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คำนำ 
 

  แผนปฏิบัติการประจำงบประมาณ  2564  โรงเรียนบ้านเหล่านาดีเล่มนี้  ได้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยยึดมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เป็นหลักในการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์กับผู้เรียนและโรงเรียน  โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  
  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน  คณะครู ตลอดจนผู้ปกครอง  
นักเรียน   ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ   ข้อคิดเห็น  ตลอดจนแนวทางในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และหวังว่า
แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 
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ส่วนที ่ 1 
บทนำ 

 
1. ขอ้มลูทัว่ไป  
 1.1 ประวตัสิถานศึกษา 
   โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ตั้งขึ้นวันที่ 1 มกราคม พุทธศักราช 2477 บนเนื้อที่ 14 ไร่ 2 งาน 6 
ตารางวา    มีนายเงิน รัตนจันทร์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นโรงเรียนประชาบาล ต่อมาในปี พุทธศักราช 2509 โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ในปีพุทธศักราช 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเขตบริการจำนวน 2 หมู่บ้าน 
ได้แก่ บ้านเหล่านาดีหมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 11 และในปัจจุบันได้มีนักเรียนนอกเขตบริการมาเรียนที่โรงเรียนบ้านเหล่า
นาดีมากกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยมีหมู่บ้านที่อยู่นอกเขตบริการดังต่อไปนี้ที่ได้เข้า
มาเรียนที่โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 

     1. บ้านเหล่านางาม  8. บ้านหว้า 
     2. บ้านหนองคู   9. บ้านดอนเงิน 
     3. บ้านโคกสูง   10. บ้านนาล้อม 
     4. บ้านหนองทุ่ม   11. บ้านเหล่าโพนทอง 
     5. บ้านเต่า   12. บ้านป่าเหลื่อม 
     6. บ้านดอนช้าง   13. บ้านทองหลาง 
     7. บ้านทุ่ม    

สปีระจำโรงเรยีน เหลอืง แดง 

  

สีเหลือง หมายถึง ความสุข ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ 
สีแดง หมายถึง ความสนใจ ความกระตือรือร้น และความกล้าหาญ 
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วสิยัทัศน ์(VISION)  
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี เป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่

รู้  ควบคู่เทคโนโลยี  รักการออมทรัพย์  ชุมชนร่วมประสาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ         

อตัลักษณผ์ูเ้รยีน 
   มีนิสัยรักการออมทรัพย์ 

เอกลกัษณส์ถานศกึษา 
   หนึ่งคนหนึ่งกีฬา 

   ปจัจุบนัมีขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ดังนี้ 

1. ว่าที่ร้อยตรีมานพ  อานจันทึก ผู้อำนวยการโรงเรียน 
2. นางเตือนตา แซงบุญเรือง  ครูชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน) 
3. นายอุทิน    พลมุข  ครูชำนาญการพิเศษ 
4. นางวัฒนา  แก้วกัลยา  ครูชำนาญการพิเศษ 
5. นางวริศรา  จิตรมงคลศรี  ครูชำนาญการพิเศษ 
6. นางกิตติพร  ภูตะโชติ  ครูชำนาญการพิเศษ 
7. นายสุพรรษ  ลุนมาตร  ครชูำนาญการ 
8. นางสาวนิดาวรรณ  เพียสุพรรณ คร ู
9. นายธวัชชัย สุทธิยา  ครูผู้ช่วย 
10. นางสาวพิมพ์ผา พลสงคราม ครูผู้ช่วย 
11.  นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา  ครูอัตราจ้าง 
12. นางสาวทิฆัมพร    สังข์ทอง ครูธุรการ 
13. นายคำพันธ์  ก้อยทอง  นักการภารโรง 
14. นางสน   คำพิมพ์   แม่ครัวโรงเรียน 
15.  นางยุพิน  ก้อยทอง            แม่ครัวโรงเรียน 
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1.2  ตดิตอ่ 
หมู่ที่ 11 บ้านเหล่านาดี ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000   
พ้ืนที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา     

                    โทรศัพท์ 089 – 711 - 9879 
                   e-mail : banlaonadee.school@gmail.com 

     website: http //www. Laonadeeschool.go.th 
  

๑.๓ แผนทีแ่สดงบรเิวณโรงเรยีน 
 

 
 
1 = อาคารเรียน    ๙ = สนามบาสเกตบอล 
2 = ห้องสุขาหลังที่ 1    ๑๐ = สนามวอลเล่ย์บอล 
๓ = ห้องสุขาหลังที่ ๒    ๑๑ = สนามตะกร้อ 
4 = โรงอาหาร    ๑๒ = สนามฟุตบอล 
๕ = ห้องสมุดโรงเรียน 
๖ = โรงเรือนเบาะเห็ด 
7 = บ่อเลี้ยงปลาดุก 
8 = อาคารหอประชุมโรงเรียน 

๑ 

๒ 

๓

 

 

 

 

  

๔ 
๕ 

๖ 
๗ 

๘ ๙ 

๑๐ 
๑๑ 

๑๒ 
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 1.๔ ขอ้มลูทัว่ไปของชมุชน 
ชุมชนเกษตรกรรม มีน้ำประปาหมู่บ้าน ไฟฟ้าเข้าถึง การคมนาคมสะดวก เดินทางถนนเส้น บ้าน

ทุ่ม-มัญจาคีรี ถนนลาดยางสภาพดี มีตลาดสด ทำให้ชุมชนมีอาชีพสามารถสร้างรายได้จากการค้าขายอีกทาง 

๑.๕ โครงสร้างการบรหิารโรงเรยีนบา้นเหล่านาดี 
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2. ขอ้มลูบคุลากร ปีการศกึษา 2563 (วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
       บุคลากรทั้งหมด 12 คน แยกตามประเภท ดังนี้ 

ที ่ ชือ่ - สกลุ ตำแหนง่ วนั/เดอืน/ปี 
รบัราชการ 

วฒุกิารศกึษา 

๑ ว่าที่ร้อยตรีมานพ อานจันทึก ผอ. ๑๘ พ.ค. ๒๕๓๐ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
๒ นางเตือนตา แซงบุญเรือง ครู คศ.3 ๑๑ ก.ค. ๒๕๓๒ กศ.บ. สุขศึกษา 
๓ นางวัฒนา แก้วกัลยา ครู คศ.3 28 มิ.ย. 2536 กศ.บ. หลักสูตรและการสอน 
๔ นายอุทิน พลมุข ครู คศ.3 ๒๐ ก.พ ๒๕๓๓ กศ.บ. หลักสูตรและการสอน 
๕ นางวริศรา จิตรมงคลศรี ครู คศ.3 ๗ พ.ย. ๒๕๓๘ ค.บ. ปฐมวัย 
๖ นางกิตติพร ภูตะโชติ ครู คศ.3 ๐๒ พ.ค. ๒๕๓๘ ค.บ. การประถมศึกษา 
๗ นายสุพรรษ ลุนมาตร ครู คศ.๒ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ รฐัศาสตร์การปกครอง 
๘ นางสาวนิดาวรรณ เพียสุพรรณ คร ูคศ.๑ ๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ศษ.บ. คณิตศาสตรศึกษา 
๙ นายธวัชชัย สุทธิยา ครูผู้ช่วย 15 ต.ค. 2562 ค.บ. ภาษาไทย 

๑๐ นางสาวพิมพ์ผกา พลสงคราม ครูผู้ช่วย 2 ธ.ค. 2563 ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
๑๑ นางสาวสุทธิกานต์ สุดชา ครูอัตราจ้าง - น.บ. นิติศาสตร์ 
๑๒ นางสาวทิฆัมพร สังข์ทอง ครูธุรการ - อคบ. วิศกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม  
๑๓ นายคำพันธ์ ก้อยทอง นักการภารโรง - ป.6 

3. ขอ้มลูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
๑.  นายบุญรอด  ปัดอาษา            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒.  นายนพดล   สานเสน            ผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓.  นางพรรณนา   ยาวิคำ  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
๔.  นายบุญพร้อม  มาป้อง            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.  นายสำราญ   สวุรรณแสง  ผู้แทนองค์กรศาสนา 
๖.  นายอุทัย   พระคุณ   ผู้แทนศิษย์เก่า 
๗.  นางกาญจนา  สีดาทัน  ผู้แทนผู้ปกครอง 
๘.  นายอุทิน  พลมุข             ผู้แทนครู 
๙.  ว่าที่ รต.มานพ  อานจันทึก  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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4. ขอ้มลูนักเรยีน ปกีารศึกษา 2563 (วันที่ 10 มิถุนายน 2563) 
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน 

• เพศชาย จำนวน 108 คน   
• เพศหญิง จำนวน  81 คน 

 ๔.๑ จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

 
ชัน้ 

จำนวนนกัเรียน(คน) 
จำนวนหอ้งเรยีน 

ชาย หญิง รวม 

ประถมศึกษาปีที่ 1 16 18 34 1 

ประถมศึกษาปีที่ 2 20 12 32 1 

ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 1 

ประถมศึกษาปีที่ 4 21 10 31 1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 20 19 39 1 

