
 

 

 

 

 

 

 

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา    ๒๕๖๒-๒๕๖๕  

 

 

 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น   เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



                                                                                   ค าน า 
 
                     แผนพฒันาสถานศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ของโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย 
ฉบบัน้ีเป็นเคร่ืองก าหนดทิศทางด าเนินงานของโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือก าหนด
ผลส าเร็จของการด าเนินงานตามระบบงบประมาณที่มุ่งเนน้ผลงาน ในการจดัท าแผนปฏิบตัิการ ของ
โรงเรียน ไดม้ีการปฏิบตัิตามล าดบัขั้นตอน โดยเร่ิมตั้งแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษา เครือข่ายผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า  และครู ชมรมครูเก่า ชุมชนและคณะกรรมการนกัเรียน ไดร่้วม
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก (SWOT)    ก าหนดวิสัยทศัน์พนัธกิจ เป้าประสงคค์ุณลกัษณะ
ที่พึงประสงคข์องนกัเรียนและจดัท ากรอบยทุธศาสตร์ของโรงเรียน มีแนวทางปฏิบตัิเพื่อน าไปสู่ทิศทางที่
ตอ้งการโดยการขบัเคลื่อนที่ยึดสถานศึกษา เป็นฐาน (School Base Management : SBM) 
                       โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ยขอขอบคณุคณะท างาน  บุคลากรภายในโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา นกัเรียน ผูป้กครอง ตลอดจนผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมเป็นอยา่งดี โดย
มุ่งหวงั ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนให้ด าเนินไปในทิศทางที่ถูกตอ้ง สนองความตอ้งการของผูเ้รียน
และทอ้งถิ่นอยา่ง แทจ้ริงโดยพฒันาระบบบริหารจดัการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสร้างนกัคิด จิตอ าส า 
 
 
                                                                                          (นายทิพวฒัน์  ริยะ)  
                                                                        ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              ค าเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                            โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  
                      คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  มีมติเห็นชอบแผน
กลยทุธ์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒-๒๕๖๕   ของโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของ
คณะครูและ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  และเห็นวา่เป็น
ประโยชน์แก่นกัเรียนและโรงเรียนเป็นอยา่งมาก  คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบา้นหนอง
แสงโคกนอ้ย จึงขอขอบคุณ คณะท างานแผนกลยทุธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของโรงเรียนบา้นหนองแสง
โคกนอ้ยทุกท่าน 

 
 
                                                                                            (นายวิรัตน์  ละนอ้ย) 
                                                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                                                                 โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         สารบัญ  
ค าน า                                                                                                                                       หนา้ 
ส่วนที่ ๑ สภาพปัจจุบนัของโรงเรียน  
               - ขอ้มูลทัว่ไป                                                                                                              ๑  
               - ภาพรวมของโรงเรียน                                                                                               ๒ 
               - สภาพและความพร้อมของบุคลากร                                                                          ๕ 
               - สภาพการบริหารงาน                                                                                                ๖ 
               - สภาพการจดัการศึกษา                                                                                              ๘ 
ส่วนที่ 2 สถานภาพของโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย 
               - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน                                                                     ๑o 
               - ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก                                                                   ๑๑  
ส่วนที่ 3 ทิศทางของโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย 
               - วิสัยทศัน์                                                                                                                   ๑๓  
               - พนัธกิจ                                                                                                                     ๑๓ 
               - เป้าหมาย                                                                                                                   ๑๓  
               - อตัลกัษณ์                                                                                                                  ๑๓ 
               - เอกลกัษณ์                                                                                                                 ๑๓ 
               - กลยทุธ์โรงเรียน กลยทุธ์ระดบัองคก์ร กรอบแผนกลยทุธ์                                        ๑๔ 
ส่วนที่ ๔  โครงสร้างแผนงานและโครงการ                                                                             
               - โครงสร้างแผนงานและโครงการ                                                                             ๒๔  
ส่วนที่ ๕  การบริหารแผนสู่การปฏิบตัิ 
               - ปัจจยัแห่งความส าเร็จ                                                                                               ๔๖ 
               - บทบาทหนา้ที่ของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัแผน                                                                      ๔๘  
               - รายละเอียดการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในโรงเรียน                     ๕๑ 

ภาคผนวก 

               ➢ ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
               ➢ ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                          

 

 

 



 

                                                                        ส่วนที่  ๑ 
                                                        สภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
                                                    
๑.  ข้อมูลทั่วไป  
                 
                                โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  ไดด้ าเนินการจดัการเรียนการสอนในระดบัปฐมวยั ถึงระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้  ศึกษาตามแนวนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ และ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 
๒๕๔๒  โดยมุ่งเนน้ให้ ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองเต็มตามศกัยภาพ มีคุณลกัษณะพึงประสงคต์าม
มาตรฐานสากล และสามารถน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากร พร้อมทั้งบูรณาการใน กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นผูท้ี่ เก่ง  ดี และด ารง
ชีพอยูอ่ยา่งมีความสุข ตลอดจน มีศกัยภาพในการเป็นพลโลก (World Citizen) เพื่อให้การด าเนินงานใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปตรงตามเป้าหมาย ของการศึกษา และเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ผูใ้ชบ้ริการ โรงเรียนไดจ้ดัท า “แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  ปี
การศึกษา  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ” โดยไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกนัวิเคราะห์พิจารณาสภาพปัจจุบนั 
และปัญหาสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการ ด าเนินงานของ
โรงเรียน สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนไดว่้าสภาพแวดลอ้มภายนอกมลีกัษณะ เอื้อต่อการพฒันา
สภาพแวดลอ้มภายในยงัเป็นจุดแข็งในการปฏิบตัิงานเพื่อความส าเร็จสู่จุดมุ่งหมาย โรงเรียนมีโอกาสที่จะ
พฒันาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยอาศยัความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในดา้นการบริหาร  ผูป้กครองและครู และศิษยเ์ก่า โรงเรียนให้การสนบัสนุนในดา้นการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา โรงเรียนมีปัจจยัทางดา้นโครงสร้างและ นโยบายที่ดีการให้บริการและผลผลิตมี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน  สภาพการเงินในโรงเรียนไม่
เป็นอุปสรรค  มีบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มทีร่่มร่ืน แต่ยงัมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาตอ้งแกไ้ข คือการจดัหา
ส่ือและอุปกรณ์การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน 
รวมทั้งการใชป้ระโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิ่นให้มากขึ้น ตลอดจนการบริหารจดัการจะตอ้งเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้สูงขึ้น เพ่ือมุ่งสร้างนกัคิด จิตอาสา  
                  ในการจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู นกัเรียน และผูป้กครอง ศิษยเ์ก่า โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย และบุคลากรอื่น ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเป็นอยา่งดีจึงถือว่าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เป็นเคร่ืองมือ
ในการก าหนดผลส าเร็จการด าเนินงาน และเป็นแนวทางในการก าหนดยทุธศาสตร์แบบเชิงรุกในการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป                                                   

