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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ประวัติสถำนศึกษำ 
    โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  ต าบลโคกงาม อ าเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น  ก่อตั้งเมื่อวันที่  10  
          กันยายน  2476  ตัง้อยู่บริเวณบ้านโคกงาม  ห่างจากตัวอ าเภอบ้านฝาง  17 กิโลเมตร  บนเนื้อท่ี  36 ไร่  
           2 งาน 77  ตารางวา  และได้รับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เมื่อปี พ.ศ. 2535  เพื่อสนองตอบ 
        ความต้องการทางการศึกษาของชุมชน  ปีการศึกษา  2543  ได้มีนโยบายยุบรวมโรงเรียนบ้านโสกดั่ง  
            ให้มาเรียนรว่ม ตามนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
    1.2  ที่ตั้ง  บ้านโคกงาม  หมู่ที่  8   ต าบลโคกงาม    อ าเภอบ้านฝาง    จังหวัดขอนแก่น 
          รหัสไปรษณีย์  40270 
         พื้นที่ทั้งหมด   36  ไร่   2  งาน  77  ตารางวา    โทรศัพท์  097-9529898  โทรสาร  -  
         e-mail     :   Khokngams@gmail.com 
          Webpage/facebook :   โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

2. ข้อมูลนักเรียนปีกำรศึกษำ 2564 ( วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ) 
           จ านวนนักเรียนทั้งหมด  267  คน 

 เพศชาย  จ านวน   134  คน  เพศหญิง  จ านวน  133  คน 

2.1  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้น 

 
ชัน้ 

จ ำนวนนักเรียน(คน) 
จ ำนวนห้องเรียน ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1 5 7 12 1 
อนุบาล 2 9 7 16 1 
อนุบาล 3 14 13 27 1 
รวม 28 27 55 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 12 23 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 8 17 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 17 31 1 
รวม 61 65 125 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 14 29 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 19 17 36 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 10 22 1 

รวม 46 41 87 3 
รวมทั้งสิ้น 134 133 267 12 
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3. ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรของสถำนศึกษำ 
การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารแผนงานและ

งบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ตามโครงสร้างการบริหารดังนี้ 

โครงสร้ำงกำรบริหำรโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร  ปีกำรศึกษำ  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 

กลุ่มบริหำร 
ทั่วไป 

 

กลุ่มบริหำร 
งบประมำณ 

 

กลุ่มบริหำร 
วิชำกำร 

 

กลุ่มบริหำร 
งำนบุคคล 

 

กลุ่มบริหำร 
กิจกำรนักเรียน 

 

1. งานธุรการ 
2. งานข้อมูล

สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

3. งานแผนงาน 
4. งานประชา-

สัมพันธ ์
5. งานประกัน

คุณภาพ 
6. งานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย 
7. งานควบคุม

ภายใน 
8. งานอาคาร

สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

9. งานโภชนาการ
และ
สาธารณูปโภค 

10. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

11. งานประเมิน  

 

1. งานบริหาร
งบประมาณ 

2. งานการเงินและ
บัญชี 

3. งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

4. งานระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

5. งานประเมิน 

 

1. งานบริหาร
วิชาการ 

2. งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

3. งานพัฒนาและ
ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ 

4. งานแผนงาน
วิชาการ 

5. งานจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

6. งานวัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียน 

7. งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

8. งานทะเบียน
นักเรียน 

9. งานประเมิน 

 

1. งานบริหารงาน
บุคลากร 

2. งานทะเบียน
ประวัต ิ

3. งานเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

4. งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

5. งานสวัสดิการ 
6. งานนักการภาร

โรง 
7. งานพัฒนา

บุคลากร 
8. งานประเมิน 

 

1. งานบริหาร
กิจการนกัเรียน 

2. งานวางแผนงาน
กิจการนกัเรียน 

3. งานส่งเสริม
พัฒนาวินัย  
คุณธรรม 
จริยธรรม 

4. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

5. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

6. งานต่อต้านสาร
เสพติดใน
โรงเรียน 

7. งานสุขภาพ
อนามัย 

8. งานประเมิน 
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4.  ข้อมูลบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2563  ( วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ) 