ประถมศึกษาปีที่ 6 19 11 30 1 

รวม 108 81 189 6 

  หมายเหตุ ไม่มีการจัดการเรียนการสอนสอนระดับปฐมวัยและระดับมัธยมศึกษา 

๔.2  จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเปน็รอ้ยละของจำนวน

นักเรยีนทัง้หมด 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   30 15.87 

2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    0 0 

3. นักเรียนปัญญาเลิศ  0 0 

4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

45 23.81 
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 ๔.๓ ขอ้มลูแสดงคา่เฉลีย่รอ้ยละผลการทดสอบ NT นกัเรยีนชัน้ ป.3 
 

ปีการศกึษา 
ความสามารถดา้น 

เฉลีย่ 
ภาษา คำนวณ เหตผุล 

๒๕๖๐ ๕๒.๖๙ ๕๒.๖๙ ๕๒.๖๙ 52.69 
๒๕๖๑ ๔๗.๔๒ ๔๗.๔๒ ๔๗.๔๒ 47.42 

 ความสามารถดา้น  
 คณติศาสตร ์ ภาษาไทย เฉลีย่ 

๒๕๖๒ 33.05 35.78 34.42 
2563 ๔๐.๑๓ ๕๔.๕๐ ๔๗.๓๑ 

 

  

๔.๔ ขอ้มลูแสดงผลสัมฤทธิท์างการเรยีนเฉลีย่ ผลการทดสอบ O-NET 

ปีการศกึษา 
กลุม่สาระการเรยีนรู ้

เฉลีย่ 
ภาษาไทย คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ ภาษาองักฤษ 

๒๕๖๐ 49.99 42.19 45.5 34.53 43.05 
๒๕๖๑ 57.7 40.45 43.23 37.27 44.66 
๒๕๖๒ ๕๓.๘๙ ๓๕.๑๗ ๔๐.๗๗ ๓๒.๕๙ 40.61 
2563 68.17 31.76 46.88 47.00 48.43 

  

  

๔.๕ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเปรยีบเทยีบปกีารศึกษา ๒๕๖1 – ๒๕๖3 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแต่ละรายวิชา  ในระดับ ๓ ขึ้นไป    

กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ/ปีการศึกษา ลำดับ 
การพัฒนา ๒๕๖1 ๒๕๖2 ก้าวหน้า ๒๕๖2 ๒๕๖3 ก้าวหน้า 

ภาษาไทย 59.71 58.9 - 0.81 58.9 41.49 - 17.41 9 
คณิตศาสตร์ 38.15 32.23 - 5.92 32.23 30.85 - 1.38 6 
วิทยาศาสตร์ 43.55 35.51 - 8.04 35.51 57.45 21.94 2 
สังคมศึกษาฯ 59.11 58.16 - 0.95 58.16 56.38 - 1.78 7 
ประวัติศาสตร์ 59.82 59.28 - 0.54 59.28 47.87 - 11.41 8 
สุขศึกษาฯ 85.87 54.27 - 31.6 54.27 76.06 21.79 3 
ศิลปะ 57.79 46.60 - 11.19 46.60 83.51 36.91 1 
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กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ/ปีการศึกษา ลำดับ 
การพัฒนา ๒๕๖1 ๒๕๖2 ก้าวหน้า ๒๕๖2 ๒๕๖3 ก้าวหน้า 

การงานอาชีพ 45.94 70.54 24.6 70.54 81.91 11.37 5 
ภาษาต่างประเทศ 45.35 24.55 - 20.8 24.55 43.62 19.07 4 

รวมเฉลีย่ 49.53 48.89  48.89 ๕๗.68   

๕.   ขอ้มลูด้านอาคารสถานที ่ปีการศกึษา 2563 

 5.1  อาคารเรียน จำนวน 1 หลัง 12 ห้อง  
5.1.1 จัดห้องเรียน  6  ห้อง  (ชั้นป.1 – ป.6) 

          5.1.2 จัดห้องพิเศษ 6 ห้อง ได้แก่  
1. ห้องวิทยาศาสตร์    จำนวน 1 ห้อง 
2. ห้องสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน 1 ห้อง 
3. ห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียน  จำนวน 1 ห้อง 
4. ห้องพักครู    จำนวน 1 ห้อง 
5. ห้องบริการทั่วไป    จำนวน 1 ห้อง 
6. ห้องคอมพิวเตอร์ของ กสทช  จำนวน 1 ห้อง 
 

 5.2 อาคารอเนกประสงค์   จำนวน 3 หลัง จำแนกเป็น 
  1. อาคารหอประชุมโรงเรียน 
  2. โรงอาหาร 
  3. ห้องดนตรีนาฏศิลป์  
 5.3 ส้วม จำนวน 3 หลัง (11 ที่นั่ง) 
 5.4 สนามฟุตบอล  จำนวน 1 สนาม 
 5.5 สนามบาสเกตบอล จำนวน  1 สนาม (ชำรุด)  
    5.6 สนามวอลเล่ย์บอล จำนวน  1 สนาม 
 5.7 สนามตะกร้อ  จำนวน 1 สนาม 
 5.8 บ่อเลี้ยงปลา  จำนวน 2 บ่อ 
 5.9 โรงเห็ด จำนวน 1 โรง 
 5.10 อาคารห้องสมุดศิษย์เก่า จำนวน 1 หลัง        
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๖.   ขอ้มลูด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีงบประมาณ 2564 

ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564) 
6.1 ประมาณรายรบั 

ที ่ แหล่งที่มางบประมาณ จำนวนเงนิ (บาท) 
1 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน คนละ 1,900 บาท จำนวน 189 คน  359,100 
2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 480 บาท จำนวน 189 

คน  
90,720 

รวม 
449,820 

สีแ่สนสีห่มืน่เกา้พนัแปดรอ้ยยีส่บิ
บาทถว้น  

6.๒ การประมาณการรายจ่าย 

ที ่ โครงสรา้งการบรหิารงาน จำนวนเงนิ คิดเปน็รอ้ยละ 
1 ด้านวชิาการ 269,892 60 
 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 179,892 40 
 โครงการบริหารอัตรากำลังเพ่ือพัฒนาการศึกษา 90,000 20 
2 ด้านบรหิารงานบุคคล 22,491 ๕ 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22,491 ๕ 
3 ด้านงบประมาณ 4,498 1 
 โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ 4,498 1 
4 ด้านการบรหิารทัว่ไป 40,484 9 
 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร   40,484 9 
5 ด้านกจิการนักเรยีน 67,473 15 
 โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทย  67,473 15 
6 งบสำรองจา่ย 44,982 10 
 รวม 449,820 100 
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7. สรุปรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา SAR (ปี 256๒) 
 สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีเลิศ  และมาตรฐานที่ 3 การจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี 
  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการดำเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ)    
   สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายที่เป็นไปตามปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาตามสภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาและสภาพของชุมชนท้องถิ่น จนมีผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี  พัฒนาการของค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของโรงเรียนสูงกว่าระดับชาติ
เสมอ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความสามารถในการ
คิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ดี รวมทั้งมีทักษะทางกีฬาที่ดีเยี่ยมในกีฬาวอลเลย์บอล
หญิง   และมีความประพฤติด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะตามที่สถานศึกษากำหนดปรากฏอย่าง
ชัดเจน ดังที่ปรากฏผลประเมินในมาตรฐานที่ ๑  
   ด้านกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  มีผลประเมินในรายมาตรฐานอยู่ใน
ระดับ ดีเลิศ  สถานศึกษามีการวางแผน ออกแบบกิจกรรมและดำเนินงานตามแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วม ใช้ผล
การประเมินและการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนา และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา ตรวจสอบ
ผลการดำเนินงานและการปรับปรุง  แก้ไขงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
   คณะครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี วิเคราะห์ 
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตร และบริบทสถานศึกษา พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ ใช้สื่อการเรียนรู้ ติดตามตรวจสอบและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหารายบุคคล และการ
ประเมินผลจากสภาพจริงในทุกข้ันตอน  
   สถานศึกษาดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นขั้นตอน จนเกิดคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี  โดยสถานศึกษาให้ความสำคัญกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย
เพื่อเกิดความร่วมมือในการวางระบบและดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเป็นอย่างดี และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความม่ันใจต่อระบบการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาในระดับสูง 
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๘. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis 

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
จุดแข็ง (S : Strengths) 
- อะไรที่องค์กรทำได้ดี 
- ทรัพยากรอะไรที ่องค์กรมีเหนือผู ้อ ื ่น หรือเป็น
เอกลักษณ์พิเศษ 
- อะไรที่ผู้อื่นเห็นว่าองค์กรทำได้ดี 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
- อะไรที่องค์กรปรับปรุงได้ 
- อะไรที่องค์กรควรจะหลีกเลี่ยง 
- ทรัพยากรอะไรที่องค์กรมีน้อยกว่าผู้อ่ืน 
- อะไรที่ผู้อื่นเห็นว่าเป็นจุดอ่อนของเรา 

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 
โอกาส (O : Opportunities) 
- โอกาสดี ๆ อะไรที่เปิดโอกาสให้แก่องค์กร 
- องค์กรสามารถใช้ประโยชน์อะไรจากแนวโน้มที่ดี 
- องค์กรสามารถเปลี่ยนจุดแข็งเป็นโอกาสได้อย่างไร 