๑ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



๒.  ภาพรวมของโรงเรียน (School Profile)  
         - ประวตัิของโรงเรียน 
           โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ยแยกออกจากโรงเรียนบา้นพระคือ (พระคือวิทยาคาร) เมื่อวนัที่ ๑๔  
พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕o๒  โดยคณะครูโรงเรียนบา้นพระคือ ก านนั ผูใ้หญ่บา้นและชาวบา้นหนองแสง   หมู่
ที่ ๑๒ บา้นหนองแสง  หมู่ที่ ๔  บา้นโคกนอ้ย  ต าบลพระลบั อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น ไดร่้วมกนั
บริจาคเงินสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ ขนาด  ๒ ห้องเรียน ส้ินเงินค่าก่อสร้าง  ๘,๒๕๘  บาท ในพ้ืนที่
ระหว่างบา้นหนองแสงกบับา้นโคกนอ้ย   จ านวน ๕ ไร่ ๓  งาน ๑๘  ตารางวา     ซ่ึงซ้ือขายจากนายเสวย 
ละนอ้ย   นายค าพุ  ดาตุ่ย  และนายสา  พุดซ้าย  เป็นเงิน  ๑,๒oo  บาท เมื่อสร้างอาคารเรียนพอที่จะอาศยัได้
ก็ยา้ยนกัเรียนจากโรงเรียนบา้นพระคือมาเรียนจ านวน  ๑๒๓  คน  เป็นนกัเรียนชาย  ๖๗  คน นกัเรียนหญิง  
๕๖  คน  แต่งตั้งครูมาท าการสอน  ๓  คน  คือ นายวิจิตร  แสนมงคล  เป็นครูใหญ่ นายสมศรี  อาจค าภา 
และนายผอง  ติตะปัญ   เป็นครูประจ าชั้น เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๔ ท าพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวนัที่ ๑๕  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕o๒    โดยนายผดุงศกัด์ิ  รุจิรกุล  ศึกษาธิการ
อ าเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีตั้งช่ือโรงเรียนว่า “โรงเรียนบา้นหนองแสง” 
         พ.ศ.  ๒๕o๖ ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการจ านวน  ๑o,ooo  บาท  สร้างอาคารเรียนเพ่ิมเติมแลว้
เสร็จ 
         พ.ศ. ๒๕o๗ เปลี่ยนช่ือโรงเรียน “โรงเรียนบา้นหนองแสง (คุรุราษฎร์วิทยาคาร) 
         พ.ศ. ๒๕๑๓  ต่อเติมอาคารเรียนไปทิศตะวนัออก  1  ห้องเรียน  โดยใชง้บบ ารุงทอ้งที่ จ านวน   
๒o,ooo บาท  คณะครู ชาวบา้นสมทบ  ๑๖,๑๔o บาท และเปลี่ยนช่ือโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบา้นหนองแสง
โคกนอ้ย” 
         พ.ศ. ๒๕๑๔ ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการ จ านวน  ๖๔,ooo  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  
ป.๑ ฉ ขนาด  ๒  ห้องเรียน และร่วมกนัสร้างเสาธงฐานคอนกรีตเสาเหล็กเป็นเงิน  ๕,o๖o บาท   
         พ.ศ. ๒๕๑๕  ต่อน ้าประปาเขา้โรงเรียน นายวิจิตร  แสนมงคล ลาออกจากราชการถึงแต่งตั้ง 
นายสมศรี  อาจค าภา  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทนเมื่อวนัที่ ๑o  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕  มีครู  ๖  คน 
          พ.ศ. ๒๕๒๒  คณะครูและชาวบา้นไดร่้วมกนับริจาคสร้างร้ัวรอบโรงเรียน เป็นเงิน ๑๑,๔o๒ บาท 
         พ.ศ. ๒๕๒๓  ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการ  ๘๒๘,ooo  บาท สร้างอาคารเรียนคอนกรีดเสริม
เหล็ก แบบ ป.๑ ฉ  พ้ืนสูง ขนาด  ๓  ห้องเรียน    คณะครูและชาวบา้นร่วมกนัต่อเติมชั้นล่างเป็นเงิน   
๔o,ooo  บาท 
           พ.ศ. ๒๕๒๔   เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕  
           พ.ศ. ๒๕๒๖   เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
           พ.ศ. ๒๕๒๗  นายสมศรี  อาจค าภา  ลาออกจากราชการ ทางราชการไดแ้ต่งตั้ง นายเดชก าจร   
สิงหพร  มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทนเมื่อวนัที่  ๑๑  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗  มีครูท าการสอน  ๑๔  คน  
ช่วยราชการ  ๑  คน  มีนกัเรียน  ๓๙๑  คน  เป็นนกัเรียนชาย  ๑๘๙  คน  นกัเรียนหญิง  ๒o๒  คน 
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 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
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               พ.ศ. ๒๕๒๘   ทางราชการไดก้ าหนดต าแหน่งผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย จาก
ครูใหญ่เป็นอาจารยใ์หญ่ ตามค าส่ัง สปจ.ขอนแก่น ที่ ๑๔๒/๒๕๒๙  ตั้งแต่วนัที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๒๘ 
                พ.ศ. ๒๕๓o ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเอนกประสงคแ์บบ สปช.๒o๓/๒๖  
ขนาด ๑o  x ๑o   เมตร  ๑  หลงั  และสร้างส้วมแบบ  ๖o๑/๒๖  จ านวน ๑ หลงั  ๖  ที่  ที่ปัสสาวะ  ๑  ที่  
อาคารเรียนแบบ สปช.๑o๕/๒๙  ขนาด  ๖  ห้องเรียน  จ านวน ๑  หลงั  และร้ืออาคารเรียนหลงัที่ ๑ ตาม
กรมธนารักษอ์นุญาตให้ร้ือถอน แลว้สร้างโรงอาหารขนาด  ๗ x ๑๘  เมตร  ๑ หลงั 
                พ.ศ. ๒๕๓๑  ทางราชการไดย้า้ย นายเดชก าจร  สิงหพร  ไปด ารงต าแหน่งอาจารยใ์หญ่ที่
โรงเรียนอื่น  และยา้ยนายนภดล  เฉลิมมีประเสริฐ  มาแทนเมื่อวนัที่  ๒o  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๑ 
                 พ.ศ. ๒๕๓๒  ทางราชการไดย้า้ยนายนภดล  เฉลิมมีประเสริฐ  ไปด ารงต าแหนงอาจารยใ์หญ่ ที่
โรงเรียนอื่น  และไดย้า้ย นายประเสริฐ  ลีบ่อนอ้ย  มาเป็นอาจารยใ์หญ่แทน เมื่อวนัที่  ๑๖  พฤศจิกายน  
พ.ศ. ๒๕๓๒  มีขา้ราชการครูในโรงเรียนจ านวน  ๓๑  คน  เป็นชาย  ๘  คน  เป็นหญิง  ๒๓  คน  นกัการ
ภารโรง  ๑  คน  นกัเรียนจ านวนทั้งส้ิน  ๕๖๓  คน  เป็นชาย  ๒๘๑  คน  เป็นหญิง  ๒๘๒  คน 
                ในปีการศึกษา  ๒๕๓๕   ทางกระทรวงศึกษาธิการไดอ้นุมตัิให้โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย 
ท าการเปิดชั้นเรียนถึงชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑ ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในปี
แรกมีนกัเรียนจ านวน ๒ ห้องเรียนแยกเป็นนกัเรียนชาย  ๒๔ คนนกัเรียนหญิง ๒o คนรวมเป็น ๔๔  คน   
                ปีการศึกษา  ๒๕๓๖  เปิดเรียนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๒ 
                ปีการศึกษา  ๒๕๓๗  ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบ สปช. ๑o๕ /๒๖  ขนาด ๔ ห้องเรียน และไดเ้ปิดสอนถึงระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ชั้นมธัยมศึกษา 
ปีที่ ๑  มีนกัเรียน  ๕๗  คน   ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  ๒ มีนกัเรียน  ๓๗  คน   และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๓  มี
นกัเรียน ๔๗  คน รวมมีนกัเรียนของชั้นมธัยมศึกษา  ๑๔๑  คน มีผูช่้วยอาจารยใ์หญ่  ๒  คน 
                ปีการศึกษา  ๒๕๔o  ไดก้ าหนดต าแหนงอาจารยใ์หญ่เป็นผูอ้  านวยการและผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ ๒ 
คนเป็นผูช่้วยผูอ้  านวยการและไดเ้ขา้รับการอบรมตามหลกัสูตร ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัสูงรุ่นที่ ๗ จาก
สถานบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวนัที่  ๑-๒๖ ธนัวาคม  
พ.ศ.๒๕๔o 
                ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  ไดรั้บงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
แบบ สปช. ๑o๕ /๒๙  (ปรับปรุง ๒ ชั้น ใตถุ้นโล่ง)                 
               ปีการศึกษา  ๒๕๕๙   ไดรั้บงบประมาณเงินอุดหนุนอาหารกลางวนั จากเทศบาลต าบลพระลบั 
ปรับปรุงอาคารโภชนาการ    จ านวน   ๖๗,๖oo   บาท 
               ปีการศึกษา  ๒๕๖o   ไดรั้บงบประมาณบริจาคจากคณะครูและชุมชน จา้งเหมาปรับปรุงเทพ้ืน
และต่อเติมหลงัคากนัสาดอาคารวิทยบริการ จ านวน  ๑๒๗,๓๙o บาท 
               ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ ไดรั้บงบประมาณเงินอุดหนุนจากตน้สังกดั และเงินบริจาคจากคณะครูและ
ชุมชนจา้งเหมาปรับปรุงเทพ้ืนและต่อเติมอาคารสปช.๑o๕/๒๙(อาคารมธัยม)จ านวน ๑๘o,๓๗๕.๘๕ บาท 
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. . . 

                  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้
สถานศึกษา)   ปรับปรุงห้องปัญญาประดิษฐ์ จ านวน  ๕o,ooo บาท 
                   ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากกองทุนจีเอฟสร้างปัญญา จา้งเหมา
ปรับปรุงเทพ้ืนปูกระเบื้องและต่อเติมหลงัคากนัสาดอาคารชั้น ป.๑-๓  จ านวน  ๑๑๒,ooo บาท 
               เดือนกนัยายน พ.ศ. 2546 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย คณะกรรมการจาก
ส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี 
               เดือนกุมภาพนัธ์พ.ศ. 2549 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษารอบ ที่ 2 โดย
คณะกรรมการจากส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ การศึกษา (สมศ.) ผลการประเมิน
อยูใ่นระดบัดี 
                วนัที่  ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย
คณะกรรมการจากส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ การศึกษาคร้ังที่ ๓ (สมศ.) ผลการ
ประเมินของระดบัปฐมวยัอยูใ่นระดบัดีมาก ดว้ยคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๙๗ และ) ผลการประเมินของ
ระดบัพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัดี ดว้ยคะแนนเฉลี่ย ๘๑.๗๖  

ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน   
                                                                

                                                                     

 

สีประจ าโรงเรียน :  
           สี ฟ้า   หมายถึง  แหล่งก าเนิดความดี  
           สี ขาว  หมายถึง  คุณธรรม ความรับผิดชอบ 
คติธรรมของโรงเรียน    ปญญา   โลกสมึ  ปชโชโต   หมายความว่า   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก  
อกัษรยอ่ของโรงเรียน :   น.ค. 
ปรัชญาของโรงเรียน :     การเรียนเด่น   กีฬาดี   มีคารวะ   กลา้แสดงออก 
เอกลกัษณ์ :                    “ ผูน้ าดา้นหุ่นยนต ์” 
อตัลกัษณ์ :                     “ ยิม้ง่าย   ไหวส้วย ”       
   ท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน  
    ๑. นายวิจิตร  แสนมงคล                  พ.ศ. ๒๕o๒ – ๒๕๑๕  
    ๒. นายนายสมศรี  อาจค าภา            พ.ศ. ๒๕๑๕  - ๒๕๒๗  
    ๓. นายเดชก าจร  สิงหพร                 พ.ศ. ๒๕๒๗ – ๒๕๓๑ 
    ๔. นายนภดล  เฉลิมมีประเสริฐ       พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๒ 
    ๕. นายประเสริฐ  ลีบ่อนอ้ย             พ.ศ.  ๒๕๓๒ – ๒๕๕๗ 

. 

๔ 
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    ๖.  นายอร่าม  ลอยคลงั                    พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 
    ๗. นายทิพวฒัน์  ริยะ                       พ.ศ. ๒๕๖๑ – ปัจจุบนั 

๓.  สภาพและความพร้อมของบุคลากร  
      - บุคลากรของสถานศึกษา 
        (๑)  ขอ้มูลผูบ้ริหารสถานศึกษา 
               ช่ือผูอ้  านวยการสถานศึกษา   :    นายทิพวฒัน์  ริยะ      อาย ุ  ๔๕    ปี 
                โทรศพัท ์   o๘๕-๖๔๗๗๔๔๗    E-mail  address  : Hs๔mup@hotmail.com 
                 วุฒิการศึกษาสูงสุด    การบริหารการศึกษา   ศษ.ม. 
                  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนน้ีตั้งแต่   พฤศจิกายน    ๒๕๖๑  จนถึงปัจจุบนั 
         (๒)  จ านวนบุคลากร  

บุคลากร  ผูบ้ริหาร   
(รวมรองผอ.)  

ครูผูส้อน  พนกังาน
ราชการ  

ครูอตัราจา้ง  เจา้หนา้ที่อื่นๆ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ๑๑  ๑๑๕๕  --  ๑๑  ๒๒  
  
                      (๓)วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร  

บุคลากร  ต ่ากว่า 
ปริญญาตรี  

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก  รวม  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ๑๑  ๘๘  ๑๑oo  --  ๑๑๙๙  
  

             (๔)  ขอ้มูลบุคลาการโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย   

ที่ ช่ือ – สกุล วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 
๑. นายทิพวฒัน์  ริยะ กศ.ม.(บริหารการศึกษา) ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
๒.  นายสากล  สิทธิโคตร ศศ.น. (การพฒันาชุมชน) ครูช านาญการพิเศษ 
๓. นางนงนุช  พระวงศ์ กศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน) ครูช านาญการพิเศษ 
๔. นางบรรจง  บุตรทา ค.ม. (วิจยัและประเมินผลทางการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ 
๕. นางสุกลัยา  ภูมิขนัธ์ กศ.บ.(สังคมศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ 
๖. นางผ่องศรี  ชนะบุญ กศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน) ครูช านาญการพิเศษ 
๗. นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย ค.ม. (วิจยัและประเมินผลทางการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ 
๙. นางร าพรรณ  เกิดศกัด์ิ ณ แวงนอ้ง กศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน) ครูช านาญการพิเศษ 
๙. นางพรพิสุทธ์ิ  มณีพิศุทธ์ิ กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ 
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๑o. นางมลาวลัย ์ นกหงษ ์ ค.ม. (วิจยัและประเมินผลทางการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ 
๑๑. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม ค.บ. (ภาษาองักฤษ) ครูช านาญการพิเศษ 
๑๒. นางณัฐพร  แตกหนองโน ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) ครูช านาญการพิเศษ 
๑๓. นางสาวรุ่งฤดี จนัดาศกัด์ิ  ครูช านาญการพิเศษ 
๑๔. นางพิศมยั  ชุมแวงวาปี ม.ธ.บ. (บริหารการจดัการ) ครู คศ.๑ 
๑๕. นางสาวสุกญัญา  เทียมกลาง ศษ.บ.(การศึกษาปฐมวยั) ครู คศ.๑ 
๑๖. นายวรัญญู  โสชาติ ศษ.บ. (พลศึกษา) ครู คศ.๑ 
๑๗. นางสาวปุณยนุช ทรัพยสิ์นพนัธ์ ศษ.บ.(คณิตศาสตร์ศึกษา) ครูผูช่้วย 
๑๘. นางสาวเมษา  โพธ์ิสุวรรณ ค.บ. (เคมี) ครูอตัราจา้ง 
๑๙. นางสาวปรียาดา  ทองบุ นิติศาสตร์บณัฑิต เจา้หนา้ที่ธุรการ 
๒๐. นายสถิตคุณ  ชาวเกวียน มธัยมศึกษาปีที่ ๖ นกัการภารโรง 