บุคลากรทั้งหมด 17  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลำกร เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 
ชำ
ย 

หญิ
ง 

ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูง
กว่ำ   
ป.ตรี 

น้อย
กว่ำ     

30  ปี 

30 –
50 

มำก 
กว่ำ 

50  ปี 

น้อย
กว่ำ 
10 
ปี 

10 – 
20 

มำก 
กว่ำ 

20 ปี 

ผู้อ านวยการ 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 
ข้าราชการครู 5                                                                                     9 0 7 7 0 8 6 2 6 6 
ครูอัตราจ้าง/ 
พ่ีเลี้ยง 

0 2 0 2 0 0 2 0 2 0 0 

นักการ/ ภารโรง   1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
ครูธุรการ    0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวม 7 11 0 11 7 0 10 7 4 6 7 

5. ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ ปีกำรศึกษำ 2563 

 5.1  อาคารเรียน  4  หลัง  แบ่งเป็น   12  ห้องเรียน   2   ห้อง ประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
 5.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์   2 หลัง  (ห้องเรียนปฐมวัย 3 ห้องเรียน) 
 5.3  อื่น ๆ (ระบุ)หอประชุม 1 หลัง  และอาคารห้องประชุม 1 หลัง 

 
6.  ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2563 

ปีงบประมาณ  2563  (1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63) 
 6.1 รายรับ  จ านวน 882,710  บาท  แยกเป็น 
  1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม  882,710    บาท  แยกเป็น   
           -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ........200,000........บาท   
           -  หมวดเงินอุดหนุน  682,710  บาท   
  6.2  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด  35  เครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน  35   เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ    3   เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน   32  เครื่อง 
        2)  ห้องสมุด   1     ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................(/ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์.......................ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................(/ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
       4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา.......................ห้อง   
    สภาพการใช้งาน....................(ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
       5)    ห้องอ่ืนๆ(ระบุ)..ห้องภาษาไทย และห้องสังคมศึกษา    
    สภาพการใช้งาน..................................(  ดี พอใช้  ปรับปรุง) 
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7. รำงวัลเหรียญทองมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่  ๖๙ 
ระดับเขตพื้นที่ฯ 

ที ่ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ กิจกรรม ชื่อ-สกุล ระดับชั้น 

1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย  เด็กหญิงปรางทิพย์  ค าโคตรสูง ป.3 

2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การ
เขียนเรื่องจากภาพ)          

เด็กหญิงแก้วกัลยา  ศรีษะนอก ป.3 

3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ เด็กชายเอกนันท์  สีแก้วน้ าใส ม.3 

4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 เด็กชายวรรธนันท์  ธงภักดิ์ ม.3 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน  1. เด็กชายฉัตรมงคล  ทนก่ า ป.5 

    ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 2. เด็กชายประกาศิต  พลค้อ ป.5 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทาง

วิทยาศาสตร์ 
1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีบุญเรือง ม.2 

     (Science Show) ม.1-ม.3 2. เด็กหญิงฉัตรกมล  ทนก่ า ม.2 
      3. เด็กหญิงปิยะมาศ    เป๊ะอยู่ ม.2 
7 สุขศึกษา และพล

ศึกษา 
การแข่งขันทักษะพ้ืนฐานด้านกีฬา  1. เด็กชายจักริน  วรรณโสภา ป.4 

    (มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 2. เด็กชายธนัชชา  สุราวรรณ์ ป.5 
      3. เด็กชายบัลลังค์  นิยมไร่ ป.5 
      4. เด็กชายบุญญวัตต์  ไชยภักดี ป.5 
      5. เด็กชายพีระวัฒน์  ไชยค าภา ป.5 
      6. เด็กชายรักขัตติกุล  อาษาธง ป.5 
      7. เด็กชายรัชพงษ์  แก้ววงษา ป.6 
      8. เด็กชายรัฐมน  ตรีช่วย ป.4 
      9. เด็กชายสุภสิทธิ์  เกศแก้ว ป.4 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

