมรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 
4. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนอง มี
ควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข 
6. ร้อยละของผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏ
ศิลปะ กีฬำ/นนัทนำกำร ตำมจนิตนำกำร 
 

โครงกำรแข่งขันกีฬำต้ำนยำเสพติด 
โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
สุนทรียภำพ 

 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 10.  ผู้เรียนมีสุขภำวะทำงร่ำงกำยที่ดีและ
ลักษณะจิตสังคม  
 

1. ร้อยละของผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพและออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสงู และ
มีสมรรถภำพทำงกำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
3. ร้อยละของผู้เรียนป้องกันตนเองจำกสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะที่เสีย่งต่อควำมรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหำทำงเพศ 
4. ร้อยละของผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตนอง มี
ควำมมั่นใจ กล้ำแสดงออกอย่ำงเหมำะสม 
5. ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่ำงมีควำมสุข 
6. ร้อยละของผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏ
ศิลปะ กีฬำ/นนัทนำกำร ตำมจนิตนำกำร 
 

โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
สุนทรียภำพ 

 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 

 

11. พัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย  ตำม
วิสัยทัศน์ ปรชัญำ และพันธกิจที่สถำนศึกษำ
ก ำหนดขึ้น 

1. ร้อยละของกำรจัดท ำโครงกำร 
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 
2. ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตำมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นของสถำนศึกษำ 
 

โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรมัคคุเทศก์น้อยจิตอำสำพำชม
ค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 12.  สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ   

1. ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ ภำวะผู้น ำ และ
ควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำและพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 
2. ส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนที่หลำกหลำย และสำมำรถน ำไปใช้
เพ่ือพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำได้ 
 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 13. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และ
ผู้ปกครอง ชุมชน รว่มรับผิดชอบตอ่ผล
กำรจัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน   

1. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ระเบียบก ำหนด  ระดับดีเลิศ 
2. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำก ำกับติดตำม ดูแล 
และขับเคลื่อนกำรด ำเนนิงำนของสถำนศึกษำให้
บรรลผุลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  ระดับดีเลิศ 
3. ผู้ปกครองและชุมชนเข้ำมำมีสว่นรว่มในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ  ระดับดีเลิศ 

โครงกำรส่งเสริมควำมสัมพันธ์กับชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 

 14. ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำท
หน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล มีกำรก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ 

1. จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร อำคำร
เรียน อำคำรประกอบมั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้กำรได้ด ี
สภำพแวดล้อมร่มร่ืนและมีแหล่งเรียนรู้
ส ำหรับผู้เรียน  ดีเลิศ 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภำพอนำมัยและ
ควำมปลอดภัยของผู้เรียน   ระดับดีเลิศ 
3. จัดห้องสมุดที่พร้อมให้บริกำรหนังสือ 
สื่อ สำรสนเทศและเทคโนโลยสีำรสนเทศที่
เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม   ระดับดีเลิศ 
4. จัดห้องเทคโนโลยีสำรสนเทศที่มีควำม
พร้อม มีอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง ที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักค้นคว้ำหำควำมรู้
ด้วยตนเอง   ระดับดีเลิศ 
 

โครงกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพและสังคมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
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กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
 

โครงการ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

15. สถำนศึกษำมีกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนที่สรำ้งโอกำสให้ผู้เรยีนทุกคนได้มี
ส่วนรว่ม 
16.  สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่
ยึดโยงกับกำรบริบทของชุมชมและท้องถิ่น  
17.  สถำนศึกษำมีกำรตรวจสอบและประเมิน
ควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้เรยีนอย่ำงเป็นระบบและมี
ประสิทธภิำพ   
18 . สถำนศึกษำมีกำรใช้สื่อเทคโนโลยีในกำร
จัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธภิำพ 

1. พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2. จัดกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงโอกำสให้
ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
3. จัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับบริบทของ
ชุมชนและท้องถิ่น 
4. จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ควำมต้องกำร ควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน 
5. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียน                 
ได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
6.นิเทศภำยใน ก ำกับ ติดตำมตรวจสอบ และน ำผล
ไปปรับปรุงกำรเรียน กำรสอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 
 

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 

 
 
 
 

กลยุทธ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จ (ต่อ) 
 

 
กลยุทธ์ 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

 
โครงการ 
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบประกัน
คุณภำพภำยในให้มีประสิทธิผล 

 

19. สถำนศึกษำมีกำรใช้ระบบประกัน
คุณภำพภำยในเพ่ือยกระดับคุณภำพกำร
จัดกำรศึกษำให้ดียิ่งขึ้น   

1. จัดให้มีระบบประกันคณุภำพภำยใน
สถำนศึกษำ 
2. จัดท ำและด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำท่ีมุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
3. จัดระบบข้อมลูสำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรเพื่อพัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 
4. ติดตำมตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
5. น ำผลกำรประเมินคณุภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผนพัฒนำคณุภำพ
กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
6. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน 

โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ
ภำยใน 

 
 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว   สพป.ขอนแก่น เขต 1 
มีกรอบที่ส าคัญคือ 

 
 

1.  ยึดกลยุทธ์หลัก 4  กลยุทธ์  เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายและวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ 
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กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำกระบวนกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำของผู้บริหำรสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในให้มีประสิทธิผล 
 

2.  ยึดกรอบการบริหารจัดการที่สมดุล จ านวน 4 ด้าน คอื 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ คุณภำพผู้เรียน ซึ่งต้องอำศัยกลยุทธ์หลักทั้งกลยุทธ์กำรพัฒนำผู้เรียนกลยุทธ์ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกลยุทธ์กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
 ด้านการเรียนการสอน  ได้แก่ กำรส่งเสริมสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำด ำเนินไปอย่ำงเป็นระบบมีคุณภำพและประสิทธิภำพ ซึ่งต้องอำศัยกลยุทธ์หลักท้ังกลยุทธ์
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  และกลยุทธ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ด้านการบริหารและการจัดการศึกษา ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ  และเป็นไปตำมแนว
ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ  ซึ่งต้องอำศัยกลยุทธ์หลักทั้งกลยุทธ์กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร และกลยุทธ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ กำรพัฒนำกำรจัดท ำหลักสูตรให้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญำ และชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วม และกำรให้กำรบริกำรชุมชน  
 
 



 

 
 
 

 

ส่วนที่ 4 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว พร้อมเป้าหมายและงบประมาณ 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

1. โครงกำร
พัฒนำกำรอ่ำน 
กำรเขียน          
กำรสื่อสำร และ
กำรคิด 
 
 

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
นิสัยรักกำรอำ่น  กำร
เขียนและกำรฟัง  รู้จกั
ตั้งค ำถำมเพื่อหำเหตุผล 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีนิสัยรักกำรอำ่น  กำร
เขียนและกำรฟัง  รู้จกั
ตั้งค ำถำมเพื่อหำเหตุผล 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำที่ 

1.1 (1 , 2 ) 

1.ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่มีนิสัยรักกำร
อ่ำน กำรเขียนและกำร
ฟังรู้จักตั้งค ำถำมเพื่อหำ
เหตุผล 

1.ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนที่มีนิสัยรักกำร
อ่ำน กำรเขียนและกำร
ฟังรู้จักตั้งค ำถำมเพื่อหำ
เหตุผล 

1.ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนที่มีนิสัยรักกำร
อ่ำน กำรเขียนและกำร
ฟังรู้จักตั้งค ำถำมเพื่อหำ
เหตุผล 

งบประมำณ 
5,000 บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำงลำวัลย์  อุระศิลป ์2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่
แสวงหำควำมรู้จำก
แหล่งต่ำงๆรอบตัว  ใช้
ห้องสมุด  แหล่งควำมรู้
และสื่อต่ำงๆ  ได้ทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 