อุปสรรค (T : Threats) 
- แนวโน้มอะไรที่เป็นอุปสรรคต่อองค์กร 
- สิ่งที่คู่แข่งกำลังทำและส่งผลให้องค์กรเกิดความกังวล 
- จุดอ่อนขององค์กรก่อให้เกิดอุปสรรคอะไร 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม SWOT Analysis ของโรงเรียนมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายใน 
จุดแข็ง (S : Strengths) 
- บุคลากรมีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี ร้อยละ 
50 จึงสามารถให้คำแนะนำที ่ด ีแก่บุคลากรที ่ย ังมี
ประสบการณ์สอนน้อยได ้
- บุคลากรมีใจใฝ่เรียนรู้ และยังอุทิศเวลาให้กับการ
ปฏิบัติงานทางราชการ  
- ครูทุกท่านมีศักยภาพในการทำงานสูงและมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง 
- ชุมชนให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา และกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาของสถานศึกษา 
- บุคลากรทุกคนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง 
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้  
- นักเรียนมีความซื่อสัตย์ และมีความสามารถด้านกีฬา 

จุดอ่อน (W : Weaknesses) 
- โรงเรียนขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักเรียน
ใช้ในการเรียนรู้  
- แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (ห้องสมุด) อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการปรับปรุงให้เป็นห้องสมุดชีวิต ทำให้นักเรียน
ยังไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อค้นหาความรู้ได้ 
- งานบางอย่างของโรงเรียนยังมีหน้าที่ทับซ้อนกัน  
- ครูบางท่านมีภาระงานสอนมากกว่า ๒ วิชา และ
มากกว่า ๒ ชั้นเรียน ทำให้ครูมีเวลาเตรียมสอนน้อยลง 
- จำนวนนักเรียน 5 ชั้นเรียนมีนักเรียนมากกว่า 30 
คน ทำให้ยากต่อการดูแลให้ทั่วถึง 
- ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนร่วมทางการศึกษาจำนวนหนึ่ง
ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่ตนเอง 
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วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 
โอกาส (O : Opportunities) 
- ชุมชนให้ความช่วยเหลือโรงเร ียนดีมาก ทำให้
โรงเรียนมีงบประมาณจากการให้ความช่วยเหลือของ
ชุมชนมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้เกิดผลต่อ
นักเรียน เช่น สร้างห้องสมุดให้โรงเรียน ปรับปรุงถนน
หน้าอาคารเรียนให้โรงเรียน เนื่องจากนักเรียนเกิด
ปัญหาในการเดินเข้าอาคารเรียนในฤดูฝน  

อุปสรรค (T : Threats) 
- นักเรียนในโรงเรียนมาจากหลายหมู่บ้าน บางส่วนมี
ความยากจน และมีปัญหาในครอบครัว และบางส่วน
อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ทำให้บางครั้งมีปัญหาในเรื่องการ
ประสานระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  
- เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักเรียนใช้ในการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีมีไม่ถึง 10 เครื่อง ทำให้ยากต่อการ
เรียนการสอนเพราะนักเรียนแต่ละห้องมีมากกว่า 30 
คน 
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ส่วนที ่2 
ทศิทางการพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ปงีบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

 
๑. ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ป ี 

1. ด้านความม่ันคง  
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

๒. กระทรวงศึกษาธกิาร  
 เพ่ือให้การดำเนินการจัดการศึกษาและบริหารจัดการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศนโยบายและจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ยึด
เป็นกรอบดำเนินงานในการจัดทำแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมทั้ง
ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
เพ่ือมุ่งเป้าหมาย คือ ผู้เรียนทุกช่วงวัย ดังนี้ 
 หลักการตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นดำเนินการภารกิจหลักตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 
2561 – 2580) ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนทุกแผนย่อยในประเด็น 12 การพัฒนาการเรียนรู้ และ
แผนย่อยที่ 3 ในประเด็นที่ 11 ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต รวมทั้งแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และ
นโยบายรัฐบาลทั้งในส่วนนโยบายหลักด้านการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุก
ช่วงวัย และนโยบายเร่งด่วน เรื่องการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอ่ืน ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 – 
2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) รวมทั้งนโยบายและแผน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดดคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ และมี
ความพร้อมร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ดังนั้น ในการเร่งรัดการทำงาน
ภาพรวมกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้กับสังคม และผลักดันให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ
และประสิทธิภาพในทุกมิติ กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
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 ๑. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการ โดยมุ่งมั่นปฏิรูปองค์การเพ่ือหลอมรวมภารกิจและ
บุคลากร เช่น ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย ฯลฯ ที่สามารถลดการ
ใช้ทรัพยากรทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยทั้งการ
บริหารงานและการจัดการศึกษารองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 ๒. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารทรัพยากร โดยมุ่งปฏิรูปกระบวนการวางแผนงาน/โครงการแบบ
ร่วมมือและบูรณาการ ที่สามารถตอบโจทย์ของสังคมและเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมทั้งกระบวนการจัดทำ
งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และนานาชาติ 
เชื่อมั่นและร่วมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น 
 3. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่ง
บริหารจัดการอัตรากำลังให้สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
 4. ปรับรื้อและเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการศึกษาและการเรียนรู้ โดยมุ่งให้ครอบคลุมถึงการจัด
การศึกษาเพ่ือคุณวุฒิ และการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

 จดุเนน้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 1. การพฒันาและเสริมสรา้งศักยภาพทรพัยากรมนุษย์ 
  1.1 การจดัการศึกเพือ่คุณวฒุิ 
   - จัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ รวมทั้งแนวทางการ
จัดการเรียนรู้เชิงรุกและการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 
   - ส่งเสริมการพัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและหลักสูตรสถานศึกษาตามความ
ต้องการจำเป็นของกลุ่มเป้าหมายและแตกต่างหลากหลายตามบริบทของพ้ืนที่ 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากประสบการณ์จริงหรือจากสถานการณ์จำลองผ่าน
การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นเพ่ือเปิดโลกทัศน์มุมมองร่วมกันของผู้เรียน
และครูให้มากขึ้น 
   - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้และทักษะชีวิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและ
สร้างอาชีพ อาทิ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาวะและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ 
  ๑.๒ การเรยีนรู้ตลอดชวีติ 
   - การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับ
ทักษะภาอังกฤษ (English for all) 
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   - ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่
เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดย
เน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับตำบล 
   -ส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพ่ือทักษะอาชีพและการมีงานทำ ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเขตพ้ืนที่พิเศษ (พ้ืนที่สูง พ้ืนที่ตามแนวตะเข็บ ชายแดน และพ้ืนที่เกาะ
แก่ง ชายฝั่งทะเล ทั้งกลุ่มชนต่างเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มชนชายขอบ และแรงงานต่างด้าว) 
   - พัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
และมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 
   - พัฒนาครูอาชีวศึกษาที่มีความรู้และความสามารถในทางปฏิบัติ (Hands – on 
Experience) เพ่ือให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ
จัดหลักสูตรการพัฒนาแบบเข้มข้นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  
   - พัฒนาสมรรถนะและความรู้ความสามารถของบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงานรองรับความเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีศูนย์พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรระดับจังหวัดทั่วประเทศ 
  ๒. การพฒันาการศึกษาเพือ่ความมัน่คง 
   - พัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน้อมนำยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักในการดำเนินการ 
   - เฝ้าระวังภัยทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู และสถานศึกษา โดยเฉพาะภัยจากยา
เสพติด อาชญากรรมทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ 
   - ส่งเสริมการใช้ภาษาท้องถิ่นร่วมกับภาษาไทยเป็นสื่อจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่ที่ใช้
ภาษาอย่างหลากหลาย เพ่ือวางรากฐานให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์ รวมทั้งมีทักษะการสื่อสารและ
การใช้ภาษาท่ีสามในการต่อยอดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   - ปลูกฝังผู้เรียนให้มีหลักคิดที่ถูกต้องด้านคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีพอเพียง วินัย 
สุจริต จิตอาสา โดยใช้กระบวนการลูกเสือ และยุวกาชาด 
  ๓. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 
   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ตามความเป็นเลิศ
ของแต่ละสถานศึกษาและตามบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 
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   - สนับสนุนให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาผลิตกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ และจัดการเรียนการ
สอนด้วยความเครื่องมือปฏิบัติที่ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยี โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 
(Data Analysis) และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 
  ๔. การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
   - พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ 
   - ศึกษาและปรับปรุงอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
   - ระดมสรรพกำลังเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนนำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้สอดคล้องพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 
  5. การจดัการศึกษาเพือ่สรา้งเสริมคุณภาพชวีติทีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
   - เสริมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
   - ส่งเสริมการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้สามารถเป็น
อาชีพ และสร้างรายได้ 
  6. การปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการ 
   - ปฏิรูปองค์การเพ่ือลดความทับซ้อน เพ่ิมประสิทธิภาพและความเป็นเอกภาพของ
หน่วยงานที่มีภารกิจภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านต่างประเทศ ด้านเทคโนโลยี ด้านกฎหมาย 
เป็นต้น 
   - ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เป็นอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานโดย
คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนและประชาชน ตลอดจนกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม 
   - สนับสนุนกิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   - พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา (Big Data) 
   - พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนากำลังคนของกระทรวงศึกษาธิการ ให้
สอดคล้องกับการปฏิรูปองค์การ 
   - สนับสนุนให้สถานศกึษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - จัดตั้งหน่วยงานวางแผนทางการเงิน (Financial Plan) ระดับจังหวัด เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
   - ส่งเสริมโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ โดยเน้นปรับสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกบริเวณโรงเรียนให้เอื้อต่อการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
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  การชบัเคลือ่นนโยบายและจดุเนน้สู่การปฏบิตัิ 
  ๑. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นำนโยบายและจุดเน้นเป็นกรอบ
แนวทางมาใช้ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยคำนึงมาตรการ 
4 ข้อ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางในการบริหารงบประมาณไว้ ดังนี้ (๑) งดดูงาน
ต่างประเทศ ๑ ปี ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงศึกษาธิการ (๒) ลดการจัดอบรม
สัมมนาที่มีขนาดใหญ่และใช้งบประมาณมาก (๓) ยกเลิกการจัดงาน Event และ (๔) ทบทวนงบประมาณท่ีมีความ
ซ้ำซ้อน 
  ๒. ให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมินผล และรายงานการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นสู่การ
ปฏิบัติระดับพ้ืนที่ โดยให้มีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน สำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนัก
ตรวจราชการและติดตามประเมินผล สป. เป็นฝ่ายเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการตามลำดับโดยมีบทบาทภารกิจ
ในการตรวจราชการ ติดตาม ประเมินผลในระดับนโยบาย และจัดทำรายงานเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทราบตามลำดับ 
  ๓. กรณีมีปัญหาในเชิงพ้ืนที่หรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ให้ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และ
ดำเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นท่ีก่อน โดยใช้ภาคีเครือข่ายในการแก้ไขข้อขัดข้อง พร้อมทั้งรายงานต่อ
คณะกรรมการติดตามฯ ข้างต้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการตามลำดับ 
  อนึ่ง สำหรับภารกิจของส่วนราชการหลักและหน่วยงานที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ 
(Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพ้ืนที่ (Area) ซึง่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนเมื่อรัฐบาลหรือ
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสำคัญเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นอกเหนือจากท่ีกำหนดหากมีความ
สอดคล้องกับหลักการนโยบายและจุดเน้นข้างต้น ให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการหลักและหน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง
ต้องเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการเกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
เช่นกัน 
 
