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ส่วนที่  1 
ข้อมูลพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 
1.  ประวัติของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยแยกออกจากโรงเรียนบ้านพระคือ (พระคือวิทยาคาร) เมื่อวันที่  14  
พฤษภาคม  พ.ศ.2502  โดยคณะครูโรงเรียนบ้านพระคือ  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านบ้านหนองแสง   
หมู่ที่  12  บ้านโคกน้อย  หมู่ที่  4  ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้าง
อาคารเรียนแบบ  ป.1 ฉ ขนาด 2 ห้องเรียน  สิ้นเงินค่าก่อสร้าง 8,258  ในพ้ืนที่ระหว่างบ้านหนองแสงกับ 
บ้านโคกน้อย  จำนวน  5  ไร่  3  งาน  18  ตารางวา  ซึ่งซื้อขายจาก นายเสวย  ละน้อย  นายคำพุ  ดาตุ่ย 
และ นายสา  พุดซ้าย  เป็นเงิน  1,200  บาท  เมื่อสร้างอาคารพอที่จะอาศัยได้ก็ย้ายนักเรียนจากโรงเรียนบ้าน
พระคือ  มาเรียนจำนวน  123   คน   เป็นนักเรียนชาย   67   คน   นักเรียนหญิง   56   คน    แต่งตั้งครูมา
ทำการสอน 3  คน คือ  นายวิจิตร  แสนมงคล  เป็นครูใหญ่  นายสมศรี   อาจคำภา  และนายผอง   ติตะปัญ  
เป็นครูประจำชั้น  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ทำพิธีเปิดโรงเรียน
เมื่อวันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ.2502  โดยนายผดุงศักดิ์  รุจิรกุล  ศึกษาธิการอำเภอเมืองขอนแก่น  เป็น
ประธานในพิธี  ตั้งชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านหนองแสง” 
 พ.ศ. 2506 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจำนวน 10,000 บาท  สร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมแล้ว
เสร็จ 
 พ.ศ. 2507  เปลี่ยนชื่อโรงเรียน “โรงเรียนบ้านหนองแสง (คุรุราษฎร์วิทยาคาร)” 
 พ.ศ. 2513  ต่อเติมอาคารเรียนไปทางทิศตะวันออก 1 ห้องเรียน โดยใช้เงินบำรุงท้องที่ จำนวน 
20,000 บาท คณะครู ชาวบ้านสมทบ 16,149 บาท และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก
น้อย” 
 พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  จำนวน  64,000  บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 
ฉ ขนาด  2  ห้องเรียน  และร่วมกันสร้างเสาธงฐานคอนกรีตเสาเหล็กเป็นเงิน  5,060   บาท 
 พ.ศ. 2515  ต่อน้ำประปาเข้าโรงเรียน  นายวิจิตร  แสนมงคล  ลาออกจากราชการถึงแต่งตั้ง   
นายสมศรี  อาจคำภา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนเมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  พ.ศ.2515  มีครู  6  คน 
 พ.ศ. 2522  คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน เป็นเงิน 11,402  
บาท 
 พ.ศ. 2523  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  828,000  บาท  สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริม
เหล็กแบบ  ป.1 ฉ พื้นสูง  ขนาด  3  ห้องเรียน  คณะครูและชาวบ้านร่วมกันต่อเติมชั้นล่างเป็นเงิน 40,000  
บาท   
 พ.ศ. 2524  เปิดขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และในปี พ.ศ. 2525  เปิดขยายชั้นเรียนถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 
 พ.ศ. 2527  นายสมศรี  อาจคำภา  ลาออกจากราชการ  ทางราชการได้แต่งตั้ง นายเดชกำจร  
 สิงหพร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนเมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2527  มีครูทำการสอน  14  คน  ครู 
ช่วยราชการ  1  คน  มีนักเรียน  391  คน  เป็นนักเรียนชาย  189  คน  นักเรียนหญิง  202  คน 
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 พ.ศ. 2528  ทางราชการได้กำหนดตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จากครูใหญ่เป็น
อาจารย์ใหญ่ ตามคำสั่ง  สปจ.ขอนแก่น ที่  142/2529 ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม 2528 
 พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.203/26 ขนาด 
10 X 10  เมตร  1  หลัง และสร้างส้วมแบบ  601/26  จำนวน  1  หลัง  6  ที่ ที่ปัสสาวะ  1 ที่  อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29  ขนาด  6  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  และรื้ออาคารเรียนหลังที่  1  ตามกรม 
ธนารักษ์อนุญาตให้รื้อถอน  แล้วสร้างโรงอาหารขนาด  7 X 18  เมตร  1  หลัง 
 พ.ศ. 2531  ทางราชการได้ย้าย นายเดชกำจร  สิงหพร  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนอื่น  
และย้าย นายนพดล  เฉลิมมีประเสริฐ  มาแทนเมื่อวันที่  20  ธันวาคม  2531 
 พ.ศ. 2532  ทางราชการได้ย้าย นายนพดล  เฉลิมมีประเสริฐ  ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ที่
โรงเรียนอ่ืน และได้ย้าย นายประเสริฐ  ลีบ่อน้อย  มาเป็นอาจารย์ใหญ่แทน  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 
2532  มีข้าราชการครูในโรงเรียนจำนวน  31  คน  เป็นชาย  8  คน  เป็นหญิง  23  คน  ครูช่วยราชการ 3  
คน  นักการภารโรง  1  คน  นักเรียนจำนวนทั้งสิ้น  563  คน  เป็นชาย  281  คน  เป็นหญิง  282  คน 
 ในปีการศึกษา  2535  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ทำการ
เปิดชั้นเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่  1  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยในปีแรกมีนักเรียน
จำนวน  2  ห้องเรียน  แยกเป็นนักเรียนชาย  24  คน  นักเรียนหญิง  20  คน  รวมเป็น  44  คน  ปี
การศึกษา  2536  เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 ปีการศึกษา  2537  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ 
สปช.105/26  ขนาด  4  ห้องเรียน  และได้เปิดเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มี
นักเรียน  57  คน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีนักเรียน  37  คน และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีนักเรียน  47  คน  
รวมมีนักเรียนของชั้นมัธยมศึกษา 141  คน  มีผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่  2  คน 
 ปีการศึกษา  2540  ได้กำหนดตำแหน่งอาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการและผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ 2 คน
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร  ผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงรุ่นที่  7  จาก
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการระหว่างวันที่  1-26  ธันวาคม พ.ศ.
2540 
ปีการศึกษา 2553 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  สร้างอาคารศูนย์วิทยบูรณาการ ICT ระดับโรงเรียน 
ตามแบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้อง) ใต้ถุนโล่ง  
 
 

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน 
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วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 

                 “ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตาม
มาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มีความฉลาดทางดิจิทัล มีจิตสำนึก
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข” 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
 

“ ยิ้มง่าย   ไหว้สวย ” 
 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
 

“ ผู้นำด้านหุ่นยนต์ ” 
 

ปรัชญาของโรงเรียน 
 

“เรียนดี   กีฬาเด่น   มีคารวะ   กล้าแสดงออก” 
 

คติธรรมของโรงเรียน 
 

“ปญญา   โลกสมึ  ปชโชโต   หมายความว่า   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” 
 

สีประจำโรงเรียน 
 

ฟ้า – ขาว 
 

อักษรย่อ 
 

น.ค. 
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2.  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ภายในปี พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

การศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มีความฉลาดทางดีจิทัล  มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข ” 

พันธกิจ (MISSION) 
พันธกิจของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีดังนี้ 
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิด พูดภาษาอังกฤษได้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี มีทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 
          4. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5. ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ 
 6. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

เป้าหมาย (GOAL) 
1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
 3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดและนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 4. ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีทักษะความคิดเชิงระบบ และโค้ดดิ้ง 
 5. สภาพภูมิทัศน์ ปลอดภัย ร่มรื่น สวยงาม และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนมีแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

6. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารและการจัดการเรียนการสอน  
 
กลยุทธ์ (STRATITIC) 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 
 ยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       

แนวทางท่ี 1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน                                                              
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 ตัวช้ีวัดที่ 1 สถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน 

แนวทางท่ี 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน การ
ทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ตัวช้ีวัดที่ 2 สถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ
 ตัวช้ีวัดที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผ่านการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ หลักสูตร B.T.C 

แนวทางท่ี 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 5  ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 
 แนวทางท่ี 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม  
และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
 ตัวช้ีวัดที่ 6  ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
 
นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม         

แนวทางท่ี 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
นำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็น
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม    

ตัวช้ีวัดที่ 7 สถานศึกษานำหลักสูตรระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 8 สถานศึกษานำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ประสิทธิภาพ ตัวช้ีวัดที่ 9 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสภาพ
บริบทของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
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 แนวทางท่ี 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา 
ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
 ตัวช้ีวัดที่ 10 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
 ตัวช้ีวัดที่ 11 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

แนวทางท่ี 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ         

ตัวช้ีวัดที่ 12  สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย      
 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้     

แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น          

ตัวช้ีวัดที่ 13 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 
สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น            

แนวทางท่ี 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 
ตัวช้ีวัดที่ 14 ผู้เรียนมีทักษะ  การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย  
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 
แนวทางท่ี 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
ตัวช้ีวัดที่ 15 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
แนวทางท่ี 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  

Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม
สาระเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 
 ตัวช้ีวัดที่ 16 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ  
(NT) ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ตัวช้ีวัดที่ 17 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน O-NET ตั้งแต่ 
ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
 ตัวช้ีวัดที่ 18 ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน 
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 
   - ระดับปฐมวัย จัดประสบการณ์ตามแนวสะเต็มศึกษา 
                    - ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการหุ่นยนต์เป็นวิชา
เพ่ิมเติม 
          แนวทางท่ี 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ตัวช้ีวัดที่ 19 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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แนวทางท่ี 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ตัวช้ีวัดที่ 20 สถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

 แนวทางท่ี 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีหลากหลายรวมทั้งห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้ง
ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
 ตัวช้ีวัดที่ 21 สถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุด
และแหล่งเรียนรู้ 

แนวทางท่ี 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual  
Education) หลักสูตรระยะสั้น 
 ตัวช้ีวัดที่ 22 สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

แนวทางท่ี 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม) 

ตัวช้ีวัดที่ 23 ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ)  
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม   

แนวทางท่ี 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
อย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 

ตัวช้ีวัดที่ 24 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางท่ี 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for  

International Student Assessment) 
 ตัวช้ีวัดที่ 25 สถานศึกษาที่สอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม ใน 
การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
 แนวทางท่ี 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
 ตัวช้ีวัดที่ 26 สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
       - ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ด้านหุ่นยนต์ ด้านวิชาการ ด้านกีฬา 
 แนวทางท่ี 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science  
Technology Engineering and Mathematics Education :STEM Education) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
 ตัวช้ีวัดที่ 27 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรม
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
            - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา 
          - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ   Studio 
Coding ,   C_ROBOT_Simulater 
            - ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ 
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ควบคุมระบบสมองกลฝังตัว ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ พัฒนา
โครงงานวิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตามความเหมาะสม และใช้ซอฟต์แวร์ 
C_ROBOT_Simulater, Arduino IDE, MakeCode microbit 
     - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนรู้ IOT และนำมาพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ
ปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์
และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงงาน  พัฒนาโครงงานที่มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  พัฒนาการ
สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัตินำไปสู่อาชีพและรายได้ 
 กลยุทธ์ที ่4 ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แนวทางท่ี 4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 

ตัวช้ีวัดที่ 28 สถานศึกษามีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(วิจัยสถาบัน) 

แนวทางท่ี 4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 29 ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ
การวัดประเมนิผล 
 
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพใน
รูปแบบท่ีหลากหลาย   

แนวทางท่ี 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online ,ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 30 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย 

ตัวช้ีวัดที่ 31 ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ/เทคนิค ที่หลากหลาย 
ตัวช้ีวัดที่ 32 สถานศึกษามีกระบวนการ PLC เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง 
แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการกำหนด การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา 
การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 33 สถานศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครู 
ตัวช้ีวัดที่ 34 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

 
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
แนวทางท่ี 1.1 ส่งเสริมประชาการวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษา

อย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
ตัวช้ีวัดที่ 35 ประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง 

มีคุณภาพและเสมอภาค 
แนวทางท่ี 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ตัวช้ีวัดที่ 36 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 37 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 38 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 39 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 
กลยุทธ์ที่ 2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แนวทางท่ี 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ใน

ทะเบียนราษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กต่างด้าว เป็นต้น 
 ตัวชี้วัดที่ 40 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางท่ี 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง เช่น 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : 
DLIT) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning 
Television : DLTV) ฯลฯ 
 ตัวชี้วัดที่ 41 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
                        - โรงเรียนมีบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศกึษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   

 แนวทางท่ี 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
นำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
 ตัวช้ีวัดที่ 42 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  
จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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 แนวทางท่ี 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และ
สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ตัวช้ีวัดที่ 43 สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่ 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ตัวชี้วัดที่ 44 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย 
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
แนวทางท่ี 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  การกำกับติดตามตรวจสอบ

และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ตัวช้ีวัดที่ 45 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
รวมทั้งการให้บริการ 
 ตัวช้ีวัดที่ 46 สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 แนวทางท่ี 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 ตัวช้ีวัดที่ 47 สถานศึกษาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการดำเนินงาน โครงการ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 แนวทางท่ี 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ 
เข้าถึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 
 ตัวช้ีวัดที่ 48  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
 แนวทางท่ี 1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น   
โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ 
 ตัวช้ีวัดที่ 49 สถานศึกษาแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
            - โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยความร่วมมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด   

แนวทางท่ี 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 ตัวช้ีวัดที่ 50 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ สถานศึกษาและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

ตัวช้ีวัดที่ 51 สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่
มีผลงานเชิงประจักษ์ 
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 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
 แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่

เป็นฐาน (Area-base Management),รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERS” 
           ตัวช้ีวัดที่ 52 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง  

           แนวทางท่ี 2.2 เขตพ้ืนที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 

ตัวช้ีวัดที่ 53 สถานศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แนวทางท่ี 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน 
ฯลฯ 

 ตัวช้ีวัดที่ 54 สถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อย 1 เครือข่ายข้ึนไป 
                    - กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี มีโรงเรียนใน 4 ตำบล จำนวน  
17  โรงเรียน 

แนวทางท่ี 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 
                     ตัวช้ีวัดที่ 55 สถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วย
พลังประชารัฐ 

 กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แนวทางท่ี 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความ

เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 56 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  ตัวช้ีวัดที่ 57 สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับ เกียรติบัตร รางวัล ด้านคุณภาพ
การศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 
 
3.  ข้อมูลฝ่ายบริหารในปัจจุบัน 
 -  ผู้บริหาร  นายทิพวัฒน์  ริยะ   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 
 -  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  การบริหารการศึกษา 
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4.  ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา 
ล

ลำดับที่ 
ชื่

ชือ่-สกุล 
ต

ตำแหน่ง 
ว

วาระ 
1

1 
น

นายวิจิตร  แสนมงคล
  

ค
ครูใหญ่ 

2
2502-2515 

2
2 

น
นายสมศรี  อาจคำภา 

ค
ครูใหญ่ 

2
2515-2527 

3
3 

น
นายเดชกำจร  สิงหพร 

อ
อาจารย์ใหญ่ 

2
2527-2531 

4
4 

น
นายนภดล  เฉลิมมี

ประเสริฐ 

อ
อาจารย์ใหญ่ 

2
2531-2532 

5
5 

น
นายประเสริฐ  ลีบ่อ

น้อย 

ผู้
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2
2532-2554 

6
6 

น
นายอร่าม  ลอยคลัง 

ผู้
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2
2554-2561 

7
7 

น
นายทิพวัฒน์  ริยะ 

ผู้
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

2
2561-ปัจจุบัน 

 
5.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ประเภท/ตำแหน่ง 

เพศ ระดับการศึกษา 
ชาย หญิง ต่ำกว่า  

ป.ตรี 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

ผู้อำนวยการ   1 - - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - 
ข้าราชการครู  2 12 - 5 9 - 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง/พี่เลี้ยง - 1 - 1 - - 
นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - 
อ่ืน ๆ /เจ้าหน้าที่ธุรการ   - 1 - 1 - - 

รวม 4 14 1 7 10 - 
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6.  ข้อมูลนักเรียน 
 -  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3   จำนวน  16 คน   
 -  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  จำนวน  103 คน  
 -  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  52 คน  
 

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน(คน) 
จำนวน

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 1 2 1 
อนุบาล 2 3 3 6 1 
อนุบาล 3 5 3 8 1 

รวม 9 7 16 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 10 15 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 2 12 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 13 20 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 14 26 1 

รวม 49 54 103 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 9 25 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 8 11 1 

รวม 29 23 52 3 
รวมทั้งสิ้น 87 84 181 12 

 
จำนวนนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 

ชั้น จำนวน 
(คน) 

เด็กปกติ  
(คน) 

นักเรียนที่มี 
ความต้องการ

จำเป็นพิเศษ(คน) 

หมายเหตุ 

อนุบาล 1 2 2 -  
อนุบาล 2 6 6 -  
อนุบาล 3 8 8 -  
ระดับปฐมวัย 16 16 -  
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 15 -  
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ประถมศึกษาปีที่ 2 13 13 -  
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 1 เด็กชายทศวรรต ภูมิลา 
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 19 1 เด็กหญิงสิริกร  รัศมี 
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 14 3 เด็กชายอาทิวรา หลักคำ 

เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีแสงฤทธิ์ 
เด็กชายธีรณัฐ  มาโดน 

ประถมศึกษาปีที่ 6 26 24 2 เด็กชายจิณณวัตร  พลบำรุง 
เด็กหญิงนธิดา  ทีทา 

ระดับประถมศึกษา  103 96 7  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 24 1 เด็กชายมาณัติ  แก้วมณี 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 16 -  
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 11 -  
รวมมัธยมศึกษา 52 51 1  
รวมทั้งสิ้น 171 163 8  

 

จำนวนนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/สังคม/ ปีการศึกษา 2563 

ชั้น 
นักเรียน 

(คน) 

จำนวนเด็กต่างเศรษฐกิจ/วัฒนธรรม/สังคม 
เลข

ประจำตัว
นักเรียน 

เลขประจำตัว
ประชาชน 

ชื่อ-สกุล ประเทศ 

อนุบาล 1 2 - - - - 
อนุบาล 2 6 - - - - 
อนุบาล 3 8 - - - - 
ระดับปฐมวัย 16 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 15 3542 7409901018441 เด็กหญิงอามีนา วิน พม่า 
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 3556 7409901018068 เด็กชายอาลีฟ วิน พม่า 
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 4 20 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 17 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 26 3516 G614000000190 เด็กหญิงน้ำฝน คำมะวง สปป.ลาว 
ระดับ
ประถมศึกษา  103 

- - - - 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 25 - - - - 
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มัธยมศึกษาปีที่ 2 16 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 11 - - - - 
รวมมัธยมศึกษา 52 - - - - 
รวมทั้งสิ้น 171 รวมทั้งหมด  3  คน 

 
7.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
  -  อาคารเรียน  4  หลัง แบ่งเป็น  11  ห้องเรียน  9  ห้อง ประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
       -  อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง 
 -  อ่ืน ๆ (ระบุ)    อาคารห้องสมุดจำนวน 1 หลัง อาคารโภชนาการ จำนวน 1 หลัง 
8.  ข้อมูลทรัพยากร 
 1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด  26  เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จำนวน  26  เครื่อง 
  -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  2  เครื่อง 
  -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  24  เครื่อง 
  -  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลห้องสมุด......-..........เครื่อง 
 2)  ห้องสมุด  1  ห้อง 
  สภาพการใช้งาน....................( ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
         3)  ห้องวิทยาศาสตร์  1  ห้อง 
  สภาพการใช้งาน....................( ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
 4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา...........1............ห้อง   
  สภาพการใช้งาน....................( ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
 5)  ห้องอ่ืน ๆ  (ระบุ).................. ห้อง   
  สภาพการใช้งาน....................( ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
9.  สภาพชุมชนโดยรม 
 หมู่บ้านในเขตตำบลพระลับ เมื่อก่อนปี พ.ศ.2511 มีอยู่ 23 หมู่บ้าน คือ บ้านพระลับ บ้านโนนทัน   
บ้านบะขาม บ้านหนองใหญ่ บ้านหนองไฮ บ้านหนองผือ บ้านหนองแสง บ้านโคกน้อย บ้านแอวมอง (เลิง
เปือย)  บ้านสงเปือย บ้านฮ่องเดื่อ บ้านดอนดู่ บ้านบึงฉิม บ้านบึงเนียม บ้านบึงสวาง บ้านบึงใคร่นุ่น บ้านคุย
โพธิ์ และ  บ้านปากเปือย 
     ปี พ.ศ.2511 เทศบาลเมืองขอนแก่น ได้ขยายเขตเทศบาล รวมหมู่บ้านพระลับ โนนทัน บะขาม และ 
หนองใหญ่ เข้าไปอยู่ใน เขตการปกครองของเทศบาลเมืองขอนแก่น 
     ปี พ.ศ.2528 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศเขตตำบลใดที่มีจำนวนหมู่บ้านเกิน 17 หมู่บ้าน ให้ทำการ
แบ่งแยกเขตการปกครอง ออกเป็นอีกตำบลได้ นายเพช็ร วงษ์เสนา ซึ่งเป็นกำนันขณะนั้น ได้ประชุมหารือทุก
หมู่บ้าน และได้ตกลงแบ่งหมู่บ้าน 9 หมู่บ้านคือ บ้านบึงเนียม บ้านบึงฉิม บ้านบึงสวาง บ้านบึงใคร่นุ่น บ้านสง
เปือย  บ้านฮ่องเดื่อ บ้านดอนดู่ บ้านคุยโพธิ์ บ้านปากเปือย ขออนุญาตตั้งเขตการปกครองใหม่ เป็น ตำบลบึง
เนียม 
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10.  โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
 พ้ืนที่บริการของโรงเรียน ได้แก่ หมู่ที่ บ้านโคกน้อย หมู่ 4 , 14 บ้านหนองแสง หมูที่ 12 , 17 
11.  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1. แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา   
  ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยากรภายนอกมาช่วยในการจัดการศึกษา สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ กลุ่มท่ีอยู่ในเขตบริการและกลุ่มที่อยู่นอกเขตบริการ 
 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยากรภายนอกที่อยู่ในเขตบริการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขาความ
ชำนาญ 

สอดคล้องกับกลุ่ม
สาระ 

1 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพบ้านผือ ตำบลพระลับ 

 การป้องกันและ
รักษาโรค / การ
รักษาพยาบาล   

สุขศึกษาและพล
ศึกษา 

2 หน่วยงานเทศบาลตำบลพระลับ  การปกครอง/การ
เลือกตั้ง  

สังคมศึกษาฯ 

3 บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ตำรวจจาก
สถานีตำรวจภูธรย่อยพระลับ 

 ให้ความรู้การ
ป้องกันและต่อต้าน
ยาเสพติด  / 
กฎหมาย  การขับขี่
รถอย่างปลอดภัย 

สังคมศึกษาฯ 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วิทยากรที่อยู่ในเขตบริการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ สาขาความ
ชำนาญ 