  
                   พ้ืนที่ในเขตบริการของโรงเรียนประกอบดว้ย  ๔  หมู่บา้น  คือ  บา้นหนองแสงหมู่ที่ ๑๒ 
และหมู่ที่  ๑๗  บา้นโคกนอ้ยหมู่ที่  ๔  และหมู่ที่  ๑๔  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ท านา ท าสวนและอกีส่วนหน่ึงท างานตามโรงงาน  ห้างร้าน บริษทัและสถานประกอบการในตวัเมือง
ขอนแก่น  เพราะเป็นพ้ืนที่ชานเมือง 
๔.  สภาพการบริหารงาน 
              สภาพการบริหารงาน  โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย บริหารงานโดยอาศยัหลกัการบริหาร
โดยใชโ้รงเรียนบา้นฐาน (School  Based  Management)  : SBM)  เป็นกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ส าคญั
ในการขบัเคลื่อนพฒันาประสิทธิภาพการจดัการศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาท าหนา้ทีก่  ากบั 
ส่งเสริม และสนบัสนุนภารกิจของสถานศึกษาทั้ง  ๔  ดา้น คือ   
                    ๑. งานดา้นวิชาการ   
                   ๒. งานดา้นงบประมาณ   
                    ๓. งานดา้นบริหารงานบุคคล   
                    ๔. งานดา้นบริหารทัว่ไป   
             ยทุธศาสตร์ที่ส าคญัในการบริหารยึดรูปแบบบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงเป็นหัวใจหรือหลกั
ส าคญัส าหรับการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับคุคล
หลายฝ่าย ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ไดแ้ก่ ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา 
นกัเรียน ผูป้กครองนกัเรียน ชุมชน ซ่ึงผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจ าเป็นอยา่งย่ิงที่จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และลกัษณะการบริหารซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจมายงั
สถานศึกษา และจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายต่อไป  

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

๖ 



โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้พัฒนาระบบการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจดังนี้ 
 

         แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
นายทิพวัฒน์  ริยะ 

 

ผู้ปกครองนักเรียน 
และกรรมการบริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

ด้านวิชาการ 

๑. นางนงนุช  พระวงศ ์
๒. นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
๓. นางพิศมยั  ชุมแวงวาปี 
๔. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม 
๕. นางณัฐพร  แตกหนองโน 
๖. นางสาวสุกญัญา  เทียมกลาง 

๗. นางสาวรุ่งฤดี จนัดาศกัดิ์  
 

 

ด้านงบประมาณ 

๑. นางร าพรรณ  เกิดศกัดิ์  
 ณ แวงน้อย 

๒. นางบรรจง  บุตรทา 

๓. นางมลาวลัย ์ นกหงส์ 

๔. นางเกษศิรินทร์  ธนไชย 

๕. นางสาวปุณยนุช  ทรพัยสิ์น
พนัธ ์

ด้านการบริหารงานบุคคล 

๑. นางสุกลัยา  ภูมิขนัธ ์

๒. นางมลาวลัย ์ นกหงษ ์

๓. นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย 

๔. นางสาวปรียาดา  ทองบ ุ
๕. นางสาวเมษา  โพธ์ิสุวรรณ 
 

ด้านบริหารทั่วไป 

๑. นายสากล  สิทธิโคตร 

๒. นางพรพิสุทธ์ิ  มณีพิสุทธ์ิ 

๓. นายวรัญญู  โสชาติ 
๔. นางพิศมยั  ชุมแวงวาปี 

๕. นางสาวปรียาดา  ทองบ ุ
๖. นางสาวสุกญัญา  เทียมกลาง 
 

 

๗ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



๕. สภาพการจัดการศึกษา 
                    โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  ไดจ้ดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ๓  ระดบั คือ ระดบัปฐมวยั  
ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     ๕.๑  ด้านปริมาณ    จ ำนวนนกัเรียน ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ทั้งหมด  ๑๘๔  คน (ขอ้มูล  ณ ๑o  มิ.ย.  
๒๕๖๒) 

ช้ัน จ านวนห้อง นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม(คน) 
อนุบาล ๑ ๑ ๒ ๒ ๔ 
อนุบาล ๒ ๑ ๔ ๒ ๖ 
อนุบาล  ๓  ๑ ๓ ๖ ๙ 
รวมอนุบาล ๓ ๙ ๑o ๑๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๘ ๗ ๑๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๙ ๒ ๑๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๗ ๑๓ ๒o 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๗ ๗ ๑๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๑๓ ๑๓ ๒๖ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๑o ๙ ๑๙ 
รวมระดับประถมศึกษา ๖ ๕๔ ๕๑ ๑o๕ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๑๕ ๖ ๒๑ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๖ ๑o ๑๖ 
มธัยมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๑๕ ๘ ๒๓ 
รวมระดับมัธยมศึกษา ๓ ๓๖ ๒๕ ๖๑ 

รวมทั้งส้ิน ๑๒ ๙๙ ๘๕ ๑๘๔ 
 
            โรงเรียนไดจ้ดัให้นกัเรียนทุกคนมีความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งบุคคลที่มีความพกพร่อง
และบุคคลทีม่ีความสามารถพิเศษ  เนน้การจดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริงมาก
ที่สุด ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได ้ท าเป็น รวมทั้งการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์มีจิตอาสา มีความรู้และความฉลาดทางดา้นเทคโนโลยี  ดา้นระบบบริหารจดัให้มีการ
ประกนัคุณภาพภายใน เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  โดยไดรั้บการ
ประเมินการศึกษาคร้ังที่ ๓ (สมศ.) ผลการประเมนิของระดบัปฐมวยัอยูใ่นระดบัดีมาก ดว้ยคะแนน
เฉลี่ย ๙๑.๙๗ และ) ผลการประเมินของระดบัพ้ืนฐานอยูใ่นระดบัดี ดว้ยคะแนนเฉลี่ย ๘๑.๗๖  
 

๘ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   



๕.๒  ด้านคุณภาพ 

                  นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย   ส่วนมากเป็นนกัเรียนที่อยูใ่นเขตพ้ืนที่บริการ 

นกัเรียนบางส่วนอาศยัอยูต่า  ยาย ปู่  ยา่  และบางส่วนยา้ยตามผูป้กครอง   นกัเรียนส่วนมากมีผลการเรียนอยู่

ในระดบัดี  ดงัน้ี  ร้อยละของนกัเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  แต่ละ

ราบวิชาในระดบั  ๓  ขึ้นไป  ระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑-๖  และชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓            

ชั้น จ ำนวน

นกัเรียน 

 

ภำษำไทย 

 
คณิตศำสตร์ 

 
วิทยำศำสตร์ 

 

สังคมฯ 

 

ประวตัิฯ 

 

สุขศึกษำ 

 

ศิลปะ 

 
กำรงำนฯ 

 

องักฤษ 

ป.๑ ๑o ๗๙.๑o ๘o.๕o ๗๘.๖o ๘๑.๑o ๗๗.๑o ๗๙.๘o ๘๓.๘o ๘๖.๑o ๗๖.oo 

ป.๒ ๒๑ ๗๗.๗๖ ๗๙.๔๒ ๗๘.๘๕ ๘๒.๓๘ ๘o.oo ๘๑.o๙ ๘๓.๓๓ ๗๘.๑๔ ๗๕.oo 

ป.๓ ๑๗ ๗๔.๖o ๗๗.๖o ๗๘.๖o ๗๙.๖o ๗๕.๘o ๗๗.๖o ๘๓.๔o ๗๘.๙o ๗๒.๗o 

ป.๔ ๒๙ ๓.๔๕ ๓๗.๙๓ ๑๗.๕๙ ๔๘.๒๘ ๓๗.๙๓ ๙๖.๕๕ ๙๖.๕๕ ๒๗.๕๙ - 

ป.๕ ๒o ๓๓.๓๔ ๔๔.๔๔ ๕๕.๕๕ ๓๑.๕๘ ๕o.oo ๑oo ๘๓.๓๔ ๗๗.๗๘ - 

ป.๖ ๒๓ ๔๗.๖๒ ๒๖.o๘ ๕๒.๑๘ ๕๗.๑๔ ๑๗.๓๙ ๑oo ๖๙.๕๗ ๓๓.๓๔ ๔.๓๕ 

ม.๑ ๑๗ ๗๖.๔๗ ๖๔.๗o ๕๘.๘๒ ๕๘.๘๒ ๗o.๕๘ ๗o.๕๘ ๗๖.๔๗ ๖๔.๗o ๗๖.๔๗ 

ม.๒ ๒๔ ๘๗.๕o ๘๗.๕o ๗๕.oo ๗o.๘๓ ๗๙.๑๖ ๘๗.๕o ๙๕.๘๓ ๖๖.๖๖ ๘๓.๓๓ 

ม.๓ ๒๒ ๘๑.๘๑ ๕๔.๕๔ ๕๔.๕๔ ๘๑.๘๑ ๘๖.๓๖ ๘๖.๓๖ ๕๙.o๙ ๗๒.๗๒ ๖๘.๑๘ 

รวม ๑๙๓ ๖๒.๔๑ ๖๑.๔๑ ๖๑.o๘ ๖๕.๗๓ ๖๓.๘๒ ๘๖.๖๑ ๘๑.๒๖ ๖๕.๑o ๕o.๖๗ 

 

๖. การเงินและงบประมาณ 
            การพฒันาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย งบประมาณในรอบ ๓  ปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  ดงัน้ี 

แหล่งที่มา ปี  ๒๕๕๙ ปี ๒๕๖o ปี ๒๕๖๑ รวม (บาท) 
๑. เงินอุดหนุน ๗๖,๗o๕ .o๙ ๑๑๖,๘๒๗ .o๓ ๓๓๖,๖๒๖ .๔๕ ๕๓o,๒๓๘ .๕๗ 
๒. โครงการเรียนฟรี 15 ปี ๒๗๖,๔๙๔ .๔๓ ๒๙๖,๘o๙ .๔๓ ๓oo,o๖๓ .๔๓ ๘๗๓,๓๖๗ .๒๙ 
๓. เงินบริจาคอื่นๆ ๗๙,๗๒๘ .๕๒ ๒๓,๑๘๓ .๙๓ ๔๘,๗๖๘.๓๙ ๑๕๑,๖๘o .๘๔ 

รวม ๔๓๓,oo๘ .o๔ ๔๓๖,๘๒o .๓๙ ๖๘๕,๔๕๘ .๒๗ ๑,๕๕๕,๒๘๖ .๗o 
 

๙ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



                                                                           ส่วนที่  ๒ 
                                          สถานภาพของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