2. ร้อยละของผู้เรียนที่
แสวงหำควำมรู้จำก
แหล่งต่ำงๆรอบตัว  ใช้
ห้องสมุด  แหล่งควำมรู้
และสื่อต่ำงๆ  ได้ทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ 
ที่ 1.1 (1 , 2 ) 

2. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่แสวงหำควำมรู้
จำกแหล่งต่ำงๆรอบตัว 
ใช้ห้องสมุด  แหล่ง
ควำมรู้และสื่อต่ำงๆ  ได้
ทั้งในและนอก
สถำนศึกษำ 

2. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนที่แสวงหำควำมรู้
จำกแหล่งต่ำงๆรอบตัว  
ใช้ห้องสมุด  แหล่ง
ควำมรู้และสื่อต่ำงๆ  ได้
ทั้งในและนอก
สถำนศึกษำ 

2. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนที่แสวงหำควำมรู้
จำกแหล่งต่ำงๆรอบตัว  
ใช้ห้องสมุด  แหล่ง
ควำมรู้และสื่อต่ำงๆ  ได้
ทั้งในและนอก
สถำนศึกษำ 

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มี
วิธีกำรเรียนรู้ของตนเอง  
เรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นได้  
สนุกกับกำรเรียนรู้  
และชอบมำโรงเรียน 

3. ร้อยละของผู้เรียนที่
มีวิธีกำรเรียนรู้ของ
ตนเอง  เรียนรู้ร่วมกับ
ผู้อื่นได้  สนุกกับกำร
เรียนรู้  และชอบมำ
โรงเรียน 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ 
ที่ 1.1 (1 , 2 ) 

3. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่มีวิธีกำรเรียนรู้
ของตนเอง  เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้สนุกกับ
กำรเรียน  รู้และชอบมำ
โรงเรียน 

3. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนที่มีวิธีกำรเรียนรู้
ของตนเอง  เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้  สนกุกับ
กำรเรียนรู้  และชอบมำ
โรงเรียน 

3. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนที่มีวิธีกำรเรียนรู้
ของตนเอง  เรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่นได้  สนกุกับ
กำรเรียนรู้  และชอบมำ
โรงเรียน 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ที่ใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้และน ำเสนอ
ผลงำน 

4. ร้อยละของผู้เรียน
ที่ใช้เทคโนโลยีในกำร
เรียนรู้และน ำเสนอ
ผลงำน 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.1 (1 , 2 ) 

4. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ในกำรเรียนรู้และ
น ำเสนอผลงำน 

4. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ในกำรเรียนรู้และ
น ำเสนอผลงำน 

4. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนที่ใช้เทคโนโลยี
ในกำรเรียนรู้และ
น ำเสนอผลงำน 

 

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ที่สรุปควำมคิดจำก
เรื่องที่อำ่น ฟัง และดู  
และสื่อสำรโดยกำร
พูดหรือเขียนตำม
ควำมคิดของตนเอง 

5. ร้อยละของผู้เรียน
ที่สรุปควำมคิดจำก
เรื่องที่อำ่น ฟัง และดู  
และสื่อสำรโดยกำร
พูดหรือเขียนตำม
ควำมคิดของตนเอง 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.1 (1 , 2 ) 

5. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่สรุปควำมคิด
จำกเรื่องที่อำ่น ฟัง 
และดู  และสื่อสำร
โดยกำรพูดหรือเขียน
ตำมควำมคิดของ
ตนเอง 

5. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนที่สรุปควำมคิด
จำกเรื่องที่อำ่น ฟัง 
และดู  และสื่อสำร
โดยกำรพูดหรือเขียน
ตำมควำมคิดของ
ตนเอง 

5. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนที่สรุปควำมคิด
จำกเรื่องที่อำ่น ฟัง 
และดู  และสื่อสำร
โดยกำรพูดหรือเขียน
ตำมควำมคิดของ
ตนเอง 

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ที่น ำเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหำด้วยภำษำ
หรือวิธีกำรของ
ตนเอง 

6. ร้อยละของผู้เรียน
ที่น ำเสนอวิธีคิด  วิธี
แก้ปัญหำด้วยภำษำ
หรือวิธีกำรของ
ตนเอง 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.1 (1 , 2 ) 

6. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่น ำเสนอวธิี
คิด  วิธีแก้ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวธิีกำรของ
ตนเอง 

6. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนที่น ำเสนอวธิี
คิด  วิธีแก้ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวธิีกำรของ
ตนเอง 

6. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนที่น ำเสนอวธิี
คิด  วิธีแก้ปัญหำด้วย
ภำษำหรือวธิีกำรของ
ตนเอง 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ที่ก ำหนดเป้ำหมำย  
คำดกำรณ์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ 

7. ร้อยละของผู้เรียน
ที่ก ำหนดเป้ำหมำย  
คำดกำรณ์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำที่ 

1.1 (3) 

7. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนที่ก ำหนด
เป้ำหมำย  
คำดกำรณ์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ 

7. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนที่ก ำหนด
เป้ำหมำย  
คำดกำรณ์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ 

7. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนที่ก ำหนด
เป้ำหมำย  
คำดกำรณ์  ตัดสินใจ
แก้ปัญหำโดยมี
เหตุผลประกอบ 

 

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียน
ที่มีควำมคิดริเริ่ม  
และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมใจ 

 

8. ร้อยละของผู้เรียน
ที่มีควำมคิดริเริ่ม  
และสร้ำงสรรค์
ผลงำนด้วยควำม
ภำคภูมใจ 

 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำที่ 

1.1 (3) 

8. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนทีม่ีควำมคิด
ริเริ่ม และสร้ำง 
สรรค์ ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมใจ 

 

8. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนที่มีควำมคิด
ริเริ่ม  และสร้ำง 
สรรค์ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมใจ 

 

8. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนที่มีควำมคิด
ริเริ่ม  และสร้ำง 
สรรค์ผลงำนด้วย
ควำมภำคภูมใจ 
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โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
 

กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 

2. โครงกำร
พัฒนำควำม 
สำมำรถในกำร
ใช้สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศของ
นักเรียน 
 
 

1. จัดให้มีห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
กำรอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภำพสูง 

1.จัดให้มีห้องปฏิบัติกำร
คอมพิวเตอร์ที่มีระบบ
กำรอินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภำพสูง 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(3) 

1.จัดให้มีห้อง 
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ที่มีระบบกำร
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภำพสูง  
ระดับดเีลิศ 

1.จัดให้มีห้อง 
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ที่มีระบบกำร
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภำพสูง  
ระดับดีเลิศ 

1.จัดให้มีห้อง 
ปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์
ที่มีระบบกำร
อินเทอร์เน็ตที่มี
ประสิทธิภำพสูง  
ระดับดีมำก 

งบประมำณ 
2,000 บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ  
นำยกิ่งศักดิ์  
สำรสม และ 
นำยวิโรจน์   

ผำสุข 
2.  ส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนค ำหัวช้ำงโนน
ตุ่นป่ำมะนำว ชั้นอนุบำล
1-ม.3 จ ำนวน 80 คน ได้
เรียนวิชำคอมพวิเตอร์ใน
สำระกำรงำนอำชพีและ
เทคโนโลยี 

2.  ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนค ำหัวช้ำงโนน
ตุ่นป่ำมะนำว  ชั้นช้ัน
อนุบำล1-ม.3 จ ำนวน 
80 คนได้เรียนวิชำ
คอมพิวเตอร์ในสำระกำร
งำนอำชพีและเทคโนโลย ี

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(3) 

2. ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนโรงเรียน           
ค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำ
มะนำว  ชั้นอนุบำล1-ม.
3 จ ำนวน 80 คน ได้
เรียนวิชำคอมพิวเตอร์ใน
สำระกำรงำนอำชีพฯ 

2. ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนโรงเรียน           
ค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำ
มะนำว  ชั้นอนุบำล1-ม.
3 จ ำนวน 80 คน ได้
เรียนวิชำคอมพิวเตอร์ใน
สำระกำรงำนอำชีพฯ 

2. ร้อยละ 87 ของ
นักเรียนโรงเรียน           
ค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำ
มะนำว  ชั้นอนุบำล1-ม.
3 จ ำนวน 80 คน ได้
เรียนวิชำคอมพิวเตอร์ใน
สำระกำรงำนอำชีพฯ 

 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  

3. ส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนค ำหัวช้ำงโนน
ตุ่นป่ำมะนำว ทุกคน ได้
พัฒนำทักษะในกำร
สืบค้นสำรสนเทศ 

3. ร้อยละของนักเรียน
โรงเรียนค ำหัวช้ำงโนน
ตุ่นป่ำมะนำว ทุกคน ได้
พั ฒ นำทั ก ษะ ในกำร
สืบค้นสำรสนเทศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(3) 

3. ร้อยละ 85 ของ
นักเรียนโรงเรียนค ำหัว
ช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว 
ทุกคน ไดพ้ัฒนำทักษะ
ในกำรสืบค้น
สำรสนเทศ 

3. ร้อยละ 86 ของ
นักเรียนโรงเรียนค ำหัว
ช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว 
ทุกคน ไดพ้ัฒนำทักษะ
ในกำรสืบค้น
สำรสนเทศ 

3. ร้อยละ 87 ของ
นักเรียนโรงเรียนค ำหัว
ช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว 
ทุกคน ไดพ้ัฒนำทักษะ
ในกำรสืบค้น
สำรสนเทศ  

 

 4. ร้อยละของนักเรียนมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและ
มีทักษะด้ำนกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.ร้อยละของนักเรียนมี
ควำมรู้ควำมสำมำรถ
และมีทกัษะด้ำนกำรใช้
สื่อเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(3) 

4.ร้อยละ85ของ
นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมี
ทักษะด้ำนกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.ร้อยละ86ของ
นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมี
ทักษะด้ำนกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4.ร้อยละ87ของ
นักเรียนมีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมี
ทักษะด้ำนกำรใช้สื่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 

3. โครงกำร 
พัฒนำควำม 
ก้ำวหน้ำ 
ทำงกำรเรียน 
ตำมหลักสูตร 
สถำนศึกษำ 

 

1. พัฒนำปรับปรุง
หลักสูตรสถำนศึกษำให้
เหมำะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 

1.หลักสูตรสถำน 
ศึกษำเหมำะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  
ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1.1 (4) 

1.หลักสูตรสถำน ศึกษำ
เหมำะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  
ระดับดมีำก 

1.หลักสูตรสถำน 
ศึกษำเหมำะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น  
ระดับดีเลิศ 

1.หลักสูตรสถำน ศึกษำ
เหมำะสมและสอดคล้อง
กับท้องถิ่น  ระดับดีเลิศ 

งบประมำณ 
5,000 บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ 
นำงลำวลัย์  

อุระศิลป์ และ 
นำงสำวกำญจนำ  

ซำติ้ว 

2. พัฒนำหลักสูตร
รำยวิชำเพิ่มเติมที่
หลำกหลำยให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตำมควำม
ถนัด ควำมสำมำรถ
และควำมสนใจ 

2.จัดท ำรำยวิชำเพิ่ม 
เติมที่หลำกหลำยให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตำม
ควำมถนัดควำม  
สำมำรถและควำม
สนใจ  ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1.1 (4) 

2.จัดท ำรำยวิชำเพิ่ม 
เติมที่หลำกหลำยให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตำม
ควำมถนัดควำม  
สำมำรถและควำม
สนใจ  ระดับดีมำก 

2.จัดท ำรำยวิชำเพิ่ม 
เติมที่หลำกหลำยให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตำม
ควำมถนัดควำม  
สำมำรถและควำม
สนใจ  ระดับดีเลิศ 

2.จัดท ำรำยวิชำเพิ่ม 
เติมที่หลำกหลำยให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตำม
ควำมถนัดควำม  
สำมำรถและควำม
สนใจ  ระดับดีเลิศ 

3. พัฒนำกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ    ควำม
ถนัด และควำมสนใจของ
ผู้เรียน 

3. จัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้อง 
กำรควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน  ระดับ
ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำที่ 

1.1 (4) 

3. จัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้อง กำร
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด 
และควำมสนใจของ
ผู้เรียน  ระดับดีมำก 

3. จัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้อง 
กำรควำมสำมำรถ ควำม
ถนัด และควำมสนใจ
ของผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 

3. จัดกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองควำมต้อง กำร
ควำมสำมำรถ ควำมถนัด 
และควำมสนใจของผู้เรียน  
ระดับดีเลิศ 

 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

สนองสนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 

 4. พัฒนำให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

4. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง  ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(4) 

4. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปควำมรู้ได้
ด้วยตนเอง  ระดับดี
มำก 

4. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปควำมรู้ได้
ด้วยตนเองระดับดเีลิศ 

4. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริง จนสรุปควำมรู้ได้
ด้วยระดับดเีลิศ 

 

 

 5. พัฒนำระบบนิเทศ
ภำยใน ก ำกับ ติดตำม
ตรวจสอบ และน ำผลไป
ปรับปรุงกำรเรียนกำร
สอนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

5.นิเทศภำยใน ก ำกับ 
ติดตำมตรวจสอบ และ
น ำผลไปปรับปรุงกำร
เรียน กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ  ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(4) 

5.นิเทศภำยใน ก ำกับ 
ติดตำมตรวจสอบ และ
น ำผลไปปรับปรุงกำร
เรียน กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ  ระดับดมีำก 

5.นิเทศภำยใน ก ำกับ 
ติดตำมตรวจสอบ และ
น ำผลไปปรับปรุงกำร
เรียน กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ  ระดับดเีลิศ 

5.นิเทศภำยใน ก ำกับ 
ติดตำมตรวจสอบ และ
น ำผลไปปรับปรุงกำร
เรียน กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ  ระดับดเีลิศ 

 
 6. พัฒนำระบบดูแล

ช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภำพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียน 

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน  
ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1.1 (4) 

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน  
ระดับดีมำก 

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน  
ระดับดีเลิศ 

6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนที่มีประสิทธิภำพ
และครอบคลุมถึงผู้เรียน  
ระดับดีเลิศ 

 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 4. โครงกำร
ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนและ
ผลกำรทดสอบ
ระดับชำติ 
 

1.  ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนแต่ละกลุ่มสำระ
เป็นไปตำมเกณฑ ์

1.  ร้อยละของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแต่ละ
กลุ่มสำระเป็นไปตำม
เกณฑ ์

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(5) 

1.  ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแต่ละ
กลุ่มสำระเป็นไปตำม
เกณฑ ์

1.  ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแต่ละ
กลุ่มสำระเป็นไปตำม
เกณฑ ์

1.  ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนแต่ละ
กลุ่มสำระเป็นไปตำม
เกณฑ ์

งบประมำณ 
5,000 บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำงลำวัลย์ อุระศิลป์ 
และ 

นำงสำวกำญจนำ  
 ซำติ้ว 

2.  ผู้เรียนมีผลกำร
ประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสูตร
เป็นไปตำมเกณฑ ์

2.  ร้อยละของ
ผู้เรียนมีผลกำร
ประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสูตร
เป็นไปตำมเกณฑ ์