สอดคล้องกับกลุ่ม
สาระ 

1 พระอาจารย์วิชาญ  สืบกินนอน  
เจ้าอาวาทวัดสว่างโพธิ์ชัย บ้าน
หนองแสง 

 ศาสนาประเพณี  / 
ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 

สังคมศึกษาฯ 

2 นายวิรัตน์  ละน้อย  หมอพราหมณ์ สังคมศึกษาฯ 

3 นายธงชัย  รันพลที  มัคนายก สังคมศึกษาฯ 

4 นายเอกรินทร์ นาเมืองจันทร์  การทำพานบายศรี การงานอาชีพ 
6 นางอ่อนสัย สมนิล  การทอเสื่อกก การงานอาชีพ 

7 นายเสา มั่งมาง, นายวิโรจน์ สิม
นาง 

 จักสาน การงานอาชีพ 
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8 นายสรรทัต นามสีลี  ไม้กวาด การงานอาชีพ 

9 นางรัศมี คำมูลคร  แพทย์แผนไทย การงานอาชีพ 

10 นายผล ศรีสุระ  วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
(กลองยาว) 

ศิลปะ 

11 นายอร่าม มุงคำภา  วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน 
(หมอลำกลอน) 

ศิลปะ 

12 นางสมเพชร ฝ่ายดำ  ปักชื่อด้วยมือ การงานอาชีพ 
13 นางสุภาพร จันทะขิน  การทำขนมจีน การงานอาชีพ 

 
แหล่งเรียนรู้ในเขตบริการ 

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ห้องสมุด ทุกกลุ่มสาระ 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ห้องคอมพิวเตอร์ ทุกกลุ่มสาระ 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ห้องสหกรณ์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
แหล่งเรียนรู้นอกเขตบริการ 

ที่ตั้ง ชื่อแหล่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง วัดสว่างโพธิชัย  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บ้านโคกน้อย ต.พระลับ อ.เมือง วัดดอนแก้ว  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บ้านหนองแสง ต.พระลับ อ.เมือง วัดป่าศรีบูรพา  สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บ้านเลิงเปือย ต.พระลับ อ.เมือง วัดป่าแสงอรุณ / สิมอีสาน สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บ้านผือ ต.พระลับ อ.เมือง วัดทุ่งเศรษฐี สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ต.ศิลา อ.เมือง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บึงแก่นนคร ต.ในเมือง อ.เมือง โฮงมูนมังอีสาน สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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ต.บ้านขาม อ.น้ำพอง พระธาตุขามแก่น สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ต.ในเมือง อ.เมือง วัดหนองแวงพระอารามหลวง สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ต.ในเมือง อ.เมือง บึงแก่นนคร สังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม/วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ต.คำม่วง อ.เขาสวนกวาง สวนสัตว์เขาสวนกวาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต.ในเมือง  อ.ภูเวียง อุทยานแห่งชาติภูเวียง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต.ในเมือง อ.เมือง ศูนย์วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ต.ในเมือง อ.เมือง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  ขอนแก่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน / ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  1. หน่วยงานเทศบาลตำบลพระลับ ให้ความรู้เรื่องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการ
ต่อต้านยาเสพติด  
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ ให้ความรู้เรื่อง โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ฯลฯ 
  3. บุคลากรจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น  ให้ความรู้เรื่อง ยาเสพติด 
  4. บริษัท ไทยมอเตอร์ไบค์ ขอนแก่น จำกัด มาให้ความรู้เรื่องวินัยการจราจร 
 
12.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
1 นายวิรัตน์  ละน้อย ประธานกรรมการ 
2 นางนงค์นุช  สีทา ผู้แทนผู้ปกครอง 
3 นางบรรจง  บุตรทา ผู้แทนครู 
4 นายสมศักดิ์  แสงสุวรรณ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
5 นายภูมิ  ภูคำ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6 นายสมหวัง  ฝ่ายดำ ผู้แทนศิษย์เก่า 
7 พระใบฎีกาวิชาญ ญาณวีโร ผู้แทนองค์กรศาสนา 
8 นายหนูแดง  น้อยต้อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9 นายทิพวัฒน์  ริยะ กรรมการและเลขานุการ 
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ส่วนที่ 2 

ข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมงานวิชาการ ปีการศึกษา  2563 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 ระดับปฐมวัย 

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
- กิจกรรมหนูรักภาษา 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมค่าย ICT 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

นักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนาด้านสติปัญญา 

2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมประชุมบุคลากรทางการศึกษา
(การประชุมผู้ปกครอง การประสานงาน
และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา) 
- กิจกรรมสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ (การเปิดรั้วโรงเรียน 
การปรังปรุงภูมิทัศน์ปฐมวัย) 
 

เพ่ือส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง  นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริมการจัด
การศึกษาครบทุกด้าน 

3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- กิจกรรมกำหนดและประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำระเบียบบังคับของโรงเรียน 
- กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ 
- กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปี(SAR ครู 
และ SAR โรงเรียน) 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

4 โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหา
ความรู้ดัวยตนเอง รักการเรียนรู้ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก

นักเรียนทุกคนได้รับการ
สนับสนุนในด้านการแสวงหา
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- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมอ่านออกเขียนได้  
- กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง  
- กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น 
- กิจกรรมค่าย ICT 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วัน
วิทยาศาสตร์ วันอาเซียนและวันคริสมาสต์ 

เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง 

5 โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ 
- กิจกรรมสรุปความรู้สู่แผนผังความคิด 
- กิจกรรมสร้างสรรค์อย่างงานศิลป์ 
- กิจกรรมสร้างนักอ่าน ปั้นนักคิด 
- กิจกรรมสุดยอกเด็กไทย หัวใจนักคิดพิชิต
การอ่าน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

นักเรียนทุกคนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล 

6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
- กิจกรรมจัดทำข้อสอบ และพัฒนา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อ
พัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร   
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ 
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น และให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จำเป็นตาม
หลักสูตร 

นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สูงขึ้น และมี
ความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสูตร 

7 โครงการพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมเรียนรู้หุ่นยนต์และรับบอัตโนมัติ 
- กิจกรรมระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียน
ตามหลักสูจร 51 
- กิจกรรมชุมนุม 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน 

ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน 
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8 โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
- กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
- กิจกรรมปลูกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม 

9 โครงการพานบายศรี วิถีอีสาน 
- กิจกรรมรู้เรื่องกล้วยๆ 
- กิจกรรมบายศรีปากชาม 
- กิจกรรมจากพานบายศรีสู่พิธีกรรม 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น
ที่กำหนดขึ้น 

นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
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2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
     2.1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย    ระดับประถมศึกษา 
   (ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551) 

ชั้น/เวลาเรียน 
 

 
กลุ่มสารการเรียนรู้ 

เวลาเรียน/ปี 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

พื้น 
ฐาน 

เพิ่ม 
เติม 

สาระการเรียนรู้             
1.ภาษาไทย 200 - 200 - 200 - 160 - 160 - 160 - 
2.คณิตศาสตร ์ 160 - 160 - 160 - 160 - 160 - 160 - 
3.วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
-วิทยาการหุ่นยนต ์

80 - 
 

40 

80 - 
 

40 

80 - 
 

40 

80 - 
 

40 

80 - 
 

40 

80 - 
 

40 
4.สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
- ศาสนา ศิลธรรม 
- เศรษฐศาสตร ์
- ภูมิศาสตร ์
- ประวัติศาสตร ์
- อาเซียน 
- หน้าท่ีพลเมือง * 

80 
 
 

40 
 

40 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

40 

80 
 
 

40 
 

40 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

40 

80 
 
 

40 
 

40 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

40 

120 
 
 

80 
 

40 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

40 

120 
 
 

80 
 

40 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

40 

120 
 
 

80 
 

40 
- 

- 
 
 
- 
- 
- 
- 

40 
5. สุขศึกษาฯ 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 80 - 
6.ศิลปะ 40 - 40 - 40 - 80 - 80 - 80 - 
7.การงานอาชีพ 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 
8.ภาษาต่างประเทศ 160 - 160 - 160 - 80 - 80 - 80 - 

รวม 800 80 800 80 800 80 800 80 800 80 800 80 
รวมท้ังสิ้น 880 880 880 880 880 880 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1. กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 40 40 40 
2.  กิจกรรมนักเรยีน 
2.1 ลูกเสือ-เนตรนารี* 
2.2 ชุมนุมภาษาอังกฤษ 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

 
30 

40 40 40 40 40 40 
3.กิจกรรมเพื่อสังคม* 10 10 10 10 10 10 

รวม 120 120 120 120 120 120 
รวมเวลาเรียน/ปี

การศึกษา 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท 11101 ภาษาไทย 200 
ค 11101 คณิตศาสตร์ 160 
ว 11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ส 11101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 
ส 11102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ 11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 11101 ศิลปะ 40 
ง 11101 การงานอาชีพ 40 
อ 11101 ภาษาอังกฤษ 160 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 800 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 11201 วิทยาการหุ่นยนต์ 40 
ส 11231 หน้าที่พลเมือง *40 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

ก 11901            □ กิจกรรมแนะแนว 40 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 11902 ลูกเสือสำรอง 40 
ก 11903 ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร *30 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
หมายเหตุ  * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                  * เพ่ิมตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗                         

                     * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท 12101 ภาษาไทย 200 
ค 12101 คณิตศาสตร์ 160 
ว 12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ส 12101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 
ส 12102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ 12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 12101 ศิลปะ 40 
ง 12101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 
อ 12101 ภาษาอังกฤษ 160 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 800 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 12201 วิทยาการหุ่นยนต์ 40 
ส 12232 หน้าที่พลเมือง *40 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

ก 12901           □ กิจกรรมแนะแนว 40 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 12902 ลูกเสือ – เนตรนารี *30 
ก 12903 ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 

หมายเหตุ  * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                  * เพ่ิมตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗                         

                     * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท 13101 ภาษาไทย 200 
ค 13101 คณิตศาสตร์ 160 
ว 13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ส 13101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 40 
ส 13102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ 13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 13101 ศิลปะ 40 
ง 13101 การงานอาชีพ 40 
อ 13101 ภาษาอังกฤษ 160 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 800 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 13201 วิทยาการหุ่นยนต์ 40 
ส 13233 หน้าที่พลเมือง *40 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

ก 13901           □ กิจกรรมแนะแนว 40 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 13902 ลูกเสือ – เนตรนารี *30 
ก 13903 ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
หมายเหตุ  * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                  * เพ่ิมตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗                         

                     * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท 14101 ภาษาไทย 160 
ค 14101 คณิตศาสตร์ 160 
ว 14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ส 14101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 14102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ 14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 14101 ศิลปะ 80 
ง 14101 การงานอาชีพ 40 
อ 14101 ภาษาอังกฤษ 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 800 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 14201 วิทยาการหุ่นยนต์ 40 
ส 14234 หน้าที่พลเมือง *40 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

ก 14901            □ กิจกรรมแนะแนว 40 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 14902 ลูกเสือ – เนตรนารี *30 
ก 14903 ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 40 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
หมายเหตุ  * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                  * เพ่ิมตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗                         

                     * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  5 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท 15101 ภาษาไทย 160 
ค 15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว 15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ส 15101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 15102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ 15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 15101 ศิลปะ 80 
ง 15101 การงานอาชีพ 40 
อ 15101 ภาษาอังกฤษ 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 800 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 15201 วิทยาการหุ่นยนต์ 40 
ส 15235 หน้าที่พลเมือง *40 

รวมเวลาเรียนเพ่ิมเติม 80 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

ก 15901           □ กิจกรรมแนะแนว 40 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 15902 ลูกเสือ – เนตรนารี *30 
ก 15903 ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร 40 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
 
หมายเหตุ  * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                  * เพ่ิมตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗                         

                     * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 

(ชม. / ปี) รายวิชาพื้นฐาน 
ท 16101 ภาษาไทย 160 
ค 16101 คณิตศาสตร์ 160 
ว 16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 80 
ส 16101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 80 
ส 16102 ประวัติศาสตร์ 40 
พ 16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 80 
ศ 16101 ศิลปะ 80 
ง 16101 การงานอาชีพ 40 
อ 16101 ภาษาอังกฤษ 80 

รวมเวลาเรียนพื้นฐาน 800 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ว 16201 วิทยาการหุ่นยนต์ 40 
ส 16236 หน้าที่พลเมือง *40 

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติม 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 

ก 16901         □ กิจกรรมแนะแนว 40 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 16902 ลูกเสือ – เนตรนารี *30 
ก 16903 ชุมนุมภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสาร 40 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *10 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 1,000 
หมายเหตุ  * กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 

                  * เพ่ิมตามหนังสือท่ี ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗                         

                     * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวช้ีวัด ตามหนังสือท่ี ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันท่ี ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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2.2  โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
(ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551)   

ชั้น/เวลาเรียน 
 

 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

เวลาเรียน/ปี 
ม.1 ม.2 ม.3 

พื้นฐาน เพิ่มเตมิ พื้นฐาน เพิ่มเตมิ พื้นฐาน เพิ่มเตมิ 

สาระการเรียนรู้       
1.   ภาษาไทย 120(3 นก.) - 120(3 นก.) - 120 (3 นก.) - 
2.  คณิตศาสตร ์ 120 (3 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 40 (1 นก.) 
3.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
- วิทยาการหุ่นยนต ์

120 (3 นก.) - 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) - 
40 (1 นก.) 

120 (3 นก.) - 
40 (1 นก.)  

4.  สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-  ศาสนาและศลิธรรม 
-  เศรษฐศาสตร ์
-  ภูมิศาสตร ์
-  ประวัติศาสตร ์
- หน้าท่ีพลเมือง * 

160 (4 นก.) 
 
 

120 (3 นก.) 
 

40 (1 นก.) 
 

- 
- 
 
 
 
 

40 (1 นก.) 

160 (4 นก.) 
 
 

120 (3 นก.) 
 

40 (1 นก.) 

- 
 
- 
 
 
 

40 (1 นก.) 

160 (4นก.) 
 
 

120 (3 นก.) 
 

40 (1 นก.) 

- 
 
- 
 
 
 

40 (1 นก.) 
5. สุขศึกษาฯ 80(2 นก.) - 80(2 นก.) - 80(2 นก.) - 
6. ศิลปะ 80(2 นก.) - 80(2 นก.) - 80(2 นก.) - 
7. การงานอาชีพ 
- สาระการเรยีนรู้ท้องถิ่น 
(ภูมิปัญญาท้องถิ่น) 

80(2 นก.) - 
40 (1 นก.) 

80(2 นก.) - 
40 (1นก.) 

80(2 นก.) - 
40 (1 นก.) 

8. ภาษาต่างประเทศ 120 (3 นก.) 40 ( 1 นก.) 120 (3 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 40 (1 นก.) 
รวม 880 200 880 200 880 200 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
1.กิจกรรมแนะแนว 40 40 40 
2.กิจกรรมนักเรียน 
  2.1 ลุกเสือ-เนตรนารี* 
  2.2 ชุมนุม 

 
*25 
40 

 
*25 
40 

 
*25 
40 

3. กิจกรรมเพื่อสังคมฯ * *15 *15 *15 
รวม 120 120 120 

รวมเวลาเรียน/ปีการศึกษา 1200 1200 1200 
 
หมายเหต ุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  ผู้เรียนปฏิบัติในกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี  
                  * เพิ่มตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 
                  *  ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที ่๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท 21101 ภาษาไทย 1.5  (60) 
ค 21101 คณิตศาสตร์ 1.5  (60) 
ว 21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5  (60) 
ส 21101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5  (60) 
ส 21102 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ 21101 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ 21102 พลศึกษา ((แชร์บอล) 0.5(20) 
ศ 21101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1.0(40) 
ง 21101 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 21101 ภาษาอังกฤษ 1.5  (60) 

รวมเวลาเรียน 11.0(440) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค 21201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 0.5(20) 
ว 21201 วิทยาการหุ่นยนต์ 1(ROBOTICS 1) 0.5(20) 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 1 0.5(20) 
ส 21231 หน้าที่พลเมือง  *0.5(20) 
ง 21201 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี 1) 0.5(20) 

รวมเวลาเรียน 2.5(100) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก 21901           □ กิจกรรมแนะแนว 20 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 21902 ลูกเสือ – เนตรนารี           *12 
ก 21903 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  20 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *8 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
หมายเหต ุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏบิัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                   *  เพิ่มตามหนังสือที ่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                   * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที ่๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท 21102 ภาษาไทย 1.5  (60) 
ค 21102 คณิตศาสตร์ 1.5  (60) 
ว 21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5  (60) 
ส 21103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5  (60) 
ส 21104 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ 21103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ 21104 พลศึกษา (วอลเล่ย์บอล) 0.5(20) 
ศ 21102 ศิลปะ(ดนตรี นาฏศิลป์) 1.0(40) 
ง 21102 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 21102 ภาษาอังกฤษ 1.5  (60) 

รวมเวลาเรียน 11.0(440) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค 21202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 2 0.5(20) 
ว 21202 วิทยาการหุ่นยนต์ 2(ROBOTICS 2) 0.5(20) 
อ 21202 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2 0.5(20) 
ส 21232 หน้าที่พลเมือง *0.5(20) 
ง 21202 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี 2) 0.5(20) 

รวมเวลาเรียน 2.5(100) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก 21901                              □ กิจกรรมแนะแนว 20 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 21902 ลูกเสือ – เนตรนารี             *13 
ก 21903 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  20 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *7 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
 หมายเหต ุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏบิัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                   *  เพิ่มตามหนังสือที ่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท 22101 ภาษาไทย 1.5  (60) 
ค 22101 คณิตศาสตร์ 1.5  (60) 
ว 22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5  (60) 
ส 22101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5  (60) 
ส 22102 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ 22101 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ 22102 พลศึกษา (ฟุตบอล) 0.5(20) 
ศ 22101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1.0(40) 
ง 22101 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 22101 ภาษาอังกฤษ 1.5  (60) 

รวมเวลาเรียน 11.0(440) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค 22201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 0.5(20) 
ว 22201 วิทยาการหุ่นยนต์ 3 (ROBOTICS 3) 0.5(20) 
อ 22201 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 3 0.5(20) 
ส 22233 หน้าที่พลเมือง *0.5(20) 
ง 22201 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี 3) 0.5(20) 

รวมเวลาเรียน 2.5(100) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก 22901                               □ กิจกรรมแนะแนว 20 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 22902 ลูกเสือ – เนตรนารี             *12 
ก 22903 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  20 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *8 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
หมายเหต ุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏบิัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                   *  เพิ่มตามหนังสือที ่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท 22102 ภาษาไทย 1.5  (60) 
ค 22102 คณิตศาสตร์ 1.5  (60) 
ว 22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5  (60) 
ส 22103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5  (60) 
ส 22104 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ 22103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ 22104 พลศึกษา (กระบี่กระบอง) 0.5(20) 
ศ 22102 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1.0(40) 
ง 22102 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 22102 ภาษาอังกฤษ 1.5  (60) 

รวมเวลาเรียน 11.0(440) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค 22202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 4 0.5(20) 
ว 22202 วิทยาการหุ่นยนต์ 4 (ROBOTICS 4) 0.5(20) 
อ 22202 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 4 0.5(20) 
ส 22234 หน้าที่พลเมือง *0.5(20) 
ง 22202 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี 4) 0.5(20) 

รวมเวลาเรียน 2.5(100) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก 22901                               □ กิจกรรมแนะแนว 20 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 22902 ลูกเสือ – เนตรนารี             *13 
ก 22903 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค  20 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *7 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
หมายเหต ุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏบิัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                   *  เพิ่มตามหนังสือที ่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท 23101 ภาษาไทย 1.5  (60) 
ค 23101 คณิตศาสตร์ 1.5  (60) 
ว 23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5  (60) 
ส 23101 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5  (60) 
ส 23102 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ 23101 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ 23102 พลศึกษา (บาสเกตบอล) 0.5(20) 
ศ 23101 ศิลปะ(ทัศนศิลป์) 1.0(40) 
ง 23101 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 1.5  (60) 

รวมเวลาเรียน 11.0(440) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค 23201 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 0.5(20) 
ว 23201 วิทยาการหุ่นยนต์ 5 (ROBOTICS 5) 0.5(20) 
อ 23201 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 5 0.5(20) 
ส 23235 หน้าที่พลเมือง *0.5(20) 
ง 23201 สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น (พานบายศรี 5) 0.5(20) 

รวมเวลาเรียน 2.5(100) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก 23901                               □ กิจกรรมแนะแนว 20 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 23902 ลูกเสือ – เนตรนารี             *12 
ก 23903 ชุมนุมคุมครองผู้บริโภค  20 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *8 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
หมายเหต ุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏบิัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                   *  เพิ่มตามหนังสือที ่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนที่2 

รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน 
(หน่วยกิต/ชม.) รายวิชาพื้นฐาน 

ท 23102 ภาษาไทย 1.5  (60) 
ค 23102 คณิตศาสตร์ 1.5  (60) 
ว 23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1.5  (60) 
ส 23103 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 1.5  (60) 
ส 23104 ประวัติศาสตร์ 0.5(20) 
พ 23103 สุขศึกษา 0.5(20) 
พ 23104 พลศึกษา (ตะกร้อ) 0.5(20) 
ศ 23102 ศิลปะ(ดนตรี นาฎศิลป์) 1.0(40) 
ง 23102 การงานอาชีพ 1.0(40) 
อ 23102 ภาษาอังกฤษ 1.5  (60) 

รวมเวลาเรียน 11.0(440) 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ค 23202 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 6 0.5(20) 
ว 23202 วิทยาการหุ่นยนต์ 6 (ROBOTICS 6) 0.5(20) 
อ 23202 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 6 0.5(20) 
ส 23236 หน้าที่พลเมือง *0.5(20) 
ง 23202 สาระท้องถิ่นท้องถิ่น (พานบายศรี 6) 0.5(20) 

รวมเวลาเรียน 2.5 (100) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

ก 23901                               □ กิจกรรมแนะแนว 20 

□ กิจกรรมนักเรียน  

ก 23902 ลูกเสือ – เนตรนารี             *13 
ก 23903 ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค / ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 20 

□ กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ *7 

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้น 600 
หมายเหต ุ  * กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ผู้เรียนปฏบิัติในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนาร ี

                   *  เพิ่มตามหนังสือที ่ศธ ๐๔๐๑๐/ว ๗๗๙ ลงวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

                    * ปรับเปลี่ยนมาตรฐานและตัวชี้วัด ตามหนังสือที่ ศธ สพฐ.๓o /๒๕๖๑  ลงวันที่ ๕  มกราคม  ๒๕๖๑ 
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2.2 หลักสูตรท้องถิ่น 
ที ่ วิชาที่เปิดสอน ครูผู้รับผิดชอบ 
1 พานบายศรี วิถีอีสาน นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย 
2 การทอเสื่อ นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย 
3 การจกัสาน นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย 
4 มัคทายกน้อย นางพรพิสุทธิ์  มณีพิสุทธิ์ 

 
3. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      3.1 แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