               
                 สถานภาพของโรงเรียน การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน  ไดม้ีการจดัประชุมเชิง
ปฏิบตัิการ โดยมีครู และบุคลากรที่ เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเขา้ร่วมประชุม โดยการเนน้กระบวนการ
มีส่วนร่วม มีการให้ความรู้พร้อมกบั มีการร่วมกนัปฏิบตัิวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน เสนอผล
การวิเคราะห์ ใน  ๒  ประเด็น คือ 
               ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและผลการประเมินสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 
ปรากฏผล การวิเคราะห์ดงัน้ี 
              ๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของโรงเรียน 
พิจารณาจากปัจจยัดา้นโครงสร้างและ นโยบายโรงเรียน การบริการและผลผลิต ปริมาณและคุณภาพบุคคล 
ประสิทธิภาพทางการเงิน กระบวนการปฏิบตัิงาน และการบริหารจดัการ สรุปไดด้งัน้ี 
                 จุดแข็ง 
                 โรงเรียนไดเ้นน้ความส าคญัของการพฒันานกัเรียนและครูทุกระดบัชั้น มีการสร้างงานอยา่งเป็น
ระบบ ครูมะความตระหนกัและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตลอดจนชุมชนมีความส าคญัเขา้มามส่ีวนร่วม
ในการด าเนินงานและรับทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียน โดยผ่านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการประชาสัมพนัธ์ผ่านผูน้ าของหมู่บา้นทางหอกระจายข่าวของหมู่บา้น สรุปโดยรวมใน  ๓  ดา้น ดงัน้ี 
                ด้านที่เกี่ยวกับผู้เรียน 
            ๑. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกระดบัชั้นไดต้ามเกณฑม์าตรฐาน
ของหลกัสูตรสถานศึกษาที่โรงเรียนไดก้ าหนดไว ้
           ๒. นกัเรียนทุกคนผ่านเกณฑก์ารประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามทีก่  าหนดไวใ้นหลกัสูตร
สถานศึกษา 
          ๓. นกัเรียนมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอก 
           ๔. นกัเรียนรักสถานศึกษาของตนเอง มีความกระตือรือร้นและมีความสุขในการมาโรงเรียน 
           ๕. นกัเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีน ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มี
สุขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
           ๖. นกัเรียนเป็นผูม้ีคุณธรรมและรับผิดชอบ มีวิถีชีวิตตามแนวทางประชาธิปไตย 
           ๗. นกัเรียนมีทกัษะดา้นกีฬา ดา้นศิลปะ และทกัษะอาชีพเป็นอยา่งดี 
 
 
 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 

๑o 



                ด้านที่เกี่ยวกับครู 
            ๑. สถานศึกษามีครูที่มีวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถตรงกบังานทีไ่ดรั้บผิดชอบ  
            ๒. ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
            ๓. ครูจดับริการการศึกษาตามศกัยภาพนกัเรียนอยา่งหลากหลาย 
            ๔. ครูเป็นผูป้ระพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่นกัเรียน และผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
                ด้านที่เกี่ยวกับผู้บริหาร 
             ๑. ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าสูง มีวิสัยทศัน์ในการจดัการศึกษาให้ทนัการการเปลี่ยนแปลง  
            ๒. มีความเป็นประชาธิปไตย มีมนุษยสัมพนัธ์ มีการประสานงานกบัชุมชนและชุมชนให้ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดี และเป็นที่ยอมรับของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง 
             ๓. มีการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
             ๔. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ นวตักรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการ
ปฏิบตัิงาน 
                 จุดอ่อน 
               ๑. บุคลากรในโรงเรียนลดลงและมีบุคลากรใหม่ที่ขาดประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน 
              ๒. ขาดการบริหารการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
              ๓. ขาดกลยทุธ์ในการส่งเสริมคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน เช่น การอดออมยงัมีนอ้ย 
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการแสวงหาความรู้ ยงัไม่เป็นที่น่าพอใจ ตอ้งมีการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
              ๔. ขาดการบริหารการใชส่ื้อและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
              ๕. การบูรณาการการปฏิบตัิงานยงัไม่เกิดประสิทธิภาพ 
              ๖. การนิเทศติดตามและประเมินผลการพฒันาบุคลากรของโรงเรียนขาดความต่อเน่ือง 
         ๒. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกของโรงเรียน 
พิจารณาจากปัจจยัดา้นสังคมและ วฒันธรรมเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  สรุปไดด้งัน้ี 
                 จุดแข็ง 
               ๑. ชุมชน ผูป้กครอง เห็นความส าคญัของการศึกษา 
              ๒. สภาพแวดลอ้มเป็นแหล่งชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถิน่และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
               ๓. มีการคมนาคมและมีเทคโนโลยี ที่สะดวกในการติดต่อส่ือสารกบัองคก์รต่าง ๆ 
               ๔. มีระบบเครือข่ายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 
               ๕. หน่วยงานทางการศึกษาและองคก์รทอ้งถิ่น(เทศบาลต าบลพระลบั) สนบัสนุนปัจจยัต่าง ๆ ใน
การจดัการศึกษา 
               ๖. หน่วยงานทางราชการที่เก่ียวขอ้ง (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบา้นผือ ต าบลพระลบั อ าเภอ
เมืองขอนแก่น) ให้บริการสุขภาพนกัเรียนไดอ้ยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 

๑๑ 
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               จุดอ่อน 
             ๑. การใชส่ื้อและเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน 
             ๒. ความแตกต่างดา้นฐานะของผูป้กครองมีผลต่อความเสมอภาคดา้นการเรียนและการ พฒันาการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 
             ๓. สภาพครอบครัวที่ไม่เอื้อต่อการดูแลเอาใจใส่นกัเรียน 
             ๔. การเปลี่ยนแปลงนโยบายเก่ียวกบัการจดัการศึกษา 
             ๕. นโยบายลดอตัราก าลงัคนของภาครัฐมีปัญหาดา้นบุคลากร 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              ๑. สนบัสนุนให้มีการท าวิจยัควบคู่กบัการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
              ๒.ส่งเสริมการพฒันาการจดัเรียนการสอนของครู และการสอนแบบบูรณาการ และการใช้
แผนการจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นรูปธรรม 
              ๓. พฒันาระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน เช่น ให้นกัเรียนสามารถดูผลการเรียนไดจ้าก
คอมพิวเตอร์ 
               ๔. พฒันาครูในรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพความตอ้งการ จ าเป็นของโรงเรียนความตอ้งการ
ของครูอยา่งต่อเน่ือง 
               ๕. ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย  ICT  เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
               ๖. สนบัสนุนการนอ้มน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่วิถีชีวิตของนกัเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนให้มากขึ้น 
ความต้องการช่วยเหลือ 
                 ๑. งบประมาณในการใชจ่้ายค่าสาธารณูปโภคอยา่งพอเพียงกบัความตอ้งการ 
                 ๒. งบประมาณในการบ ารุงซ่อมแซมอยา่งพอเพียงและความตอ้งการของสถานศึกษา 
                 ๓. โรงเรียนมีความตอ้งการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทนัสมยัและมีจ านวนมากขึ้น 
เพื่อจะไดน้ ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
                 ๔. การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถดา้นการวิจยัในชั้นเรียน 
                 ๕. การส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดพ้ฒันาตนเองเพื่อให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นควบคู่ไปกบั
การพฒันาผูเ้รียน 
 

 

 

 
 

๑๒ 
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                                                                           ส่วนที่3 
                                                 ทิศทางของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

   
 ๑.  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  
                 วิสัยทศัน์ (Vision) เป็นภาพความส าเร็จของนกัเรียนหรือสถานศึกษาในอนาคต ที่อยากเห็นหรือ
อยากให้คนอื่นพูดถึงสถานศกึษาว่าเป็นอยา่งไร และที่ส าคญัวิสัยทศัน์เกิดจากการก าหนดร่วมกนัของทุก
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้งหรือผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย จึงก าหนดวิสัยทศัน์ ดงัน้ี 
                 “ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตาม
มารตฐานการศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มีความฉลาดทางดิจิทัล มจิีตส านึก
อนุรักษ์ภูมปัิญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข”  
๒.  พันธกิจ (Mission) 
          ๑. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
         ๒. จดักิจกรรมส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย ภายใตห้ลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
         ๓. ส่งเสริมนกัเรียนให้มีทกัษะการคิด พูดภาษาองักฤษได ้ใช ้ICT เป็น เนน้ความรู้สู่อาเซียน 
         ๔. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพฒันาทกัษะชีวิต ทกัษะอาชีพ และท างานร่วมกบัผูอ้ื่นได ้
          ๕. ปรับสภาพภูมิทศัน์ให้ร่มร่ืน สวยงาม น่าอยู ่
          ๖. บริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล  
๓.  เป้าหมาย (Goal) 
           ๑. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
           ๒. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษค์วามเป็นไทย 
           ๓. ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดและการน าความรู้ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 
           ๔. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
           ๕. สภาพภูมิทศัน์ภายในโรงเรียนร่มร่ืน สวยงาม น่าอยู ่และเอื้อต่อการจดัการเรียนการสอน 
           ๖. ครู นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ภาครัฐ องคก์รบริหารส่วนทอ้งถิ่น และเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมใน
การบริหาร 
๔. อัตลักษณ์ผู้เรียน                 “ยิม้ง่าย  ไหวส้วย” 
๕. เอกลักษณ์สถานศึกษา        “ผูน้ าดา้นหุ่นยนต”์ 
 
 

๑๓ 
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๖.  กลยทุธ์ (Strategy) 
 นโยบายที่ ๑  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

๑.  เสริมสร้างความมัน่คงของ
สถาบนัหลกั และการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข 

๑.๑ นอ้มน าแนวพระราชด าริ สืบสาน
พระราชปณิธานและพระบรมรา
โชบายดา้นการศึกษา หรือ ศาสตร์
พระราชา มาใชใ้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้อยา่งยัง่ยืน 

๑. สถานศึกษามีการบูรณาการ 
ศาสตร์พระราชา มาใชใ้นการจดั
กระบวนการเรียนรู้อยา่งยัง่ยืน 

 ๑.๒  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถี
ประชาธิปไตย ความสามคัคี 
สมานฉันท ์สันติวิธี ต่อตา้นการทุจริต
คอรัปชัน่ และยึดมัน่ในการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

๒. สถานศึกษาปลูกฝังและ
เสริมสร้างประชาธิปไตย ความ
สามคัคี สมานฉันท ์สันติวิธี ต่อตา้น
การทุจริตคอรัปชัน่ และยึดมัน่ใน
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์
ทรงเป็นประมุข 
๓. ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผ่าน
การอบรมหลกัสูตรผูน้ าลูกเสือและ
ยวุกาชาด 

 ๑.๓  เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจที่
ถูกตอ้งเก่ียวกบัสถาบนัชาติ ศาสนา 
พระมหากษตัริย ์ผ่านหลกัสูตรและ

กระบวนการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์และ
ความเป็นพลเมือง 

๔. ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจที่ถูกตอ้งเก่ียวกบัสถาบนัชาติ    
ศาสนา พระมหากษตัริย ์   ผ่าน
หลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์และความเป็น
พลเมือง                      

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังผูเ้รียนดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

๒.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดั
กิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่
เอื้อต่อการพฒันาคุณธรรม จริยธรรม 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร และค่านิยมหลกัของคนไทย  
๑๒  ประการ 