๓. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

วสิยัทัศน ์ 
“สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน”  

พันธกจิ  
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน  

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 
21  

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0  

เป้าหมาย  
1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มี
คุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน ซื่อสัตย์สุจริต มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม  

2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษาและอ่ืน 
ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ  

3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มี
สมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมืองพลโลกที่ดี (Global Citizen) 
พร้อมก้าวสู่สากล นำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

4. ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่ อยู่
ในพ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  

5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และจรรยาบรรณ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. สถานศกึษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
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7. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา มี
สมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มี
ประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ
การศึกษา  

นโยบาย  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565  ดังนี้  

1. ดา้นความปลอดภัย 
  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ดา้นโอกาส 
  2.1 สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้สมกับวัย 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้
ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่า
เทียม 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพืน้ฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดา้นคณุภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
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  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ดา้นประสทิธภิาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และ
โรงเรียนที่สามารถดำรงอยูได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของ
พ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - 
๓ น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา
ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและเพ่ิม
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
๔. การศึกษาจงัหวดัขอนแกน่ 

วสิยัทัศน ์
“จังหวัดขอนแก่นเมืองแห่งการศึกษา ประชากรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกจิ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน หนว่ยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรได้รับโอกาสทาง

การศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม 
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2. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากร ดำรงชีวิตอย่างมี
ความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

3. ส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาจัดการศึกษาให้ประชากรอย่างมีคุณภาพ และมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 

5. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา บริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ส่งเสริม สนับสนุน หนว่ยงานทางการศึกษา จัดการการศึกษา มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 

เป้าประสงค ์
1. ประชากรทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ

เป็นธรรม 
2. ประชากรทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ประชากรทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตาม

มาตรฐาน 
วิชาชีพ 

5. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน มีการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. หน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยงาน จัดการศึกษา มุ่งสู่แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 

ยุทธศาสตร ์
1. การพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
2. การพัฒนากำลังคน การวิจัย เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
3. การพัฒนาศักยภาพคนให้มีคุณภาพ 
4. การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมและจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
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๕. การศึกษาของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่เขต 1  
วสิยัทัศน ์(Vision) 

“องค์กรชั้นนำที่จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพ มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

วฒันธรรมองค์กร เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคียกย่องชมเชยผู้อ่ืน ค่านิยมร่วม 
คือหลักการและพฤติกรรมชี้นาที่สื่อถึงความคาดหวังที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ดังนี้ “SOCOME” 

S = Service Mind หมายถึง จิตบริการ 
O = Organize หมายถงึ พฒันางานเป็นระบบ 
C = Collaboration หมายถึง ทุกองคาพยพมีส่วนร่วม 
O = Openly หมายถึง เน้นกระบวนการตรวจสอบ 
M = Mastery/Expertise หมายถึง รอบรู้วิชาชีพ 
E = Excellence หมายถึง ภารกิจสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกจิ (Mission) 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียม

กัน 
3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 มีความรักในสถาบัน

หลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นคร ู
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม โดย

ใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

6. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบฟื้นฟูด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน 
จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
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เป้าประสงค ์
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
2. นักเรียนมีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน 
3. ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการ ระบบการเรียนการสอน และระบบการนิเทศ กำกับติดตาม 

โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน 

5. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร มีความรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู 

6. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบ
ฟ้ืนฟูด้านความปลอดภัย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติ
ใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

นโยบายสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแกน่ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 

1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบฟื้นฟูด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี มี
บรรยากาศที่ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ มีความปลอดภัย 

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมี 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียม

กัน 
3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ 

ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ 
ตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะ 
ในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สนองการพัฒนาพหุปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน 

ศตวรรษ ที่ 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 

3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเป็นนวัตกร รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดขั้น
สูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

นโยบายที ่4 ดา้นประสทิธภิาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บน
พ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. พัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อย
กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
 
๖. มาตรฐานการศกึษา ระดบัปฐมวยั  

แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของ
เด็ก มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเดก็  
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
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1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ  
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที ่3 การจดัประสบการณ์ทีเ่นน้เดก็เปน็สำคญั  
3.1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
 

๗. มาตรฐานการศกึษา ระดบัการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561  
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561 มีจานวน 3 มาตรฐาน ได้แก่  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์  

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้  

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผูเ้รยีน  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
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2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด  
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย  
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบรหิารและการจดัการ 
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่นน้ผู้เรยีนเปน็สำคญั 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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๘. นโยบายการพฒันาการศึกษาของโรงเรยีนบ้านเหลา่นาด ีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๔  
วสิยัทัศน ์(VISION)  

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี เป็นสถานศึกษาท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ควบคู่
เทคโนโลยี  รักการออมทรัพย์  ชุมชนร่วมประสาน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ         

พันธกจิ (MISSION)  
1. จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เป็นคนดี มี

คุณธรรม และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม  รู้จักตนเอง  

มีทัศนคติและกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
3. สนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยี สื่อ และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิด

ประสิทธิผล 
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยในการออมทรัพย์ 

เป้าประสงค ์(GOAL)  
1. พัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
2. เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3. พฒันาให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนได้ 
4. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรักการออมทรัพย์ 

นโยบายดา้นการศกึษา ของโรงเรยีนบา้นเหลา่นาดี 
นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 

1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ส่งเสริมและเอ้ืออำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทีส่่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่มรื่น น่าอยู่ 
มีความปลอดภัย 

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียม

กัน 
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3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
๒. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
๓. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดขั้น

สูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

นโยบายที ่4 ดา้นประสทิธภิาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัด

การศึกษา 
3. พัฒนาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 
 
ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 

ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
ด้านคุณภาพผูเ้รยีน 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักนักเรียน
ชั้น ป.6 (O-NET) เพ่ิมข้ึน และ ชั้น ป.3 (NT) 
เพ่ิมข้ึน  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.1 (1,2,5) 

2. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.3 สามารถอ่าน
ออก เขียนได้  

ร้อยละ 85 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.1 (1) 
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ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
3. ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.6 อ่านคล่อง  ร้อยละ 85 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.1 (1) 
4. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
- 6 ที่สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
เรียนรู้ได้ 

ร้อยละ 85 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.1 (3, 4) 

5. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  

ร้อยละ 100 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.2 (1 - 4) 

6. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 
– 6 มีทักษะพ้ืนฐานเกี่ยวกับอาชีพ 

ร้อยละ 100 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.1 (6) 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.1 

ด้านการจดัการศึกษา 
1. ร้อยละของครูได้รับการพัฒนาผ่าน
กระบวนการ PLC 

ร้อยละ 100 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.4 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.5 

2. ร้อยละของครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

ร้อยละ 75 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.4 

3. ร้อยละของครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียน
เชิงบวก  

ร้อยละ 100 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.3  

4. ร้อยละของครูใช้กระบวนการวิจัยในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