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(5) 

2.  ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีผลกำรประเมิน
สมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสูตรเป็นไปตำม
เกณฑ ์

2.  ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีผลกำร
ประเมินสมรรถนะ
ส ำคัญตำมหลักสูตร
เป็นไปตำมเกณฑ ์

2.  ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีผลกำรประเมิน
สมรรถนะส ำคัญตำม
หลักสูตรเป็นไปตำม
เกณฑ ์

3.  ผู้เรียนมีผลกำร
ประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียน
เป็นไปตำมเกณฑ ์

3.  ร้อยละของ
ผู้เรียนมีผลกำร
ประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียน
เป็นไปตำมเกณฑ ์

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(5) 

3.  ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีผลกำรประเมิน
กำรอำ่น คิดวิเครำะห์ 
และเขียนเป็นไปตำม
เกณฑ ์

3.  ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีผลกำร
ประเมินกำรอ่ำน คิด
วิเครำะห์ และเขียน
เป็นไปตำมเกณฑ ์

3.  ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีผลกำรประเมิน
กำรอำ่น คิดวิเครำะห์ 
และเขียนเป็นไปตำม
เกณฑ ์

 

 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  4. ผู้เรียนมีผลกำร
ทดสอบระดับชำติ
เป็นไปตำมเกณฑ ์

4. ร้อยละของผู้เรียน
มีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติเป็นไปตำม
เกณฑ ์

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็น

พิจำรณำที่ 1.1 
(5) 

4. ร้อยละ 85ของ
ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติเป็นไปตำม
เกณฑ ์

4. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบ
ระดบัชำติเป็นไปตำม
เกณฑ ์

4. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีผลกำรทดสอบ
ระดับชำติเป็นไปตำม
เกณฑ ์
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 

5.โครงกำรเตรียม
ควำมพร้อมใน
กำรศึกษำต่อกำร
ฝึกงำนหรือกำร
ท ำงำน 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำร
จัดบริกำรแนะแนว
ให้ครบ  5  ด้ำน  

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำร
จัดบริกำรแนะแนว
ให้ครบ  5  ด้ำน  

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำที่ 

1.1 (6) 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดบริกำร
แนะแนวให้ครบ  5  
ด้ำน   ระดับดีเลิศ 

1.ส่งเสริมและสนับสนุน
กำรจัดบริกำรแนะแนวให้
ครบ  5  ด้ำน   ระดับดี
เลิศ 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรจัดบริกำร
แนะแนวให้ครบ  5  
ด้ำน   ระดับดีเลิศ 

งบประมำณ 
2,000  บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำงลำวัลย์ อุระ
ศิลป์ และ นำงสำว
กำญจนำ  ซำติ้ว 

2. ผู้เรียนมีควำมรู้ 
ทั้งด้ำนกำรปรับตัว  
พัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำย สังคม 
อำรมณ์ และ
สติปัญญำ 

2. ร้อยละของผู้เรียน
มีควำมรู้ ทั้งด้ำนกำร
ปรับตัว  พัฒนำกำร
ทำงร่ำงกำย สังคม 
อำรมณ์ และ
สติปัญญำ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำที่ 

1.1 (6) 

2. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีควำมรู้ ทั้งด้ำน
กำรปรับตัว  
พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย 
สังคม อำรมณ์ และ
สติปัญญำ 

2. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
มีควำมรู้ ทั้งด้ำนกำร
ปรับตัว  พัฒนำกำรทำง
ร่ำงกำย สังคม อำรมณ์ 
และสติปัญญำ 

2. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีควำมรู้ ทั้งด้ำน
กำรปรับตัว  
พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย 
สังคม อำรมณ์ และ
สติปัญญำ 

3. ผู้เรียนทรำบแนว
ปฏิบัติในกำรเรียน
ระดับมัธยมศึกษำ 

3. ร้อยละของผู้เรียน
ทรำบแนวปฏิบัติใน
กำรเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำที่ 

1.1 (6) 

3. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนทรำบแนวปฏิบัติ
ในกำรเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ 

3. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
ทรำบแนวปฏิบัติในกำร
เรียนระดับมัธยมศึกษำ 

3. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนทรำบแนวปฏิบัติ
ในกำรเรียนระดับ
มัธยมศึกษำ 

4. ผู้เรียนเกิดเจตคติที่
ดี ต่ อ ก ำ รศึ ก ษ ำต่ อ
ระดับมัธยมศึกษำ 

4. ร้อยละของผู้เรียน
เกิ ด เจ ต ค ติ ที่ ดี ต่ อ
กำรศึ กษ ำต่ อ ระดั บ
มัธยมศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำที่ 

1.1 (6) 

4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อ
กำรศึกษำต่อระดับ
มัธยมศึกษำ 

4. ร้อยละ 86 ของผู้เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อกำรศึกษำ
ต่อระดับมัธยมศึกษำ 

4. ร้อยละ 87 ของผู้เรียน
เกิดเจตคติที่ดีต่อ
กำรศึกษำต่อระดับ
มัธยมศึกษำ 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
 6. โครงกำร

ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
ค่ำนิยมอันพึง
ประสงค์ 
 

1. ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำมหลักสูตร 

1. ร้อยละของผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตำม
หลักสูตร 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1.2 (1 , 2) 

1. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร 

1. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร 

1. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตำม
หลักสูตร 

งบประมำณ 
10,000 บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำยกิ่งศักดิ์  สำร
สม และ นำงสำว
กำญจนำ  ซำติ้ว 

2. ผู้เรียนเอื้ออำทร
ผู้อื่นและกตญัญู
กตเวทีต่อผู้มพีระคุณ 

2. ร้อยละของผู้เรียน
เอื้ออำทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีตอ่ผู้มี
พระคุณ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1.2 (1 , 2) 

2. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนเอื้ออำทรผูอ้ื่น
และกตญัญกูตเวทีต่อ
ผู้มีพระคุณ 

2. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนเอื้ออำทรผูอ้ื่น
และกตญัญกูตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ 

2. ร้อยละ87 ของ
ผู้เรียนเอื้ออำทรผูอ้ื่น
และกตญัญกูตเวทีต่อผู้
มีพระคุณ 

3. ผู้เรียนปฏิบัติตน
ตำมกฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีงำม
ของสังคม 

3. ร้อยละของผู้เรียน
ปฏิบัติตนตำม
กฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีงำม
ของสังคม 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1.2 (1 , 2) 

3. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนปฏิบัติตนตำม
กฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีงำม
ของสังคม 

3. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนปฏิบัติตนตำม
กฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีงำม
ของสังคม 

3. ร้อยละ 87ของ
ผู้เรียนปฏิบัติตนตำม
กฎหมำยและ
วัฒนธรรมอันดีงำมของ
สังคม 

4. ผู้เรียนมีควำม
ภูมิใจในท้องถิ่นและ
รักควำมเป็นไทย 

 

4. ร้อยละของผู้เรียน
มีควำมภูมิใจใน
ท้องถิ่นและรักควำม
เป็นไทย 

 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1.2 (1 , 2) 

4. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีควำมภูมิใจ
ในท้องถิ่นและรัก
ควำมเป็นไทย 

 

4. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีควำมภูมิใจ
ในท้องถิ่นและรัก
ควำมเป็นไทย 

 

4. ร้อยละ87 ของ
ผู้เรียนมีควำมภูมิใจใน
ท้องถิ่นและรักควำม
เป็นไทย 

 

 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 7. โครงกำร
ส่งเสริมสุขภำพ
และสุนทรียภำพ 
 
 