๕.  ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคต์ามหลกัสูตร และค่านิยม
หลกัของคนไทย  ๑๒  ประการ 

๑๔ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



   

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังผูเ้รียนดา้น
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่
พึงประสงค์ 

๒.๒  เสริมสร้างความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัภยัคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ส่ิง
เสพติด ภยัพิบตัิจากธรรมชาติ ภยั
จากโรคอุบตัิใหม่ ๆ ภยัจากไซ
เบอร์ เป็นตน้ 

๖  ร้อยละของผูเ้รียนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัภยัคุกคามในรูปแบบ
ใหม่ ๆ 

 

นโยบายที่ ๒   ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๒  พฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั 

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๑.   เสริมสร้างความ
เขม้แข็งในการพฒันาผูเ้รียน
อยา่งมีคุณภาพดว้ยการปรับ
หลกัสูตร การวดัและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

๑.๑  ปรับปรุงหลกัสูตรในระดบั
ปฐมวยัและหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และน าหลกัสูตร
ไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิภาพ 
และจดัการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบั
หลกัสูตร  ตามความจ าเป็น และความ
ตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถิ่น
และสังคม 

๗.  สถานศึกษาน าหลกัสูตรปฐมวยั
ไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิภาพ 
๘.  สถานศึกษาน าหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสู่
การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิภาพ 
๙.  สถานศึกษาจดัการเรียนรู้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน และสภาพบริบทของชุมชน 
ทอ้งถิ่นและสังคม 
 

 ๑.๒  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้
ผูเ้รียนมีความมัน่ใจในการส่ือสาร
ภาษาองักฤษ ภาษาประเทศคู่คา้ และ
ภาษาอาเซียนอยา่งละ  ๑  ภาษา 
 

๑o.  ร้อยละของผูเ้รียนผ่านเกณฑก์าร
ประเมินความสามารถดา้นการใช้
ภาษาองักฤษ 
๑๑.  สถานศึกษาจดัการเรียนการสอน
ภาษาอาเซียนอยา่งนอ้ย  ๑  ภาษา 

 

๑๕ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



 

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๑.   เสริมสร้างความ
เขม้แข็งในการพฒันาผูเ้รียน
อยา่งมีคุณภาพดว้ยการปรับ
หลกัสูตร การวดัและ
ประเมินผลที่เหมาะสม 

๑.๓  พฒันาระบบการวดัและ
ประเมินผลทุกระดบัให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานน าไปสู่การพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รียนเต็มตามศกัยภาพ 

๑๒.  สถานศึกษามีกระบวนการวดั
และประเมินผลดว้ยวิธีการที่
หลากหลาย 
 

กลยุทธ์ที่  ๒  พฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

 ๒.๑  พฒันาผูเ้รียนระดบัก่อน
ประถมศึกษา ให้มีพฒันาการทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีความพร้อมเขา้สู่การ
เรียนในระดบัที่สูงขึ้น 

๑๓.  ร้อยละของผูเ้รียนระดบัก่อน
ประถมศึกษา มีพฒันาการทางดา้น
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา และมีความพร้อมเขา้สู่การ
เรียนในระดบัที่สูงขึ้น 

๒.๒ ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียน
สามารถอ่านออกเขียนไดต้ามช่วงวยั 

๑๔.  ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะ การ
อ่าน การเขียน ผ่านเกณฑต์ามช่วงวยั 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  อ่านออก  
เขียนได ้
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖  อ่าน
คล่อง เขียนคล่อง 
 - ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓   อ่านเป็น 
เขียนเป็น 

๒.๓  ส่งเสริมสนบัสนุนให้ผูเ้รียนมี
นิสัยรักการอ่าน 

๑๕.  สถานศึกษาจดักิจกรรมส่งเสริม
รักการอ่าน 

๒.๔  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที่ให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านกิจกรรมการ
ปฏิบตัิจริง (Active Learning) เนน้
ทกัษะกระบวนการให้เกิดทกัษะการ
คิด วิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา และคิด
สร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน 

 ๑๖. ร้อยละของผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการทดสอบ
คะแนนความสามารถพ้ืนฐาน
ระดบัชาติ (NT) ดา้นภาษา ดา้น
ค านวณ และดา้นเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ  
๕o ขึ้นไป มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปี
การศึกษาที่ผ่านมา 
 

 
                    

๑๖ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



 

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่  ๒  พฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

๒.๔  ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที่ให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบตัิจริง 
(Active Learning) เนน้ทกัษะกระบวนการ
ให้เกิดทกัษะการคิด วิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา 
และคิดสร้างสรรคใ์นทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

๑๗.   ร้อยละของผูเ้รียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖และชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๓  มีคะแนน O-
NET ตั้งแต่ร้อยละ  ๕o ขึ้นไปในแต่
ละกลุม่สาระมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปี
ที่ผ่านมา 
 ๑๘.  ร้อยละของผูเ้รียนมีทกัษะการ
คิด วิเคราะห์ คิดแกปั้ญหา และคิด
สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมการปฏิบตัิจริง (Active 
Learning) 

๒.๕  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่  ๒๑ 

๑๙. ร้อยละของผูเ้รียนมีสมรรถนะ
ส าคญัตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลอ้งกบั
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

๒.๖  ปลูกฝังทกัษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 

๒o.  สถานศึกษาปลูกฝังทกัษะ
กระบวนการวิทยาศาสตร์และ
จิตวิทยาศาสตร์ให้กบันกัเรียน 

๒.๗ สนบัสนุนการผลิต จดัหาและใชส่ื้อ
การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวตักรรม 
และส่ิงอ านวยความสะดวกที่หลากหลายทั้ง
ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาในการจดัการเรียนรู้ไดท้ั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้อยา่งเต็มศกัยภาพ 

๒๑.  สถานศึกษา ผลิต จดัหาและใช้
ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี 
นวตักรรม ห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ 
 

๒.๘  ส่งเสริมการจดัหลกัสูตรทกัษะอาชีพ 
ควบคู่ไปกบัวิชาสามญั  เช่น ทวิศึกษา 
(Dual Education) หลกัสูตรระยะส้ัน 

๒๒.  สถานศึกษามีหลกัสูตรทกัษะ
อาชีพอยา่งนอ้ย  ๑  หลกัสูตร 

                       

๑๗ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่  ๒  พฒันา
กระบวนการเรียนรู้ 

๒.๙  ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันาผูเ้รียนที่มี
ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (ผูพ้ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้ีความสามารถพิเศษ ให้
เต็มตามศกัยภาพดว้ยรูปแบบที่เหมาะสม) 

๒๓.  ร้อยละของผูเ้รียนที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นพิเศษ (ผูพ้ิการ 
ผูด้อ้ยโอกาส และผูม้ีความสามารถ
พิเศษ ให้เต็มตามศกัยภาพดว้ย
รูปแบบที่เหมาะสม) 

๒.๑o  ส่งเสริมสนบัสนุนการจดักิจกรรมแนะ
แนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อยา่งเขม้แข็งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม 

๒๔.  สถานศึกษาจดักิจกรรมแนะ
แนวเพื่อการศึกษาต่อและการ
ประกอบอาชีพ 

กลยุทธ์ที่  ๓  สร้างขีด
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

๓.๑  ยกระดบัผลการประเมินระดบันานาชาติ
ตามโครงการ  PISA (Programme  for 
International  Student  Assessment) 

๒๕.  สถานศึกษาสอนนกัเรียนใน
ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ไดรั้บการ
เตรียมความพร้อมในการประเมิน
ระดบันานาชาติตามโครงการ PISA 

๓.๒ ส่งเสริมพฒันาการศกัยภาพผูเ้รียนสู่
ความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ 

๒๖.  สถานศึกษาส่งเสริมพฒันาการ
ศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศในดา้น
ต่างๆ 

๓.๓  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการ
แบบสหวิทยาการ เช่น เช่น สะเต็มศึกษา 
(Science Technology  Engineering and 
Mathematics  Education  :  STEM  
Education) เพื่อพฒันากระบวนการคิดและ
การสร้างสรรคน์วตักรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม
สอดคลอ้งกบัประเทศไทย ๔.o 

 ๒๗.  สถานศึกษาจดัการเรียนรู้ตาม
แนวทางสะเต็ม (STEM  Education) 
มีนวตักรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สอดคลอ้งกบัประเทศไทย ๔.o 

กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริม
สนบัสนุนการท าวิจยั 
และน าผลการวิจยัไปใช้
ในการพฒันาคุณภาพ
การจดัการศึกษา 

๔.๑  ส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อพฒันาการ
บริหารจดัการศึกษา 

 ๒๘.  สถานศึกษามีผลงานวิจยัและ
น าผลการวิจยัไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษา(วิจยั
สถาบนั) 

๔.๒  ส่งเสริมการท าวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ การวดัและประเมินผล
โดยเนน้ให้มีการวิจยัในชั้นเรียน 

๒๙  ครูมีวิจยัในชั้นเรียนและน า
ผลการวิจยัไปใชพ้ฒันาหลกัสูตร 
กระบวนการเรียนรู้และการวดัการ
ประเมินผล 

 

๑๘ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   



นโยบายที่  ๓  ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๑  พฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้
สามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพในรูปแบบที่
หลากหลาย 

๑.๑  พฒันาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สามารถจดัการเรียนรู้อยา่งมี
คุณภาพทั้งระบบเช่ือมโยงกบัการ
เลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่
หลากหลาย  เช่น  TEPE  Online  
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  ( 
Professional  Learning  Community  : 
PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบตัิ
จริง (Active  Learning)   เป็นตน้ 

๓o.  ร้อยละของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเขา้รับการพฒันาผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารที่ทนัสมยั 
๓๑.  ครูไดรั้บการพฒันาการจดัการ
เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพในรูปแบบ/
เทคนิคที่หลากหลาย 
๓๒. สถานศึกษามีกระบวนการ  
PLC  เป็นกลไกในการขบัเคลือ่น 

กลยุทธ์ที่  ๒  พฒันาระบบ
บริหารงานบุคคลให้มี
ประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกบั
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
 

๒.๑  พฒันาระบบบริหารงานบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพ โดยเช่ือมโยงกบั
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการก าหนด 
แผนอตัราก าลงั การสรรหา การบรรจุ
แต่งตั้ง การประเมินและการพฒันา 
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวญัและก าลงัใจใน
การท างาน 

๓๓.  สถานศึกษามีระบบการ
ประเมินและการพฒันาครู 
๓๔.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีความสุขในการปฏิบตัิงาน 

 

นโยบายที่  ๔  ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมโอกาสการ
เขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๑.๑  ส่งเสริมประชากรวยัเรียนทุกคน
ให้ไดรั้บโอกาสในการเขา้รับการ
บริการทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง มี
คุณภาพและเสมอภาค 

๓๕. ประชากรวยัเรียนภาคบงัคบั
ไดรั้บโอกาสในการเขา้รับบริการ
ทางการศึกษาอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ
และเสมอภาค 
 

 

๑๙ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๑  เพ่ิมโอกาสการ
เขา้ถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ 

๑.๒  สร้างความเขม้แข็งของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ระบบส่งเสริม
ความประพฤตินกัเรียน ระบบ
คุม้ครองนกัเรียน และสร้างภูมิคุม้กนั
ทางสังคม 