ร้อยละ 50 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.4   

5. ร้อยละของครูใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน  

ร้อยละ 50 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.2 

6. สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอต่อการจัดการศึกษา  

ปานกลาง 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.5, 2.6 

7. สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีแบบมีส่วนร่วม  

ดีมาก 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.1 

8. สถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติ
การประจำปีแบบมีส่วนร่วม 

ดีมาก 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.2 
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ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ 
9. ร้อยละของโครงการที่สถานศึกษาใช้
กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อน 

ร้อยละ 100 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.2  

10. สถานศึกษามีระบบงานสารบรรณ/ธุรการ
อย่างเป็นระบบ 

ดีมาก 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.6 

11. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

ร้อยละ 80 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.2 

ด้านการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้ 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการจัดการศึกษา 

ดี 
 

ระดับกำรศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.5 

2. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับความต้องของนักเรียน ชุมชน โดย
ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 

ดี 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.3 

3. สถานศึกษาให้บริการแก่ชุมชนในด้านของ
เทคโนโลยีและห้องสมุด 

ดี 
 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.3 
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ส่วนที ่3  

แผนการใชจ้่ายงบประมาณ ปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
1. ประมาณรายรับ 

ที ่ แหล่งที่มางบประมาณ จำนวนเงนิ (บาท) 
1 เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน คนละ 1,900 บาท จำนวน 189 คน  359,100 
2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คนละ 480 บาท จำนวน 189 

คน 
90,720 

รวม 
449,820 

สีแ่สนสีห่มืน่เกา้พนัแปดรอ้ยยีส่บิ
บาทถว้น  

 
๒. การประมาณการรายจ่าย 

ที ่ โครงสรา้งการบรหิารงาน จำนวนเงนิ คิดเปน็รอ้ยละ 
1 ด้านวชิาการ 269,892 60 
 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 179,892 40 
 โครงการบริหารอัตรากำลังเพ่ือพัฒนาการศึกษา 90,000 20 
2 ด้านบรหิารงานบุคคล 22,491 ๕ 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22,491 ๕ 
3 ด้านงบประมาณ 4,498 1 
 โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ 4,498 1 
4 ด้านการบรหิารทัว่ไป 40,484 9 
 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร   40,484 9 
5 ด้านกจิการนักเรยีน 67,473 15 
 โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทย  67,473 15 
6 งบสำรองจา่ย 44,982 10 
 รวม 449,820 100 
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3. ปฏทินิการดำเนนิงานโครงการตามแผนปฏบิตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โครงสรา้งการบรหิารงาน งบประมาณ 
พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ดา้นวชิาการ 269,892             

โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 179,892             

โครงการบริหารอัตรากำลังเพื่อพัฒนา
การศึกษา 90,000             

ดา้นบรหิารงานบคุคล 22,491             

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 22,491             

ดา้นงบประมาณ 4,498             

โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ 4,498             

ดา้นการบรหิารทัว่ไป 40,484             

โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร   40,484             

ดา้นกจิการนกัเรยีน 67,473             

โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตาม
วิถีไทย  

67,473             

งบสำรองจา่ย 44,982             

รวม 449,820             
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โครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

2. ดา้นโอกาส 
  2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรง
ตามศักยภาพและความถนัดของตอนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ดา้นคณุภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. ดา้นประสทิธภิาพ 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียม

กัน 
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3. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 

4. ส่งเสริมให้เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีทักษะใน
การดำเนินชีวิต มีพื้นฐานการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สนองการพัฒนาพหุปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน

ศตวรรษ ที่ 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดขั้น
สูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน    

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียม

กัน 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน

ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 

1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนา 
ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

๔. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดขั้น
สูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
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สอดคลอ้งระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
  มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.1 – 1.4  
  มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.3 – 2.4 
  มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.1 – 3.5  
โรงเรียน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางกิตติพร ภูตะโชติ 
ลักษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลกัการและเหตผุล 
 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภารกิจสำคัญของโรงเรียนคือการจัดการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อม
ของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เรียนมีความสามารถ มีความถนัด มีความสนใจ 
ที่แตกต่างกัน อีกท้ังเพ่ือยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น ดังนั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน
เป็นรายบุคคล โรงเรียนบ้านเหล่านาดีจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ขึ้นเพ่ือดำเนินการขับเคลื่อน
แนวทางดังกล่าวให้เกิดผลสำเร็จต่อไป 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  

 2.2 เพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน (Digital Literacy) 
 2.3 เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 

3. เปา้หมาย 
 3.1 ดา้นปรมิาณ 

3.1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 มีผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นเฉลี่ยรวม 
ร้อยละ 3 

3.1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 90 
3.1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอ่านคล่อง ร้อยละ 100 
3.1.4 นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital 

Literacy) ร้อยละ 85 
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3.2 ดา้นคณุภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับดี 
3.2.2 ครูมีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับดี 
3.2.3 ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับดี 
3.2.4 สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องของนักเรียน ชุมชน โดย

ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมในระดับดี 
4. งบประมาณ  179,892 บาท 

5. กจิกรรมสำคัญ  

ที ่ รายละเอยีดการดำเนนิงาน ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
1. วางแผนดำเนินการ กำหนดเป้าหมายกิจกรรม 

กำหนดระยะเวลา กำหนดสถานที่ จัดทำคำสั่ง
ปฏิบัติงาน ฯ  

ตุลาคม 2563  - นางกิตติพร 
นส.ทิฆัมพร 

2. ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
กิจกรรมที่ 1 ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา 
กิจกรรมที่ 3 บริหารหลักสูตร 
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
(ห้องสมุด, โรงเพาะเห็ด (ฝึกอาชีพ), ห้อง
คอมพิวเตอร์) 
กิจกรรมที่ ๕ อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น 
กิจกรรมที่ ๖ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
กิจกรรมที่ ๗ การประกันคุณภาพผู้เรียน 
กิจกรรมที่ 8 ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 9 ประกันคุณภาพภายนอกโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 10 โครงงานอาชีพนักเรียน 

 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
35,000 
1๙,892 
1,000 

35,000 
 
 

15,000 
12,000 
12,000 
15,000 
15,000 
20,000 

 
นางกิตติพร 
นส.สุทธิกานต์ 
นางกิตติพร 
นายธวัชชัย 
นส.นิดาวรรณ 
นส.พิมพ์ผกา 
ครูประจำชั้น 
ครวูิชาวิทยาการฯ 
นางกติติพร 
นส.นิดาวรรณ 
นางกิตติพร 
ครวูิชาการงานฯ 

3. กำกับติดตาม  มี.ค. 64, ก.ย. 64 - ว่าที่ร้อยตรีมานพ  
4.  สรุป รายงานผล หาแนวทางพัฒนา  30 ก.ย. 64 - นางกิตติพร 

รวม 179,892  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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6. การประเมนิผล 

ตวับ่งชีส้ภาพความสำเรจ็ วธิกีารวดัและประเมินผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงขึ้นเฉลี่ยรวม ร้อยละ 3 

การทดสอบระดับชาติ แบบวิเคราะห์คะแนนสอบ 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สามารถอ่านออกเขียนได้ 
ร้อยละ 87 

การทดสอบระดับเขต
พ้ืนที่ 

แบบทดสอบ 

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอ่านคล่อง ร้อย
ละ 87 

การทดสอบระดับเขต
พ้ืนที่ 

แบบทดสอบ 

4. นักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Literacy) ร้อยละ 85 

การตรวจสอบผลงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน 

แบบตรวจสอบผลงานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียน 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในระดับดี  

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

6. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียนในระดับดี  

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบประเมินความพึง
พอใจ 

7. สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความต้องของนักเรียน ชุมชน โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วน
ร่วมในระดับดี 

การปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตร 
 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

7.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของตนเอง 
7.2 ครูได้วางแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและสภาพปัจจุบัน 
7.3 ผู้ปกครองมีความเชื่อม่ันต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ของโรงเรียน 
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(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ           (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางกิตติพร ภูตะโชติ)                     (นางวริศรา  จติรมงคลศรี) 
ครู                   หัวหน้างานแผนฯ 
 

 
 
 

 
(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                         ผู้อนุมัติโครงการ 
           (มานพ   อานจันทึก) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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โครงการ  โครงการบริหารอัตรากำลังเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

3. ดา้นคณุภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละ
ระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริม
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

4. ดา้นประสทิธภิาพ 
4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษา

ที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมี 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียม

กัน 
นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 

2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สนองการพัฒนาพหุปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน 
ศตวรรษ ที่ 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 

3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเป็นนวัตกร รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีนบ้านเหลา่นาดี  

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียม

กัน 
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4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 
๒. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
สอดคลอ้งระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.4  
   มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.4  
โรงเรียน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
ลักษณะโครงการ  (  ) ใหม่  ( / ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน  

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี มีพันธกิจสำคัญด้านหนึ่งคือ การพัฒนาครูและ บุคลการทางการศึกษาให้มีทักษะ
ด้านการใช้ เทคโนโยลี นวัตกรรม และวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
วิชาชีพ และทักษะต่าง ๆ มุ่งเน้นการรวมพลัง การแลกเปลี่ยน ร่วมแก้ปัญหา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  

ปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูประจำการ 7 คน 
แต่โรงเรียนบ้านเหล่านาดียังขาดแคลนบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ สำหรับสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และขาดแคลนครูที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี – 
นาฏศิลป์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครูอัตราจ้างที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม และด้านดนตรี – นาฏศิลป์ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพตนเองอย่างเต็มที่ในด้าน
ดังกล่าว 

2. วตัถปุระสงค ์
 2.๑ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
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 2.๒ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และ
ดนตรี - นาฏศิลป์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

3. เปา้หมาย 
 3.1 ดา้นปรมิาณ 

สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านสังคมศึกษาฯ และดนตรี-นาฏศิลป์ เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 50 

3.1 ดา้นคณุภาพ 
นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษารายวิชาสังคมศึกษา ฯ ประวัติศาสตร์ 

และดนตร-ีนาฏศิลป์ 

4. งบประมาณ 90,000 บาท 

5. กจิกรรมสำคัญ  

ที ่ รายละเอยีดการดำเนนิงานและการใชง้บประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
1. วางแผนดำเนินการ กำหนดเป้าหมายกิจกรรม 

กำหนดระยะเวลา กำหนดสถานที่ จัดทำคำสั่ง
ปฏิบัติงาน ฯ  

ตุลาคม 2563 - นางเตือนตา  
นส.ทิฆัมพร 

2. ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
กิจกรรมที่ 1 จ้างครูชั่วคราวที่มีความสามารถด้าน
ดนตรี – นาฏศิลป์ 

 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
90,000 

 
นางเตือนตา  

3. กำกับติดตาม  มี.ค. 64, 30 ก.ย. 64 - ว่าที่ร้อยตรีมานพ 
4.  สรุป รายงานผล หาแนวทางพัฒนา  30 ก.ย. 64 - นางเตือนตา 

รวม 90,000  
 
6. การประเมนิผล 

ตวับ่งชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมินผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. สถานศึกษามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในวิชา
สังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ และดนตรี-นาฏศิลป์ เพียงพอ
ต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 50 

การคำนวณอัตรากำลัง
บุคลากร 

แบบรายงานอัตรากำลัง
บุคลากร 
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ตวับ่งชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมินผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
2. นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาวิชาสังคมศึกษาฯ ประวัติศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์
ในระดับดีมาก 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

7.๑ นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในรายวิชาสังคมฯ ประวัติศาสตร์ 
และดนตร ี- นาฏศิลป์ 

7.2 โรงเรียนมีครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษตามมาตรฐานการบริหารหารจัดการศึกษา 
 

 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ           (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางเตือนตา แซงบุญเรือง)            (นางวริศรา  จิตรมงคลศรี) 

ครู                   หัวหน้างานแผนฯ 
 

 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                         ผู้อนุมัติโครงการ 
    (มานพ   อานจันทึก) 

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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โครงการ  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

3. ดา้นคณุภาพ  
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 

3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการการเรียน
การสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ดา้นประสทิธภิาพ 
4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแก่น เขต 1  
 นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 

3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเป็นนวัตกร รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

นโยบายที ่4 ดา้นประสทิธภิาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน  

นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 
๒. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
นโยบายที ่4 ดา้นประสทิธภิาพ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัด
การศึกษา 

3. พัฒนาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
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สอดคลอ้งระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.4  
   มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.4  
โรงเรียน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางเตือนตา แซงบุญเรือง 
ลักษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลกัการและเหตผุล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน  

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี มีพันธกิจสำคัญด้านหนึ่งคือ การพัฒนาครูและ บุคลการทางการศึกษาให้มีทักษะ
ด้านการใช้ เทคโนโยลี นวัตกรรม และวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
วิชาชีพ และทักษะต่าง ๆ มุ่งเน้นการรวมพลัง การแลกเปลี่ยน ร่วมแก้ปัญหา สร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
และจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องยั่งยืน  

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

 2.2 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีทักษะการเรียนรู้ และทักษะที่จำเป็นของโลกใน
ศตวรรษท่ี 21 ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษา 

3. เปา้หมาย 
 3.1 ดา้นปรมิาณ 

3.1.1 ครูได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการ PLC คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.2 ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยเทอมละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 
3.1.3 ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1.4 ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

3.1 ดา้นคณุภาพ 
3.2.1. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรในระดับดี 
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4. งบประมาณ  22,491 บาท 

5. กจิกรรมสำคัญ  

ที ่ รายละเอยีดการดำเนนิงานและการใชง้บประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
1. วางแผนดำเนินการ กำหนดเป้าหมายกิจกรรม 

กำหนดระยะเวลา กำหนดสถานที่ จัดทำคำสั่ง
ปฏิบัติงาน ฯ  

ตุลาคม 2563 ,  - นางเตือนตา  
นส.ทิฆัมพร 

2. ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรม PlC สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
กิจกรรมที่ 4 ชุมชนสัมพันธ์ 

 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 
1,491 
5,000 

11,000 
๕,000 

 
นางเตือนตา  
นางเตือนตา  
นางกิตติพร 
นายอุทิน พลมุข 

3. กำกับติดตาม  มี.ค. 64, ก.ย. 64 - ว่าที่ร้อยตรีมานพ 
4.  สรุป รายงานผล หาแนวทางพัฒนา  30 ก.ย. 64 - นางเตือนตา 

รวม 22,491  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

6. การประเมนิผล 

ตวับ่งชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมินผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. ครูได้รับการพัฒนาโดยกระบวนการ PLC  คิดเป็น ร้อยละ 
100 

ประเมินจากการร่วม
กิจกรรม 

เอกสารประกอบการ PLC 

2. ครูได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างน้อยเทอมละ 1 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75 

การเข้าร่วมการอบรม คาสั่ง/รายงานราชการ 

3. ครูใช้การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก คิดเป็นร้อยละ 
100 

การนิเทศชั้นเรียน แบบนิเทศชั้นเรียน 

4. ครูใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การทาวิจัยในชั้นเรียน วิจัยในชั้นเรียน แบบหน้า
เดียว 

5. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ในระดับดี 

การประเมินความพึง
พอใจ 

แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
7.1 ครูได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
7.2 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ           (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
         (นางเตือนตา แซงบุญเรือง)            (นางวริศรา  จิตรมงคลศรี) 

ครู                   หัวหน้างานแผนฯ 
 

 
 
 

 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                (มานพ   อานจันทึก) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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โครงการ  โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ. 4. ดา้นประสทิธภิาพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลัก
ในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคล้องกลยุทธ์ สพป. ขอนแก่น เขต 1  
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่4 ดา้นประสทิธภิาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
สอดคลอ้งนโยบายของโรงเรยีน  

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

3. พัฒนาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
สอดคลอ้งระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.1 – 2.2 
โรงเรียน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นางวริศรา จิตรมงคลศรี 
ลักษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลกัการและเหตผุล 
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นการบริหารที่มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่าน
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแบบมีส่วนร่วม อีกทั้งให้การสนับสนุน และส่งเสริมการดำเนินการ
ของฝ่าย/กลุ่มสาระการเรียนรู้และงานต่าง ๆ ของโรงเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้
กฎ ระเบียบที่ทางราชการกำหนด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของโรงเรียน 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงานภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือให้การดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงิน การบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์ และงานระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและมีความคล่องตัว โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
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 2.3 เพ่ือให้มีระบบการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สามารถตรวจสอบได้มีความถูกต้อง 
โปร่งใสและกำกับติดตามให้ทุกส่วนดำเนินการตามแผน 
 2.4 เพ่ือให้โรงเรียนมีแผนการปฏิบัติการประจำปีและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

3. เปา้หมาย 
 3.1 ดา้นปรมิาณ 

3.1.1 โครงการที่สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลื่อน คิดเป็นร้อยละ 100 
3.1 ดา้นคณุภาพ 

3.2.1 สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีแบบมีส่วนร่วมในระดับดีมาก 
3.2.2 สถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณแบบมีส่วนร่วมใน

ระดบัดีมาก 

4. งบประมาณ  4,498 บาท 

5. กจิกรรมสำคัญ  

ที ่ รายละเอยีดการดำเนนิงานและการใชง้บประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
1. วางแผนดำเนินการ กำหนดเป้าหมายกิจกรรม 

กำหนดระยะเวลา กำหนดสถานที่ จัดทำคำสั่ง
ปฏิบัติงาน ฯ  

ตุลาคม 2563 - นางวริศรา 
นส.ทิฆัมพร 

2. ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
กิจกรรมที่ 1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปี 
กิจกรรมที่ 2 บริหารงานพัสดุ 
 
กิจกรรมที่ 3 จดัทำบัญชีสถานศึกษา 

 
ต.ค. - พ.ย. 2563 

 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
1,000 

 
1,998 

 
1,500 

 
นส.นิดาวรรณ 
 
นายธวัชชัย, 
นส.พิมพ์ผกา 
นางวริศรา 

3. กำกับติดตาม  มี.ค. 64, ก.ย. 64 - ว่าที่ร้อยตรีมานพ 
4.  สรุป รายงานผล หาแนวทางพัฒนา  30 ก.ย. 64 - นางวริศรา 

รวม 4,498  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
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6. การประเมนิผล 

ตวับ่งชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมินผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. โครงการที่สถานศึกษาใช้กระบวนการ PDCA ในการ
ขับเคลื่อน คิดเป็นร้อยละ 100 

การจัดทำโครงการ โครงการ 

2. สถานศึกษามีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณแบบมีส่วนร่วมในระดับดีมาก 

การจัดทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ 

แผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ 

3. สถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารแผนปฏิบัติการประจา
ปีแบบมีส่วนร่วมในระดับดีมาก 

การประชุม รายงานการประชุม 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

7.1 การบริหารจัดการกลุ่มงานงบประมาณท่ีมีคุณภาพ สามารถสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารงาน
ภายในโรงเรียนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี 

7.2 งานทุกงานในกลุ่มงานงบประมาณมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบทำให้
การเดินงานถูกต้องตามระเบียบ สร้างความม่ันใจให้กับผู้ร่วมงาน 

 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ           (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางวริศรา  จิตรมงคลศรี)                     (นางวริศรา  จติรมงคลศรี) 
ครู                   หัวหน้างานแผนฯ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                         ผู้อนุมัติโครงการ 
             (มานพ   อานจันทึก) 

                                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
 

55 
 

โครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ.  