1. ผู้เรียนมีสุขนิสัยใน
กำรดูแลสุขภำพและ
ออกก ำลังกำย
สม่ ำเสมอ 

1. ร้อยละของผู้เรียน
มีสุขนิสัยในกำรดูแล
สุขภำพและออก
ก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.2 (3 , 4) 

1. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพและออก
ก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 

1. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพและออก
ก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 

1. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในกำร
ดูแลสุขภำพและออก
ก ำลังกำยสม่ ำเสมอ 

งบประมำณ 
28,500 บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำยกิ่งศักดิ์  สำรสม 
และ นำยวิโรจน์   

ผำสุข                                                   

2. ผู้เรียนมีน้ ำหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

2. ร้อยละของผู้เรียน
มีน้ ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภำพ
ทำงกำยตำมเกณฑ์
มำตรฐำน 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.2 (3 , 4) 

2. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีน้ ำหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

2. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีน้ ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภำพทำง
กำยตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

2. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีน้ ำหนัก 
ส่วนสูง และมี
สมรรถภำพทำงกำย
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน 

3. ผู้เรียนป้องกัน
ตนเองจำกสิ่งเสพติด
ให้โทษและหลกีเลี่ยง
ตนเองจำกสภำวะที่
เสี่ยงต่อควำมรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหำทำงเพศ 
 

3. ร้อยละของผู้เรียน
ป้องกันตนเองจำกสิ่ง
เสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจำก
สภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหำ
ทำงเพศ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.2 (3 , 4) 

3. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จำกสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง
จำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหำ
ทำงเพศ 

3. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จำกสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง
จำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหำทำง
เพศ 

3. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนป้องกันตนเอง
จำกสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเอง
จำกสภำวะที่เสี่ยงต่อ
ควำมรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหำ
ทำงเพศ 

 

 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  
 

4. ผู้เรียนเห็นคุณค่ำ
ในตนอง มีควำม
มั่นใจ กล้ำแสดงออก
อย่ำงเหมำะสม 
 

4. ร้อยละของผู้เรียน
เห็นคุณค่ำในตนอง 
มีควำมม่ันใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.2 (3 , 4) 

4. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนเห็นคุณค่ำใน
ตนอง มีควำมม่ันใจ 
กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

4. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนเห็นคุณค่ำใน
ตนอง มีควำมม่ันใจ 
กล้ำแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

4. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนเห็นคุณค่ำในตน
อง มีควำมม่ันใจ กล้ำ
แสดงออกอย่ำง
เหมำะสม 

 

5. ผู้เรียนมีมนุษย์
สัมพันธท์ี่ดีและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่ำงมี
ควำมสุข 

5. ร้อยละของผู้เรียน
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
และอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น
อย่ำงมีควำมสขุ 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.2 (3 , 4) 

5. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนมีมนุษย์สมัพันธ์
ที่ดีและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่ำงมีควำมสุข 

5. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีและอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น
อย่ำงมีควำมสขุ 

5. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีและอยู่ร่วมกับผูอ้ื่น
อย่ำงมีควำมสขุ 

6. ผู้เรียนสร้ำง
ผลงำนจำกกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรมด้ำน
ศิลปะ ดนตรี/นำฏ
ศิลปะ กีฬำ/
นันทนำกำร ตำม
จินตนำกำร 

6. ร้อยละของผู้เรียน
สร้ำงผลงำนจำกกำร
เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน
ศิลปะ ดนตรี/นำฏ
ศิลปะ กีฬำ/
นันทนำกำร ตำม
จินตนำกำร 

มำตรฐำนที่ 1 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 1.2 (3 , 4) 

6. ร้อยละ 85 ของ
ผู้เรียนสร้ำงผลงำน
จำกกำรเขำ้ร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ 
ดนตรี/นำฏศิลปะ 
กีฬำ/นันทนำกำร 
ตำมจินตนำกำร 

6. ร้อยละ 86 ของ
ผู้เรียนสร้ำงผลงำน
จำกกำรเขำ้ร่วม
กิจกรรมด้ำนศิลปะ 
ดนตรี/นำฏศิลปะ 
กีฬำ/นันทนำกำร ตำม
จินตนำกำร 

6. ร้อยละ 87 ของ
ผู้เรียนสร้ำงผลงำนจำก
กำรเขำ้ร่วมกิจกรรม
ด้ำนศิลปะ ดนตรี/นำฏ
ศิลปะ กีฬำ/
นันทนำกำร ตำม
จินตนำกำร 

 

 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

ยุทธ์ที่ 2 พัฒนา
กระบวนการ
บริหารการจัด
การศึกษาของ
ผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 

8. โครงกำร
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 

1. กำรจัดท ำ
โครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 

1. ร้อยละของกำร
จัดท ำโครงกำร
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1 

1. ร้อยละ 85 ของ
กำรจัดท ำโครงกำร
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

1. ร้อยละ86 ของกำร
จัดท ำโครงกำรเศรษฐกิจ
พอเพียงทีส่่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

1. ร้อยละ87 ของกำร
จัดท ำโครงกำร
เศรษฐกิจพอเพียงที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตำมเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ และ
จุดเน้นของสถำนศึกษำ 

งบประมำณ 
10,000 บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำงวรรณำ  พุฒละ 
และนำยสุระศักดิ์   

บัวทอง 
2. กำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

2. ร้อยละของผลกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1 

2. ร้อยละ 85 ของผล
กำรด ำเนินงำน
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บรรลุตำมเป้ำหมำย 
วิสัยทัศน์ ปรัชญำ 
และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

2. ร้อยละ 86 ของผล
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้นของ
สถำนศึกษำ 

2. ร้อยละ 87 ของผล
กำรด ำเนินงำนส่งเสริม
ให้ผู้เรียนบรรลุตำม
เป้ำหมำย วิสัยทัศน์ 
ปรัชญำ และจุดเน้น
ของสถำนศึกษำ 

 

 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 9. โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 
 

1. ผู้บริหำรมีวิสัย 
ทัศน์ ภำวะผู้น ำ และ
ควำมคิดริเริ่มที่เน้น
กำรพัฒนำสถำน  
ศึกษำและพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

1. ผู้บริหำรมีวิสัย 
ทัศน์ ภำวะผู้น ำ และ
ควำมคิดริเริ่มที่เน้น
กำรพัฒนำสถำน  
ศึกษำและพัฒนำกำร
จัดกำรศึกษำอย่ำง
ต่อเนื่อง 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 2 (2.1, 2.2, 

2.3)  

1. ผู้บริหำรมีวิสัย ทัศน์ 
ภำวะผู้น ำ และ
ควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำร
พัฒนำสถำน  ศึกษำ
และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง   
ระดับดีเลิศ 

1. ผู้บริหำรมีวิสัย ทัศน์ 
ภำวะผู้น ำ และ
ควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำร
พัฒนำสถำน  ศึกษำ
และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง   
ระดับดีเลิศ 

1. ผู้บริหำรมีวิสัย ทัศน์ 
ภำวะผู้น ำ และ
ควำมคิดริเริ่มที่เน้นกำร
พัฒนำสถำน  ศึกษำ
และพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง   
ระดับเลิศ 

งบประมำณ 
28,300 บำท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำงธรำภรณ์  จิตรสม
และนำงสำวนภสร  

คุณประเสริฐ 2. ส่งเสริมและ
พัฒนำศักยภำพครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ที่หลำกหลำย และ
สำมำรถน ำไปใช้เพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำได ้

2. ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำร
ศึกษำให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ที่หลำกหลำย และ
สำมำรถน ำไปใช้เพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำได ้

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ
ที่ 2 (2.1, 2.2, 

2.3)  

2. ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำย และ
สำมำรถน ำไปใช้เพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำได ้  
ระดับดเีลิศ 

2. ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำย และ
สำมำรถน ำไปใช้เพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำได ้   
ระดับดับเลิศ 

2. ส่งเสริมและพัฒนำ
ศักยภำพครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำย และ
สำมำรถน ำไปใช้เพื่อ
พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำได ้   
ระดับดเีลิศ 

 

 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 10. โครงกำร
พัฒนำสภำพ 
แวดล้อมทำง
กำยภำพและ
สังคมที่เอ้ือต่อ 
กำรเรียนรู้ 
 

1. จัดห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัตกิำร อำคำร
เรียนอำคำรประกอบ
มั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพ
ใช้กำรได้ดี สภำพ 
แวดลอ้มร่มร่ืนและมี
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน 

1. จัดห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติกำร อำคำร
เรียนอำคำรประกอบ
มั่นคง สะอำดและ
ปลอดภัย มีสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพ
ใช้กำรได้ดี สภำพ 
แวดลอ้มร่มร่ืนและมี
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน   ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 2 (2.4) 

1. จัดห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติกำร อำคำรเรียน
อำคำรประกอบมั่นคง 
สะอำดและปลอดภัย มี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้
กำรได้ดี สภำพ 
แวดลอ้มร่มร่ืนและมี
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน   ระดับดีมำก 

1. จัดห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติกำร อำคำรเรียน
อำคำรประกอบมั่นคง 
สะอำดและปลอดภัย มี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้
กำรได้ดี สภำพ 
แวดลอ้มร่มร่ืนและมี
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน   ระดับดีเลิศ 

1. จัดห้องเรียน ห้อง 
ปฏิบัติกำร อำคำรเรียน
อำคำรประกอบมั่นคง 
สะอำดและปลอดภัย มี
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
พอเพียง อยู่ในสภำพใช้
กำรได้ดี สภำพ 
แวดลอ้มร่มร่ืนและมี
แหล่งเรียนรู้ส ำหรับ
ผู้เรียน   ระดับดีเลิศ 

งบประมำณ 
73,600 บาท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำงธรำภรณ์  จิตรสม 
และ นำยกิ่งศักดิ์   

สำรสม 

 
 
 

 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  
 

2. จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยและควำม
ปลอดภัยของผูเ้รียน  

2. จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภำพ
อนำมัยและควำม
ปลอดภัยของผูเ้รียน   
ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 2 (2.4) 

2. จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
และควำมปลอดภัยของ
ผู้เรียน  ระดับดีมำก 

2. จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
และควำมปลอดภัยของ
ผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 

2. จัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภำพอนำมัย
และควำมปลอดภัยของ
ผู้เรียน  ระดับดีเลิศ 

 

3. จัดห้องสมุดที่
พร้อมให้บริกำร
หนังสือ สื่อ 
สำรสนเทศ และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศทีเ่อือ้ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

3. จัดห้องสมุดที่
พร้อมให้บริกำร
หนังสือ สื่อ 
สำรสนเทศ และ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศทีเ่อือ้ให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม   
ระดับดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 2 (2.4) 

3. จัดห้องสมุดที่พร้อม
ให้บริกำรหนังสือ ส่ือ 
สำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม ระดับดี
มำก 

3. จัดห้องสมุดที่พร้อม
ให้บริกำรหนังสือ สื่อ 
สำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม  ระดับ
ดีเลิศ 

3. จัดห้องสมุดที่พร้อม
ให้บริกำรหนังสือ สื่อ 
สำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศที่
เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมระดับดี
เลิศ 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
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ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  
 

4. จัดห้องเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีควำม
พร้อม มอีินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักค้นคว้ำหำควำมรู้
ด้วยตนเอง  

4. จัดห้องเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีควำม
พร้อม มอีินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักค้นคว้ำหำควำมรู้
ด้วยตนเอง  ระดับดี
เลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 2 (2.4) 

4. จัดห้องเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีควำม
พร้อม มอีินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง  ระดับดีมำก 

4. จัดห้องเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีควำม
พร้อม มีอินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง  ระดับดีมำก 

4. จัดห้องเทคโนโลยี
สำรสนเทศที่มีควำม
พร้อม มอีินเตอร์เน็ต
ควำมเร็วสูง ที่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จัก
ค้นคว้ำหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง  ระดับดีมำกก 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
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พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

 11 โครงกำร
ส่งเสริมควำม 
สัมพันธ์กับชุมชน 
 

1. คณะกรรมกำร                 
สถำน ศึกษำรู้และ
ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่
ระเบียบก ำหนด  

1. คณะกรรมกำร สถำน  
ศึกษำรู้และปฏิบัติ
หน้ำทีต่ำมที่ระเบียบ
ก ำหนด  ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 3 

1. คณะกรรมกำร สถำน 
ศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ระเบียบก ำหนด  
ระดับดเีลิศ 

1. คณะกรรมกำร สถำน 
ศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ระเบียบก ำหนด  
ระดับดีเลิศ 

1. คณะกรรมกำร สถำน 
ศึกษำรู้และปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ระเบียบก ำหนด  
ระดับดเีลิศ 

งบประมำณ 
2,500  บาท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำงสำวนภสร คุณ
ประเสริฐ และนำย

วิโรจน์  ผำสุข 

2. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำก ำกับ
ติดตำม ดแูล และ
ขับเคลือ่นกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำให้
บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย 

2. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำก ำกับ
ติดตำม ดแูล และ
ขับเคลือ่นกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำให้
บรรลผุลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย  ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 3 

2. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำก ำกับติดตำม 
ดูแล และขบัเคลือ่นกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย  ระดับดเีลิศ 

2. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำก ำกับติดตำม 
ดูแล และขบัเคลือ่นกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย  ระดับดเีลิศ 

2. คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำก ำกับติดตำม 
ดูแล และขบัเคลือ่นกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ให้บรรลุผลส ำเร็จตำม
เป้ำหมำย  ระดับดเีลิศ 

3. ผู้ปกครองและชุมชน
เขำ้มำมีสว่นร่วมในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ 

3. ผู้ปกครองและชุมชน
เขำ้มำมีสว่นร่วมในกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ  
ระดับดเีลิศ 

มำตรฐำนที่ 2 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 3 

3. ผู้ปกครองและชุมชนเขำ้
มำมีสว่นร่วมในกำรพฒันำ
สถำนศึกษำ  ระดับดเีลิศ 

3. ผู้ปกครองและชุมชนเขำ้
มำมีสว่นร่วมในกำรพฒันำ
สถำนศึกษำ  ระดับดเีลิศ 

3. ผู้ปกครองและชุมชนเขำ้
มำมีสว่นร่วมในกำรพฒันำ
สถำนศึกษำ  ระดับดเีลิศ 
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กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริม
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 

12. โครงกำร
พัฒนำกระบวน 
กำรจัดกำรกำร
เรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 
 
 

1. พัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

1. พัฒนำ
กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

มำตรฐำนที่ 3 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1, 2, 3 

1. พัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ  ระดับดเีลิศ 

1. พัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ระดับดีเลิศ 

1. พัฒนำกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  
ระดับดีเลศิ 

งบประมำณ 
45,000 บาท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำยกิ่งศักดิ์  สำรสม  
และ นำงสำวกำญจนำ  

ซำติ้ว 

2. จัดกระบวน กำร
เรียนกำรสอนที่สร้ำง
โอกำสให้ผู้เรียนทกุ
คนมีส่วนร่วม 

2. จัดกระบวน กำร
เรียนกำรสอนที่สร้ำง
โอกำสให้ผู้เรียนทกุ
คนมีส่วนร่วม 

มำตรฐำนที่ 3 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1, 2, 3 

2. จัดกระบวน กำร
เรียนกำรสอนที่สร้ำง
โอกำสให้ผู้เรียนทกุคน
มีส่วนร่วม  ระดับดี
เลิศ 