๓๖.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็ม
ตามศกัยภาพในระบบดูแล
ช่วยเหลือ 
๓๗.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาใน
ระบบส่งเสริมความประพฤติ
นกัเรียน 
๓๘.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็ม
ศกัยภาพในระบบคุม้ครองนกัเรียน 
๓๙.  ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาเต็ม
ศกัยภาพในการสร้างภูมิคุม้กนัทาง
สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒  ลดความเหลื่อม
ล ้าทางการศึกษา 

๒.๑  ประสานหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งใน
การจดัการศึกษาที่เหมาะสม ส าหรับ
เด็กดอ้ยโอกาส ที่ไมอ่ยูใ่นทะเบียน
ราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างดา้ว 
เป็นตน้ 
 

๔o.  ผูเ้รียนไดรั้บการสนบัสนุน 
ส่งเสริมการจดัการศึกษาที่
เหมาะสม เต็มศกัยภาพ 

 ๒.๒  ส่งเสริมสนบัสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการจดัการศึกษาให้
ครอบคลุมทกุพ้ืนที่อยา่งทัว่ถึง  เช่น 
การพฒันาคุณภาพการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance  
Learning  Information  Technology  :  
DLIT) การพฒันาคุณภาพการศึกษา
ดว้ยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (Distance  Learning  
Television  :  DLTV)  เป็นตน้ 

๔๑.  ผูเ้รียนไดรั้บการสนบัสนุนการ
ใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการศึกษา
อยา่งทัว่ถึง 

 
                                        
 

๒o 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



             

นโยบายที่  ๕  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๕  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๑  จดัการศึกษาเพ่ือ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิต 

๑.๑   ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และนอ้มน าแนวคิดตาม
กลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบตัิในการด ารงชีวิต 

๔๒.  สถานศึกษาจดักิจกรรม
ส่งเสริม สนบัสนุนการสร้าง
จิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม มี
คุณธรรม จริยธรรมและนอ้มน า
แนวคิดตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๑.๒  ส่งเสริม สนบัสนุนให้
สถานศึกษาพฒันาหลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และ
ส่ือการเรียนรู้ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการ
สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 

 ๔๓.  สถานศึกษามีหลกัสูตร
กระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม 
 

 ๑.๓   สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบั
ภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

๔๔.  สถานศึกษามีเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
อนุรักษ ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งนอ้ย  ๑  เครือข่าย                      

 

นโยบายที่  ๖  ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๖  พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการจัดการศึกษา 

กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๑  พฒันาระบบ
บริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑   พฒันาระบบการวางแผน การน า
แผนไปสู่การปฏิบตัิ การก ากบัติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ
บริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลกัธรรมาภิบาล 

๔๕. ผูรั้บบริการและผูม้่ส่วนไดเ้สีย
มีความพึงพอใจในการบริหารและ
การจดัการศึกษา รวมทั้งการ
ให้บริการ  

 

๒๑ 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 



กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๑  พฒันาระบบ
บริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพ 

๑.๑   พฒันาระบบการวางแผน การน า
แผนไปสู่การปฏิบตัิ การก ากบัติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อการ
บริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลกัธรรมาภิบาล 

๔๖. สถานศึกษาใชจ่้ายงบประมาณ
เพื่อการบริหารจดัการที่มี
ประสิทธิภาพ มีการก ากบั ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึด
หลกัธรรมาภิบาล  

๑.๒ พฒันาระบบงบประมาณและการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

๔๗. สถานศึกษาจดัท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการด าเนินงาน โครงการ
สนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษา ตั้งแต่ระดบัปฐมวยัจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑.๓ พฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั
เพื่อการจดัการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เช่ือมโยงและเขา้ถึงได ้

๔๘. สถานศึกษามีการพฒันาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการจดั
การศึกษา 

๑.๔ สร้างความเขม้แข็งและยกระดบั
คุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของ
พ้ืนที่ เช่น โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้
บา้น) โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียน
สุจริต โรงเรียนห้องเรียนกีฬา เป็นตน้ 

๔๙. สถานศึกษาแต่ละประเภทมี
การพฒันาการจดัการศึกษาตาม
บริบทของพ้ืนที่  

๑.๕ ส่งเสริมระบบประกนัคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาให้เขม้แข็ง 

๕o. สถานศึกษามีระบบประกนั
คุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

๑.๖ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติส านกังานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ส านกับริหารงาน
การศึกษาพิเศษ สถานศึกษาและองค์
คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจกัษ ์

๕๑. สถานศึกษามีการยกยอ่งเชิดชู
เกียรติหน่วยงาน องคค์ณะบุคคล
และบคลากรที่มีผลงานเชิงประจกัษ ์

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างความ
เขม้แข็งในการบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วม 

๒.๑ ส่งเสริมการบริหารจดัการกลุ่ม
เครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษา โดย
ใชพ้ื้นที่เป็นฐาน (Area-base 
Management) รูปแบบการบริหาร
แบบกระจายอ านาจ “CLUSTERS” 

๕๒. สถานศึกษามีการบริหาร
จดัการแบบมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แข็ง 

 

๒๒ 
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กลุยุทธ์ แนวทาง ตัวช้ีวัด 

กลยุทธ์ที่ ๒  สร้างความ
เขม้แข็งในการบริหารจดัการ
แบบมีส่วนร่วม 

๒.๒   เขตพ้ืนที่การศึกษาจดัท าแผน
บูรณาการจดัการศึกษาร่วมกบั
ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัและ
ส านกังานศึกษาธิการภาค 

๕๓. สถานศึกษามีแผนบูรณาการ
ร่วมกบัเขตพ้ืนที่ 

๒.๓ สร้างความเขม้แข็งในการ
ยกระดบัคุณภาพการศึกษารูปแบบ
เครือข่าย  เช่น เครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจดัการศึกษา ศูนย์
พฒันากลุม่สาระการเรียนรู้ สหวิทยา
เขต และกลุ่มโรงเรียน เป็นตน้ 

๕๔. สถานศึกษามีเครือข่ายสร้าง
ความเขม้แข็งในการยกระดบั
คุณภาพการศึกษาอยา่งนอ้ย ๑ 
เครือข่ายขึ้นไป 
 

๒.๔ ส่งเสริมและพฒันาโรงเรียนดว้ย
พลงัประชารัฐอยา่งต่อเน่ือง และยัง่ยืน 

๕๕. สถานศึกษามีการสร้างความ
เขม้แข็งในการบริหารจดัการแบบมี
ส่วนร่วมดว้ยพลงัประชารัฐ 

กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

๓.๑ ส่งเสริม สนบัสนุนผูป้กครอง 
ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มี
ความรู้ความเขา้ใจ สร้างความ
ตระหนกัในการจดัการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การก ากบัดูแล ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบในการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียน 

๕๖. สถานศึกษาส่งเสริม สนบัสนุน
ผูป้กครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน ให้มีความรู้ความเขา้ใจ 
สร้างความตระหนกัในการจดั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การก ากบัดูแล 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
๕๗. สถานศึกษา ผูบ้ริหาร ครูและ
นกัเรียน ไดรั้บรางวลั ดา้นคุณภาพ
การศึกษาในระดบัเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดบัภาค และระดบัชาติ 

 

 
 
 
                        

๒๓ 
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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   



ส่วนที่ ๕   

การบริหารแผนสู่การปฏิบัติ 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ๑.  ดา้นชุมชน  สภาพชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนคือบา้นหนองแสงหมู่ที่ ๑๒  และหมู่ที่  ๑๗  
บา้นโคกนอ้ยหมู่ที่ ๔  และ  ๑๔   ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาชีพรับจา้ง ชุมชน
ตั้งอยูใ่นเขตชานเมือง  ท าให้วฒันธรรมของสังคมเมืองเขา้มามีอิทธิพลมากขึ้น แต่ฐานะทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนไม่ดีเท่าที่ควร แต่ผูน้ าชุมชนและชาวบา้นส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจ  ร่วมมือช่วยเหลือกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนจดัขึ้นดว้ยดีมาตลอด  แต่การจะระดมทนุทรัพยม์าพฒันาโรงเรียนค่อนขา้งมีปัญหา  จึงตอ้งมีการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของโรงเรียนสู่ชุมชนให้รับทราบอยา่งต่อเน่ือง  เพื่อน าชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การพฒันาการศึกษาทุกดา้น 

 ๒ . ดา้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ( เทศบาลต าบลพระลบั)  เป็นหน่วยงานปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นที่อยูใ่นเขตบริการของโรงเรียน ไดใ้ห้ความร่วมมือประสานงานในการพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียนดว้ยดีมาตลอดแต่ดว้ยมีขอ้จ ากดับางประการ  ท าให้ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรทุนเท่าที่ควร
ทั้งน้ีโรงเรียนและเทศบาลต าบลพระลบัก็ไดม้ีการประชุมหารือร่วมกนัในอนัที่จะน าโรงเรียนไปสู่การ
พฒันาอยูเ่ป็นประจ า  

กลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
        แนวทางการพัฒนาในอนาคต  จากผลการด าเนินงานทั้งหมด  ขอ้คน้พบที่ควรจะพฒันาต่อไป ดงัน้ี 
              ๑)  การจดัการเรียนการสอนที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  และจดัการเรียนรู้แบบ Active  Learning  ที่
เนน้ให้ทั้งผูเ้รียนและครูกา้วเขา้สู่การเรียนรู้ไปพร้อมๆกนั มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนลงมือปฏิบติั และการแสวงหา
ความรู้ดว้ยตนเอง โดยมีครูเป็นผูดู้แลและออกแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผูเ้รียนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของ
หลกัสูตร และเนน้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การบูรณาการ  การศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามความตอ้งการและ
ความสนใจของผูเ้รียน   
              ๒) บริหารจดัการห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ โดยการจดับรรยากาศและการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ ห้องปฏิบติัการปัญญาประดิษฐ์  ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
               ๓)  พฒันาผูเ้รียนทุกระดบัชั้นให้เป็นคนดีของสังคม  ตามยทุธศาสตร์ที่ ๑ “สร้างสังคมไม่ทนต่อ
ทุจริต”    กลยทุธ์ที่ ๑ปรับฐานความคิดทุกช่วงวยั ตั้งแต่ปฐมวยัให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม กลยทุธ์ที่ ๓ ประยกุตห์ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเคร่ืองมือตา้น
ทุจริต  
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๔๖ 