ที ่ สถานที่/แหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้งที่ใช้ 
1 ห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 
2 ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา 
3 ห้องสหกรณ์ ตลอดปีการศึกษา 
4 ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ตลอดปีการศึกษา 

       
3.2 แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

 
ที ่ สถานที่/แหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้งที่ใช้ 
1 วัดสว่างโพธิชัย บ้านหนองแสง 4 
2 วัดดอนแก้ว บ้านโคกน้อย แสง 4 
3 วัดป่าศรีบูรพา บ้านหนองแสง 4 
4 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 4 
5 วัดป่าแสงอรุณ / สิมอีสาน 2 
6 วัดทุ่งเศรษฐี 2 
7 โฮงมูนมังอีสาน  / บึงแก่นนคร    2 
8 พระธาตุขามแก่น   2 
9 วัดหนองแวงพระอารามหลวง   2 
10 สวนสัตว์เขาสวนกวาง   1 
11 อุทยานแห่งชาติภูเวียง 1 
12 เขื่อนอุบลรัตน์   1 
13 ศูนย์วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
14 ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  ขอนแก่น 1 
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3.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที ่ ชื่อ-สกุล เรื่องท่ีให้ความรู้ จำนวนครั้ง/ปี 
1 พระอาจารย์วิชาญ  สืบกินนอน  

เจ้าอาวาทวัดสว่างโพธิ์ชัย บ้านหนองแสง 
ศาสนาประเพณี  / ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม 

10 

2 นายวิรัตน์  ละน้อย หมอพราหมณ์ 10 
3 นายธงชัย  รันพลที มัคนายก 10 
4 นายเอกรินทร์ นาเมืองจันทร์ การทำพานบายศรี 10 
6 นางอ่อนสัย สมนิล การทอเสื่อกก 10 
7 นายเสา มั่งมาง, นายวิโรจน์ สิมนาง จักสาน 10 
8 นายสรรทัต นามสีลี ไม้กวาด 10 
9 นายอร่าม มุงคำภา วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน (หมอลำกลอน) 10 
10 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

บ้านผือ ตำบลพระลับ 
การป้องกันและรักษาโรค / การ
รักษาพยาบาล   

4 

11 หน่วยงานเทศบาลตำบลพระลับ การปกครอง/การเลือกตั้ง  4 
12 บุคลากร/ เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานี

ตำรวจภูธรย่อยพระลับ 
ให้ความรู้การป้องกันและต่อต้านยา
เสพติด  / กฎหมาย  การขับขี่รถ
อย่างปลอดภัย 

4 

 
4. การพัฒนาการเรียนรู้ 
       4.1 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
               โรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดังนี้ 
                    - มีการนิเทศการเรียนการสอน, Peer Supervision 
                    - ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทุกภาคเรียน                 
       4.2 เทคนิค วิธีการสอน 
              - ครูนำแผนการจัดการเรียนรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน และออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย   ได้แก่  -   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ “สะเต็มศึกษา”   
                           -   การจัดการเรียนรู้แบบ Active  Learning 
                           -   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิทยาการหุ่นยนต์  (ROBOTICS)     
5. การวัดและประเมินผล 
        5.1 การวัดผลและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
                โรงเรียนได้ดำเนินการประเมินผลในลักษณะต่าง ๆ คือ 
            1.   การประเมินผลก่อนเรียน 
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                    การประเมินผลก่อนเรียน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ต้องประเมินผลก่อนเรียน  เพ่ือหาสารสนเทศของผู้เรียนในเบื้องต้น สำหรับนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                 ประกอบด้วยการประเมินดังนี้ 
                1.1  การประเมินความพร้อมและพ้ืนฐานของผู้เรียน 
                 1.2  การประเมินความรอบรู้ในเรื่องที่จะเรียนก่อนการเรียน 
            2. การประเมินระหว่างเรียน 
                การประเมินระหว่างเรียน เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนว่าบรรลุ 
จุดประสงค์การเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ครูได้วางแผนไว้หรือไม่   เพ่ือนำสารสนเทศท่ีได้จากการ 
ประเมินไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของผู้เรียน  และส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและเกิด
พัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพ   
                การประเมินผลระหว่างเรียนมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
                2.1 วางแผนการเรียนรู้และการประเมินผลระหว่างเรียน 
                2.2 เลือกวิธีการประเมินที่สอดคล้องกับภาระงาน หรือกิจกรรมหลักที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ 
การประเมินจากสิ่งที่ผู้เรียนแสดงให้เห็นว่ามีความรู้  ทักษะ และความสามารถ ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์อันเป็นผลจากการเรียนรู้  มีวิธีการประเมินที่ผู้สอนสามารถเลือกใช้ในการประเมินดังนี้ 
               - การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล 
               - การประเมินจากการปฏิบัติ 
               - การประเมินสภาพจริง 
               - การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน 
         3. การประเมินเพ่ือสรุปผลการเรียน 
              3.1 การประเมินหลังเรียน 
              3.2 การประเมินผลการเรียนปลายปี 
    5.2  การวัดผลและประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
            การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนต้องจัดให้กับผู้เรียนในทุกช่วงชั้นการศึกษาได้
พัฒนาความสามารถของตนเองตามความถนัดและความสนใจให้เต็มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียน 
จะต้องดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย  มีรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสม ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามที่โรงเรียนกำหนด จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมินช่วงชั้น 
         1. ลักษณะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
             1.1 กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตาม 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทาง 
อารมณ ์การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา   และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุกคนต้องทำหน้าที่แนะแนว 
ให้คำปรึกษาด้านชีวิต  การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ 
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          1.2 กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร  ตั้งแต่วิเคราะห์ 
วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมิน และปรับปรุงการทำงาน โดยเน้นการทำงานร่วมกันอย่างเป็นกลุ่ม  เช่น 
โครงงาน กิจกรรมตามความสนใจ ชุมนุมวิชาการ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ลูกเสือ 
เนตรนารี  และผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
          2. แนวทางการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนได้ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนเป็น 
รายกิจกรรม โดยมีแนวการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
               2.1 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรายกิจกรรม 
                 1) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมประเมินการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม 
โดยประเมินจากพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรมและผลการปฏิบัติกิจกรรมด้วยวิธีการหลากหลายตามสภาพจริง 
                 2) ผู้รับผิดชอบกิจกรรมตรวจสอบเวลาเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียน 
กำหนดไว้หรือไม่ (ร้อยละ 80 ของเวลาเข้าร่วมกิจกรรม) 
                  3) ในกรณีที่มีกิจกรรมใดต้องใช้เวลาปฏิบัติตลอดปี เมื่อสิ้นภาคเรียนแรกผู้รับผิดชอบกิจกรรม
ควรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติกิจกรรมผู้เรียน เพ่ือสรุปความก้าวหน้าและสภาพของการปฏิบัติกิจกรรม
ของผู้เรียนระยะหนึ่งก่อน โดยทำการประเมินตามจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม และนำผลการประเมินนั้นไป
รวมกับผลการประเมินการร่วมกิจกรรมในภาคเรียนที่สอง เพ่ือตัดสินผลการประเมินการผ่านจุดประสงค์สำคัญ
ของกิจกรรม เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา (สิ้นสุดกิจกรรม) 
                  4) ตัดสินให้ผู้เรียนที่ผ่านจุดประสงค์สำคัญของกิจกรรม และมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตาม 
เกณฑ์ให้เป็นผู้ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรม ผู้เรียนที่มีผลการประเมินบกพร่องในเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
หรือทั้งสองเกณฑ์ จะเป็นผู้ไม่ผ่านการประเมินผลการร่วมกิจกรรมจะต้องซ่อมเสริมข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์
ก่อนจึงจะได้รับการตัดสินใจให้ผ่านกิจกรรม 
               2.2 การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผ่านช่วงชั้น 
เป็นการประเมินสรุปผลการผ่านกิจกรรมตลอดช่วงชั้นของผู้เรียนแต่ละคนเพ่ือนำผลไปพิจารณาตัดสินการผ่าน
ช่วงชั้น โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 
                  1) กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
ตลอดช่วงชั้น 
                  2) ผู้รับผิดชอบสรุปและประเมินผลการร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เป็นรายบุคคลตามเกณฑ์ท่ี 
โรงเรียนกำหนด 
                 3) นำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ 
                 4) เสนอผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตัดสินและอนุมัติผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผ่าน 
ช่วงชั้นต่อไป 
      5.3  การวัดผลและประเมินผลสมรรถนะผู้เรียน 
             การประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่ 
            1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษา 
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ถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ 
ประสบการณ์อันจะเป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือขจัดและลด 
ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง ตลอดจนการ
เลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
           2. ความสามารถในการคิด เป็น ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด อย่าง 
สร้างสรรค ์การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
            3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้ 
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการ
เปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
            4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม 
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
            5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ 
ทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
     5.4 การวัดผลและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
            ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ 
อ่ืนๆ ที่โรงเรียนกำหนดขึ้นสำหรับพัฒนาผู้เรียนเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างเอกลักษณ์เกี่ยวกับ 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์อ่ืน ๆ ให้แก่ผู้เรียน โรงเรียนและชุมชนของ
โรงเรียนการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นการประเมินเชิงวินิจฉัย มีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้ 
            1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน 
            2. กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน คณะกรรมการพัฒนาและประเมิน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาความ
จำเป็น และความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 
            3. กำหนดแนวทางการพัฒนา มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
                1) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในห้องเรียนมอบหมาย ให้ผู้สอนดำเนินการพัฒนา 
ประเมินผล และแก้ไขปรับปรุงผู้เรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ 
               2) การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์นอกห้องเรียน ให้บุคลากรของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องทุก 
ฝ่ายร่วมกันพัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งในลักษณะของการร่วม 
กิจกรรมต่าง ๆ หรือการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในและนอกโรงเรียน 
           4. ดำเนินการประเมินผู้เรียนรายภาค เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนแต่ละภาค ผู้สอนหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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กับการพัฒนาและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำเนินการประเมินผู้เรียนตามแนวทางที่ 
คณะกรรมการกำหนด ซึ่งสามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการได้อย่างหลากหลาย ได้แก่ การสังเกตพฤติกรรม
ในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในและนอกห้องเรียน การสัมภาษณ์ การบันทึกเหตุการณ์ การรายงานตนเอง 
ฯลฯ ทั้งนี ้จะต้องเหมาะสมกับกิจกรรมและคุณลักษณะที่จะประเมิน 
            5. การประมวลผล การประเมินรายภาค ผู้มีหน้าที่ในการพัฒนาและประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์แต่ละฝ่ายทำการประเมินและรวบรวมข้อมูลการประเมินคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมแลคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ของผู้เรียน นำไปทำการประมวลผลและพิจารณาตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะแต่ละ 
ประการตามเกณฑ์ที่กำหนด 
             6. การแจ้งผลและซ่อมเสริม คณะกรรมการฯ แจ้งผลการตัดสินผลการประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาของผู้เรียนนำไปกรอกในเอกสารแบบแสดงผลการพัฒนา พร้อมกับดำเนินการ 
ปรับปรุงแก้ไขผู้เรียน ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้ควบคุมและพัฒนาตนเองในการถือปฏิบัติคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ให้ดีขึ้น รวมทั้งมอบหมายให้ปฏิบัติกิจกรรมคุณความดีชดเชย ตามแนวทางที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ 
             7. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านช่วงชั้น การพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ เพ่ือตัดสินให้ผู้เรียนผ่านช่วงชั้น ควรสรุปจากผลการประเมินในภาคเรียนสุดท้าย และแนวโน้ม
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์แต่ละประการจากผลการประเมินในแต่ละภาคเรียนที่ได้บันทึกไว้ ผู้เรียน
ที่ไม่ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ประการใดประการหนึ่ง จะต้องเข้ารับการอบรมและปฏิบัติ
กิจกรรมคุณความดีชดเชยตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมายจนครบถ้วนก่อน จึงจะได้รับอนุมัติให้ผ่านช่วงชั้น
ได้ 
        5.5  การวัดผลและประเมินผลการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน 
               การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่าน
หนังสือเอกสารและสื่อต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว แล้วนำมาคิดสรุปเป็นความรู้ความเข้าใจของตน 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่อ่าน ซึ่งนำไปสู่การสังเคราะห์สร้างสรรค์ และแสดง 
ความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ และความสามารถในการถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นด้วยการเขียนสื่อความ ที่
สะท้อนถึงสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา และ
สร้างสรรค์จินตนาการอย่างเหมาะสมและมีคุณค่า พร้อมด้วยประสบการณ์และทักษะในการเขียนที่มีสำนวน
ภาษาถูกต้องมีเหตุผล และลำดับขั้นตอนในการนำเสนอ ที่สามารถสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้อ่านได้อย่างชัดเจน 
ตามระดับของมาตรฐานช่วงชั้นอย่างแท้จริง การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน เป็นเงื่อนไขสำคัญ
ประการหนึ่งที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมิน ให้ผ่านเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด จึงจะได้รับการตัดสินให้
ผ่านการศึกษาแต่ละช่วงชั้น การประเมินดังกล่าวเป็นมาตรการสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพราะมาตรการดังกล่าวจะช่วยผู้เรียนทุกคนให้ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่าน 
การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ อันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาความอ่อนด้อยของความสามารในการเขียนสื่อความของผู้จบ
การศึกษาทุกระดับอีกด้วย 
       1. ขั้นตอนดำเนินการในการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน มีดังนี้ 
           1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนกำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมิน 
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                 1) กำหนดมาตรฐานการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเขียนพร้อมทั้งตัวชี้วัดแนวทางการประเมิน 
                 2) กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินที่เหมาะสม เช่น 

                      (1) ความสามารถจริงของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมทางการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ใน
ส่วนที่เกี่ยวกับการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดยการสังเกตของผู้สอน 
                      (2) การม อบหมายให้ผู้เรียนไปศึกษาค้นคว้า แล้ว เขียน เป็นรายงาน 
                      (3) ผลงานเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการอ่าน การคิดวิเคราะห์และการเขียนที่รวบรวม 
และนำเสนอในรูปของแฟ้มสะสมงาน 
                      (4) การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบแบบเขียนตอบหรือการให้ผู้เรียนเขียนความเรียง 
                      (5) วิธีอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสม 
                  3) เกณฑ์การตัดสินคุณภาพการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนตามความเหมาะสม 
                  4) แนวทางการซ่อมเสริมปรับปรุงผู้เรียนที่ยังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียน 
         1.2 ประกาศแนวทาง และวิธีการประเมิน ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอ 
และชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ 
          1.3 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน เพ่ือทำ 
หน้าที่ในการจัดทำเครื่องมือประเมิน สรุปรวบรวมข้อมูล และตัดสินผลการประเมิน 
           1.4 กรรมการดำเนินการประเมิน และนำเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ 
วิชาการของโรงเรียน เพ่ือให้ความเห็นชอบและเสนอผู้บริหารอนุมัติผลต่อไป 
         2. แนวทางการประเมินความสามารถการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนปลายปี เป็นการประเมิน 
ความสามารถการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนเมื่อสิ้นปีการศึกษา เพ่ือสรุปความสามารถของผู้เรียนใน
แต่ละปีการศึกษา โดยมีแนวดำเนินการ ดังนี้ 
              2.1 ผู้มีหน้าที่ประเมินตรวจสอบหรือประเมินผู้เรียนในความรับผิดชอบตามวิธีการและเครื่องมือที่ 
คณะกรรมการฯ กำหนดเพ่ือให้ได้ข้อมูลความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน
อย่างเหมาะสม ครบถ้วน ตามศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียน รายงานคณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์ และเขียน ผู้มีหน้าที่ประเมินสามารถที่จะสรุปผลการประเมินกลางปีหรือเมื่อสิ้นภาคเรียนแรกได้ 
เพ่ือแจ้งให้ผู้เรียนได้ทราบสถานภาพของตนและทำการปรับปรุงแก้ไขตนเองได้ 
              2.2 คณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน สรุปผลการประเมินเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 
               2.3 ตัดสินผลการประเมินการเรียนรู้ที่คาดหวังแต่ละประการ ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
               2.4 แจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนและผู้ปกครองทราบ 
               2.5 ดำเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุง แก้ไขผู้เรียนในส่วนที่ไม่ผ่านการประเมิน 
         3. แนวทางการประเมินตัดสินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผ่านช่วงชั้นเป็นการประเมิน
ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาแต่ละช่วงชั้น เพ่ือพิจารณาตัดสิน
ผู้เรียนผ่านช่วงชั้นตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด การประเมินผู้เรียนเพ่ือตัดสินการผ่านช่วงขั้น ควรใช้ผลการ
ประเมินปลายปีในปีสุดท้ายของช่วงชั้นเป็นการประเมินเพื่อตัดสินการผ่านช่วงชั้น โดยดำเนินการดังนี้ 
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               3.1 ผู้มีหน้าที่ประเมิน ทำการตรวจสอบหรือประเมินผู้เรียนในความรับผิดชอบตามวิธีการและ
เครื่องมือที่กำหนดให้ได้ข้อมูลความสามารถของผู้เรียนด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ
อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามศักยภาพของผู้เรียน รายงานคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ และเขียน 
               3.2 คณะกรรมการดำเนินการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนพิจารณาตัดสินการผ่าน
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด 
               3.3 ดำเนินการซ่อมเสริม ปรับปรุงแก้ไข ผู้เรียนที่ไม่ผ่านการประเมินแล้วประเมินใหม่ 
               3.4 จัดส่งผลการประเมินนำเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของโรงเรียนให้ความ
เห็นชอบเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารโรงเรียนอนุมัติผลการตัดสินการผ่านช่วงชั้นต่อไป 
 
6. การวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2562-2563    

ที ่ เรื่อง ระดับชั้น ชื่อ-สกุลผู้วิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1   นายทิพวัฒน์  ริยะ  
2 - การแก้ปัญหาการอ่านและเขียน

คำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียน 
ชั้น ม.1 -3 
- การอ่านและเขียนคำ คำอักษร
ควบกล้ำแท ้ม.2 

- ชั้น 
ม.1-3 
 
 
- ชั้น ม.2 

นางนงนุช  พระวงศ์ ภาษาไทย 

3 -การฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
-การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ
โดยใช้บทสนทนา 

-ม.1 
 
-ม.3 

นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย ภาษาต่างประเทศ 

4 -การส่งเสริมทักษะการเขียน 
ตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 
-การพัฒนาการจำคำศัพท์ด้วยเกม 
 

-ป.3 
 
 
 
-ป.5 

นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์ ภาษาต่างประเทศ 

5 การแสดงแทนทางคณิตศาสตร์ของ 
นักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบ
เปิด 
(Students' Mathematical 
Representation in Classroom 
using 
Open Approach) 

ป.1 นางสาวปุณยนุช  ทรัพย์สินพันธ์ คณิตศาสตร์ 
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ที ่ เรื่อง ระดับชั้น ชื่อ-สกุลผู้วิจัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแก้ไขปัญหา เรื่องพฤติกรรม
เสี่ยงวัยรุ่น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการ
เรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐาน 

ม.3 นายวรัญญู  โสชาต ิ สุขศึกษาและพลศึกษา 

 
7. การนิเทศการเรียนการสอน 
    7.1 กระบวนการ/เทคนิคการนิเทศ 
          - แต่งตั้งคณะกรรมการในการนิเทศ 
          - จัดตารางกำหนดช่วงวันในการนิเทศแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          - สังเกตการสอนในชั้นเรียน 
          - บันทึกการจัดการเรียนการสอนจากการสังเกตในแบบประเมินที่ทางวิชาการได้กำหนดไว้ 
          - รายงานการนิเทศให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
    7.2 สื่อ เครื่องมือการนิเทศ 
          - แบบประเมิน 
8. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
     8.1 สื่อสิ่งพิมพ์ 
          - ใบงาน 
          - แผ่นพับ 
          - ใบความรู ้
          - โปสเตอร์ 
          - แผนภาพ 
          - แบบเรียนสำเร็จรูป 
          - เอกสารประกอบการสอน 
       8.2 สื่อวัสดุ 
             - โมเดล 
             - อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
             - แผนผังบทร้อยกรอง 
       8.3 สื่อเทคโนโลยี 
             - วิดิทัศน์ 
            -  วิดโีอ 
            -  สื่อ DLIT 
            -  สื่อ YouTube 
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9. เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
          -  จัดให้มีโทรทัศน์ 
         -  เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
         -  เครื่องฉายวิชวลไลเซอร์ 
          -  กระดานไวท์บอร์ด 
          -  กระดานอินเตอร์แอคทีฟ 
10. การพัฒนางานวิชาการ 
          1. จัดอบรมปรับปรุงหลักสูตร 
          2. ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรมพัฒนาตนเองในด้านการประชุม/อบรม 
               - อบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 
               - อบรมจากต้นสังกัด (สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1) 
          3. ส่งเสริมให้ครูได้เข้าร่วมอบรมทางออนไลน์ทุกคน โดยมีการรายงานผลการเข้าร่วมอบรมต่อ 
ผู้บังคับบัญชา 
 
11. ข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 
       11.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   

ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ปีการศกึษา 2562-2563 

 ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษาปีการศกึษา 2562 

 1) ระดบัปฐมวยั รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิพฒันาการแต่ละดา้นในระดบั 3 ขึน้ไป 

ระดบัชัน้ 
ผลการประเมินพฒันาการนักเรียนด้าน 

ครบทัง้ 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม สติปัญญา 

อนุบาล 1 4 3 3 4 14 
อนุบาล 2 8 8 6 7 15 
อนุบาล 3 6 7 5 6 24 

รวม 18 18 14 17 67 
รอ้ยละ 100 100 77.77 94.44 93.05 
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2)  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                   (1)  รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละรายวชิาระดบัชัน้
ประถมศกึษา   ปีที ่1 ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2562 

ระดบัชัน้ 

 รายวชิา (พืน้ฐาน) 
ภา

ษา
ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วทิ
ยา
ศา
สต

ร ์

สงั
คม

ศกึ
ษา

 

ปร
ะว
ตัศิ

าส
ตร

 ์

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

สุข
ศกึ

ษา
 

ศลิ
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชพี

 

หน้
าท

ี่
พล

เม
อืง

 
เฉ
ลีย่

รว
ม 

ป.1 3.42 3.71 3.89 3.67 3.67 3.00 3.83 3.45 3.86 3.67 3.61 
ป.2 3.63 3.31 3.77 3.72 3.56 3.40 3.76 3.67 3.64 3.56 3.60 
ป.3 3.62 3.30 3.70 3.72 3.47 3.22 3.68 3.47 3.68 3.47 3.53 
ป.4 3.33 3.10 3.36 3.13 3.32 3.17 3.50 3.54 3.54 3.13 3.31 
ป.5 3.78 3.30 3.34 2.96 3.05 2.11 3.54 3.54 3.34 3.00 3.19 
ป.6 3.45 2.82 3.58 3.13 3.11 2.50 3.74 3.74 3.61 3.11 3.27 
ม.1 3.62 3.05 3.23 3.45 3.45 3.00 3.78 3.58 3.72 3.45 3.43 
ม.2 3.64 3.11 3.29 3.48 3.48 3.09 3.79 3.84 3.79 3.48 3.49 
ม.3 3.82 3.52 3.42 3.40 3.40 3.68 3.87 3.90 3.97 3.40 3.63 
เฉลีย่รวม 3.59 3.25 3.51 3.41 3.39 3.02 3.72 3.64 3.68 3.36  