1. ดา้นความปลอดภยั 
1.1 พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการ

ศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ
ที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

4. ดา้นประสทิธภิาพ 
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน

บนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 
1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา และการดูแลระบบฟื้นฟูด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
2. ส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี มี

บรรยากาศที่ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ มีความปลอดภัย 
นโยบายที ่4 ดา้นประสทิธภิาพ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ
นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน 

นโยบายที ่1 ดา้นความปลอดภยั 
1. ส่งเสริมการป้องกัน การแก้ไขปัญหา ด้านความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาของสถานศึกษาในโรงเรียน ให้สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
2. ส่งเสริมและเอ้ืออำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อม

ของสถานศึกษาและห้องเรียนให้เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ร่มรื่น น่าอยู่ 
มีความปลอดภัย 

นโยบายที ่4 ดา้นประสทิธภิาพ 
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล โดยใช้การวิจัยและ

นวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัด

การศึกษา 
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3. พัฒนาผู้บริหารและคณะครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
สอดคลอ้งระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   มฐ.ที่ 2 ตบช.ที่ 2.2, 2.5  
โรงเรียน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นายอุทิน พลมุข 
ลักษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลกัการและเหตผุล 
 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี มีแนวทางการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารงานด้านต่าง ๆ โดย
เน้นการมีส่วนร่วมทั้งของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
ส่งเสริมการจัดสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพสำหรับผู้เรียน ในการนี้โรงเรียนบ้านเหล่านาดีจึงได้จัด
โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวมีประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการบริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษา 
 2.3 เพ่ือจัดเตรียมสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
3. เปา้หมาย 
 3.1 ดา้นคณุภาพ 

3.1.1 สถานศึกษามีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการจัดการศึกษาในระดับดี 
3.1.2 สถานศึกษามีระบบงานสารบรรณ/ธุรการอย่างเป็นระบบในระดับดีมาก 

4. งบประมาณ     40,484 บาท 

5. กจิกรรมสำคัญ  

ที ่ รายละเอยีดการดำเนนิงานและการใชง้บประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
1. วางแผนดำเนินการ กำหนดเป้าหมายกิจกรรม กำหนด

ระยะเวลา กำหนดสถานที่ จัดทำคำสั่งปฏิบัติงาน ฯ  
ตุลาคม 2563  - นายอุทิน 

นส.ทิฆัมพร 
2. ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาระบบสำนักงาน 
 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
25,484 

 
นางวริศรา 
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กิจกรรมที่ 2 สถานศึกษาปลอดขยะ 
กิจกรรมที่ 3 สถานศึกษาปลอดภัย 
กิจกรรมที ่4 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ 5 ระบบควบคุมภายใน 

ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

3,000 
2,500 

 
8,000 
1,500 

นายอุทิน 
นายอุทิน 
 
นายอุทิน 
นางวริศรา 

3. กำกับติดตาม  มี.ค. 64, ก.ย. 64 - ว่าที่ร้อยตรีมานพ 
4.  สรุป รายงานผล หาแนวทางพัฒนา  30 ก.ย. 64 - นายอุทิน 

รวม 40,484  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 

6. การประเมนิผล 

ตวับ่งชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมินผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. สถานศึกษามีอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเหมาะสม
กับการจัดการศึกษา 

การรายงานอาคารสถานที่  แบบรายงานระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง 
(B-OBEC)  

2. สถานศึกษามีระบบงานสารบรรณ/ธุรการอย่างเป็นระบบ การประเมินงานสาร
บรรณ/ธุรการ 

แบบประเมิน 

 
7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 

7.1 โรงเรียนมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อประโยชน์ของผู้เรียน 
7.2 ชุมชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ           (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายอุทิน   พลมุข)                     (นางวริศรา  จติรมงคลศรี) 
ครู                   หัวหน้างานแผนฯ 

 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                         ผู้อนุมัติโครงการ 
              (มานพ   อานจันทึก) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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โครงการ  โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทย 
สอดคลอ้งนโยบาย สพฐ. 2. ดา้นโอกาส 

2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานอย่างเท่าเทียม 

2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ดา้นคณุภาพ  
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่
จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
สอดคลอ้งนโยบาย สพป. ขอนแกน่ เขต 1  

นโยบายที ่3 ดา้นคุณภาพ 
1. พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 และพัฒนา 

ทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สนองการพัฒนาพหุปัญญาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะใน 

ศตวรรษ ที่ 21 มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเปน็ประมุข 

3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและความเป็นนวัตกร รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. พัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรมเป็นฐาน บนพื้นฐานหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5. พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดวิเคราะห์ การคิดขั้น
สูง และนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานทำ 
สอดคลอ้งนโยบาย ของโรงเรยีน 

นโยบายที ่2 ดา้นโอกาส 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ผู้เรียนมีมีคุณธรรม จริยธรรม และ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะที่สำคัญตามหลักสูตร 
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2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเสมอภาคด้านโอกาสและคุณภาพอย่างเท่าเทียม
กัน 

3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
สอดคลอ้งระดบัการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
   มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.1 (6) 
   มฐ.ที่ 1 ตบช.ที่ 1.2 (1 - 4) 
   มฐ.ที่ 3 ตบช.ที่ 3.1  
โรงเรียน   บ้านเหล่านาดี 
ผูร้บัผดิชอบ   นายสุพรรษ ลุนมาตร 
ลักษณะโครงการ  ( / ) ใหม่  (  ) ต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนนิการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

1. หลกัการและเหตผุล 
 โรงเรียนบ้านเหล่านาดี จัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งภายใน (สติ
ปัญญา,จิตใจ) และภายนอก (วินัย,หน้าที่พลเมือง,คุณลักษณะอันพึงประสงค์,อาชีพ) โดยยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชการที่ 9 และพระราโชบายด้านการศึกษาของ ในหลวงรัชกาลปัจจุบัน 4 ด้าน
คือ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคณุธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี เพ่ือ
ขับเคลื่อน ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินตามแนวทางดังกล่าวให้เกิดผลกับนักเรียนทุกคน 

2. วตัถปุระสงค ์
2.1 เพ่ือส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน 

 2.2 เพ่ือส่งเสริมวินัย คุณธรรม คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองไทยแก่นักเรียน 
 2.3 เพ่ือส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักเรียน 
 2.4 เพ่ือส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. เปา้หมาย 
 3.1 ดา้นปรมิาณ 

3.1.1 นักเรียนได้รับการส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิด
เป็นร้อยละ 100 

3.1.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองไทย คิดเป็นร้อยละ 
100 

3.1.3 นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีคิดเป็นร้อยละ 90 
3.1.4 นักเรยีนได้รับการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

3.2 ดา้นคณุภาพ 
3.2.1 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทยในระดับดี 
3.2.2 ครูมีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทยกันในระดับ

ดี 
3.2.3 ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในระดับดี 
3.2.4 ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทยใน

ระดับดี 

4. งบประมาณ  67,473 บาท 

5. กจิกรรมสำคัญ  

ที ่ รายละเอยีดการดำเนนิงานและการใชง้บประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
1. วางแผนดำเนินการ กำหนดเป้าหมายกิจกรรม 

กำหนดระยะเวลา กำหนดสถานที่ จัดทำคำสั่ง
ปฏิบัติงาน ฯ  

ต.ค. 63 - นายสุพรรษ 
นส.ทิฆัมพร 

2. ดำเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
กิจกรรมที่ 1 ฝึกอาชีพเรียนรู้วิถีเกษตร 
กิจกรรมที่ 2 ลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมที่ 3 วันสำคัญ 
กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 5 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กิจกรรมที่ 6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน 
 

 
ก.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 
ต.ค. 63 – ก.ย. 64 

 
1,473 

13,000 
6,500 
2,500 
1,000 
3,000 

 