ประเภทหญิง ม.1-ม.3 
 เด็กหญิงศิริพร  ศรีตุ้ย ม.3 

9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 
ประเภทหญิง ม.1-ม.3 

 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีช่วย ม.3 

10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story 
Telling) 

เด็กหญิงปรียากร  โชคช่วย
พัฒนากิจ 

ป.6 

11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมน าเสนอ  1. เด็กหญิงณัฐกาล  ไทยอ่อน ป.6 
    (Presentation) ป.4-ป.6 2. เด็กหญิงดุจดาว  ไทยน้อย ป.6 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage  1. เด็กหญิงณปภา  ไทยอ่อน ป.6 
    ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 2. เด็กชายวีรภัทร์  พินธะ ป.6 

13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage  1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่วมกุล ม.3 
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    ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 2. เดก็ชายปรเมษฐ์  แสงลา ม.3 

14 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.
6 

1. เด็กหญิงภาวิณี  ทัดทาน ป.6 

      2. เด็กหญิงมุทิตา  อ่ิมจิตร ป.6 

      3. เด็กหญิงสุพรรษา  สุทธิสาร ป.5 

15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-
ป.6 

1. เด็กหญิงนฤมล  พลค้อ ป.6 

      2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทัดทาน ป.5 

      3. เด็กหญิงพิชญานิน  จันทะด ี ป.6 

 
 

รำงวัลเหรียญทองมหกรรมควำมสำมำรถทำงศิลปหัตถกรรมวิชำกำร และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่  ๖๙ 
ระดับชำติ 

 
1 
  

คอมพิวเตอร์ 
  

การแข่งขันการสร้าง Webpage  
ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 

1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่วมกุล 
2. เด็กชายปรเมษฐ์  แสงลา 

ม.3 
ม.3 

2 เรียนรวม ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่ง
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 

1.เด็กชายนฤเทพ  ชลยิ่งยง ป.4 

3 เรียนรวม ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ม.1 – ม.3 

1.เด็กหญิงสุวนันท์ หาญยิ่ง ม.3 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2561-2562 

 
ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 กลุ่ม

สาระ 
ปี 2561 55.50 33.93 42.36 32.50 41.07 
ปี 2562 54.07 35 36.80 30.50 39.09 
+เพ่ิม/-ลด -1.43 +1.07 -5.56 -2 -1.98 

 

 
 

กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ผลต่ำงระดับโรงเรียนเทียบกับระดับต่ำงๆ ปี 2562 

ปี 
2561 

ปี 2562 ผลต่ำง ระดับ สพฐ. ผลต่ำง ระดับประเทศ ผลต่ำง 

ภำษำไทย 55.50 54.07 -1.43 47.95 6.12 49.07 5.00 

คณิตศำสตร ์ 33.93 35.00 1.07 31.60 3.40 32.90 2.10 

วิทยำศำสตร์ 42.36 36.80 -5.56 34.30 2.50 35.55 1.25 

ภำษำอังกฤษ 32.50 30.50 -2.00 30.86 -0.36 34.42 -3.92 

ค่ำเฉลี่ยรวม 41.07 39.09 -1.98 36.18 2.92 37.99 1.11 



 
๗                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำรับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 

 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ย 



 
๘                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน  (O-NET) 

ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2561-2562 
ปี/รายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 5 กลุ่ม

สาระ 
ปี 2561 50.47 27.06 32.94 25.41 33.97 
ปี 2562 51.96 23.48 31.70 28.52 33.12 
+เพ่ิม/-ลด +1.49 -3.58 -1.24 +3.11 -0.85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 54.07 35.00 36.80 30.50 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 49.04 32.97 35.85 33.34 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั่วประเทศ 47.95 31.60 34.30 30.86 
คะแนนเฉลี่ยน ระดับประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 