  

ขอ้มลูผลสมัฤทธิท์างการเรยีนระดบัสถานศกึษาปีการศกึษา 2563 

 1) ระดบัปฐมวยั รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิพฒันาการแต่ละดา้นในระดบั 3 ขึน้ไป 

ระดบัชัน้ 
ผลการประเมินพฒันาการนักเรียนด้าน 

ครบทัง้ 4 ด้าน 
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม สติปัญญา 

อนุบาล 1 8 8 7 7 30 
อนุบาล 2 6 6 5 5 22 
อนุบาล 3 2 2 2 2 8 

รวม 16 16 14 14 60 
รอ้ยละ 100 100 87.50 87.50 93.75 
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            2)  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

                   (1)  รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่เีกรดเฉลีย่ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนแต่ละรายวชิาระดบัชัน้
ประถมศกึษา   ปีที ่1 ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2563 

ระดบัชัน้ 

รายวชิา (พืน้ฐาน) 
ภา

ษา
ไท
ย 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์

วทิ
ยา
ศา
สต

ร ์

สงั
คม

ศกึ
ษา

 

ปร
ะว
ตัศิ

าส
ตร

 ์

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ 

สุข
ศกึ

ษา
 

ศลิ
ปะ

 

กา
รง
าน

อา
ชพี

 

หน้
าท

ี่
พล

เม
อืง

 

เฉ
ลีย่

รว
ม 

ป.1 3.33 3.10 3.36 3.13 3.43 3.17 3.36 3.65 3.64 3.13 3.33 
ป.2 3.73 3.46 3.83 3.61 3.56 3.57 3.83 3.64 3.64 3.56 3.64 
ป.3 3.57 3.41 3.71 3.75 3.67 3.67 3.68 3.76 3.68 3.67 3.66 
ป.4 3.50 3.50 3.38 3.38 3.32 2.05 3.50 3.54 3.54 3.13 3.28 
ป.5 3.48 3.34 3.36 3.35 3.35 2.35 3.54 3.54 3.34 3.35 3.30 
ป.6 3.60 3.20 3.23 3.56 3.56 2.33 3.74 3.74 3.61 3.56 3.41 
ม.1 3.70 3.32 3.32 3.62 3.40 3.05 3.70 3.75 3.60 3.45 3.49 
ม.2 3.67 3.23 3.52 3.77 3.77 3.03 3.87 3.92 3.92 3.48 3.62 
ม.3 3.60 3.50 3.34 3.50 2.50 3.00 2.78 2.82 2.78 3.40 3.12 
เฉลีย่รวม 3.58 3.34 3.45 3.52 3.40 2.91 3.56 3.60 3.53 3.41  

 
        11.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์    

            ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ปีการศกึษา 2562 

ขอ้ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
จ านวนนกัเรยีน 163 

ผ่าน ด ี ดเียีย่ม ด ี– ดเียีย่ม 
1 รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ 0 14 149 163 100 
2 ซื่อสตัยส์ุจรติ 0 24 139 163 100 
3 มวีนิัย 2 49 112 161 98.77 
4 ใฝ่เรยีนรู ้ 2 43 118 161 98.77 
5 อยู่อย่างพอเพยีง 2 25 137 162 99.38 
6 มุ่งมัน่ในการท างาน 2 42 119 161 98.77 
7 รกัความเป็นไทย 0 18 145 163 100 
8 มจีติสาธารณะ 0 24 139 163 100 

รวม 1297 99.46 
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รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลการประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึประสงคใ์นระดบัดขีึน้ไป 
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2563 

ขอ้ คุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์
จ านวนนกัเรยีน  148 

ผ่าน ด ี ดเียีย่ม ด ี– ดเียีย่ม 
1 รกัชาต ิศาสน์ กษตัรยิ ์ 0 0 148 148 100.00 
2 ซื่อสตัยส์ุจรติ 0 14 134 148 100.00 
3 มวีนิัย 7 32 109 141 95.27 
4 ใฝ่เรยีนรู ้ 4 34 110 144 97.29 
5 อยู่อย่างพอเพยีง 2 22 124 146 98.64 
6 มุ่งมัน่ในการท างาน 5 37 106 143 96.62 
7 รกัความเป็นไทย 0 6 142 148 100.00 
8 มจีติสาธารณะ 0 5 143 148 100.00 

รวม 1166 98.47 
 
11.3 สมรรถนะผู้เรียน 
 

            

ร้อยละการประเมินสมรรถนะของผู้เรียน ของนักเรียนโรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย  
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ระดับช้ัน ปี
การศึกษา 

ความ 

สามารถ
ในการ
สื่อสาร 

ความ 

สามารถ
ในคิด 

ความ 

สามารถ
ในการ

แก้ปัญหา 

ความ 

สามารถ
ในการ

ใช้ทักษะ
ชีวิต 

ความ 

สามารถใน
การใช้

เทคโนโลย ี

ระดับช้ัน ปีการศึกษา ความ 

สามารถ
ในการ
สื่อสาร 

ความ 

สามารถ
ในคิด 

ความ 

สามารถ
ในการ

แก้ปัญหา 

ความ 

สามารถ
ในการ

ใช้ทักษะ
ชีวิต 

ความ 

สามารถใน
การใช้

เทคโนโลย ี

ป.1 2561 100 90 100 100 100 ม.1 2561 76.47 76.47 76.47 76.47 76.47 

2562 100 100 85.71 100 100 2562 86.36 86.36 86.36 86.36 86.36 

2563 93.33 93.33 93.33 93.33 93.33 2563 88.89 88.89 88.89 88.89 88.89 

ป.2 2561 100 100 100 100 100 ม.2 2561 95.83 95.83 95.83 95.83 95.83 

2562 100 100 100 100 100 2562 81.25 81.25 81.25 81.25 81.25 

2563 100 100 100 100 100 2563 89.47 89.47 89.47 89.47 89.47 

ป.3 2561 100 100 100 100 100 ม.3 2561 86.36 86.36 86.36 86.36 86.36 

2562 100 100 100 100 100 2562 90.90 90.90 90.90 90.90 90.90 

2563 100 100 100 100 100 2563 90.90 90.90 90.90 90.90 90.90 

ป.4 2561 100 82.75 82.75 82.75 82.75        

2562 100 100 100 100 100        

2563 85 85 85 85 85        

ป.5 2561 100 90.47 90.47 90.47 90.47        

2562 100 100 100 100 100        

2563 82.35 82.35 82.35 82.35 82.35        

ป.6 2561 100 89.47 89.47 89.47 89.47        

2562 100 100 100 100 100        

2563 92.31 92.31 92.31 92.31 92.31        
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12. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2563  จำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน   
 -  นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3   จำนวน  16 คน   
 -  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  จำนวน  103 คน  
 -  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  จำนวน  52 คน  

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน(คน) 
จำนวน

ห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 1 2 1 
อนุบาล 2 3 3 6 1 
อนุบาล 3 5 3 8 1 

รวม 9 7 16 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 10 15 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 2 12 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 13 20 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 9 17 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 14 26 1 

รวม 49 54 103 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 9 25 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 3 8 11 1 

รวม 29 23 52 3 
รวมทั้งสิ้น 87 84 181 12 

 

13. ข้อมูลนักเรียนที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2561 - 2563 

ข้อมูลนักเรียนที่จบหลักสูตร ปีการศึกษา 2561-2563 
ชั้น ปี ทั้งหมด จบ ร้อยละ 

ป.6 2561 17 17 100 
2562 19 19 100 
2563 26 26 100 

ม.3 2561 20 18 90.00 
2562 22 20 90.90 
2563 11 11 100 
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14. ผลสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2563  

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปกีารศึกษา 2563 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ผลสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2563   

ตารางเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ NT ปีการศกึษร 2562-2563 

ระดบัชัน้ 
การ
สอบ 

กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 
(+เพิม่ขึน้/-ลดลง) คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

ป.3 NT ดา้นคณิตศาสตร ์ 28.22 51.45 +23.23 
  ภาษาไทย 38.19 60.00 +21.81 
  รวมเฉล่ีย 33.20 55.72 22.52 

สรปุ ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT  เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ  22.52 
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16. ผลสอบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา2563 

ตารางเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ O-NET  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ปีการศกึษร 2562-2563 

ระดบัชัน้ 
การ
สอบ 

กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 
(+เพิม่ขึน้/-ลดลง) คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

ป.6 O-NET ภาษาไทย 42.35 47.48 +5.13 
 คณิตศาสตร ์ 21.18 26.67 +5.49 
 วทิยาศาสตร ์ 26.74 33.99 +7.25 
 สงัคมศกึษาฯ -ไม่มกีารทดสอบ- 
 ภาษาองักฤษ 23.24 29.79 +6.55 
  รวมเฉล่ีย 28.38 34.48 +6.10 

สรปุ ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน O-NET เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ     6.10 
 

ตารางเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ O-NET  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 ปีการศกึษา 2562-2563 

ระดบัชัน้ 
การ
สอบ 

กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 
(+เพิม่ขึน้/-ลดลง) คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

ม.3 O-NET ภาษาไทย 54.95 51..25 -3.7 
 คณิตศาสตร ์ 19.00 24.36 +5.36 
 วทิยาศาสตร ์ 28.45 28.65 +0.20 
 ภาษาองักฤษ 26.30 27.95 +1.65 
  รวมเฉล่ีย 32.17 33.05 0.88 

สรปุ ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  O-NET เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ  0.88 
 

ตารางสรุปเปรยีบเทยีบผลการทดสอบ NT ปีการศกึษร O-NET,  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
และ O-NET  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3   2562-2563 

ระดบัชัน้ 
การ
สอบ 

กลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้

ปีการศกึษา 2562 ปีการศกึษา 2563 ค่าเฉลีย่รอ้ยละ 
(+เพิม่ขึน้/-ลดลง) คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ คะแนนเฉลีย่รอ้ยละ 

ป.3 NT ดา้นคณิตศาสตร ์ 28.22 51.45 +23.23 
  ภาษาไทย 38.19 60.00 +21.81 

ป.6 O-NET ภาษาไทย 42.35 47.48 +5.13 
 คณิตศาสตร ์ 21.18 26.67 +5.49 
 วทิยาศาสตร ์ 26.74 33.99 +7.25 
 สงัคมศกึษาฯ -ไม่มกีารทดสอบ- 
 ภาษาองักฤษ 23.24 29.79 +6.55 
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ม.3 O-NET ภาษาไทย 54.95 51..25 -3.7 
 คณิตศาสตร ์ 19.00 24.36 +5.36 
 วทิยาศาสตร ์ 28.45 28.65 +0.20 
 สงัคมศกึษาฯ -ไม่มกีารทดสอบ- 
 ภาษาองักฤษ 26.30 27.95 +1.65 
  รวมเฉล่ีย 30.86 38..15 +7.29 
สรปุ ผู้เรียนมีค่าเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน NT และ O-NET เพ่ิมขึ้นเฉล่ียร้อยละ 7.29 

 
17. เปรียบเทียบผลการพฒันาความสามารถของผู้เรียนชัน้ ป.1- ชัน้ ม.3 ปีการศึกษา 2562 -2563 
 

ที ่
การพฒันาความสามารถ 

ของผูเ้รยีนดา้น 

ปีการศกึษา 
2562 

ปีการศกึษา 
2563 

จ านวน 
(+เพิม่ขึน้/-ลดลง) 

คะแนนเฉลีย่ คะแนนเฉลีย่  
1 ดา้นศลิปะ 2.55 2.88 +0.33 

2 ดา้นภาษา 2.17 2.65 +0.48 

3 ดา้นดนตร ี 2.36 2.65 +0.29 

4 ดา้นกฬีา 2.50 2.64 +0.14 

5 ดา้นคอมพวิเตอร ์ 2.40 2.66 +0.26 

6 ดา้นมนุษยสมัพนัธ์ 2.64 2.82 +0.18 

7 ดา้นเขา้ใจตนเอง 2.34 2.79 +0.45 

8 ดา้นรอบรูธ้รรมชาต ิ 2.55 2.83 +0.28 
สรปุ ผู้เรียนมีผลการพฒันาความสามารถเพ่ิมขึ้นทุกด้าน 

 
18. ข้อมูลน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน   
     สถิติน้ำหนักส่วนสูง ปีการศึกษา 2563 

ห้อง จำนวน น้ำหนัก
ต่ำกว่า
เกณฑ ์

ส่วนสูง
ต่ำกว่า
เกณฑ ์

ส่วนสูง
ต่ำกว่า
เกณฑ ์

น้ำหนัก
สูงกว่า
เกณฑ ์

ส่วนสูงสูง
กว่า

เกณฑ ์

น้ำหนัก
และ

ส่วนสูงสูง
กว่า

เกณฑ ์

น้ำหนัก
อยู่ใน
เกณฑ ์

ส่วนสูง
อยู่ใน
เกณฑ ์

น้ำหนัก
และ

ส่วนสูง
อยู่ใน
เกณฑ ์

อบ.1 2 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
อบ.2 6 0 0 0 1 1 1 5 5 5 
อบ.3 8 0 0 0 1 0 0 7 8 7 
ป.1 15 0 0 0 4 3 2 11 12 10 
ป.2 13 0 0 0 3 2 1 10 11 9 
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ป.3 12 1 1 1 2 1 0 9 10 8 
ป.4 20 1 1 0 9 8 6 10 11 7 
ป.5 17 2 1 0 4 6 3 11 10 7 
ป.6 26 0 1 0 5 3 0 21 22 18 
ม.1 26 1 0 0 5 5 2 19 20 16 
ม.2 16 0 1 0 9 9 7 7 6 4 
ม.3 11 1 0 0 2 0 0 8 11 8 
รวม 171 6 5 1 46 39 23 119 127 100 
ร้อยละ 100 3.50 2.92 0.58 26.90 22.80 13.45 69.59 74.26 58.47 

 

19. ข้อมูลรักษาพยาบาลเบื้องต้น 

   สถิติการเจ็บป่วยและใช้บริการห้องพยาบาล (จำนวนครั้ง)  ประจำปี พ.ศ. 2563 

ข้อมูล
ประจำเดอืน 

มค.63 กพ.63 มีค.63 เมย.63 พค.63 มิย.63 กค.63 สค.63 กย.63 คต.63 พย.63 ธค.63 รวม 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
จำนวน

คน 
ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

ไข้หวัด - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ปวดหัว - - - - 3 1 - - - - 2 2 3 1 - - - - - - - - - - 12 
โรคกระเพาะ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ปวด
ประจำเดือน 

- 2 - 3 - 3 - - - 1 - 2 - 1 - 3 - 2 - - - 2 - 2 21 

ล้างแผล 3 1 1 1 2 1 - - 3 2 4 2 5 2 6 3 3 1 - - - - 3 4  47 
ท้องเสีย - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ภูมิแพ้ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ตาแดง - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ปวดฟัน - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
เป็นลม - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ส่งต่อ รพ./
รพสต./บ้าน 

- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 

รวม 3 3 1 5 5 5 - - 3 3 6 6 8 4 6 6 3 3 - - - 2 3 6 81 
รวมทั้งหมด 3 3 1 5 5 5 - - 3 3 6 6 8 4 6 6 3 3 - - - 2 3 6 81 
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ข้อมูลตารางเรียนตารางสอน ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีท่ี 1 - มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 

 

 

กิจกรรมในแต่ละวันระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-3    โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  กำหนดขึ้นโดยมี

จุดมุ่งหมายใหเ้ด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ดังนี้ 
 

เวลา กิจกรรม 

07.00 -08.00 น. รับเด็กรายบุคคล 

08.00 -08.30 น. เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ 
08.30 -09.00 น. ตรวจสุขภาพ/ไปห้องน้ำ 

09.00 -09.20 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

09.20 -09.40 น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (กิจกรรมในวงกลม) 

09.40 -10.20 น. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
10.20 -10.40 น. กิจกรรมการเล่นตามมุม 

10.40 -11.00 น. กิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 

11.00 -11.30 น. พัก/รับประทานอาหารกลางวัน 

11.30 -12.00 น. แปรงฟัน 

12.00 -14.00 น. นอนพักผ่อน 
14.00 -14.15 น. เก็บท่ีนอน ล้างหน้า / ดื่มนม 

14.15 -14.20 น. เกมการศึกษา / สรุป ทบทวนกิจกรรมประจำวัน 

14.20 -14.30 น. ผู้ปกครองรับกลับบ้าน 
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ตารางการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

 

วัน/เวลา ชั้น 08.15-
08.30 

08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-
12.30  

12.30-13.30 น. 13.30-14.30 
น. 

14.30-15.30  น. 

วันจันทร์ ป.1 กิจกรรม 
โฮมรูม 

ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร์ 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ วิทยการคำนวณ 

ป.2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ วิทยการคำนวณ 

ป.3 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย วิทยการคำนวณ 

วัน
อังคาร 

ป.1 กิจกรรม 
โฮมรูม 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา หน้าที่พลเมือง วิทยาศาสตร์ ซ่อมเสริม 
ป.2 สังคมศึกษา ศิลปะ พลศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม 

ป.3 ภาษาไทย ภาษาไทย พลศึกษา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ซ่อมเสริม 

วันพุธ ป.1 กิจกรรม 
โฮมรูม 

หุ่นยนต์(พิศมัย) ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ชุมนุม ซ่อมเสริม 

ป.2 ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย หุ่นยนต์(พิศมัย) หน้าที่พลเมือง ชุมนุม ซ่อมเสริม 

ป.3 การงานอาชีพ (ครูจนิตนา) หุ่นยนต์(พิศมัย) สุขศึกษา (ครูสากล) ภาษาอังกฤษ ชุมนุม ซ่อมเสริม 

วัน
พฤหัสบดี 

ป.1 กิจกรรม 
โฮมรูม 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ลูกเสือ ซ่อมเสริม 
ป.2 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ลูกเสือ ซ่อมเสริม 

ป.3 ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ลูกเสือ ซ่อมเสริม 

วันศุกร์ ป.1 กิจกรรม 
โฮมรูม 

ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การงานอาชีพ ภาษาอังกฤษ แนะแนว อบรมคุณธรรมฯ 

ป.2 คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ สุขศึกษา ภาษาไทย แนะแนว อบรมคุณธรรมฯ 

ป.3 ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา แนะแนว อบรมคุณธรรมฯ 
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ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

วัน/เวลา ชั้น 08.15-08.30 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-
12.00 

12.00-13.00 13.00-14,00 หมายเหต ุ

วันจนัทร ์ ป.4 กิจกรรม 
โฮมรูม 

วิทยาการคำนวณ(ณัฐพร) สังคม(พรพิสุทธิ์) สังคม(พรพิสุทธิ์) 

พัก
กล

าง
วัน

 

การงาน(ผ่องศรี) สุขศึกษา(บรรจง)  

ป.5 ภาษาไทย((ผ่องศรี) ภาษาไทย((ผ่องศรี) คณิต(มลาวัลย์) สุขศึกษา(บรรจง) หน้าที่ฯ(พรพิสทุธิ์)  

ป.6 คณิต(มลาวัลย์) คณิต(มลาวัลย์) ภาษาไทย (ณัฐพร) หน้าที่ฯ(พรพิสทุธิ์) การงาน(ผ่องศรี)  
วันอังคาร ป.4 กิจกรรม 

โฮมรูม 
วิทย์(บรรจง) อังกฤษ(ผ่องศรี) คณิต(มลาวัลย์) พลศึกษา(วรัญญู) ศิลปะ(พรพิสุทธิ์)  

ป.5 คณิต(มลาวัลย์) คณิต(มลาวัลย์) สังคม(พรพิสุทธิ์) พลศึกษา(วรัญญู) การงาน(ผ่องศรี)  

ป.6 ภาษาไทย (ณัฐพร) ภาษาไทย (ณัฐพร) พลศึกษา(วรัญญู) ประวัต(ิพรพิสุทธิ์) ดนตรี(บรรจง)  

วันพุธ ป.4 กิจกรรม 
โฮมรูม 

คณิต(มลาวัลย์) คณิต(มลาวัลย์) วิทย ์(บรรจง) หน้าที่ฯ(พรพิสทุธิ์) ดนตรี(บรรจง)  

ป.5 ภาษาไทย((ผ่องศรี) วิทย์(บรรจง)   ประวัติ(พรพิสุทธิ์) วิทยาการคำนวณ(ณัฐพร) ศิลปะ(พรพิสุทธิ์)  

ป.6 วิทย์(บรรจง) อังกฤษ(ผ่องศรี) ภาษาไทย (ณัฐพร) สุขศึกษา(บรรจง) หุ่นยนต์ (ณัฐพร)  

วันพฤหัสบด ี ป.4 กิจกรรม 
โฮมรูม 

ภาษาไทย (ณัฐพร)) ภาษาไทย (ณัฐพร)) คณิต(มลาวัลย์) ประวัต(ิพรพิสุทธิ์) ลูกเสอื(พรพิสุทธิ์)  

ป.5 อังกฤษ(ผ่องศรี) อังกฤษ(ผ่องศรี) วิทย์(บรรจง) ดนตรี(บรรจง) ลูกเสอื(บรรจง)  

ป.6 คณิต(มลาวัลย์) คณิต(มลาวัลย์) สังคม(พรพิสุทธิ์) วิทยาการคำนวณ(ณัฐพร) ลูกเสือ(ณัฐพร)  

วันศุกร ์ ป.4 กิจกรรม 
โฮมรูม 

อังกฤษ(ผ่องศรี) ภาษาไทย (ณัฐพร) ภาษาไทย (ณัฐพร) หุ่นยนต์ (ณัฐพร) แนะแนว(พรพิสุทธิ์)  

ป.5 คณิต(มลาวัลย์) ภาษาไทย((ผ่องศรี) สังคม(พรพิสุทธิ์) D.A.R.E.(ครูแดร์) หุ่นยนต์ฯ (ณัฐพร)  

ป.6 วิทย์(บรรจง) สังคม(พรพิสุทธิ์) อังกฤษ(ผ่องศรี) ศิลปะ(พรพิสุทธิ์) ซ่อมเสริม(ผ่องศรี)  

วันเสาร ์ ป.4 กิจกรรม 
โฮมรูม 

ซ่อมเสริม(บรรจง) ซ่อมเสริม(บรรจง) การงาน(ผ่องศรี)  ซ่อมเสริม(บรรจง) ซ่อมเสริม(บรรจง)  

ป.5 การงาน(ผ่องศรี) ซ่อมเสริม(มลาวัลย์) ซ่อมเสริม(มลาวัลย์)  ซ่อมเสริม(มลาวัลย์) ซ่อมเสริม(มลาวัลย์)  
ป.6 แนะแนว(มลาวัลย์) ซ่อมเสริม(ณัฐพร) ซ่อมเสริม(ณัฐพร)  การงาน(ผ่องศรี) ซ่อมเสริม(ผ่องศรี)  
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ตารางการจัดการเรียนรู้ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  1-3 ปีการศึกษา  2563 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

 
วัน/เวลา 
ช่ัวโมง 

ช้ัน 1 2 3 11.30-
12.30 

4 5 6 
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 

จันทร์ ม.1 คณิตฯ(อ.ปุณญนุช) หน้าท่ีฯ(อ.นงนุช) อังกฤษ(เพิ่ม)(อ.รุ่งฤดี) 

พักกลางวัน 

สังคม (พระปริวรรต) กอท.(อ.เกษศิรินทร์) พละ (อ.วรัญญู) 
5 ธ.ค.  ม.2 อังกฤษ(เพิ่ม) (อ.รุ่งฤดี) หุ่นยนต์ (อ.เมษา) คณิตฯ (อ.ปุณยนุช) ไทย(พระกิตติพงศ์) สังคม (พระปริวรรต) คุ้มครอง (อ.เกษศิรินทร์) 
30 ม.ค. ม.3 ภาษาไทย (อ.นงนุช) คณิตฯ(อ.ปุณญนุช) วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) สุขศึกษา (อ.วรัญญู) ทัศนศิลป์ (อ.วรัญญู) อังกฤษ(เพิ่ม) (อ.รุ่งฤดี) 
6 มี.ค.        
อังคาร ม.1 ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) คณิตฯ(อ.ปุณญนุช) วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) ไทย(พระกิตติพงศ์) คุ้มครอง (อ.เกษศิรินทร์) หุ่นยนต์ (อ.เมษา) 
19 ธ.ค. ม.2 วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) คณิตฯ(อ.ปุณญนุช) กอท.(อ.เกษศิรินทร์) ไทย(พระกิตติพงศ์) ทัศนศิลป์ (อ.วรัญญู) 
6 ก.พ. ม.3 คณิตฯ(อ.ปุณญนุช) หุ่นยนต์ (อ.เมษา) ภาษาไทย (อ.นงนุช) สังคม (พระปริวรรต) พละ (อ.วรัญญู) หลักสตูร(อ.เกษศริินทร์) 
13 มี.ค.        