2. จัดกระบวน กำรเรียน
กำรสอนที่สร้ำงโอกำส
ให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วน
ร่วม  ระดับดีเลิศ 

2. จัดกระบวน กำร
เรียนกำรสอนที่สร้ำง
โอกำสให้ผู้เรียนทกุคน
มีส่วนร่วม  ระดับดีเลิศ 

3. จัดกำรเรียนกำร
สอนให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

3. จัดกำรเรียนกำร
สอนให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
 

มำตรฐำนที่ 3 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1, 2, 3 

3. จัดกำรเรียนกำร
สอนให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและ
ท้องถิ่น  ระดับดีเลิศ 

3. จัดกำรเรียนกำรสอน
ให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชนและทอ้งถิ่น  
ระดับดีเลิศ 

3. จัดกำรเรียนกำร
สอนให้สอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนและ
ระดับดีเลิศ 
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  4. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบ 
สนองควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัด และควำมสนใจ
ของผู้เรียน 

4. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบ 
สนองควำมต้องกำร 
ควำมสำมำรถ ควำม
ถนัด และควำมสนใจ
ของผู้เรียน 

มำตรฐำนที่ 3 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1, 2, 3 

4. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบ สนองควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน ระดับ
ดีเลิศ 

4. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบ สนองควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน  ระดับ
ดีเลิศ 

4. เพื่อจัดกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบ สนองควำม
ต้องกำร ควำมสำมำรถ 
ควำมถนัด และควำม
สนใจของผู้เรียน  ระดับ
ดีเลิศ 

 

5. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

5. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียน ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
จนสรุปควำมรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

มำตรฐำนที่ 3 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1, 2, 3 

5. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที ่
ให้ผู้เรียน ได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง จนสรุป 
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ระดับดีเลิศ 

5. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที ่
ให้ผู้เรียน ได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง จนสรุป 
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ระดับดีเลิศ 

5. สนับสนุนให้ครูจัด
กระบวนกำรเรียนรู้ที ่
ให้ผู้เรียน ได้ลงมือ 
ปฏิบัติจริง จนสรุป 
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง 
  ระดับดีเลิศ 

 

 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย 
งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  
 

6.นิเทศภำยในก ำกับ  
ติดตำมตรวจสอบ 
และน ำผลไป 
ปรับ ปรุงกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
 

6.นิเทศภำยในก ำกับ  
ติดตำมตรวจสอบ 
และน ำผลไป 
ปรับ ปรุงกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 
 

มำตรฐำนที่ 3 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1, 2, 3 

6.นิเทศภำยในก ำกับ  
ติดตำมตรวจสอบ 
และน ำผลไป 
ปรับปรุงกำรเรียน 
กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ  ระดับดี
เลิศ 
 

6.นิเทศภำยในก ำกับ  
ติดตำมตรวจสอบ และ
น ำผลไปปรับปรุง 
กำรเรียน กำรสอนอย่ำง
สม่ ำเสมอ  ระดับดีเลิศ 
 

6.นิเทศภำยในก ำกับ  
ติดตำมตรวจสอบ และ
น ำผลไปปรับปรุง 
กำรเรียน กำรสอน
อย่ำงสม่ ำเสมอ  ระดับ
ดีเลิศ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
ภายในให้มี
ประสิทธิผล 
 

13. โครงกำร
พัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยใน 
 

1. จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

1. จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภำพ
ภำยในสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 4 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1 

1. จัดให้มีระบบประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ  ระดับดมีำก 

1. จัดให้มีระบบประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ   ระดับดีเลิศ 

1. จัดให้มีระบบประกัน
คุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำ   ระดับดีเลิศ 

งบประมำณ 
2,400 บาท 

 
ผู้รับผิดชอบ 

นำงลำวัลย์  อุระ
ศิลป์  และ 

นำงสำวนภสร  
คุณประเสริฐ 

2. จัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่ง
พัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

2. จัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่ง
พัฒนำคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 4 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1 

2. จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของ ระดับดี
มำก 

2. จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  ระดับดีเลิศ 

2. จัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมแผนพัฒนำกำรจัด
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่มุ่งพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ   ระดับดีเลิศ 

3. จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

3. จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำร
บริหำรจัดกำรเพือ่
พัฒนำคุณภำพ
สถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 4 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1 

3. จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพือ่พัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ  
ระดับดมีำก 

3. จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพือ่พัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ  
ระดับดีเลิศ 

3. จัดระบบข้อมูล
สำรสนเทศและใช้
สำรสนเทศในกำรบริหำร
จัดกำรเพือ่พัฒนำ
คุณภำพสถำนศึกษำ 
  ระดับดีเลิศ 

 

 
 
 
โครงการและกิจกรรมตามกลยุทธ์ของโรงเรียนพร้อมเป้าหมายและงบประมาณ(ต่อ) 
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กลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด

ความส าเร็จ 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ./ประเด็น
พิจารณา) 

เป้าหมาย งบประมาณ/
ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

  
 

4. ติดตำมตรวจสอบ 
และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ 

4. ติดตำมตรวจสอบ  
และประเมินคุณภำพ 
ภำยในตำมมำตรฐำน 
กำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำ 

มำตรฐำนที่ 4 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1 

4. ติดตำมตรวจสอบ 
และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ   ระดับดี
มำก 

4. ติดตำมตรวจสอบ 
และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  ระดับดีเลิศ 

4. ตดิตำมตรวจสอบ 
และประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ   ระดับดีเลิศ 

 

5. น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพทั้งภำยใน
และภำยนอกไปใช้
วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง 

5. น ำผลกำรประเมิน 
คุณภำพทั้งภำยใน
และภำยนอกไปใช ้
วำงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง 

มำตรฐำนที่ 4 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1 

5. น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง   ระดับดี
มำก 

5. น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง   ระดับดี
เลิศ 

5. น ำผลกำรประเมิน
คุณภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกไปใช้วำงแผน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
อย่ำงต่อเน่ือง   ระดับดี
เลิศ 

6. จัดท ำรำยงำน
ประจ ำปีที่เป็น
รำยงำนกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน 

6. จัดท ำรำยงำน 
ประจ ำปีที่เป็น 
รำยงำนกำรประเมิน 
คุณภำพภำยใน 

มำตรฐำนที่ 4 
ประเด็นพิจำรณำ

ที่ 1 

6. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี
ที่เปน็รำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน   
ระดับดมีำก 

6. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี
ที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน   
ระดับดีเลิศ 

6. จัดท ำรำยงำนประจ ำปี
ที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน   
ระดับดีเลิศ 

 



 

 
 
 

 

ส่วนที่ 5 

การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
 

  เพ่ือให้แผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำย พันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด 
ควรมีกำรสร้ำงเครื่องมือ กลไกบุคคล/คณะบุคคลติดตำมวัดและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

1. กำรจัดให้มีส่วนร่วมจำกคณะครู ผู้แทนนักเรียน/ผู้ปกครอง คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
ในกำรร่ำงและจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและครอบคลุมทุกกลุ่มคณะ 

2. กำรจัดให้มีกลไกกำรประสำนแผนงำนและกลยุทธ์ต่ำงๆภำยในแผน กำรก ำหนด 
บุคคลหรือคณะบุคคลร่วมรับผิดชอบกำรด ำเนินงำนในแต่ละกลยุทธ์ 