 
ครูวิชาการงาน 
นายสุพรรษ 
นายสุพรรษ 
นายสุพรรษ 
นส.นิดาวรรณ 
นางเตือนตา 
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ที ่ รายละเอยีดการดำเนนิงานและการใชง้บประมาณ ระยะเวลาดำเนนิงาน งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ 
กิจกรรมที่ 7 ทัศนศึกษา 
กิจกรรมที่ 8 ค่ายคุณธรรม 

1 ครั้ง/ปีงบประมาณ1 
ครัง้/ปีงบประมาณ 

33,000 
7,000 

นางกิตติพร 
นายสุพรรษ 

3. กำกับติดตาม  มี.ค. 64, ก.ย. 64 - ว่าที่ร้อยตรีมานพ 
4.  สรุป รายงานผล หาแนวทางพัฒนา  30 ก.ย. 64 - นายสุพรรษ 

รวม 67,473  
หมายเหตุ ขอถัวจ่ายทุกรายการตามที่จ่ายจริง 
 
6. การประเมนิผล 

ตวับ่งชีส้ภาพความสำเรจ็  วธิกีารวดัและประเมินผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดั 
1. นักเรียนได้รับการส่งเสริมอาชีพและการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคิดเป็นร้อย
ละ 100 

ประเมินจากกเรียนรู้
ภาคปฏิบัติในวิชาการงาน 

- เอกสารประกอบกิจกรรม ของ
นักเรียนรายบุคคล พร้อมการ
ประเมินผลจากครูการงานอาชีพ 

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
คุณลักษณะที่ดีของพลเมืองไทย คิดเป็นร้อยละ 
100 

ประเมินจากดำเนินกิจกรรม แบบเข้าร่วมกิจกรรม 

3. นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีคิด
เป็นร้อยละ 90 

- กิจกรรมแปรงฟัน 
-วัดส่วนสูง น้าหนัก 
-กิจกรรมกีฬา 

- แบบบันทึกกิจกรรม (โรงเรียน) 
- แบบวัดส่วนสูง น้าหนัก 
- ทะเบียนยืมอุปกรณ์กีฬา 

4. นักเรียนได้รับการดำเนินการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
ส่งเสริม พัฒนา แก้ไข ส่งต่อ 

- แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- บันทึกงาน/กิจกรรมส่งเสริม/
แก้ปัญหา/ส่งต่อ 

5. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทยในระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

6. ครูมีความพึงพอใจต่อผลการจัดโครงการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทยในระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 

7. ผู้ปกครอง มีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทยในระดับดี 

ประเมินความพึงพอใจ แบบสอบถาม 
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7. ผลที่คาดวา่จะไดร้บั 
7.1 ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และรู้หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดี 
7.2 ครู/โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนตามนโยบายของรัฐ 

 
 
 
(ลงชื่อ)............................................ผู้เสนอโครงการ           (ลงชื่อ)...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นายสุพรรษ  ลุนมาตร)                     (นางวริศรา  จติรมงคลศรี) 
ครู                   หัวหน้างานแผนฯ 
 
 
 
 

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                         ผู้อนุมัติโครงการ 
              (มานพ   อานจันทึก) 

                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่านาดี 
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ส่วนที ่4 

การนำแผนสูก่ารปฏบิตัิ 
 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเหล่านาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ จุดเน้น ตัวชี้วัดเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานตามภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่สอดคล้องกับ
นโยบาย เป้าประสงค ์กลยุทธ์และตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งเน้นผลผลิต คือ 
ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยมี
กระบวนการนำวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ จุดเน้น สู่การปฏิบัติดังนี้  

1. สื่อสารทิศทางองค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ จุดเน้นการพัฒนา และเป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ ตระหนัก และเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  

2. จัดโครงสร้างกระบวนการทำงาน และมอบหมายให้ผู้อำนวยการโรงเรียน ในการขับเคลื่อน กำกับ และ
ติดตามผลการดำเนินงานอย่างครอบคลุม พร้อมกำหนดบทบาทความรับผิดชอบอย่างชัดเจน  

3. ดำเนินงาน กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด  

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมโดยติดตาม
ความก้าวหน้าประจำปี การประเมินผลระยะครึ่งปี และการประเมินผล เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ  

5. สร้างกลไกการขับเคลื่อนและตรวจสอบสาธารณะ โดยรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

6. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  
 
การกำกับตดิตาม  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการ .............................. ตามคำสั่ง/ประกาศ ที่ ......... ลงวันที่ ............  

2. จัดทำแผนกำกับติดตามการดำเนินงานตามโครงการ  

3. รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานในการประชุมประจำเดือน  

4. รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานประจำปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในคราว
ประชุม  

การประเมนิผลและรายงาน 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงาน 
3. ให้คณะกรรมการร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงาน 
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4. เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
6. เสนอรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
7. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ปจัจยัความสำเรจ็ 
1. ปรับวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เอ้ือต่อการ

พัฒนา ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่พัฒนาไว้ในจุดเน้นการ
พัฒนา 

2. ส่งเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และใช้วงจรการ
พัฒนา PDCA ต่อเนื่อง 

3. เชื่อมโยงความสำเร็จของการปฏิบัติงานกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคล และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติอย่างชัดเจน 

4. บริหารจัดการโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ส่วนที ่5 

การกำกบั ตดิตาม ประเมนิผล 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กำหนดแนวทางในการกำกับ 
ติดตาม และเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 

1. การกำกบัตดิตาม 
- จัดทำรูปแบบการกำกับ ติดตามงาน 
- มอบหมายผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
- กำหนดขอบข่ายการกำกับ ติดตามงาน ดังนี้ 

 
2. การประเมนิผล 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
- สร้างเครื่องมือประเมินผล 
- ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพ่ือดูความเป็นไปได้ ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อดู

ความก้าวหน้า และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพ่ือดูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ 
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3. การตรวจสอบ 
เป็นการประเมินความก้าวหน้าของดำเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/

โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด การตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการที่
บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด การ
ตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1.การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
เป็นกระบวนการที่กระทำโดยผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระทำทุกข้ันตอนของการทำงาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระทำ
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และเม่ือสิ้นสุดงาน/โครงการ 

2.การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
เป็นกระบวนการที่กระทำโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทาง 

โรงเรียนแต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพ่ือ
ตรวจสอบว่างาน/โครงการ ประสบผลสำเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต 
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ของงาน/โครงการที่กำหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
การปรับปรุงและพัฒนางาน/โครงการต่อไป 
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ได้กำหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้ 
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4. การรายงานผล 
เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผล

ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ และ
ปัญหาอุปสรรค เพ่ือร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้
ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียนบ้านเหล่านาดี ได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 
1. รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
2. สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
3. ทุกสิ้นปีงบประมาณ โรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน 

หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
2. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
3. ผลสำเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคต 
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การให้ความเหน็ชอบเอกสารแผนปฏบิตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
โรงเรียนบ้านเหล่านาดี   สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 
ที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านเหล่านาดี  ครั้ง ที่ 12 /256๔ เมื่อวันที่ 26 

เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๓ ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของโรงเรียนบ้านเหล่า
นาดีแล้ว 

(1) เห็นชอบในการแบ่งสัดส่วนงบประมาณ ดังนี้ 
ที ่ โครงสรา้งการบรหิารงาน จำนวนเงนิ คิดเปน็รอ้ยละ 
1 ด้านวชิาการ 269,892 60 
 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 179,892 40 
 โครงการบริหารอัตรากำลังเพ่ือพัฒนาการศึกษา 90,000 20 
2 ด้านบรหิารงานบุคคล 22,491 ๕ 
 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 22,491 ๕ 
3 ด้านงบประมาณ 4,498 1 
 โครงการบริหารการเงินและงบประมาณ 4,498 1 
4 ด้านการบรหิารทัว่ไป 40,484 9 
 โครงการพัฒนาคุณภาพองค์กร   40,484 9 
5 ด้านกจิการนักเรยีน 67,473 15 
 โครงการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนตามวิถีไทย  67,473 15 
6 งบสำรองจา่ย 44,982 10 
 รวม 449,820 100 

 

 (2) เห็นชอบให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ได ้
(3) ให้โรงเร ียนรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกครั้ง 
(4) ให้โรงเรียนรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานทราบ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

(ลงชื่อ)                                            . 

             (นายบุญรอด    ปัดอาษา)  
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(ลงชื่อ)                                      กรรมการผู้แทนทางศาสนา        

                           (นายสำราญ   สุวรรณแสง)    
                   
                                                
  (ลงชื่อ)                                      กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ                               

                            (นายนพดล   สานเสน)                

           
              (ลงชื่อ)                                      กรรมการตัวแทนองค์กรชุมชน 

                            (นางพรรณนา   ยาวิคำ) 

                               
              (ลงชื่อ)                                      กรรมการตัวแทนครู 

                              ( นายอุทิน   พลมุข) 

 
              (ลงชื่อ)                                      กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง 

                           (นางกาญจนา  สีดาทัน) 

 
              (ลงชื่อ)                                      กรรมการตัวแทนศิษย์เก่า 

                           (นายอุทัย   พระคุณ)  

                
              (ลงชื่อ)                                 กรรมการตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                           (นายบญุพร้อม  มาป้อง)     

                 
               (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                          กรรมการและเลขานุการ 

                               (มานพ  อานจันทึก)                      
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