พุธ ม.1 ทัศนศิลป์ (อ.วรัญญู) วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) คณิตฯเพิ่ม (อ.ปุณยนุช) ไทย(พระกิตติพงศ์) ประวัตฯิ(พระกิตติพงศ์) สังคม (พระปริวรรต) 
26 ธ.ค. ม.2 คณิตฯ(อ.ปุณญนุช) ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) หน้าท่ีฯ(อ.นงนุช) กอท.(อ.เกษศิรินทร์) สังคม (พระปริวรรต) หลักสตูร(อ.เกษศริินทร์) 
13 ก.พ. ม.3 วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) หน้าท่ีฯ(อ.นงนุช) ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) กอท.(อ.เกษศิรินทร์) คุ้มครอง (อ.นงนุช) 

        
พฤหัสบด ี ม.1 คณิตฯ(อ.ปุณญนุช) ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) สุขศึกษา (อ.วรัญญู) ไทย(พระกิตติพงศ์) ทัศนศิลป์ (อ.วรัญญู) ลส.เนตรนารี (อ.เมษา) 
9 ม.ค. ม.2 ทัศนศิลป์ (อ.วรัญญู) วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) สังคม (พระปริวรรต) ประวัตฯิ(พระกิตติพงศ์) ลส.เนตรนารี (อ.วรัญญู) 
20 ก.พ. ม.3 ภาษาไทย (อ.นงนุช) คณิตฯ(อ.ปุณญนุช) ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) ทัศนศิลป์ (อ.วรัญญู) สังคม (พระปริวรรต) ลส.เนตรนารี (อ.รุ่งฤดี) 

        
ศุกร ์ ม.1 ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) กอท.(อ.เกษศิรินทร์) สังคม (พระปริวรรต) หลักสตูร(อ.เกษศริินทร์) แนะแนว (อ.นงนุช) 
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23 ม.ค. ม.2 คณิตฯเพิ่ม (อ.ปุณยนุช) สุขศึกษา (อ.วรัญญู) ภาษาอังกฤษ (อ.รุ่งฤดี) ไทย(พระกิตติพงศ์) แนะแนว (อ.นงนุช) พละ (อ.วรัญญู) 
27 ก.พ. ม.3 แนะแนว (อ.นงนุช) คณิตฯเพิ่ม (อ.ปุณยนุช) วิทยาศาสตร์ (อ.เมษา) กอท.(อ.เกษศิรินทร์) ประวัตฯิ(พระกิตติพงศ์) สังคม (พระปริวรรต) 
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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลสารสนเทศงานบุคลากร 

1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมงานบุคลากร ปีการศึกษา 2563 
โครงการระดับการศึกษาปฐมวัย 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู

และบุคลากรทางการศึกษา  
1) กิจกรรมการจัดทำแผนประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2) กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศน
ศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  
3) กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน 

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

บุคลากรโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย 
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนา
ระบบบรหิารของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   
1) กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศน
ศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
2) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
5) กิจกรรมโครงการการประชุมบุคลากร
ทางการศึกษา 
6) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
7) กิจกรรมสร้างเสริมรักการอ่าน 
8) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
9) กิจกรรมห้องสมุด มุมคนดีคนเก่ง 
10) กิจกรรมออมทรัพย์  (ค่าสมุดคู่มือฝาก
เงิน) 

เพ่ือให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ผู้บริหารได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
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โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู

และบุคลากรทางการศึกษา  
1) กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการจัดทำแผน 
ID plan และ PLC 
2) กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่
แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3) . กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมครูเพื่อคัด
กรองนักเรียนพิเศษเรียนรวมและจัดทำแผน 
IEP 
4) กิจกรรมประชุมพัฒนาการทำวิจัยในชั้น
เรียน และประชุมสะท้อนผลการจัดกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
5) กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ทัศน
ศึกษาและดูงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
6) กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
7) กิจกรรมประชุมครูเก่ียวกับการนิเทศ
ภายใน 

เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
 

บุคลากรโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย 
ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง   
1) กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศน
ศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  
2) กิจกรรมการประชุมครู  
3) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
4) กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 

เพ่ือให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ผู้บริหารได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 5) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6) กิจกรรมจัดทำระเบียบและข้อบังคับของ
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
7) กิจกรรมประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษา 
8)  กิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชน 
9) กิจกรรมสำมะโนนักเรียน 
10) กิจกรรมรับนักเรียน 
11) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

12) กิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน 

  

 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรจำแนกตามสายงาน เพศ การศึกษา ตำแหน่ง และข้อมูลการสอน  
    ปีการศึกษา 2563 
 2.1 ข้าราชการครู 

ที ่ ชื่อ – สกุล 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ตำแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ 
สอนวิชา/ชั้น 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 

1 นายทิพวัฒน์ ริยะ  ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา

ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 
อุตสาหกรรมศิลป์ 

ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

- 

2 นางนงนชุ  พระวงศ์ 30 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ภาษาไทย 

กศ.ม. 
หลักสูตรและการสอน 

ภาษาไทย ม.1-3 

3 นางบรรจง  บุตรทา 33 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ค.ม. 
การวิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา 

วิทยาศาสตร์  
ป.4-6 

4 นางผ่องศรี  ชนะบุญ 36 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 
การประถมศึกษา 

กศ.ม. 
หลักสูตรและการสอน 

ภาษาอังกฤษ  
ป.4-6 

5 นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย 35 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ.ภาษาอังกฤษ ค.ม. 
การวิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา 

การงานอาชีพฯ 
ม.1-3 
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ที ่ ชื่อ – สกุล 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ตำแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ สอนวิชา/ชั้น 

6 นางพรพสิุทธิ์  มณีพิศุทธิ ์ 32 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ศศ.บ. 
การจัดการทั่วไป 

กศ.ม. 
เทคโนโลยีการศึกษา 

สังคมศึกษาฯ  
ป.4-6 

7 นางมลาวลัย์  นกหงษ ์ 25 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 
การประถมศึกษา 

ค.ม. 
การวิจยัและ

ประเมินผลการศึกษา 

คณิตศาสตร์  
ป.4-6 

8 นางสาวจนิตนา  ทุยบึงฉิม 27 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ภาษาอังกฤษ 

- ทุกกลุ่มสาระฯ 
ป.1 

9 นายสากล  สทิธิโคตร 38 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ศศ.บ. 
พัฒนาชุมชน 

- ทุกกลุ่มสาระฯ  
ป.2 

10 นางณัฐพร  แตกหนองโน 10 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ศษ.บ. 
คอมพิวเตอร์ศึกษา 

ศษ.ม. 
การบริหารการศึกษา 

วิทยาการคำนวณ       

ป.4-6 

11 นางสาวรุ่งฤดี  จนัดาศักดิ ์ 12 ครู 
ชำนาญการพิเศษ 

ค.บ. 
ประถมศึกษา 

ศศ.บ.
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ 
ม.1-3 

12 นางพิศมัย  ชุมแวงวาป ี 3 ครู บธ.ม. 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

บธ.ม. 
บริหารการจัดการ 

ทุกกลุ่มสาระฯ 
ป.3 

13 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 3 ครู ศษ.บ. 
การศึกษาปฐมวัย 

- อนุบาล 1-3 

14 นายวรัญญู  โสชาต ิ  ครู ศษ.บ. 
พลศึกษา 

- สุขศึกษาฯ ม.1-3 

15 นางสาวปุณยนชุ  ทรัพยส์ินพนัธ์ 1 ครูผู้ช่วย ศษ.บ. 
คณิตศาสตรศึกษา 

- คณิตศาสตร์  
ม.1-3 

 2.2 บุคลากรอ่ืน   

ที ่ ชื่อ – สกุล 

อา
ยุร

าช
กา

ร 

ตำแหน่ง 
/วิทยฐานะ 

วุฒิ สอนวิชา/ชั้น 

1 นางสาวเมษา โพธิส์ุวรรณ 4 ครูอัตราจ้าง ค.บ 
เคมี 

- วิทยาศาสตร์  
ม.1-3 

2 นางสาวปรียาดา ทองบ ุ 12 เจ้าหน้าที่ธุรการ น.บ. นิติศาสตร ์ - - 
3 นายสถิตคุณ  ชาวเกวียน 3 นักการภารโรง ม.6 - - 
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3. ข้อมูลครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2563 
ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล วุฒิ วิชาเอก ระดับชั้นที่สอน 

ระดับปฐมวัยทุกกลุ่มประสบการณ์ 
1 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง ศษ.บ. การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
1 นางนงนุช  พระวงศ์ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย ม.1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
1 นางมลาวัลย์  นกหงษ์ ค.ม. การวิจยัและประเมินผลการศึกษา คณิตศาสตร์ ป.4-6 

2 นางสาวปุณยนชุ  ทรัพยส์ินพนัธ์ ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 

1 นางบรรจง  บุตรทา ค.ม. การวิจยัและประเมินผลการศึกษา วิทยาศาสตร์ ป.4-6 

2 นางณัฐพร  แตกหนองโน ศษ.ม. การบริหารการศึกษา วิทยาการคำนวณ ป.4-6 

3 นางสาวเมษา  โพธิส์ุวรรณ ค.บ. เคมี วิทยาศาสตร์ ม.1-3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

1 นางพรพสิุทธิ์  มณีพิศุทธิ ์ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา สังคมศึกษาฯ ป.4-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา 

1 นายวรัญญู  โสชาต ิ ศษ.บ. พลศึกษา สุขศึกษา ฯ ม.1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

1 นางสาวจนิตนา  ทุยบึงฉิม ค.บ. ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ป.1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

1 นางพิศมัย  ชุมแวงวาป ี บธ.ม. บริหารการจัดการ การงานอาชีพ ป.1-3 

2 นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย ค.ม. การวิจยัและประเมินผลการศึกษา การงานอาชีพฯ ม.1-3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

1 นางสาวรุ่งฤดี  จนัดาศักดิ ์ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ม.1-3 

2 นางผ่องศรี  ชนะบุญ กศ.ม. หลักสูตรและการสอน ภาษาอังกฤษ ป.4-6 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

1 นายสากล  สทิธิโคตร ศศ.บ. พัฒนาชุมชน ทุกกลุ่มสาระฯ  ป.2 
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จ านวนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีไ่ดเ้ขา้ศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูาน ปฏบิตังิานวจิยั 
และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ปีการศกึษา 2562 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

จ านวนชัว่โมงในการพฒันาทางวิชาชีพ ปี
การศึกษา 2562 

ฝึก
อบ

รม
 

ดงู
าน

 

วิจ
ยัแ

ละ
พฒั

นา
 

ปร
ะช

ุมวิ
ชา

กา
ร 

เผ
ยแ

พร
่ผล

งา
น 

แล
กเ
ปลี่

ยน
เรี
ยน

รู้ 
รว

ม(
ชัว่

โม
ง)

 

1 นายทพิวฒัน์  รยิะ ผูอ้ านวยการ        
2 นางสุกลัยา  ภูมขินัธ์ คร ู 24 48     72 
3 นางร าพรรณ เกดิศกัดิ ์ณ แวงน้อย ครู 24 48     72 
4 นางพรพศิุทธิ ์ มณีพสิุทธิ ์ ครู 24 48     72 
5 นางเกษศรินิทร ์ ธนะไชย ครู 24 48     72 
6 นายสากล  สทิธโิคตร ครู 24 48     72 
7 นางผ่องศร ี ชนะบุญ ครู 24 48     72 
8 นางบรรจง  บุตรทา ครู 24 48     72 
9 นางนงนุช  พระวงศ ์ ครู 40 48     88 
10 นางสาวจนิตนา  ทุยบงึฉิม ครู 24 48     72 
11 นางพศิมยั  ชุมแวงวาปี ครู 48 48     96 
12 นางมลาวลัย ์ นกหงษ์ ครู 24 48     72 
13 นางสาวสุกญัญา  เทยีมกลาง ครู 78 48     126 
14 นางณฐัพร  แตกหนองโน ครู 32 16     48 
15 นายวรญัญ ู โสชาต ิ ครู 16 32     48 
16 นางสาวปุณยนุช  ทรพัยส์นิพนัธ์ ครู 16 32     48 
17 นางสาวเมษา  โพธิส์ุวรรณ ครอูตัราจา้ง 8 48     56 
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 จ านวนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีไ่ดเ้ขา้ศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูาน ปฏบิตังิานวจิยั 
และพฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ปีการศกึษา 2563 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

จ านวนชัว่โมงในการพฒันาทางวิชาชีพ ปี
การศึกษา 2563 

ฝึก
อบ

รม
 

ดงู
าน

 

วิจ
ยัแ

ละ
พฒั

นา
 

ปร
ะช

ุมวิ
ชา

กา
ร 

เผ
ยแ

พร
่ผล

งา
น 

แล
กเ
ปลี่

ยน
เรี
ยน

รู้ 
รว

ม(
ชัว่

โม
ง)

 

1 นายทพิวฒัน์  รยิะ ผูอ้ านวยการ        
2 นางเกษศรินิทร ์ ธนะไชย ครู 32 24     56 
3 นางพรพศิุทธิ ์ มณีพสิุทธิ ์ ครู 32 24     56 
4 นายสากล  สทิธโิคตร ครู 32 24     56 
5 นางผ่องศร ี ชนะบุญ ครู 32 24     56 
6 นางบรรจง  บุตรทา ครู 32 24     56 
7 นางนงนุช  พระวงศ ์ ครู 48 24     72 
8 นางสาวจนิตนา  ทุยบงึฉิม ครู 56 24     80 
9 นางพศิมยั  ชุมแวงวาปี ครู 120 24     144 
10 นางมลาวลัย ์ นกหงษ์ ครู 72 24     96 
11 นางสาวสุกญัญา  เทยีมกลาง ครู 72 24     96 
12 นางณฐัพร  แตกหนองโน ครู 112 24     136 
13 นายวรญัญ ู โสชาต ิ ครู 24 24     56 
14 นางสาวปุณยนุช  ทรพัยส์นิพนัธ์ ครู 120 24     144 
15 นางสาวรุ่งฤด ี จนัดาศกัดิ ์ คร ู  16      
16 นางสาวเมษา  โพธิส์ุวรรณ ครอูตัราจา้ง 32 16     56 
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       จ านวนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีไ่ดเ้ขา้ศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดงูาน ปฏบิตังิานวจิยั และ
พฒันา ประชุม เผยแพร่ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ปีการศกึษา 2562-2563 

ปีการศึกษา จ านวนครแูละ
ผู้บริหารทัง้หมด 

จ านวนครแูละ
ผู้บริหารท่ีได้รบัการ

พฒันา 

คิดเป็นร้อยละ 

2562 17 17 100 
2563 16 16 100 
รวม 33 33 100 

 

ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ไดร้บัการยกย่องเชดิชเูกยีรตจิากหน่วยงานของรฐั และ
หน่วยงานเอกชน ในระยะเวลา 5 ปี โดยค านวณจากรอ้ยละของจ านวนขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาทัง้หมดในสถานศกึษาในระยะเวลา 5 ปี ( ปีการศกึษา 2559-2563 ) ดงันี้ 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
ปีการศกึษา/จ านวนรางวลั 

2559 2560 2561 2562 2563 
1 นายทพิวฒัน์  รยิะ ผูอ้ านวยการ 1 1 1 5 1 
2 นางเกษศรินิทร ์ ธนะไชย ครู 3 2 1 2 2 
3 นางพรพศิุทธิ ์ มณีพสิุทธิ ์ ครู 2 1 1 2 2 
4 นายสากล  สทิธโิคตร ครู - - 1 1 1 
5 นางผ่องศร ี ชนะบุญ ครู 3 2 2 3 1 
6 นางบรรจง  บุตรทา ครู 3 3 1 3 3 
7 นางนงนุช  พระวงศ ์ ครู 2 4 1 1 2 
8 นางสาวจนิตนา  ทุยบงึฉิม ครู 3 2 2 2 1 
9 นางพศิมยั  ชุมแวงวาปี ครู - - 1 2 2 
10 นางมลาวลัย ์ นกหงษ์ ครู 4 2 3 3 3 
11 นางสาวสุกญัญา  เทยีมกลาง ครู - - - 2 2 
12 นางณฐัพร  แตกหนองโน ครู - - - 2 6 
13 นายวรญัญ ู โสชาต ิ ครู - - 2 3 8 
14 นางสาวปุณยนุช  ทรพัยส์นิ

พนัธ ์
ครู - - - 1 1 

15 นางสาวรุ่งฤด ี จนัดาศกัดิ ์ คร ู - - - - - 
16 นางสาวเมษา  โพธิส์ุวรรณ ครอูตัราจา้ง - - - 2 3 

รวมครูทีไ่ดร้บัการยกย่อง (คน) 8 8 11 15 15 
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ปริมาณและสภาพงาน 

 1. อตัราก าลงัครแูละบุคลากรทางการศึกษา 

ชัน้ 
จ านวนคร/ูบุคลากร
ทางการศกึษาตาม

เกณฑ ์

จ านวนคร/ูบุคลากร
ทางการศกึษาทีม่จีรงิ 

อตัราก าลงั 
ต ่าเกณฑ ์ พอดเีกณฑ ์ สงูกว่า

เกณฑ ์
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 1 1  1  
อนุบาล 1 0 0 - - - 
อนุบาล 2 0 0 - - - 
อนุบาล 3 1 1 - 1 - 
ระดบัปฐมวยั 1 1 - 1 - 
ประถมศกึษาปีที ่1 1 1 - 1 - 
ประถมศกึษาปีที ่2 1 1 - 1 - 
ประถมศกึษาปีที ่3 1 1 - 1 - 
ประถมศกึษาปีที ่4 1 1 - 1 - 
ประถมศกึษาปีที ่5 1 2 - 1 1 
ประถมศกึษาปีที ่6 1 2 - 2 - 
ระดบัประถมศกึษา  6 8 - 8 - 
มธัยมศกึษาปีที ่1 2 2 - 2 - 
มธัยมศกึษาปีที ่2 2 2 - 2 - 
มธัยมศกึษาปีที ่3 3 2 - 2 - 
รวมมธัยมศกึษา 7 7 - 6 - 
รวมทัง้ส้ิน 15 16 - 15 1 
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4. รายงานโครงการ/กิจกรรมงานบุคลากร ปีการศึกษา 2563 
โครงการระดับการศึกษาปฐมวัย 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมาย 

1 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
1) กิจกรรมการจัดทำแผนประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2) กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  
3) กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน 

บุคลากรโรงเรียน
บ้านหนองแสงโคก
น้อย ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

2 โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบบริหาร
ของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
1) กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
2) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
3) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4) กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
5) กิจกรรมโครงการการประชุมบุคลากรทางการศึกษา 
6) กิจกรรมโครงการสนับสนุนการศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
7) กิจกรรมสร้างเสริมรักการอ่าน 
8) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
9) กิจกรรมห้องสมุด มุมคนดีคนเก่ง 
10) กิจกรรมออมทรัพย์  (ค่าสมุดคู่มือฝากเงิน) 

ผู้บริหารได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 100 ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
จากผู้บริหารสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
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โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงานตาม

เป้าหมาย 
1 โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  
1) กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการจัดทำแผน ID plan 
และ PLC 
2) กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3) . กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ประชุมครูเพ่ือคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรวม
และจัดทำแผน IEP 
4) กิจกรรมประชุมพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน และ
ประชุมสะท้อนผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
5) กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาและดู
งานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
6) กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
7) กิจกรรมประชุมครูเก่ียวกับการนิเทศภายใน 

บุคลากรโรงเรียน
บ้านหนองแสงโคก
น้อย ได้รับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาความรู้
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

2 โครงการพัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
1) กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดู
งานเพ่ือพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  
2) กิจกรรมการประชุมครู  
3) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
4) กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
5) กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
6) กิจกรรมจัดทำระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย 
7) กิจกรรมประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

ผู้บริหารได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล  
 

ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาร้อยละ 90 ได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนา
จากผู้บริหารสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 8)  กิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชน 

9) กิจกรรมสำมะโนนักเรียน 
10) กิจกรรมรับนักเรียน 
11) กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
12) กิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน 
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ส่วนที่ 4 
ข้อมูลสารสนเทศงานงบประมาณ 

1.แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมงานงบประมาณ ปีการศึกษา 2563 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
 งบกลาง 

000000 ปรับปรุงสาธารณูปโภค
(ฉุกเฉิน) จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่า
น้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท,์อินเตอร์เน็ต 
001001 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
001003 สนองนโยบาย สพป.ขก.เขต1 

1.เพ่ือจัดสรรงบประมาณ 1.โดยภาพรวมสามารถจัดสรร
งบประมาณในการแก้ปัญหา
เร่งด่วนหรือโครงการตาม
นโยบายจุดเน้นที่ไม่ได้ระบุใน
กลุ่มงานอ่ืนๆ 

1 001001โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

1.นักเรียนร้อยละ86 มี
น้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2.นักเรียนร้อยละ87มีทกัษะ
การเคลื่อนไหวตามวัย 
3.นักเรียนร้อยละ 88 มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง 
4.นักเรียนร้อยละ87หลีกเลี่ยง
ต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค 
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

2 002002ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 1.นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้น
ของศาสนา 
2.นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตและที่
มีความกตัญญูกตเวที 
3.นักเรียนที่มีความเมตตา กรุณาและ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