3. กำรสร้ำงหรือทบทวนควำมรู้ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรวำงแผน กำรจัดท ำแผน 
กำรด ำเนินงำนตำมแผนและกำรประเมินตนเองพร้อมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในส่วนที่รับผิดชอบแก่คณะครู 

4. กำรจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยได้ทรำบสำระส ำคัญอย่ำง 
ง่ำยๆของแผน ตลอดทั้งภำพแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน 

5. กำรจัดให้มีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้ประโยชน์ในกำร 
ปรับปรุงกิจกรรม โครงกำร กิจกรรมหลัก เป้ำหมำยและตัวชี้วัดควำมส ำคัญ ให้สอดคล้องและทันกับสภำพที่มี
อยู่แล้วจริง 

6. มีกำรพัฒนำสมรรถนะและศักยภำพของคณะครูในกำรน ำแผนสู่กำรปฏิบัติ 
7. มีเวทีหรือจัดให้มีกำรประชุมทำงวิชำกำรหรือประชุมย่อยที่มีกำรน ำและเปิดโอกำสให้ 

มีกำรพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหำ และแนวปฏิบัติในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผน 

8.  มีกำรปรับปรุงเชื่อมโยงกับนโยบำยและแผนพัฒนำกำรศึกษำของหน่วยงำนต้นสังกัด 
หรือส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องรำยปีเสมอ 

9.  มีกำรปรับปรุงพฤติกรรมของผู้บริหำร ให้มีคุณลักษณะตำมวิสัยทัศน์ที่ก ำหนด และมี 
ควำมเป็นผู้น ำที่จะน ำโรงเรียนไปสู่วิสัยทัศน์ได้จริง พร้อมทั้งเป็นผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงในรูปแบบกำรคิดริเริ่ม
ตัวอย่ำงงำนหรือวิธีกำรท ำงำนอย่ำงง่ำยและเกิดผลดีในทำงปฏิบัติแก่คณะครูเสมอ 

10.  มีควำมพยำยำมหรือมีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ทั้งส่วนของผู้บริหำรและคณะ 
ครูตำมท่ีก ำหนดไว้ในแผน 

11.  มีควำมพยำยำมหรือมีกำรชักจูง ก ำกับให้นักเรียนเกิดกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก ำหนดไว้ 
ในแผน 

12.  มีกำรประสำน กำรสนับสนุน กำรจัด กำรหว่ำนล้อมให้เกิดควำมร่วมมือหรือข้อตกลง 
ในกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและองค์กรสถำบันอื่น ตำมที่ก ำหนดไว้ในแผน 

13.  มีกำรติดตำม วัดและประเมินผลแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 
(1) ติดตำมควำมก้ำวหน้ำประจ ำปี  เป็นกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของตัวชี้วัดในแต่ 

ละกลยุทธ์ เพ่ือตรวจสอบถึงผลงำนที่เกิดขึ้นจริง เปรียบเทียบกับเป้ำหมำยที่ก ำหนด อันจะน ำไปสู่กำรทบทวน
ปรับปรุง แก้ไขเป้ำหมำยและกลยุทธ์ให้มีควำมเหมำะสมต่อไป 

(2) กำรวัดและประเมินผลในระยะครึ่งแผน เป็นกำรประเมินผลในช่วง 2 ปีกำรศึกษำ 
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แรกของแผน คือ เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 2563 เพ่ือทบทวนผลควำมก้ำวหน้ำและปัญหำอุปสรรค รวมทั้ง
ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย หรือเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

(3) กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน เป็นกำรประมวลผลแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 3 
 ปี เมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 2565  เพ่ือสรุปผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ พิจำรณำผลสัมฤทธิ์ของงำนที่เกิดขึ้น
ตลอดช่วงเวลำ 3 ปีกำรศึกษำ และเพ่ือใช้เป็นฐำนข้อมูลหลักในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566-2568 

14.   กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำ               
ปีกำรศึกษำ 
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ภาคผนวก 
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ค ำสั่งโรงเรียนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  
ที่         / 2563 

เรื่อง กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
ของโรงเรียนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว   ปีกำรศึกษำ 2563-2565 

 
 

ด้วยโรงเรียนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว   มีควำมมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำนักเรียน 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจและสติปัญญำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมและควำมพอเพียง
ในกำรด ำรงชีวิต มีจิตอำสำในกำรบริกำรและช่วยเหลือสังคม มีควำมรอบรู้มีทักษะกำรคิด ทักษะกำรท ำงำน 
ทักษะทำงสังคม และสมรรถนะทำงวิชำชีพตำมมำตรฐำนอำชีพ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสถำน
ประกอบกำรเป็นบุคคลที่มีคุณภำพมำตรฐำน มีงำนท ำและด ำรงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่ำงมีควำมสุข  

ดังนั้นเพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำว 
โรงเรียนจึงได้จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (ปีกำรศึกษำ 2563-2565) ระยะ 3 ปีขึ้น เพื่อเป็น
เครื่องมือในกำรขับเคลื่อนคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนมุ่งสู่เป้ำหมำยเดียวกัน โดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของ
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตอบสนองควำมต้องกำร
ของทุกฝ่ำย โรงเรียนจึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ดังนี้ 
 1. นำงธรำภรณ์  จิตรสม   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน  ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยกิ่งศักดิ์  สำรสม ครู วิทยฐำนะช ำนำญกำรพิเศษ      รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำงลำวัลย์  อุระศิลป์ ครู วิทยฐำนะช ำนำญกำร  กรรมกำร 
          4. นำงวรรณำ  พุฒละ ครู วิทยฐำนะช ำนำญกำร  กรรมกำร 
 5 .นำงสำวกำญจนำ  ซำติ้ว ครูผู้ช่วย  กรรมกำร  
   6. นำยวิโรจน์  ผำสุข เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร  กรรมกำร 
 7.นำงสำวนภสร  คุณประเสริฐ พนักงำนรำชกำร       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  

1. วิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของโรงเรียน 
2. ประเมินสถำนภำพของโรงเรียน 
3. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของโรงเรียน(ฉบับร่ำง) 
4. จัดประชุม ครู บุคลำกร นักเรียน/นักศึกษำ ผู้ปกครอง ชุมชนและสถำนประกอบกำร เพ่ือ

พิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำร 
5. จัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน ระยะ 3  ปี ตำมควำมต้องกำรของทุกฝ่ำย (ฉบับสมบูรณ์) 
6. ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโรงเรียน พิจำรณำเห็นชอบแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
7. เสนอแผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้ควำมเห็นชอบ 
8. ประชำสัมพันธ์แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยทรำบและ

น ำไปสู่กำรปฏิบัติจริง 
ขอให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบและบรรลุผลส ำเร็จ 

สั่ง ณ วันที่    4  เดือนพฤษภำคม   พ.ศ. 2563 
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               (นำงธรำภรณ์  จิตรสม) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว 
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การให้ความเห็นชอบเอกสาร 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   

โรงเรียนค าหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  พ.ศ. 2563-2565 
 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนโรงเรียนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว   ครั้งที ่  /2563
เมื่อ วันที่ 22 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2563 ได้พิจำรณำแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำ
โรงเรียนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  พ.ศ. 2554-2556 แล้ว     

เห็นชอบและให้ด ำเนินกำรตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของสถำนศึกษำโรงเรียนค ำหัวช้ำง
โนนตุ่นป่ำมะนำว  พ.ศ. 2554-2556 

 
 

          (ลงชื่อ)  ......................................................... 
                                   (นายสายหยุด  ถมมา) 

                                ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน   
                                   โรงเรียนค ำหัวช้ำงโนนตุ่นป่ำมะนำว  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