 
๙                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ผลต่ำงระดับโรงเรียนเทียบกับระดับต่ำงๆ ปี 2562 
ปี 

2561 ปี 2562 ผลต่ำง ระดับ สพฐ ผลต่ำง ระคับประเทศ ผลต่ำง 

ภำษำไทย 50.47 51.96 1.49 55.91 -3.95 55.14 -3.18 

คณิตศำสตร ์ 27.06 23.48 -3.58 26.98 -3.50 26.73 -3.25 

วิทยำศำสตร์ 32.94 31.70 -4.42 30.22 -1.70 30.07 -1.55 

ภำษำอังกฤษ 25.41 28.52 3.11 32.98 -4.46 33.25 -4.73 

ค่ำเฉลี่ยรวม 33.97 33.12 -0.85 36.52 -3.40 36.30 -3.18 
 
 

ภำษำไทย คณิตศำสตร ์ วิทยำศำสตร์ ภำษำอังกฤษ 
คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียน 51.96 23.48 28.52 28.52 
คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด 51.10 21.89 29.62 28.11 

คะแนนเฉลี่ย สังกัดสพฐ.ทั่ว
ประเทศ 55.91 26.98 30.22 32.98 

คะแนนเฉลี่ยน ระดับประเทศ 55.14 26.73 30.07 33.25 

ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำรับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2562 
ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
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๑๐                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำน  (RT) ระดับชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ระดับประเทศ  
(ผล 20มีนำคม2563) 

 
 เฉลี่ยร้อยละ 

ด้ำน ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง (+,-) 

อ่ำนรู้เรื่อง 85.33 72.81 +12.52 

อ่ำนออกเสียง 81.97 68.50 +13.47 

รวมทั้ง ๒ ด้ำน 83.65 70.66 +12.99 

 

 
 
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  

ชั้น ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป  
การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง การเขียนค า การเขียนประโยค 

ป.1 21 (87.50) 8(33.33) 7(29.17) 9(37.50) 
ป.2 13 (92.82) 9(64.29) 9(64.29) 8(57.14) 
ป.3 17(100) 5(29.41) 10(58.82) 16(94.12) 
ป.4 13(68.42) 10(52.63) 14(73.68)  
ป.5 30(93.75) 7(21.56) 29(90.63)  
ป.6 18(90) 9(45) 13(65)  
รวมเฉลี่ยร้อยละ 88.76 41.09 63.60  

 
 
 
 
 



 
๑๑                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

ส่วนที่ 2ส่วนที่ 2  
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

    ได้ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะห์หา จุดแข็ง 
โอกาส สิ่งที่สถานศึกษาอยากจะเป็น และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและวัดผลได้เป็นรูปธรรม ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังแสดง
ในตาราง ต่อไปนี้ 

กำรวิเครำะห์สถำนภำพโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร โดยใช้ SWOT Analysis 

 

สิ่งที่ต้องค้นหา
ในเชิงกลยุทธ์ 

Strategic 
Inquiry 

Strengths ทรัพยำกรหรือสิ่งท่ีดีที่สุดที่เรำมีขณะนี้
มีอะไรบ้ำง? 
1. สภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนมีความร่มรื่น
กว้างขวาง 
2. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ 
3. การมีผู้น าชุมชนผู้น าทางศาสนาให้ความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มมีบุคลากรที่ให้ความ
เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอน 
5.คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนอย่างเข้มแข็ง 
 

Opportunities 
มีโอกำสที่เป็นไปได้ อะไรบ้ำง? 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนของเรำ 
1. สภาพภูมิทัศน์มีความเอ้ืออ านวยต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงเป็น
ประสบการณ์ที่ดี 
มีโอกาสที่เป็นไปได้อะไรบ้าง? 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของเรา 
1. มีโอกาสที่บุคลากรจะสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนของตนเองและผู้เรียนมี
สัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเป็นผู้ที่สามารถคิด
วิเคราะห์ได้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ 

 