1.ร้อยละ87 ร่าเริงแจ่มใสมี
ความรู้สึกท่ีดีต่อผู้อื่น 
2.ร้อยละ93 มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 
3. ร้อยละ87 ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
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4.นักเรียนที่มีความประหยัด รู้จักใช้
ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า 
5.นักเรียนที่นิยมไทยเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทยภูมิใจในความเป็นไท 
 
 
 

4.ร้อยละ89 ชื่นชมศิลปะ
ดนตรี การเคลื่อนไหว และรัก
ธรรมชาติ 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

3. 003003ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการด้านสติปัญญา 1.นักเรียน ร้อยละ 89 สนใจ
การเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถาม
อย่างตั้งใจและรักการเรียนรู้ 
2.ร้อยละ87 ของนักเรียนมี
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 
3.ร้อยละ92  นักเรียนที่มี
ทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสม
กับวัย 

4 004004ส่งเสริมพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1.เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฎิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1. ร้อยละ 92 ครูเข้าใจ
ปรัชญาหลักการ และ
ธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัยและสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 
2.ร้อยละ92 ครูจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ที่หลากหลาย
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สอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
3.ร้อยละ 92 ครูบริหาร
จัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก 
4.ร้อยละ 92 ครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 
5.ร้อยละ 88 ครูใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินพัฒนาการ
ของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลการพัฒนาการ
ของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
6.ร้อยละ 88ครูวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลการวิจัย
ปรับการจัดประสบการณ์ 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

   7.ร้อยละ93 ครูจัดสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
8.ร้อยละ 93 ครูมีปฎิสัมพันธ์
กับเด็กและผู้ปกครอง 
9.ร้อยละ93 ครูมีวุฒิและ
ความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 
10.ร้อยละ92 ครูจัดทำสาร
นิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการ
เด็ก 
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5 005005 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
พัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.เพ่ือให้ผู้บริหารปฎิบัติงาน ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

1.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและ
หลักการการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะ
ผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมละใช้ข้อมูล
การประเมินผลหรือการวิจัย
เป็นฐานคดทั้งด้านวิชาการ
และการจัดการ 
4.ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
5.ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
6.ผู้บริหารให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย
เต็มศักยภาพ 
7.เด็ก ผู้ปกครองและชุมชน
พึงพอใจในการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 
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ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

6 006006 ประกันคุณภาพการศึกษา 1.เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1. กำหนดมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
2.จัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 
4.ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.นำผลการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดทำรายงานประจำปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

7 007007 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.เพ่ือให้สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้  

1.เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลาการในสถานศึกษา 
2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษา 
ระหว่างสถานศึกษา 
ครอบครัว  ชุมชน และองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 
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ระดับการศึกษาพื้นฐาน 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (งานบริหาร
ทั่วไป) 
001001 กิจกรรมแอโรบิค 
001002 กิจกรรมบริการอนามัยใน
โรงเรียน(ซื้อยามเวชภัณฑ์) 
001003 กิจกรรมเฝ้าระวังทันต
สุขภาพใน 
โรงเรียนประถมศึกษา(ซื้ออุปกรณ์
แปรงฟัน) 
001004 กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
001005 กิจกรรมอาหารเสริมนม 
001006 กิจกรรมอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน 
001007 กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
001008 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย 
001009 ชั่งน้ำหนักส่วนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดีและ
สุนทรียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนร้อยละ89 มีสุข
นิสัยในการดูแลสุขภาพและ
ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
2.นักเรียนร้อยละ 88 มี
น้ำหนัก ส่วนสูงและ
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3.นักเรียนร้อยละ 90 ป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง 
โรค ภัย อุบัติเหตุและปัญหา
ทางเพศ 
4.นักเรียนร้อยละ91 เห็น
คุณค่าในตนเองมีความม่ันใจ
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5.นักเรียนร้อยละ91มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
6.นักเรียนร้อยละ88สร้าง
ผลงานในการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์/
กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 
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ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
002001 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
002002 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
002003 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
002004 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
002005 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถี
พุทธ 
002006 กิจกรรมลานธรรม 
002007 กิจกรรมสวดมนต์แปล แผ่
เมตตา 
002008 กิจกรรมอาสานำพาความดี 
002009 กิจกรรมวันไหว้ครู 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
002010 กิจกรรมวันแม่ 
002011 กิจกรรมวันเด็ก 
002012 กิจกรรมออมทรัพย์ 
002013 กิจกรรมสหกรณ์ 
002014 กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 
002015 กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย 
002016 กิจกรรมแอโรบิค 
002017 กิจกรรมภาษาสัมพันธ์ 
002018 กิจกรรมระเบียบแถว 
002019 กิจกรรมอนุรักษ์ไทย(รำวง
มาตรฐาน) 
002020 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
002021 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม 
-ลูกเสือสำรอง 
-ลูกเสือสามัญ 
-ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

1.นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักเบื้องต้น
ของศาสนา 
2.นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
และมีความกตัญญูกตเวที 
3.นักเรียนมีความเมตตา กรุณา และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4.นักเรียนมีความประหยัดและรู้จักใช้
ทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวมอย่าง
คุ้มค่า 
5.นักเรียนนิยมไทยและเห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไท 

1.นักเรียนร้อยละ91 มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
2.นักเรียนร้อยละ92เอ้ืออาทร
ผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
3.นักเรียนร้อยละ93ยอมรับ
ความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
4. นักเรียนร้อยละ94 
ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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002022 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน 
002023 กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

3 ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ 
003001 กิจกรรมห้องสมุด 
003002 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
003003 กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
004004 กิจกรรมอ่านคล่องเขียน
คล่อง 
004005 กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น 
004006 กิจกรรมค่ายICT ป.1-3 
004007 กิจกรรมค่ายICT ป.4-6 
004008 กิจกรรมค่ายICT ม.1-3  
004009 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
004010 กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
004011 กิจกรรมวันอาเซียน 
004012 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
004013 กิจกรรม วันคริสต์มาส 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 1.นักเรียนร้อยละ 86มีนิสัย
รักการอ่านและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่างๆรอบตัว 
 
 
2. นักเรียนร้อยละ 86 มี
ทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด 
เขียน และตั้งคำถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3. นักเรียนร้อยละ 86 เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
4. นักเรียนร้อยละ 86 ใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นำเสนอผลงาน 
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ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

4. พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
004001 กิจกรรมสรุปความรู้สู่แผนผัง
ความคิด 
004002 กิจกรรมสร้างสรรค์สู่งานศิลป์ 
004003 กิจกรรมสร้างนักอ่าน ปั้นนัก
คิด 
004004 กิจกรรมสุดยอดเด็กไทย 
หัวใจนักคิด พิชิตการอ่าน 

เพ่ือให้ผู้เรียนมรความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล 

1. นักเรียนร้อยละ 83 สรุป
ความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง 
และดู และสื่อสารโดยการพูด 
หรือเขียนตามความคิดของ
ตัวเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 81 
นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหา
ด้วยภาษา หรือวิธีการของ
ตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 81 
กำหนดเป้าหมายคาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 
4. นักเรียนร้อยละ 84 มี
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ผลงานด้วยความภูมิใจ 

5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
005001 กิจกรรมจัดทำข้อสอบ 
005002 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
สำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
005003 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิด
วิเคราะห์ 
005004 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
005005 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
005006 กิจกรรมพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระ 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นและให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสูตร 

 1. นักเรียนร้อยละ 76 มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ
กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 86 มีผล
การประเมินสมรรถนะสำคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผล
ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
4. นักเรียนร้อยละ 41 มีผล
การทดสอบระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
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005007 กิจกรรมค่ายวิชาการ ช่วงชั้น
ที1่ 
005008 กิจกรรมค่ายวิชาการ ช่วงชั้น
ที2่ 
005009 กิจกรรมค่ายวิชาการ ช่วงชั้น
ที3่ 
005010 กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่
วิชาชีพ 
 

 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

6 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
006001 กิจกรรมสภานักเรียน 
006002 กิจกรรมจิตอาสา 
006003 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รัก
การทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

1. นักเรียนร้อยละ 86 วาง
แผนการทำงาน และ
ดำเนินการจนสำเร็จ 
2. นักเรียนร้อยละ 91 ทำงาน
อย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา
งาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 91 ทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. นักเรียนร้อยละ 91 มี
ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
7. ส่งเสริมพัฒนาตนเองของครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 
007001 กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับ
การทำแผน ID plan และ PLC 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

1. ครูร้อยละ 87 ครูมีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
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007002กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับ
การบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
007003 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประชุมครูเพ่ือคัดกรองนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม และจัดทำแผน IEP 
007004 กิจกรรมประชุมการทำวิจัย
ในชั้นเรียนและประชุมสะท้อนผลการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
007005 กิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงานของ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา 
007006 กิจกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา 
007007 กิจกรรมประชุมครูเกี่ยวกับ
การนิเทศภายใน 
007008 กิจกรรมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional  
Learning Community :PLC ใน
ระดับโรงเรียน 

สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2. ครูร้อยละ 87 มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ครูร้อยละ 87 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการใช้สติปัญญา 
4. ครูร้อยละ 87 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาสม ผนวกกับการ
นำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูร้อยละ 87 มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
6. ครูร้อยละ 87 ให้คำแนะนำ 
คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7. ครูร้อยละ 87 มีการศึกษาวิจัย 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการวิจัยใน
การปรับการสอน 
8. ครูร้อยละ 94 ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 
9. ครูร้อยละ 91 จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถ 
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
8. การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
018001 กิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงานเพ่ือ
พัฒนาครูมืออาชีพของข้าราชการครู 
008002  กิจกรรมการประชุมครู 
009003 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
008004 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
018005 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจำปีของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
008006 กิจกรรมจัดทำระเบียนและ
ข้อบังคับของโรงเรียนบ้านหนองแสง
โคกน้อย 
008007 กิจกรรมประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
008007 กิจกรรมความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
008008 กิจกรรมสำมะโนนักเรียน 
008009 กิจกรรมรับนักเรียน 
008010 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
008011 กิจกรรมการจัดระบบควบคุม
ภายใน 

เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

 1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทางด้าน
วิชาการและการจัดการ 
3. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอำนาจ 
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 
6. ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษา
ทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
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ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
9. การพัฒนาหลักสูตร 

009001 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
009002 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 
009003 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้าน
ทุจริต 
009004 กิจกรรมการนิเทศภายใน 
009005 กิจกรรมระเบียบวัดผล
ประเมินผลโรงเรียนตามหลลักสูตร51 
009006 กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
ป.1-3 
           กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
ป.4-6 
            กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3 
009007 กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

 1. หลักสูตรสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลาย
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถ และความสนใจ 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม
และตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 
4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
และสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

010001 กิจกรรมทำความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 
010002 กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
010003 กิจกรรมทำหลังคาจอดรถ 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมละบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 

1. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ อาคาร
เรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม
ร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
2. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความปลอดภัย
ของผู้เรียน 
3. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน 
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เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม 

11 ประกันคุณภาพการศึกษา 
011001 กิจกรรมจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
011002 กิจกรรมกำหนดและ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
011003 กิจกรรมจัดทำระเบียบบังคับ
ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
011004 กิจกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. จัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. นำผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
12 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
012001 กิจกรรมการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
012002 กิจกรรมห้องสมุด 
012003 กิจกรรมการใช้ห้อง
ปัญญาประดิษฐ์ 
012004 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
012005 กิจกรรมเสียงตามสาย 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1. มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
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012006 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 
012007 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศประจำ
ห้องเรียน 
012008 กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับ
โรงเรียน 
012009 กิจกรรมสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์ 

สถานศึกษา ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

13 พานบายศรี วิถีอีสาน 
013001 กิจกรรมรู้เรื่องกล้วยๆ 
013002 บายศรีปากชาม 
013003 จากพานบายศรีสู่พิธีกรรม 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่กำหนดขึ้น 

1. จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ สถานศึกษา 
(โครงการพายบายศรี วิถีอีสาน) 
2. ผลการดำเนินงานตามโครงการ
และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
สถานศึกษา (โครงการพายบายศรี 
วิถีอีสาน) 

 

ที่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
14 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

014001 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
014002 กิจกรรมออมทรัพย์โรงเรียน 
014003 กิจกรรมคัดแยกขยะ 
014004 กิจกรรมปลูกไม้ประดับและ
พืชผักสวนครัว 
014005 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาพอเพียง 
014006 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
พอเพียง 
014007 กิจกรรมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12ประการ 
 

เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. จัดโครงการกิจกรรมพิเศษด้าน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
2. ผลการดำเนินงานพิเศษด้าน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
3. จัดโครงการ กิจกรรมบริการ
ชุมชนและสังคม 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม 
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15. โรงเรียนสุจริต 
015001 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
015002 กิจกรรมการสร้างสำนึก
พลเมือง 
015003 กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
015004 กิจกรรมอาสานำพาความดี 
015005 กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

1. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษด้าน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
2. ผลการดำเนินงานพิเศษด้าน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
3. จัดโครงการ กิจกรรมบริการ
ชุมชนและสังคม 

 

2. การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563 

งบประมาณท่ีใช้ในการวางแผน 

 1. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว(ข้อ1)           448,300         บาท    

 2. เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)(ข้อ2)          99,650            บาท 

 3. เงินรายได้สถานศึกษา(ข้อ3)                                            150,636.34       บาท
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3. การดำเนินงานตามแผนงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณรายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ  (ระดับปฐมวัย) 

ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
1 001/2563 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

กิจกรรมอาหารเสริมนม 
กิจกรรมอาหารกลางวัน 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
กิจกรรมแอโรบิคหน้าเสาธง 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน 
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

3,000 
- 
- 
1,000 
- 
- 
- 
- 
2,000 

 
 
 
1,000 
- 
- 
- 
- 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 

2 002/2563 ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันเด็ก 
กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน 

3,000 
- 
- 
 
1,000 
- 
- 
 
2,000 
- 

 
 
 
 
1,000 
 
 
 
2,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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3 00/2563 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  
กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
กิจกรรมหนูรักภาษาสู่อาเซียน 
กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
 
 

4,450 
1,000 
- 
- 
 

 
1,000 

  

ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
3 004/2563 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา กิจกรรมค่าย ICT 

กิจกรรมค่ายวิชาการ 
500 
2,950 

500 
2,950 

 
- 

 

4 004/2563 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

 
การทำแผนประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
การอบรมประชุมสัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
 

2,000 
1,000 
1,000 
 

 
1,000 
1,000 
 

 
- 
- 

 

5 005/2563 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
พัฒนาระบบบริหารของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน
เพ่ือพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 

6,000 
 
3,000 
 
 
 
 
 

 
 
3,000 
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กิจกรรมประชุมบุคลากรทางการศึกษา  
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษากิจกรรมโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของปฐมวัย 
กิจกรรมสร้างเสริมรักการอ่าน 
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
กิจกรรมห้องสมุด มุมคนดีคนเก่ง  กิจกรรมออมทรัพย์ 

 
 
 
1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
6 006/2563 ประกันคุณภาพการศึกษา  

 
กิจกรรมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
(แผนกลยุทธ์) 
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) 

3,500 
 
500 
 
 
500 
1,500 
 
500 
 
500 
 

 
 
500 
 
 
500 
1,500 
 
500 
 
500 
 

 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 

7 007/2563 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
กิจกรรมการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมการใช้บริการห้องสมุด 
กิจกรรมการใช้บริการห้องสหกรณ์ 
กิจกรรมการใช้บริการห้องอาเซียน 
กิจกรรมการใช้บริการห้องพยาบาล 
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
กิจกรรมยิ้มประชาสัมพันธ์กับชุมชน 

10,000 
 
- 
 
- 
- 
- 
300 
 

 
 
 
 
 
 
 
300 
 

 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
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กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 

1,000 
 
- 
6,700 
 
- 
2,000 
 

1,000 
 
 
6,700 
 
 
2,000 
 

- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

3. การดำเนินงานตามแผนงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามโครงการ  (ระดับพื้นฐาน) 

ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
1 001/2563 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมแอโรบิค 

 กิจกรรมบริการอนามัยในโรงเรียน 
กิจกรรมเฝ้าระวังทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา 
กิจกรรมกีฬาสีในโรงเรียน 
กิจกรรมอาหารเสริมนม 
กิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน 
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
กิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 

15,000 
 
- 
3,000 
2,000 
 
10,000 
- 
 

 
 
 
3,000 
2,000 
 
10,000 

- 
 
 
- 
- 
 
- 
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2 002/2563 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมลานธรรม 
กิจกรรมสวดมนต์แปล แผ่เมตตา 
กิจกรรมอาสานำพาความดี 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมวันแม่   กิจกรรมวันเด็ก 

38,510 
 
- 
- 
1,000 
- 
2,800 
1,000 
- 
2,000 
 
- 
- 
- 
 
2,000 
- 
 
- 
 

 
 
 
 
1,00 
 
2,800 
 
 
2,000 
 
 
 
 
 
2,000 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
2 002/2563 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมวันเด็ก 

กิจกรรมออมทรัพย์ 
กิจกรรมสหกรณ์ 
กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 
กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย 
กิจกรรมแอโรบิค 
กิจกรรมภาษาสัมพันธ์ 
กิจกรรมระเบียบแถว 
กิจกรรมอนุรักษ์ไทย(รำวงมาตรฐาน) 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 
กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน 
กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29,710 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
3 003/2563 ส่งเสริมทักษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
 
 
กิจกรรมห้องสมุด 
กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น 
กิจกรรมค่ายICT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 (2,000) 
กิจกรรมค่ายICT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6 (3,000) 
กิจกรรมค่ายICT ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 (2,650) 
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
กิจกรรมวันอาเซียน 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมวันคริสต์มาส 

19,150 
 
3,000 
4,000 
 
1,500 
1,500 
1,500 
 
2,000 
 
3,000 
2,650 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

- 
 
3,000 
4,000 
 
1,500 
1,500 
1,500 
 
2,000 
 
3,000 
2,650 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 



95 

 

4 004/2563 พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ 

 
 
กิจกรรมสรุปความรู้สู่แผนผังความคิด 
กิจกรรมสร้างสรรค์จากงานศิลป์ 
กิจกรรมสร้างนักอ่าน ปั้นนักคิด (ป.1-3) 
กิจกรรมสุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด พิชิตการอ่าน(ป.4-6) 
 
 

12,500 
 
3,000 
5,000 
 
2,500 
 
2,000 
 

 
 
- 
- 
 
- 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 

 

 

ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
5 005/2563 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน 
 
 
กิจกรรมจัดทำข้อสอบ O-NET NT PISA PRE-O-NET 
เพ่ือพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้(คลังข้อสอบ)ทุก
ระดับชั้น 
กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

125,575 
 
10,000 
 
 
 
 
 
1,000 

 
 
10,000 
 
 
 
 
 
1,000 
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กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
กิจกรรมพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุก
กลุ่มสาระ 
กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับช่วงชั้นที่1 
กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับช่วงชั้นที่2 
กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับช่วงชั้นที่3 
กิจกรรมสร้างเสริมทักษะสู่วิชาชีพ 

2,000 
 
34,575 
 
12,000 
 
1,000 
3,000 
 
1,000 
60,000 

2,000 
 
34,575 
 
12,000 
 
1,000 
3,000 
 
1,000 
60,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

6 006/2563 ประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมสภานักเรียน 
กิจกรรมจิตอาสา 
กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

 
 
- 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
7 007/2563 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 
กิจกรรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดทำแผน ID Plan และ
PLC กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบ้าน
นักเรียน ประชุมครูเพ่ือการคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียน
รวมและจัดทำแผนEP 
กิจกรรมประชุมพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน และประชุม
สะท้อนผลการการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาและด฿
งานของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของครูและบุคลากร
ทางการศกึษา 
 กิจกรรมประชุมครูเก่ียวกับการนิเทศภายใน 
กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ 

30,000 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
30,000 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
8 008/2563 พัฒนาระบบบริหารของ

สถานศึกษาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
อบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
สู่ครูมืออาชีพ 
กิจกรรมประชุมครู 
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
กิจกรรมการประสานงานและพัฒนาเครือข่าย 
กิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชน 
กิจกรรมสำมะโนนักเรียน 
กิจกรรมรับนักเรียน 

 

11,840 
 

7,840 
 
 
 

4,000 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 

 
 

7,840 
 
 
 
4,000 

 
 

 - 
 
 
 
- 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
9 009/2563 พัฒนาหลักสูตร  

 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้านทุจริต 
กิจกรรมนิเทศภายใน 
กิจกรรมระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนตามหลักสูตร 51  
กิจกรรมชุมนุม 
คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่1 
คอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่2 
คุ้มครองผู้บริโภค 
กิจกรรมเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
 

8,000 
 

1,000 
- 
 

1,000 
1,000 

 
3,000 

- 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 

1,000 
- 
 

1,000 
1,000 

 
3,000 

- 
 
 
 
 
 

2,000 

 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
- 

 

10 010/2563 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน กิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ 
กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรมทำหลังคาที่จอดรถ 
 

3,713 
- 
 

67,915 

3,713 
- 
 

67,915 

- 
- 
 
- 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
11 011/2563 ประกันคุณภาพการศึกษา  

 
กิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
กิจกรรมกำหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
กิจกรรมจักทำระเบียบบังคับของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
กิจกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ 
กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีของครู(SAR) 
กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา(SAR) 
 

8,000 
 

500 
500 

 
500 

 
 

500 
500 

10,000 
 
- 
 

1,000 

 
 

500 
500 

 
500 

 
 

500 
500 

10,000 
 
- 
 

1,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
12 012/2563 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมห้องสมุด 
กิจกรรมการใช้ห้องปัญญาประดิษฐ์ 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน 
กิจกรรมเสียงตามสาย 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ระดับชั้นม.1-2 จังหวัดหนองคาย (12,362) 
ระดับชั้นม.3 จังหวัดเลย (19,687) 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 
สวนสัตว์เขาสวนกวาง (12,000) 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ฟาร์มปลูกสุข 
กิจกรรมจัดป้ายนิเทศประจำห้องเรียน 
กิจกรรมเปิดชั้นเรียนในระดับโรงเรียน 
กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์ 

81,540 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 

32,040 
 
 
 
 

12,000 
 
 

4,000 
 

3,500 
 

20,000 
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ที ่ รหัส โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ใช้จ่าย คงเหลือ %จ่าย 
13 013/2563 พานบายศรีวิถีอีสาน  

กิจกรรมรู้เรื่องกล้วยๆ 
กิจกรรมบายศรีปากชาม 
กิจกรรมพานบายศรีสู่พิธีกรรม 

2,000 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 

2,000 

 
 
 
 
- 

 

14 014/2563 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
กิจกรรมคัดแยกขยะ 
กิจกรรมปลูกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียง 
กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 

 

 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15 015/2563 โรงเรียนสุจริต  
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง 
กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
กิจกรรมอาสานำพาความดี 
กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