   
              ๔) พฒันาบุคลากรในโรงเรียนทั้งดา้นการจดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรุ้ที่เนน้   ผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  การบูรณาการ  รวมถึงระบบ  ICT  โดยการจดัอบรมทั้งในโรงเรียน  และจากหน่วยงานต่าง ๆ  ที่
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา  การท าวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือพฒันาการศึกษา 
             ๕)  พฒันาภูมิทศัน์ของโรงเรียน และปรับปรุงบริเวณภายในโรงเรียน  เช่นการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน   อาคารโรงอาหาร   การจดัสวนหยอ่มให้มีภูมิทศัน์ร่มร่ืนน่าอยู ่ เหมาะสมกบัการเรียนรู้ที่มี
ความสุขของผูเ้รียนและปลอดภยั 
              ๖) พฒันาการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถิ่น  โดยครูแต่ละช่วงชั้นจดัท าหลกัสูตรทอ้งถิ่นตามความ
เหมาะสมและความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชน  
              ๗)  พฒันาการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาการหุ่นยนต ์ (ROBOTICS)    ตั้งแต่ระดบั
ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สาระที่ ๔   เทคโนโลยี   มาตรฐาน   
ว ๔.๑ – ว ๔.๒  เพื่อให้มีความทนัสมยัต่อการเปลี่ยนแปลงและความเจริญ กา้วหนา้ของวิทยาการต่าง ๆ
และเทคโนโลยียคุดิจิทลั ให้ทดัเทียมกบันานาชาติ   และวิชาเพ่ิมเติมในระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  (ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ ๑-๓)     
              ๘) พฒันาระบบการดุแลนกัเรียนทุกระดบัช่วงชั้น  เพื่อเป็นการช่วยเหลือนกัเรียนให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีและอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข กบันกัเรียนทุกคนอยา่งทัว่ถึง 
กลไกขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ  
                ๑)   งบประมาณในการใชจ่้ายค่าสาธารณูปโภคอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการ 
                ๒)  บุคลากรที่มีความช านาญในแต่ละสาขา  โดยเฉพาะ  ครูคอมพิวเตอร์  ครูดนตรี - นาฎศิลป์   
ครูปฐมวยั  เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 
                 ๓) งบประมาณในการบ ารุงซ่อมแซมอยา่งเพียงพอ และตามความตอ้งการของสถานศกึษา 
                 ๔) อาคารสถานที่  รวมทั้งห้องพยาบาล   ห้องส้วม  อาคารหอประชุมที่มาตรฐาน  เพราะปัจจุบนั
จ านวนนกัเรียนมาก  เวลาจดักิจกรรมต่าง  ๆ เช่นพิธีไหวค้รู  และวนัส าคญัต่าง  ๆ  ยงัไม่มีสถานทีใ่ห้ผูเ้รียน
อยา่งเหมาะสม  และที่ก  าจดัขยะมลูฝอย 
                 ๕)  การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นการจดัการเรียนการสอนจากหน่วยงานและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  วดั  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล รวมถึงชุมชน  หน่วยงานเอกชน  บริษทัห่าง
ร้านต่าง ๆ  ช่วยในการสนบัสนุนดา้นส่ือการเรียนการสอน  งบประมาณในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม  และ
กิจกรรมต่าง ๆที่ทางโรงเรียนจดัขึ้นเพ่ือพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูม้ีความรู้  ทกัษะ  มีคุณธรรมจริยธรรมและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
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๔๗ 



บทบาทหน้าที่ของผู้เกีย่วข้องกับแผนกลยุทธ์  
 ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีบทบาทหน้าที่ดงันี้  
               ๑.๑   ศึกษาความเขา้ใจ วิเคราะห์ การจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งช าติ  
               ๑.๒ ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการจดัท าร่างแผนกลยทุธ์  
               ๑.๓  ส่งเสริม สนบัสนุนแผนพฒันาโรงเรียนตามแผนกลยทุธ์การจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
                ๑.๔  สนบัสนุน จดัหางบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ ในการจดัการศึกษาที่เป็นปัจจยั ในการ
พฒันาโรงเรียน  
                ๑.๕  ก ากบั ติดตาม การปฏิบตัิงานของโรงเรียนตามแผนกลยทุธ์ในทุกดา้น  
                ๑.๖ ให้ความเห็นชอบ ร่วมลงนามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน  
   2. ผู้บริหารโรงเรียน มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
                ๒.๑  ร่วมก าหนดวางแผนในการจดัท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน  
                ๒.๒ ก ากบั ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์  
                ๒.๓  สนบัสนุน ส่งเสริม ให้ค าปรึกษาในการปฏิบตัิหนา้ที่ของบุคลากรในโรงเรียน  
                ๒.๔  ให้ความเห็นชอบ แผนกลยทุธ์โรงเรียน  
                ๒.๕  ติดต่อ ประสานงานกบัผูป้กครองและหน่วยงานภายนอก ทั้งหน่วยงานราชการและ เอกชน
ที่เก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานของโรงเรียน  
                 ๒.๖  รายงานผลการด าเนินงานของโรงเรียนสู่สาธารณะชนและผูป้กครอง  
๓.  ครู มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
                 ๓.๑  ร่วมประชุมปฏิบตัิการเพื่อจดัท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนร่วมกบัฝ่ายบริหาร  
                 ๓.๒  ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ รักษาจรรยาบรรณ มารยาท และวินยัของขา้ราชการครู  
                 ๓.๓  จดักิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสนบัสนุนการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม 
ระเบียบและแนวปฏิบตัิของการปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  
                  ๓.๔  ปฏิบตัิภารกิจที่ไดรั้บมอบหมายจากทางโรงเรียน เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยทุธ์ ที่ไดว้าง
ไว ้อยา่งเต็มความสามารถ  
                   ๓.๕  ดูแล ควบคุม อบรมส่ังสอนนกัเรียนเก่ียวกบัระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ แนว
ปฏิบตัิตวัของนกัเรียนเพื่อให้เป็นคนดีในสังคม  
                   ๓.๖  สร้างความสามคัคีแก่บุคลากรภายในโรงเรียน  
                   ๓.๗  น าเสนอ รายงาน ผลการปฏิบตัิงานต่อฝ่ายบริหารโรงเรียน  
 ๔. นักการภารโรง มีบทบาทหน้าที่ดังนี้  
                    ๔.๑  ให้การสนบัสนุนการปฏิบตัิงานของครู เพื่อให้งานเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบตัิ
ของโรงเรียน  
                     ๔.๒  ปฏิบตัิงานตามหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมายเต็มความสามารถ  
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๔๘ 



                    ๔.๓  รักษาระเบียบวินยั มีความเสียสละ และมคีวามรับผิดชอบต่อหนา้ที ่ 
๕. ผู้ปกครองและชุมชน มีบทบาทหน้าทีด่ังนี้  
                    ๕.๑  สนบัสนุน ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  
                    ๕.๒ ให้ขอ้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของโรงเรียน  
                    ๕.๓  ให้ความสนบัสนุนปัจจยัต่างๆ เก่ียวกบัการจดัการศึกษา  
                    ๕.๔  ให้ความร่วมมือกบัทางโรงเรียนในการดูแล ควบคุมและแกไ้ขความประพฤติของ
นกัเรียน ในความปกครองให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงเรียน  
                    ๕.๕  ติดตามการด าเนินงานของโรงเรียน ร่วมแกไ้ขปัญหาในการปฏิบตัิงานที่เกิดขึ้น  
6. นักเรียน มีบทบาทหน้าที่ดงันี้  
                     ๖.๑ ให้ความร่วมมือในการให้ขอ้มูลต่างๆ ในการจดัท าแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน  
                     ๖.๒ ปฏิบตัิตนตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด  
                      ๖.๓  ปฏิบตัิตนให้เป็นคนดี มีความขยนัหมัน่เพียร ซ่ือสัตยสุ์จริต  
                      ๖.๔  เป็นผูม้ีระเบียบวินัย ปฏิบตัิตนเป็นคนดีของโรงเรียนและสังคม  
                      ๖.๕  ร่วมดูแลรักษาทรัพยากรและสมบตัิของโรงเรียน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปฏิบตัิงาน 
ที่ไดรั้บมอบหมายให้ส าเร็จดว้ยดี  
                       ๖.๖  ช่วยกนัรักษาและสร้างช่ือเสียงของโรงเรียน  
                       ๖.๗  มีส่วนร่วมในการบริหารงานของโรงเรียน ตามบทบาทหนา้ที่ที่ไดรั้บมอบหมาย ให้
เป็นไปตามแนวทางของการปกครองแบบประชาธิปไตย  
                        ๖.๘  สร้างความสามคัคีภายในหมู่คณะ ไม่กอ่เหตุทะเลาะวิวาทหรือประพฤติปฏิบตัิ เพื่อให้
เป็นไปในทางที่เส่ือมเสีย  
การก ากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน  
                        การปฏิบตัิงานเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ไดว้างไว ้นอกจากจะมีการวางแผนที่ดี มีการ 
น าแนวทางจากแผนมาปฏิบตัิเพื่อให้เกิดผลส าเร็จ มีการก ากบั ตรวจสอบ การปฏิบตัิงาน อยา่งต่อเน่ือง เมื่อ
ไดม้ีการปฏิบตัิงานส้ินสุดแลว้จะตอ้งมีการประเมินผล เพื่อให้ทราบว่าการปฏิบตัิไดผ้ล เป็นไปตาม
วตัถุประสงคท์ี่ก  าหนดไวห้รือไม่ โรงเรียนไดก้ าหนดแนวทางการก ากบั ติดตาม ประเมินผล และการ
รายงานไว ้ดงัต่อไปน้ี  
               ๑. การก ากับ ติดตาม  
                   ๑.๑  โรงเรียนจดัระบบการก ากบัติดตามผลของการปฏิบตัิงานไว ้ตามแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน 
เก่ียวกบัวิธีการปฏิบตัิ บุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการ และงบประมาณ ที่ไดก้  าหนดไว ้
                   ๑.๒  จดัผูรั้บผิดชอบในการรายงานผลการปฏิบตัิงานทั้งก่อนการปฏิบตัิ ระหว่างด าเนินการ 
และหลงั การปฏิบตัิงาน เพื่อให้ทราบความกา้วหนา้และปัญหาในการปฏิบตัิงาน 
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๔๙ 



               ๒. การตรวจสอบ  
                   ๒.๑  การประเมินภายใน โรงเรียนมีคณะกรรมการด าเนินการประเมินผลการปฏิบตัิงานภายใน 
เพื่อ การตรวจสอบการปฏิบตัิงาน ทั้งดา้นปัจจยั ดา้นกระบวนการ และดา้นผลผลิต และการปฏิบตัิงานทุก
ขั้นตอน ไดแ้ก่  การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัสรรบุคลากร  การปฏิบตัิ  การก ากบัควบคุม การจดัสรร
งบประมาณ การติดตามประเมินผล เพื่อน าขอ้มูลมาปรับปรุงพฒันา งานในปีต่อไป  
                   ๒.๒  การตรวจสอบภายนอก โรงเรียนไดรั้บการตรวจสอบภายนอกจากหลายองคก์ร และ
ไดรั้บ ใบรับรองมาตรฐานการปฏิบตัิงาน นอกจากน้ียงัไดผ่้านการประเมินมาตรฐานการศึกษาตาม ระบบ
ประกนัคุณภาพของสถานศึกษาจากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคก์ร
มหาชน)    , ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑   , ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
                3. การรายงาน  
                   ๓.๑  ให้ผูรั้บผิดชอบการปฏิบตัิงานตามกลยทุธ์ที่ก  าหนดในแผน จดัท ารายงานตามแบบที่ 
โรงเรียน ก าหนดทุกส้ินภาคเรียน น าเสนอต่อฝ่ายประเมินผล ผ่านฝ่ายประกนัคุณภาพ การศึกษา เสนอ ไป
ยงัผูอ้  านวยการโรงเรียน เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
                    ๓.๒  โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีการศึกษารายงานภาพรวมการด าเนินงานตามแผน
เก่ียวกบั ผลส าเร็จในการด าเนินงาน อุปสรรค ปัญหา และแนวทางที่โรงเรียนจะด าเนินงาน ในปีการศึกษา
ต่อไป  
                    ๓.๓  โรงเรียนจดัท าสรุปรายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามกลยทุธ์ของโรงเรียน 
ระหว่างปี    ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ 
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๕o 