5,000 
2,500 
2,500 

 
- 
- 

 
2,500 
2,500 

 
- 
- 

 
- 
- 
 
- 
- 
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4.การจัดซื้อ-จัดจ้าง 

 การจัดซื้อจัดจ้างถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างเป็นกระบวนการที่

ให้มาซึ่งพัสดุที่ต้องการทั้งในเรื่องคุณสมบัติ จำนวน  ราคา  เวลา  และแหล่งขาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายที่กำหนด โดยในหัวข้อนี้ จะกล่าวถึงว่า เมื่อส่วนราชการได้กำหนด

ความต้องการพัสดุและได้รับงบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุแล้ว ผู้จัดซื้อต้องดำเนินการจัดซื้อตาม

ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีกระบวนการดังนี้ 

 1. จัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ต้องทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง  โดยระบุรายรายละเอียดของการจัดซื้อ

จัดจ้าง รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างมี 6 วิธี  วธิีการตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวด

ราคา  วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ และวิธีประมวลด้านอิเลคทรอนิกส์((e-Auction)การกำหนดว่าจะใช้วิธีการใดนั้น

ต้องพิจารณาตามวงเงินและเงื่อนไขต่างๆที่กำหนดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

 2. เสนอขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้จัดซื้อจะต้องนำรายงานขอซื้อ/จ้าง ที่จัดทำไว้แล้วเสนอขออนุมัติ

จัดซื้อ /จ้างตามข้ันตอนจากผู้มีอำนาจอนุมัติ 

 3. มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่/คณะกรรมการต่างๆเมื่อได้รับอนุมัติให้จัดซื้อ/จ้าง ส่วนราชการต้อง

มอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะแตกต่างกันตามวิธีการจัดซื้อ

จัดจ้าง กล่าวคือ 

วิธีสอบราคาจะแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองประกอบราคา วิธีประกวดราคาจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับและ

เปิดซองสอบราคาวิธีประกวดจะแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาและคณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคา วิธีพิเศษจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีพิเศษ วิธี((e-Auction)จะ

แต่งตั้งคณะกรรมการ((e-Auction)และทุกวิธีจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ/การจ้าง 

 4.จัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้รับอนุมัติ ดังนี้ 

    4.1 วิธีตกลงราคาติดต่อหาผู้ขายหรือสืบราคาที่เหมาะสมโดยตรง และต่อรองตกลงราคาพร้อม

เงื่อนไข 

4.2 วิธีสอบราคาติดต่อผู้ขายโดยตรงและปิดประกาศการสอบราคาและเปิดซองสอบราคาเพ่ือพิจารณา

คัดเลือกผู้ชนะการสอบราคา 

4.3 วิธีประกวดราคา ปิดประกาศกับเผยแพร่การประกวดราคาผ่านทางสื่อสารมวลชนและหรือติดต่อผู้ขาย

โดยตรง รับซองและเปิดซองประกวดราคา และพิจารณาผลการประกวดราคา 

4.4 วิธีพิเศษ เจรจาตกลงหรือสืบราคาหรือขอให้มีการเสนอราคาจากผู้ขายโดยตรง 
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4.5 วิธีกรณีพิเศษ พิจารณาสั่งซื้อ/จ้างจากส่วนราชการและหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ผลิต/ทำงานจ้าง

นั้นเอง ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้างหรือมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซื้อ/จ้างแนว

ปฏิบัติการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาคราชการกรมบัญชีกลาง 7 

4.6 วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ประกาศ

เผยแพร่/เชิญชวนผู้ค้าเข้าร่วมการประมูล พิจารณาคัดเลือกผู้ค้าชี้แจง/จัดฝึกอบรมคณะกรรมการ  

e-Auction และผู้ค้าเก่ียวกับการประมูล และดำเนินการประมูลเพื่อคัดเลือกผู้ชนะการประมูล 

5. สั่งซื้อ/จ้าง เมื่อได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 4 จนได้ผู้ขาย/รับจ้างแล้ว ก็ให้ผู้มีอำนาจดำเนินการสั่งซื้อ/จ้าง 

ตามข้อกำหนดในระเบียบ 

6. ควบคุมงาน (ถ้ามี) และหรือตรวจรับพัสดุ/การจ้าง ให้เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย/แต่งตั้ง

เป็นผู้ดำเนินการอย่างไรก็ดี รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น สามารถศึกษาเพ่ิมเติม 

5. การเบิกจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ 

ข้อ 153 หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับกรมหรือหน่วยงานในส่วน 

ภูมิภาคประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิกการเบิกพัสดุจากหน่วย

พัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม ให้หัวหน้า

งานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิกให้หัวหน้าหน่วยพัสดุซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือต่ำกว่าระดับ

แผนกที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการเป็น

หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณีส่วนราชการใดมีความจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนด

วิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และให้แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย ข้อ 154 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสาร

ประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

6. การจัดทำบัญชี 

รายละเอียดการดำเนินการในแต่ละประเภทเงินเป็นดังนี้ 

1. เงินรายได้สถานศึกษา 

- ทะเบียนคุมเงินรายได้สถานศึกษา 

 2. เงินบริจาค 

- ทะเบียนคุมเงินรายได้เบ็ดเตล็ด 

3. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
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- ทะเบียนคุมเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

4. เงินลูกเสือ-เนตรนารี 

- ทะเบียนคุมเงินลูกเสือ-เนตรนารี 

5. ทะเบียนคุมเงินบริการสุขภาพ 

6. ทะเบียนคุมเงินสอร. 

7. ทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทั่วไป 

8. ทะเบียนคุมเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

9. ทะเบียนคุมเงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

10. ทะเบียนคุมเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน 

11. ทะเบียนคุมเงินค่าหนังสือแบบเรียน 

12. ทะเบียนคุมเงินค่าอุปกรณ์การเรียน 

        - สมุดเงินสด รายงานข้อมูลบัญชี 

   - รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
 งบกลาง 

000000 ปรับปรุงสาธารณูปโภค
(ฉุกเฉิน) จ่ายค่าสาธารณูปโภค(ค่า
น้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่า
โทรศัพท,์อินเตอร์เน็ต 
001001 ปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
001003 สนองนโยบาย สพป.ขก.เขต1 

1.โดยภาพรวมสามารถจัดสรร
งบประมาณในการแก้ปัญหาเร่งด่วนหรือ
โครงการตามนโยบายจุดเน้นที่ไม่ได้ระบุ
ในกลุ่มงานอ่ืนๆ 

1.แก้ไขปัญหาเร่งด่วน 
(ฉุกเฉิน)ได้ทำให้การทำงาน
ดำเนินไปได้ตามปกติ 

1 001001โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ .นักเรียนร้อยละ86 มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.นักเรียนร้อยละ87มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
3.นักเรียนร้อยละ 88 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพตนเอง 
4.นักเรียนร้อยละ87หลีกเลี่ยงต่อสภาวะ
ที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพ
ติด 

1.เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกายตามมาตรฐานของ
กรมอนามัย 
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2 002002ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
1.ร้อยละ87 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดี
ต่อผู้อื่น 
2.ร้อยละ93 มีความมั่นใจและกล้า
แสดงออก 
3. ร้อยละ87 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้
เหมาะสมกับวัย 
4.ร้อยละ89 ชื่นชมศิลปะดนตรี การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 

1.นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง
ทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
สังคม สติปัญญา 
 
 
 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

3. 003003ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

1.นักเรียน ร้อยละ 89 สนใจการเรียนรู้
สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและรักการ
เรียนรู้ 
2.ร้อยละ87 ของนักเรียนมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 
3.ร้อยละ92  นักเรียนที่มีทักษะทาง
ภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 

ผู้เรียนพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

4 004004ส่งเสริมพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ร้อยละ 92 ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ 
และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดประสบการณ์ 
2.ร้อยละ92 ครูจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย

1.ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาปฎิบัติงานตามบทบาท
และหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 
3.ร้อยละ 92 ครูบริหารจัดการที่สร้าง
วินัยเชิงบวก 
4.ร้อยละ 92 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของ
เด็ก 
5.ร้อยละ 88 ครูใช้เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลการ
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
6.ร้อยละ 88ครูวิจัยและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผลการวิจัยปรับการจัดประสบการณ์ 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

  7.ร้อยละ93 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
8.ร้อยละ 93 ครูมีปฎิสัมพันธ์กับเด็กและ
ผู้ปกครอง 
9.ร้อยละ93 ครูมีวุฒิและความรู้
ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
10.ร้อยละ92 ครูจัดทำสารนิทัศน์และ
นำมาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาการเด็ก 

 

5 005005 ส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
พัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1.ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการ
การจัดการศึกษาปฐมวัย 
2.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
3.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมละใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการ
วิจัยเป็นฐานคดท้ังด้านวิชาการและการ
จัดการ 

 
ผู้บริหารปฎิบัติงาน ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
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4.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5.ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
6.ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทาง
วิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพ 
7.เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินการ 

6 006006 ประกันคุณภาพการศึกษา 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 
2.จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
4.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5.นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการ
การ 
ศึกษาระดับปฐมวัย 

7 007007 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของเด็กและบุคลาการในสถานศึกษา 
2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 

โรงเรียนมีการปรับปรุงดูแล
ความใส่ใจกับนักเรียนทุก  
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ครอบครัว  ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

 

ระดับการศึกษาพื้นฐาน 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (งานบริหาร
ทั่วไป) 
001001 กิจกรรมแอโรบิค 
001002 กิจกรรมบริการอนามัยใน
โรงเรียน(ซื้อยามเวชภัณฑ์) 
001003 กิจกรรมเฝ้าระวังทันต
สุขภาพใน 
โรงเรียนประถมศึกษา(ซื้ออุปกรณ์
แปรงฟัน) 
001004 กิจกรรมกีฬาสีภายใน  
001005 กิจกรรมอาหารเสริมนม 
001006 กิจกรรมอาหารปลอดภัยใน
โรงเรียน 
001007 กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในโรงเรียน 
001008 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ทางร่างกาย 
001009 ชั่งน้ำหนักส่วนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.นักเรียนร้อยละ89 มีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอ 
2.นักเรียนร้อยละ 88 มีน้ำหนัก ส่วนสูง
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3.นักเรียนร้อยละ 90 ป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค 
ภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 
4.นักเรียนร้อยละ91 เห็นคุณค่าใน
ตนเองมีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
5.นักเรียนร้อยละ91มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
6.นักเรียนร้อยละ88สร้างผลงานในการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฎศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นักเรียนได้รับการดูแลทั้งทาง
โรงเรียนและทางหน่วยงาน
ด้านสารณสุขทำให้นักเรียนมี
สุขภาพดี 
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ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
002001 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
002002 กิจกรรมวันมาฆบูชา 
002003 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
002004 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
002005 กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถี
พุทธ 
002006 กิจกรรมลานธรรม 
002007 กิจกรรมสวดมนต์แปล แผ่
เมตตา 
002008 กิจกรรมอาสานำพาความดี 
002009 กิจกรรมวันไหว้ครู 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
002010 กิจกรรมวันแม่ 
002011 กิจกรรมวันเด็ก 
002012 กิจกรรมออมทรัพย์ 
002013 กิจกรรมสหกรณ์ 
002014 กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 
002015 กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย 
002016 กิจกรรมแอโรบิค 
002017 กิจกรรมภาษาสัมพันธ์ 
002018 กิจกรรมระเบียบแถว 
002019 กิจกรรมอนุรักษ์ไทย(รำวง
มาตรฐาน) 
002020 กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
002021 กิจกรรมเดนิทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม 
-ลูกเสือสำรอง 
-ลูกเสือสามัญ 
-ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
002022 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน 
002023 กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

1.นักเรียนร้อยละ91 มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
2.นักเรียนร้อยละ92เอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
3.นักเรียนร้อยละ93ยอมรับความคิดเห็น
และวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4. นักเรียนร้อยละ94 ตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

นักเรียนมีความรู้
ความสามารถและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตระหนัก รรู้คุณค่าและรู้จัก
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

3 ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองรักการเรียนรู้ 
003001 กิจกรรมห้องสมุด 
003002 กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่าน 
003003 กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
004004 กิจกรรมอ่านคล่องเขียน
คล่อง 
004005 กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น 
004006 กิจกรรมค่ายICT ป.1-3 
004007 กิจกรรมค่ายICT ป.4-6 
004008 กิจกรรมค่ายICT ม.1-3  
004009 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
004010 กิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาติ 
004011 กิจกรรมวันอาเซียน 
004012 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
004013 กิจกรรม วันคริสต์มาส 

1.นักเรียนร้อยละ 86มีนิสัยรักการอ่าน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ
รอบตัว 
 
 
2. นักเรียนร้อยละ 86 มีทักษะในการ
อ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือ
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 
3. นักเรียนร้อยละ 86 เรียนรู้ร่วมกันเป็น
กลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 
4. นักเรียนร้อยละ 86 ใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 

ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองรักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 

 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

4. พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
004001 กิจกรรมสรุปความรู้สู่แผนผัง
ความคิด 
004002 กิจกรรมสร้างสรรค์สู่งานศิลป์ 
004003 กิจกรรมสร้างนักอ่าน ปั้นนัก
คิด 
004004 กิจกรรมสุดยอดเด็กไทย 
หัวใจนักคิด พิชิตการอ่าน 

1. นักเรียนร้อยละ 83 สรุปความคิดจาก
เรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียนตามความคิดของ
ตัวเอง 
2. นักเรียนร้อยละ 81 นำเสนอวิธีคิด 
วิธีแก้ไขปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการ
ของตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 81 กำหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

ผู้เรียนมรความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างมีสติสมเหตุสมผล 
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4. นักเรียนร้อยละ 84 มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ 

5 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
005001 กิจกรรมจัดทำข้อสอบ 
005002 กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ
สำคัญคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร 
005003 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิด
วิเคราะห์ 
005004 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
005005 กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
005006 กิจกรรมพัฒนาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่ม
สาระ 
005007 กิจกรรมค่ายวิชาการ ช่วงชั้น
ที1่ 
005008 กิจกรรมค่ายวิชาการ ช่วงชั้น
ที2่ 
005009 กิจกรรมค่ายวิชาการ ช่วงชั้น
ที3่ 
005010 กิจกรรมพัฒนาทักษะสู่
วิชาชีพ 
 

เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นและให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จำเป็นตามหลักสู 1. นักเรียนร้อยละ 76 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. นักเรียนร้อยละ 86 มีผลการประเมิน
สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
4. นักเรียนร้อยละ 41 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 

 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้นและให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จำเป็น
ตามหลักสู 
 

 

 
ที ่

ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 

6 ประชาธิปไตยในโรงเรียน 
006001 กิจกรรมสภานักเรียน 
006002 กิจกรรมจิตอาสา 
006003 กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รัก
การทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต1. 
นักเรียนร้อยละ 86 วางแผนการทำงาน 
และดำเนินการจนสำเร็จ 

ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน 
รักการทำงาน สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนและมีเจตคติที่ดี
ต่ออาชีพสุจริต 
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2. นักเรียนร้อยละ 91 ทำงานอย่างมี
ความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3. นักเรียนร้อยละ 91 ทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ 
4. นักเรียนร้อยละ 91 มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
7. ส่งเสริมพัฒนาตนเองของครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 
007001 กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับ
การทำแผน ID plan และ PLC 
007002กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับ
การบูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
007003 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ประชุมครูเพ่ือคัดกรองนักเรียนพิเศษ
เรียนรวม และจัดทำแผน IEP 
007004 กิจกรรมประชุมการทำวิจัย
ในชั้นเรียนและประชุมสะท้อนผลการ
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
007005 กิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงานของ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการ
ศึกษา 
007006 กิจกรรมการประเมิน
ประสิทธิภาพของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา 
007007 กิจกรรมประชุมครูเกี่ยวกับ
การนิเทศภายใน 

1. ครูร้อยละ 87 ครูมีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ กระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 
2. ครูร้อยละ 87 มีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
3. ครูร้อยละ 87 ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และ
พัฒนาการใช้สติปัญญา 
4. ครูร้อยละ 87 ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาสม ผนวกกับการ
นำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 
5. ครูร้อยละ 87 มีการวัดและ
ประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
6. ครูร้อยละ 87 ให้คำแนะนำ 
คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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007008 กิจกรรมสร้างชุมชนการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ(professional  
Learning Community :PLC ใน
ระดับโรงเรียน 

ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียน และ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7. ครูร้อยละ 87 มีการศึกษาวิจัย 
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการวิจัยใน
การปรับการสอน 
8. ครูร้อยละ 94 ประพฤติปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสถานศึกษา 
9. ครูร้อยละ 91 จัดการเรียนการ
สอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็ม
เวลา เต็มความสามารถเกิด
ประสิทธิผล 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
8. การพัฒนาระบบบริหารสถานศึกษา

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
018001 กิจกรรมการประชุม อบรม 
สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงานเพ่ือ
พัฒนาครูมืออาชีพของข้าราชการครู 
008002  กิจกรรมการประชุมครู 
009003 กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการ 
สถานศึกษา 
008004 กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
018005 กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ประจำปีของข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา 
008006 กิจกรรมจัดทำระเบียนและ
ข้อบังคบัของโรงเรียนบ้านหนองแสง
โคกน้อย 
008007 กิจกรรมประสานงานและ
พัฒนาเครือข่ายการศึกษา 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียน 
2. ผู้บริหารใช้หลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผล
การประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดทางด้านวิชาการและการ
จัดการ 
3. ผู้บริหารสามารถบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 
4. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอำนาจ 
5. นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
พึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

  
 
 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
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008007 กิจกรรมความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
008008 กิจกรรมสำมะโนนักเรียน 
008009 กิจกรรมรับนักเรียน 
008010 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
008011 กิจกรรมการจัดระบบควบคุม
ภายใน 

6. ผู้บริหารให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา 
 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
9. การพัฒนาหลักสูตร 

009001 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
009002 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น 
009003 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรด้าน
ทุจริต 
009004 กิจกรรมการนิเทศภายใน 
009005 กิจกรรมระเบียบวัดผล
ประเมินผลโรงเรียนตามหลลักสูตร51 
009006 กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
ป.1-3 
           กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
ป.4-6 
            กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์ 
ม.1-3 
009007 กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ 

1. หลักสูตรสถานศึกษาและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2. จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่
หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ 
และความสนใจ 
3. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความ
ถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
4. สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
จริงและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5. นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
6. จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคนอย่างรอบด้าน 

  
สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
10. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 

010001 กิจกรรมทำความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 
010002 กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
010003 กิจกรรมทำหลังคาจอดรถ 

1. ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มี
แหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
2. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
3. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้
ผู้เรียน เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
ศักยภาพ 

สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
ละบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
พัฒนา 

11 ประกันคุณภาพการศึกษา 
011001 กิจกรรมจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ 
011002 กิจกรรมกำหนดและ
ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
011003 กิจกรรมจัดทำระเบียบบังคับ
ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
011004 กิจกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตามท่ีกำหนดในกฎ1. กำหนด
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. จัดทำและดำเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและ
ใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษามีการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ตามที่
กำหนดในกฎ 
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5. นำผลการประเมินคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องกระทรวง 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
12 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

สังคมแห่งการเรียนรู้ 
012001 กิจกรรมการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
012002 กิจกรรมห้องสมุด 
012003 กิจกรรมการใช้ห้อง
ปัญญาประดิษฐ์ 
012004 กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
012005 กิจกรรมเสียงตามสาย 
012006 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
          ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3 
012007 กิจกรรมจัดป้ายนิเทศประจำ
ห้องเรียน 
012008 กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับ
โรงเรียน 
012009 กิจกรรมสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์วิดิทัศน์ 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียน1. มีการ
สร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ภายในสถานศึกษา และใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษา 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้องรู้ 

สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียน 

13 พานบายศรี วิถีอีสาน 
013001 กิจกรรมรู้เรื่องกล้วยๆ 
013002 บายศรีปากชาม 
013003 จากพานบายศรีสู่พิธีกรรม 

 สถานศึกษามีการพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น 
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ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
14 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 

014001 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
014002 กิจกรรมออมทรัพย์โรงเรียน 
014003 กิจกรรมคัดแยกขยะ 
014004 กิจกรรมปลูกไม้ประดับและ
พืชผักสวนครัว 
014005 กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาพอเพียง 
014006 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ
พอเพียง 
014007 กิจกรรมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12ประการ 
 

1. จัดโครงการกิจกรรมพิเศษด้าน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
2. ผลการดำเนินงานพิเศษด้าน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
3. จัดโครงการ กิจกรรมบริการ
ชุมชนและสังคม 
4. ผลการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม 

ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

15. โรงเรียนสุจริต 
015001 กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
015002 กิจกรรมการสร้างสำนึก
พลเมือง 
015003 กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
015004 กิจกรรมอาสานำพาความดี 
015005 กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

1. จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ
ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย 
2. ผลการดำเนินงานพิเศษด้าน
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 
3. จัดโครงการ กิจกรรมบริการ
ชุมชนและสังคมทธิผล 

บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิ 
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7. ข้อมูลนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 

ที ่ ชื่อ -สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เด็กชายพีรพัฒน์   พรไพศาล อนุบาล 500  
2 เด็กหญิงกุลธิดา  บุตรแสงคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่1 500  
3 เด็กหญิงเกตน์สิริ  กล่ำพันธ์ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่2 500  
4 เด็กหญิงนริศรา  ดอนเป๊ะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 500  
5 เด็กชายยรรยง  อาษาพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 500  
6 เด็กหญิงจีรนันท์ นูเพ็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 500  
7 เด็กชายจรัญ นุภา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 500  
8 เด็กชายนัยสิทธิ์ เค้พวง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 500  
9 เด็กชายชานนท์  แสนวิมล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 500  
10 เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีจูม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 500  
11 เด็กหญิงลลิตา บุญประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 500  
12 นายภานุวัฒน์  ศรีวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 500  

 

รายช่ือนักเรียนที่จะรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 

ทุนของนางดรุณี  สิงห์แก้ว พยาบาลวิขาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงเกตต์สิริ  กล่ำพันธ์ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1,000  
2 เด็กหญิงเนตรนภา ลาม่วง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1,000  

 

 

 

 



120 

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ทุนจากคุณครูสำรวย  โพธิจักร 

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ที ่ ชื่อ -สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เด็กหญิงภิรดาพร  ขุนแสงธรรม อนุบาล 1,000  
2 เด็กหญิงน้ำระฎา  เขียวอ่อน ชั้นประถมศึกษาปีที่1 1,000  
3 เด็กชายธีรธษดา  ป้อมจันอัด ชั้นประถมศึกษาปีที่2 1,000  
4 เด็กหญิงเมทาวี  วงคะฮาต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 1,000  
5 เด็กหญิงกุลธิดา  ขุนแสงธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 1,000  
6 เด็กหญิงรัชฎา โควิ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1,000  
7 เด็กหญิงกานดา  ไขยพรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1,000  
8 เด็กชายพนมกร  พรปรัดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 500  
9 เด็กชยศุภชัย  หอวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 500  
10 เด็กหญิงกุมาวรี  อิ่มนาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 500  
11 เด็กหญิงจีรนันท์  นูเพ็ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 500  
12 นายจรัญ  นุภา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 500  
13 นายอัครพล  ไชยศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 500  