SWOT  
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (STEP) 

๑. ดา้นสังคมและวฒันธรรม (Socio-cutural Factor : S) 
โอกาส ( + ) (OPPORTUNITES) อุปสรรค ( - ) (THREATS) 

๑. ชุมชนมีที่ตั้งอยูใ่นบริเวณชานเมือง การคมนาคม
สะดวก   ส่งผลให้ท าให้วฒันธรรมของสังคมเมืองเขา้
มามีอิทธิพลมากขึ้น  และมสีภาพแวดลอ้มที่เหมาะใน
การพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้  และปลุกจิตส านึกให้
ผูเ้รียนอนุรักษ ์ส่ิงแวดลอ้มและรักทอ้งถิ่น 
๒. ชุมชนให้ความร่วมมือดว้ยดีทั้งในดา้นแรงงาน และ
ก าลงัทรัพย ์จึงส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บการ พฒันาดา้น
อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอ้ม 
๓. ชุมชนส่วนใหญ่ยงัให้ความเคารพและเช่ือถือการ 
ตดัสินใจของครูและผูน้ าในหมู่บา้น ส่งผลให้การ 
บริหารจดัการศึกษาเป็นไปดว้ยความราบร่ืน 

๑. ผูป้กครองส่วนใหญ่ทอดทิ้งให้บุตรหลาน
ให้ ปู่  ยา่ ตาและยาย เป็นผูดู้แล ท าให้เกิด
อุปสรรคในการเช่ือมโยงการเรียนรู้ของ
นกัเรียนกบัโรงเรียน 
 

๒. ดา้นเทคโนโลยี (Technological Factor : T) 
โอกาส ( + ) (OPPORTUNITES) อุปสรรค ( - ) (THREATS) 

     ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีการส่ือสารส่งผล ให้
ชุมชนมีระดบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารตา่งๆ เพ่ิมขึ้น ท า
ให้เขา้ใจในบทบาทหนา้ที่ การเมือง การปกครอง และ
สิทธิของตนไดใ้นระดบัดี 

       ชุมชนขาดความตระหนกัถึงโทษภยัของ 
เทคโนโลยีสมยัใหม่  เช่น การปล่อยปละ
ละเลย ให้เด็กเล่นโทรศพัท ์ เปิดเคร่ืองเล่น ดีวี
ดี ซีวีดี ดูในส่ิงที่ไม่ เหมาะสมโดยขาด
ค าแนะน า  ส่งผลกระทบต่อ พฤตกิรรมเส่ียง
ไปในทางที่ไม่พึงประสงคข์อง นกัเรียน 

๓. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic Factor : E) 
โอกาส ( + ) (OPPORTUNITES) อุปสรรค ( - ) (THREATS) 

        ผูป้กครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
และอาชีพรับจา้ง    และฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชน
ไม่ดีเท่าที่ควร  

        การประกอบอาชีพของผูป้กครอง ท าให้
พ่อ แม่ไมม่ีเวลาดูแลลกู  ส่งผลให้เด็กเกิด
ความหวา้ เหว่ 
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๕๑ 



 

๔.  ดา้นการเมืองและกฎหมาย (Political and legal Factor : P) 
โอกาส ( + )(OPPORTUNITES) อุปสรรค ( - )(THREATS) 

   โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณ อาหาร
กลางวนัแบบร้อยเปอร์เซ็นและนมจาก องคก์าร
บริหารส่วนต าบลพระลบัอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ 
นกัเรียนมีน ้าหนกัและส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
ของเด็กไทย  
 

       นโยบายการปรับลดอตัราก าลงัของภาครัฐท า 
ให้โรงเรียนมีบุคลากรไม่พอเพียง 
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ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 

๕๒ 



วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (๒S๔M)  

๑. ดา้นโครงสร้างและนโยบาย (Structure : S๑ ) 
จุดแข็ง ( + ) (STRENGTHS) จุดอ่อน ( - )(WEAKNESSES) 

 ๑. โรงเรียนให้การยกยอ่งนกัเรียนที่มีความสามารถ 
ทางดา้นต่างๆ ที่หลากหลายส่งผลให้ครูและ นกัเรียน
เกิดการพฒันาการเรียนรู้ 

          การแบ่งงานตามโครงสร้างการบริหาร ของ
โรงเรียนที่มีขอ้จ ากดัในดา้น บุคลากรเน่ืองจากบคุลากร
มีนอ้ยท าให้  เกิดสภาวะ“งานลน้คน” ตลอดจนตอ้ง 
รับผิดชอบในงานที่ไม่ตรงกบัความรู้ ความสามารถ    
ส่งผลให้การด าเนินงาน เกิดความล่าช ้า 

๒. ดา้นผลผลิตและบริการ (Products and Service : S๒ ) 
จุดแข็ง ( + ) (STRENGTHS) จุดอ่อน ( - ) (WEAKNESSES) 

      โรงเรียนสามารถให้บริการดา้นการศึกษาไดอ้ยา่ง 
ทัว่ถึง โดยเปิดบริการทั้งในระดบัปฐมวยั และ ระดบั
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่ระดบัประถมศึกษา จนถึง
ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ ๓  ส่งผลให้ชุมชนในเขต 
บริการไดรั้บสิทธิและโอกาสทางการศึกษา 

      ขอ้จ ากดัในทั้งในดา้นจ านวนและ ความสามารถของ
บุคลากรในการใชส่ื้อเทคโนโลยี ที่ทนัสมยั ส่งผลให้
ผลผลิตมีคุณภาพไม่ครบถว้น สมบูรณ์  
        จากผลสรุปการประเมินภายนอกของ สมศ. ปีพ.ศ. 
๒๕๕๗ โรงเรียนมีจุดปรับปรุงแกไ้ขตาม มาตรฐาน
ดา้นผูเ้รียน คือมาตรฐานที่ ๕ 

๓. ดา้นบุคลากร (Man : M๑ ) 
จุดแข็ง ( + ) (STRENGTHS) จุดอ่อน ( - )(WEAKNESSES) 

      ครูทุกคนมีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา และ 
ความมุ่งมัน่ในการพฒันาในดา้นการจดักระบวนการ
เรียนรู้  
        ครูทุกคนมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาวิชาชีพโดย 
ส่งผลให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เต็มตามศกัยภาพ 
          ผูบ้ริหารสถานศึกษามีภาวะผูน้ าสูง  มีวิสัยทศัน์
ในการจดัการศึกษาให้ทนักบัการเปลี่ยนแปลง  มี
ความเป็นประชาธิปไตย  มีมนุษยสัมพนัธ์  มีการ
ประสานงานกบัชุมชน  และชุมชนให้ความร่วมมือ
เป็นอยา่งดี  และเป็นที่ยอมรับของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง  มีการ
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ  บริหารการจดัการเรียนการ
สอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนดกลางจ านวนครู ไม่ครบ
ชั้น เช่น ขาดครูปฐมวยั  และจ านวนครูก็ยงัมีไม่
สาขาวิชา ส่งผลให้ครูขาดความเช่ือมัน่ในการสอน และ
ตอ้งสอนไม่ตรงกลุ่มส าระวิชาท าให้ผลสัมฤทธ์ิ ทางการ
เรียนบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยงัไม่บรรลุ เป้าหมาย  
         เน่ืองจากครูตอ้งรับผิดชอบภาระงานอื่น 
นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป ส่งผลให้ 
ประสิทธิภาพงานดา้นการสอนลดลง ขาดความ 
ต่อเน่ืองเช่ือมโยงทั้งในดา้นความรู้และทกัษะใน ดา้น
งานสอน เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนแบบ
บูรณาการ  การวิจยัในชั้นเรียน ซ่ึงตอ้งอาศยัเวลาอยา่ง
มากในการด าเนินกิจกรรม  
 

 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 

๕๓ 



 

๔. ดา้นประสิทธิภาพทางการเงิน (Money : M๒ ) 
จุดแข็ง ( + ) (STRENGTHS) จุดอ่อน ( - )(WEAKNESSES) 

     โรงเรียนไดรั้บบริจาคส่ิงของ ส่งผลให้โรงเรียน ได้
พฒันาโรงเรียน  

      โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จึงไดรั้บ การ
จดัสรรงบประมาณในจ านวนที่จ ากดั 

๕. ดา้นวสัดุทรัพยากร (Material : M๓ ) 
จุดแข็ง ( + ) (STRENGTHS)  จุดอ่อน ( - ) (WEAKNESSES) 

       โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เพียงพอในการจดัท าเป็น 
ห้องเรียนและห้องกิจกรรมอื่น ๆ 

      โรงเรียนไดรั้บการจดัสรรงบประมาณในจ านวน 
นอ้ย ท าให้เกิดอุปสรรคทั้งในดา้นการ บ ารุงรักษาส่ือ
เทคโนโลยี และการพฒันาห้อง กิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้
มาตรฐาน 

๖. ดา้นการบริหารจดัการ (Management : M๔ ) 
จุดแข็ง ( + )(STRENGTHS) จุดอ่อน ( - ) (WEAKNESSES) 

       โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานกบักบัชุมชน 
อยา่งสม ่าเสมอท าให้ไดรั้บการสนบัสนุนทั้ง อุปกรณ์
การศึกษาตลอดจนอาคารสถานที่ซ่ึงถอื เป็นประโยชน์
อยา่งสูงต่อการพฒันาดา้นการศึกษา ของโรงเรียน 

         กรรด าเนินงาน / กิจกรรม / โครงการของโรงเรียน 
บางคร้ังตอ้งรับผิดชอบงาน ที่ไม่ตรงกบัความรู้ 
ความสามารถ ส่งผลให้การด าเนินงานใน ภาพรวมเกิด
ประสิทธิผลนอ้ย 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกน้อย    ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 

๕๔ 



ความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

     ตามที่โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย ไดเ้สนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย เร่ือง การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา    ปีการศึกษา 

๒๕๖๒-๒๕๖๕  เพื่อให้หน่วยงานตน้สังกดัเผยแพร่ต่อสาธารณชนอยา่งทัว่ถึง 

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย ไดร่้วมกนัพิจารณา

แลว้ ลงมติเห็นชอบให้โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  จดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา   

๒๕๖๒ –๒๕๖๕    เพื่อรองรับการพฒันาคุณภาพการศึกษา และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบตัิงานของ

ขา้ราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

 

ลงช่ือ                                             ประธานกรรมการ     ลงช่ือ    กรรมการ 

               (นายวิรัตน์  ละนอ้ย)                                                     (พระใบฎีกาวิชาญ  ญาณวิโร)               

ลงช่ือ    กรรมการ            ลงช่ือ    กรรมการ 

              (นายหนู  นอ้ยตอ้น)                                                  (นายสมศกัด์ิ  แสงสุวรรณ) 

ลงช่ือ    กรรมการ  ลงช่ือ    กรรมการ 

                (นายภูมิ  ภูค า)                                                                          (นายสมหวงั  ฝ่ายด า) 

ลงช่ือ    กรรมการ  ลงช่ือ    กรรมการ 

              (นางนงนุช   สีทา)                                                                   (นางบรรจง  บุตรทา 

         

                   ลงช่ือ                     

            (นายทิพวฒัน์  ริยะ) 

 

 

 

กรรมการและเลขานุการ 
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