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ทุนจากนางดรุณี  สิงห์แก้ว  พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า  

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 

ที ่ ชื่อ -สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เด็กชายครรชิต  จำปานา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 1,000  
2 เด็กหญิงอัชริยา  ละน้อย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 1,000  

 

 

 



121 

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

โครงการมอบทุนการศึกษา ของBAM ประจำปี 2563 

วันจันทร์ที่ 19  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 

ที ่ ชื่อ -สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เด็กชายกันต์กวี      สังอุดโต้ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3,000  
2 เด็กชายณัฐนันท์  สีดาทวด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3,000  
3 เด็กหญิงสุดารัตน์  นามสีลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3,000  
4 เด็กหญิงภัณฑิรา  น้อยสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 3,000  
5 เด็กหญิงอัฐภิญญา  รุ่งเพ็ชรวงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,000  
6 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วนิโฮม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3,000  

 

รายช่ือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 

โครงการทุนก้าวเพื่อน้อง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.)ร่วมกับมูลนิธิก้าวคนละก้าว 

ที ่ ชื่อ -สกุล ระดับชั้น จำนวนเงิน(บาท)/เดือน หมายเหตุ 
1 นางสาวจีรนันท์  นูเพ็ง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

โดยได้รับเป็นทุนต่อเนื่อง
จนจบการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) 

6,000  
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ส่วนที่ 5 

ข้อมูลสารสนเทศงานบริหารทั่วไป 

1. แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ด้านงานบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2563 

 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
1 โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ 
(  กิจกรรมแอโรบิค 
  กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
  กิจกรรมเฝ้าระวังทันต
สุขภาพ 
  กิจกรรมกีฬาสีภายใน          
กิจกรรมอาหารเสริมนม 
  กิจกรรมอาหารปลอดภัย
ในโรงเรียน 
  กิจกรรมป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสารเสพติดใน
โรงเรียน 
  กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางร่างกาย 
  กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัด
ส่วนสูง) 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมี
สุนทรียภาพ 

1.นักเรียนมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพ และออกกำลัง
กายอย่างสม่ำเสมอ 
2.นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
3.นักเรียนป้องกันตนเองจาก
สิ่งเสพติดให้โทษ ละหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4.เห็นคุณค่าในตนเองมีความ
มั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
5.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ให้
เกียรติผู้อื่น 
6.สร้างผลงานจากการเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฎศิลป์ กีฬา นันทนาการ 
ตามจินตนาการ 

2 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
  กิจกรรมวันมาฆบูชา 
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
  กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
  กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
  กิจกรรมลานธรรม 

1.นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนา 
2.นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีความกตัญญูกตเวที 
3.นักเรียนมีความเมตตากรุณา และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 

1.นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
2.เอ้ืออาทรต่อผู้อื่น และ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3.ยอมรับความคิดเห็นและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
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  กิจกรรมสวดมนต์แปล 
แผ่เมตตา 
 กิจกรรมอาสานำพาความ
ดี  

4.นักเรียนมีความประหยัดรู้จักใช้
ทรัพย์สินของตน และส่วนรวมอย่างรู้
ค่า 
5.นักเรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไท 
 

4.ตระหนัก รู้คุณค่าร่วม
อนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
   กิจกรรมวันไหว้ครู 

  กิจกรรมวันแม่ 
  กิจกรรมวันเด็ก 
  กิจกรรมออมทรัพย์ 
  กิจกรรมสหกรณ์ 
  กิจกรรมรักษาความ
ปลอดภัย 
  กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย 
  กิจกรรมแอโรบิค 
  กิจกรรมภาษาสัมพันธ์ 
  กิจกรรมระเบียบแถว 
  กิจกรรมอนุรักษ์ไทย 
  กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

  

3. โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
  กิจกรรมสภานักเรียน 
  กิจกรรมจิตอาสา 
  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน 
รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

1.วางแผนการทำงาน และ
ดำเนินการจนสำเร็จ 
2.ทำงานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 
3.ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
โรงเรียน 
   กิจกรรมทำความสะอาด
เขตรับผิดชอบ 

  เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อม และการบริการที่ดี 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1.หอ้งเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด 
และปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกพอเพียงอยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี 
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  กิจกรรมพัฒนาระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ 

สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่ง
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
2.จัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ละ
ความปลอดภัยของผู้เรียน 
3.จัดห้องสมุด ให้บริการสื่อ
และเทคโนโลยีที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง หรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
 

ที ่ ชื่อโครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
5.  โครงการส่งเสริมสนับสนุน

ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
  กิจกรรมการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
  กิจกรรมห้องสมุด 
  กิจกรรมการใช้ห้อง
ปัญญาประดิษฐ์ 
  กิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน 
  กิจกรรมเสียงตามสาย 
  กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
  กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ
ประจำห้องเรียน 
  กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
  กิจกรรมหุ่นยนต์ 
  กิจกรรมชุมนุม 
  กิจกรรมทักษะอาชีพ 

  เพ่ือให้สถานศึกษามีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.,มีการสร้าง และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ในภายใน
สถานศึกษา และใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายนอก 
และภายในสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทัง้ผู้เกี่ยวข้อง 
2.มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรใน
สถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว 
ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

6. โครงการโรงเรียนสุจริต 
  กิจกรรมบริษัทสร้างการ
ดี 
  กิจกรรมสร้างสำนึก
พลเมือง 

  เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเกิดประสิทธิผล 

1.จัดโครงการกิจกรรมพิเศษ 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบ
วินัย 
2.จัดโครงการ กิจกรรมบริการ
ชุมชน และสังคม 
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  กิจกรรมออมทรัพย์ 
  กิจกรรมอาสานำพา
ความดี 
  กิจกรรมธรรมะสุด
สัปดาห์ 

 

 

2. ระบบ และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ (Education Area Management Support System) 

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) 

ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) 

ระบบบันทึกข้อมูล SDQ (School Health HERO) 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (My office) 

3. ระบบบริหาร และพัฒนาองค์กร 

3.1 การจัดระบบการบริหาร 

3.1.1 ศึกษา วิเคราะห์โครงสร้าง ภารกิจ การดำเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ

และสภาของสถานศึกษา 

3.1.2 วางแผนออกแบบการจัดระบบโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน

ระบบการทำงานและบริหารงสนของสถานศึกษา 

3.1.3 นำเสนอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การสึกา พิจารณาให้ความเห็นชอบใน

การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 

3.1.4 ประกาศ และประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนทั่วไป

ทราบ 

3.1.5 ดำเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

ที่กำหนด 

3.1.6 ติดตามประเมินผล และปรับปรุงการจดระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ 

3.2 การพัฒนาองค์กร 

3.2.1 ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการจำเป็นใน 

การพัฒนาองค์กรของสถานศึกษา 

3.2.2 กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ 

 บุคลากร เทคโนโลยี และกลยุทธให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 

ปัญหา และความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา 

3.2.3 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ ความสามารถที่ 
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เหมาะสมกับโครงสร้าง ภารกิจ เทคโนโลยี และกลยุทธ์ของ

สถานศึกษา 

3.2.4 กำหนดเป้าหมาย ผลผลิน ผลลัพธ์ ตัวชี้วัด ในการปฏิบัติงานของ 

บุคลากร 

3.2.5 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการพัฒนาองค์กรเป็น 

ระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ 

3.2.6 นำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรและกระบวนการ

ปฏิบัติงานให้เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3.2.7 ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาพแวดล้อม 

4.1 ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 

สิงก่อสร้าง 
ลำดับ

ที ่ ปีท่ีสร้าง 
การได้มา

ของ งบประมาณ อายุ สภาพ 

ประเภท แบบ     งบประมาณ   
การใช้
งาน ปัจจุบัน 

อาคารเรียน ป.1 ฉ  1 2523 
งบประมาณ
ต้นสังกัด 

       
866,692.00  40 พอใช้ 

อาคารเรียน สปช.105/26 2 2531 
งบประมาณ
ต้นสังกัด 

       
300,000.00  33 ดี 

อาคารเรียน สปช.105/29 3 2538 
งบประมาณ
ต้นสังกัด 

     
828,000.00  26 ดี 

อาคารเรียน สปช.105/29 4 2554 
งบประมาณ
ต้นสังกัด 

     
818,000.00  10 ดี 

อาคาร
อเนกประสงค์ สปช.203/26 5 2531 

งบประมาณ
ต้นสังกัด 

       
300,000.00  33 พอใช้ 

ส้วม  สปช.601/26 7 2530 
งบประมาณ
ต้นสังกัด 

       
60,000.00  27 พอใช้ 

ส้วม สปช.601/26 8 2540 
งบประมาณ
ต้นสังกัด 

       
93,900.00  17 พอใช้ 

ส้วม สปช.601/26 9 2541 
งบประมาณ
ต้นสังกัด 

       
111,000.00  16 พอใช้ 
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ห้องสมุด กึ่งถาวร 11 2530 
งบประมาณ
ต้นสังกัด 

       
150,000.00  17 ดี 

สนามกีฬา 
สนาม
บาสเกตบอล 12 2552 

งบประมาณ
ต้นสังกัด 

       
128,000.00  12 พอใช้ 

 
 
 4.2 สิ่งอำนวยความสะดวก 
  4.2.1 คอมพิวเตอร์ 
   4.2.1.1 ใช้เพื่อการเรียนการสอน      20    เครื่อง 
   4.2.1.2 ใช้ในงานบริหาร       9 เครื่อง 
   4.2.1.3 Notebook     35    เครื่อง 
  4.2.2 ห้องท่ีจัดไว้ใช้ปฏิบัติกิจกรรม 
   4.2.2.1 ห้องสมุด 
   4.2.2.2 ห้องคอมพิวเตอร์ 
   4.2.2.3 ห้องสหกรณ์ 
   4.2.2.4 ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 
  4.2.3  พ้ืนที่ปฏิบัติกิจกรรม/นันทนาการ ได้แก่ สนามกีฬา ลานธรรม ลานหน้าเสาธง อาคาร
อเนกประสงค์ 
  4.2.4 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
   วัดสว่างโพธิชัย บ้านหนองแสง/วัดดอนแก้ว บ้านโคกน้อย แสง/วัดป่าศรีบูรพา บ้านหนอง

แสง/วัดป่าแสงอรุณ / สิมอีสาน/วัดทุ่งเศรษฐี/สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน/โฮงมูนมังอีสาน/พระ

ธาตุขามแก่น/วัดหนองแวงพระอารามหลวง/บึงแก่นนคร/สวนสัตว์เขาสวนกวาง/อุทยานแห่งชาติภูเวียง/เขื่อน

อุบลรัตน์/ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  ขอนแก่น 

ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียนที่เพียงพอต่อความต้องการใช้

งาน     และมีการดูแลปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ 
จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม เอ้ือต่อการเรียนรู้ และเป็นแหล่งเรียนรู้ 
   โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มีการดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัย      ของผู้เรียนเป็นสำคัญ  และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ผ่าน
โครงการจิตอาสา 

5. ข้อมูลระบบสารบรรณ 
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ AMSS++ (รับ – ส่ง หนังสือราชการ) 
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6. ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
6.1 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับปฐมวัย 

          ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
                   จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบความสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละ
มาตรฐาน  จากผลการประเมิน สรุปว่า  ได้ระดับดีเลิศ  ทั้งมาตรฐานที่  1  คุณภาพเด็ก  อยู่ในระดับดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3  การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเปน็สำคัญ  อยู่ในระดับดีเลิศ มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
              1) เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้             

เด็ก ระดับปฐมวัย 17 คน  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จำนวน 15  คน มีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์จำนวน 2 คน  

โครงการส่งเสริมสุขภาพ  ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 95.83 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 

              2) คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อยได้จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมคุณธรรม  

จริยธรรม  โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย  ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ร้อยละ 91.66  มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง

อารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 

                3)  คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัย

โรงเรียนบ้านหนองแสง  ทุกคนได้รับการฝึกทักษะช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง  

รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททาง

วัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 

กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ร้อยละ 100  มี

พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสม 

                   4)  คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ ตั้ง

คำถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้

เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จาก

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับ

ปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ร้อยละ 93.05  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิด

พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 

   ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีหลักสูตร

ปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียม
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ความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  

ชุมชน  และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  2560   กิจกรรมกิจกรรม

บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแสง  มีหลักสูตร

สถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยยึดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช  2560   

    ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับ

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่จบการศึกษาปฐมวัย ที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็ก

ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง จาก

กิจกรรมโรงเรียนจัดหาพ่ีเลี้ยงเด็กปฐมวัย ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนใน

ระดับหนึ่ง 

  ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้มี

การพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมี

ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด

ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  

ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมการ

ประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนบ้านหนองแสง

โคกน้อย  มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  

   จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก

น้อย  มีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จาก

ธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยี

ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคม 

แห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนหนองแสงโคกน้อยมีการ

จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 

 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง จากโครงการส่งเสริมให้

สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแสง

โคกน้อย  มีการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  ได้

มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการ

ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
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ตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อม

ทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ มีจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ

ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับ

วัยด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้

ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ

รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา

ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม

เปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านหนองแสง

โคกน้อย ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวการสอนแบบมอนเตสซอรี  ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์

โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้ 

รายกลุ่ม  เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข สร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

   จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  โรงเรียนบ้านหนองแสง

โคกน้อย  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความ

อบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน

รักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนบ้าน

หนองแสงโคกน้อย มีห้องเรียนที่มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ

เรียนรู้    มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 

จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล  ส่งผลให้โรงเรียน

บ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้มีการจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการของ

เด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
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หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้

ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การ

เรียนรู้ในชั้นเรียน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล

และกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบา้นหนองแสง  ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม

สภาพจริง  และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

              ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

    ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ    ดีเลิศ 

                   จากผลการดำเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้โรงเรียน  จัดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาประสบผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน  จากผลการประเมิน 

สรุปได้ว่า ได้ระดับดีเลิศ   ดังนี้ มาตรฐานที่  1   คุณภาพของผู้เรียน   อยู่ในระดับ   ดีเลิศ   มาตรฐานที่  2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  อยู่ในระดับดีเลิศ    และมาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ  อยู่ในระดับ  ดีเลิศ 

                     ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผู้เรียนอ่านออก

เขียนได้ตามเป้าหมายของสถานศึกษา  ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  และผลการ

ทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืน ๆ พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียน

มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  ด้วยกิจกรรมโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู้ที่

หลากหลาย สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดเป็น

แหล่งเรียนรู้  อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย 

สถานศึกษามีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านอาชีพให้กับผู้เรียนด้วยกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน  

กิจกรรมนักธุรกิจน้อย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลพระลับในสาระ

การเรียนรู้ท้องถิ่นให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  เพ่ือให้

ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความรู้ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ

ปัญญาประดิษฐ์  นอกจากนี้โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านคุณลุกษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดี  ซึ่ง

มีผลการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด   

                   ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  พบว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะเป็นผู้นำ  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน  เปิด

โอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตาม

หลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย  ส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และส่งเสริ

ให้ครูได้รับการอบรมเพ่ือพัฒนางานในหน้าที่อย่างต่อเนื่อง  มีการนำคณะครูไปศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิม

ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพเดียวกัน  สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาส

วัยสำคัญต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  และจัดให้มีชุมนุมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้และนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

                     ในด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า ครูมีความรู้ ความ

เข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและ 

หลักสูตรสถานศึกษา  ครูได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยดำเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  

เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  แหล่ง

เรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการ

เรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   มีความรู้ความเข้าใจและใช้

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและ

คุ้มค่า 
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7. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. 

สถานศึกษาที่ดำรงตำแหน่งที่ขอรับการประเมินมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3  โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ผลการประเมิน สมศ. รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2557  

อยู่ในระดับ ดี   
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ส่วนที่ 6  
ผลงานโรงเรียนปี 2563 

ข้อมูลส ำคัญที่แสดงเกียรติยศและผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ 

จำนวนผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่นหรือเป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2562-2563 

ที ่ รายการ เจ้าของผลงาน ปี พ.ศ. 
ระดับ 

ภาค ประเทศ 
1 ได้รับโล่รางวัลจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

นายสมศักดิ์  จังตระกูล  ในวาระการประชุมหัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น วันที่ 30 สิงหาคม 
2561 จากการเป็นผู้ฝึกสอนนักเรียนเข้าแข่งขัน
หุ่นยนต์นานาชาติ “Hongkong International 
Robotic Olympiad 2018” : OBEC TEAM 

นายทิพวัฒน์  ริยะ 2561  ✓ 

2 ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เกมการแข่งขัน “Mission Challenge”การแข่งขัน
หุ่นยนต์ ส.ส.ท. - สพฐ. ยวุชน ครั้งที่ 19 ชิงแชมป์
ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
โดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

นายทิพวัฒน์  ริยะ 2562  ✓ 

3 วิทยากรการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
วิทยาการคำนวณขั้นพ้ืนฐานสำหรับชั้นประถมศึกษา 
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 จัดโดยคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

นายทิพวัฒน์  ริยะ 2562 ✓  

4 ผู้ฝึกสอนนักเรียนชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ประเภทโลจิสติก รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 
รายการแข่งขันหุ่นยนต์ Sawatdee Robotics ครั้งที่ 
6  ประจำปีการศึกษา 2561  ได้รับโล่รางวัล
เกียรติยศ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน นายบุญรักษ์  ยอดเพชร 

นายทิพวัฒน์  ริยะ 2562  ✓ 

5 เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันหุ่นยนต์ STEM 2019 
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น งาน 
Thailand STEM Festival 2019 ณ ศูนย์สะเต็มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2   

นายทิพวัฒน์  ริยะ 2562 ✓  
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ที ่ รายการ เจ้าของผลงาน ปี พ.ศ. 
ระดับ 

ภาค ประเทศ 
6 ฝึกสอนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์

อัตโนมัติ ภารกิจ ก่อร่างสร้างเมืองปกปักรักษาองค์
พระธาตุยาคู  รุ่นประชาชนทั่วไป โครงการ นัก
ประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
หุ่นยนต์ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี  
Kamalasai Robotics and Technology 
Thailand championship ครั้งที่ 4  ได้รับโล่รางวัล
และเกียรติบัตรจาก นายณัฐพล ทิปสุวรรณ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  วันที่  25-26
มกราคม 2563 

นายทิพวัฒน์  ริยะ 2563  ✓ 

7 ครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่น 
 

นางนงนุช  พระวงศ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ 

2562  ✓ 

8 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น 

นางรำพรรณ เกิด
ศักดิ์  
ณ แวงน้อย ครู
ชำนาญการพิเศษ 

2562  ✓ 

9 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น 

นางเกษศิรินทร์  ธนะ
ไชย 
ครูชำนาญการพิเศษ 

2562  ✓ 

6 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้รับรางวัล ระดับ
ยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาด
เล็ก การคัดเลือกสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice) ประจำปี 2563 ระดับเขตตรวจ
ราชการ วันที่  28 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

2562 ✓  

7 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทขยายโอกาสทาง
การศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC 
AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย 

2563  ✓ 

 

 



138 

 

 

ที ่ รายการ เจ้าของผลงาน ปี พ.ศ. 
ระดับ 

ภาค ประเทศ 
8 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PLC เพ่ือ

พัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” (รุ่นที่ 2) วันที่ 16 
มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม 
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

นายทิพวัฒน์  ริยะ 2563  ✓ 

9 ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
OBEC AWARDS ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 

นายทิพวัฒน์  ริยะ 2563 ✓  

10 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการ 

นายวรัญญู  โสชาต ิ 2563 ✓  

11 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 2563 ✓  

12 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

นางณัฐพร  แตกหนองโน 2563 ✓  

13 ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

นางสาวเมษา  โพธ์ิสุวรรณ 2563  ✓ 
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ด้ำนสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดร้บัรางวลั ระดบัยอดเยี่ยม ประเภทสถานศกึษาขนาดเล็ก ที่มวีธีิปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ ระดบัเขตตรวจราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบา้นหนองแสงโคกนอ้ย ไดร้บัรางวลัส่งเสรมิ สนบัสนนุใหน้กัเรียน ขา้ราชการครู บคุลากรทางการศกึษา เขา้รว่ม

แข่งขนั “มหกรรมทางวิชาการนกัเรียนประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
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ด้ำนผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขา้รว่มการประชมุเชงิปฏิบตัิการ เรื่อง PLC เพื่อพฒันาความฉลาดรูใ้นชัน้เรียน” (รุน่ท่ี ๒)  

วนัท่ี ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอ้งประชมุจนัทรเกษม ส านกังานเลขาธิการครุุสภา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านการวดัประเมินผลทกัษะดา้น Digital Literacy เมื่อวนัท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผ่านการทดสอบวคัวามรูเ้บือ้งตน้และผลประโยชนส่์วนรวม ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส ์                              

เมื่อวนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฎิบตัิหนา้ที่ ประธำนกรรมกำร กลุ่มสาระการเรยีนรูหุ้่นยนต ์ 

 “มหกรรมทางวชิาการนกัเรียน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓” ระหวา่งวนัท่ี ๑๔-๒๙ กนัยายน ๒๕๖๓ 
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ผ่านการอบรมดว้ยระบบการเรยีนออนไลนใ์นบทเรียน การเปล่ียนผ่านสู่องคก์รดจิิทลั 

เมื่อวนัท่ี ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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ด้ำนครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครูที่ปรกึษา ส่งนกัเรียนเขา้รว่มการแข่งขนัหุ่นยนต ์Tag Out ระดบัประถมศกึษา  

ณ โรงเรียนสีชมพศูกึษา จงัหวดัขอนแก่น ระหว่างวนัท่ี ๓๑ ตลุาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผ่านอบรมเชงิปฏิบตัิการขัน้พืน้ฐาน ในโครงการ บา้นวิทยาศาสตรน์อ้ย  

เมื่อวนัท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 
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รบัรางวลัระดบัเหรียญทอง กิจกรรมการการเขยีนภาพไทยประเพณี ม.๑-๓ 

“มหกรรมทางวชิาการนกัเรียน ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓” ระหวา่งวนัท่ี ๑๔-๒๙ กนัยายน ๒๕๖๓ 
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รางวลัทรงคณุคา่ สพฐ. OBEC AWARDS ครัง้ที่ ๑๐ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ณ จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ระดบัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑ 

ประกาศ ณ วนัท่ี ๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
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ด้ำนนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

ไดร้างวลั ชนะเลิศอนัดับ ๑ การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมตัิ รุน่อายไุม่เกิน ๑๔ ปี  

ณ โรงเรียนกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ ์ระหว่างวนัท่ี ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไดร้บัคดัเลือกเป็น “เดก็ดี ศรีขอนแกน่” เนื่องในวนัเด็กแหง่ชาติ จงัหวดัขอนแก่น  

ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓  เมื่อวนัท่ี ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๓ 
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มหกรรมทางวชิาการนกัเรียนประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓” วนัท่ี ๑๔-๒๙ กนัยายน ๒๕๖๓  

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑ 
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