เจตนำ หรือสิ่ง
ดีๆ ที่อยำก
เห็นในองค์กร 

Appreciative 
Intent 

Aspirations สิ่งท่ีเรำต้องกำรจะเป็น และสิ่งที่เรำ
อยำกเห็นส ำหรับโรงเรียนของเรำในอนำคต 
1. ผู้เรียนมีลักษณะตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
2. ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้ที่รู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีความสุขเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ 
3. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ร่มรื่นอ านวยต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
4. ครูปฏิบัติหน้าที่และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับ
นักเรียนได้ 
Aspirations สิ่งท่ีเรำต้องกำรจะเป็นและสิ่งท่ีเรำ
อยำกเห็นส ำหรับกลุ่มสำระ 5 กลุ่มสำระ ของเรำใน
อนำคต 
1. การมีบุคลากรเพียงพอตรงตามสาขาวิชาที่ได้สอน 
2. บุคลากรมีภาระงานอ่ืนน้อยลงมีเวลาการ
เตรียมการสอนน้อยลงมีเวลาเตรียมการสอนมากขึ้น 

Result ผลลัพธ์ที่เรำอยำกเห็น และ
สำมำรถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. นักเรียนเป็นผู้ที่มีทักษะด้านการเรียน
การด ารงชีวิตได้เต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง 
2. นักเรียนสามารถด ารงชีวิตในฐานะ
สมาชิกในสังคมได้ถูกต้องตามกฏระเบียบ
ของสังคมได้ 
Result ผลลัพธ์กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 5 
กลุ่มสำระที่เรำอยำกเห็น และสำมำรถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ที่เรียนไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 



 
๑๒                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์  SWOT Analysis โรงเรียนจึงได้ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์(VISION) 
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  มุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาให้ก้าวไกล  ใส่ใจมาตรฐาน  เน้นวิชาการ เป็น

เลิศ  เชิดชุคุณธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ให้มีสุนทรียะ ด้าน
ดนตรี ศิลปะ กีฬา โดยการน าเทคโนโลยี ทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

2. พันธกิจ(MISSION) 
1.  จัดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในวัยเรียน ( 5 - 15 ปี) ในเขตบริการทุกคนเข้าเรียน  
     และจบหลักสูตร 

        2. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับให้ได้ตามมาตรฐาน  
3.  จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นให้เป็นคนดี      
     คนเก่ง และมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

          4.  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
          5.  มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

3. เป้ำหมำย(GOAL) 
1. ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง       

              และงบประมาณ 
          2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ( ภาคบังคับ) 
          3. ผู้เรียนมีทักษะด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
          4. ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ 
          5. จัดการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

4. กลยุทธ์(STRATITIC) 
1.  ให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนในเขตบริการ ได้เรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 
2.  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับพร้อม   
     ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

          3.   ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นไทยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
         4.  พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด  ด้านทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ 
          5.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

5. อัตลักษณ์ 
ยิ้มง่าย  ไหว้งาม 

6. เอกลักษณ์ 
พัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

7.สีประจ ำโรงเรียน 
           ฟ้า-ชมพู 
 
 
 



 
๑๓                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

8. จุดเน้นกำรด ำเนินงำน 
ด้ำนผู้เรียน 

1. ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

2. พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมากข้ึน
เพ่ือส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 

3. บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สู่ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. จัดกิจกรรมเพ่ือสอดแทรกในเรื่องด้านศิลปะ ดนตรี โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมทุกโครงการ และ
พัฒนาการฝึกทักษะการละเล่นทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม  ต่าง ๆ และสร้าง
ทีมงานอย่างเป็นรูปธรรม 

6. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
 

ด้ำนครูผู้สอน 
1. ครูต้องสร้างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยเน้นการสอนแบบโครงงานการสอน

แบบบูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน 
2. ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์

และการประเมินค่า เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ 
3. ครูมีการท าวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตาม

ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
4. ครูรู้จักปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลาย โดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริง เชิง

ประจักษ์ และการใช้แบบทดสอบ 
5. ครูน านักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและน าภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริม

ในการจัดการเรียนการสอน 
6. ครูสร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทันสมัยแบบใหม่ ๆ มาใช้ 
 

ด้ำนผู้บริหำร 
1. บริหารจัดการศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการ ภาคีเครือข่ายจากผู้ปกครอง 

ชุมชนหรือท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียในการจัดการศึกษา 
2. น าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและทันต่อการใช้

งานเร่งด่วน 
3. ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
4. ส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
5. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ

การศึกษาของโรงเรียน 
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ส่วนที ่3 
รำยละเอียดแผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ 

1.  แหล่งงบประมำณ 
แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน  2563   
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว   
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 55 (จ านวน นร.)         93,500  
  -  ระดับประถม   (1,900 X125 (จ านวน นร.)        237,500  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 X 87 (จ านวน นร.)        304,500  
 (หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ ากว่า 120 คน จดัสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี 87,000  
  และร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ ากว่า 300 คน จัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1000/ปี) -  
2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม  (430 X 55 (จ านวน นร.)        23,650  
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 125 (จ านวน นร.)        60,000  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 87 (จ านวน นร.)        76,560  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)   
                          รวมงบประมำณ 882,710  
    
 กำรจัดสรรงบประมำณ:   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  ค่าปรับปรุง 
   ซ่อมแซม,ค่าซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์          200,000  

 
2. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. / 
   สมศ. / ความต้องการของ ร.ร.    682,710  

 รวม       882,710  
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2. โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2563 
    2.1 สรุปงบหน้ำโครงกำร 

ระดับปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

สนอง 
มฐ.ที่ 

ช่ือโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก 

สนอง 
มฐ.ที ่

กิจกรรม / โครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว 
แหล่ง
อื่น 

รายหัว แหล่งอื่น 

1 โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กท้ัง 4 ด้าน 

 
 1 1.1โครงการ ส่งเสริมสุขภาพ

และสุนทรียภาพผู้เรียน 
45,020  

2 โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการ  

 1 1.2โครงการ  โครงการพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมผูเ้รียน 
และค่านิยมที่พึงประสงค ์

41,500 - 

3 โครงการส่งเสริมการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

 

 1 1.3โครงการ  พัฒนาทักษะ
กระบวนการคดิอย่างเป็น
ระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

4,500 - 

  
 

 1 1.4โครงการ  พัฒนาผู้เรยีน
ให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

96,900  

  

 

 2 2.1โครงการ ส่งเสริมให้ครู
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผล 

45,000  

  
 

 2 2.2โครงการ  พัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการ 

48,000 
 

 

  
 

 2 2.3โครงการ ส่งเสริม
ความสัมพันธ์และการบริการ
ชุมชน 

5,000 - 

  

  

2 2.4โครงการ  พัฒนาหลักสตูร 
กระบวนการเรียนรู้ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

79,500  

  
  

2 2.5โครงการจัดสภาพแวด 
ล้อมและการบริหารทีส่่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

145,000 
 

 

  
  

2 2.6โครงการ พัฒนาระบบ
ประกันคณุภาพภายใน 

3,000  

  

  

2 2.7โครงการ  พัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยัทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีก าหนด 

74,790  

  

  

3 3.1โครงการ  ส่งเสริมทักษะ
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
 
 

15,000  
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สนอง 
มฐ.ท่ี 

ชื่อโครงกำร 

ใช้งบประมำณจำก 
สนอง 
มฐ.ท่ี 

กิจกรรม 
 
 

ใช้งบประมำณจำก 

รายหัว 
แหล่ง
อื่น 

รายหัว แหล่งอื่น 

  

 

 3 3.2โครงการ  ส่งเสริมผูเ้รียน
มีทักษะในการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมี
เจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

51,500  

  
 

 3 3.3โครงการ สนับสนุนและใช้
แหล่งเรียนรู้และภมูิปัญญาใน
ท้องถิ่น 

15,000  

    3 3.4โครงการ  การจัดกิจกรรม
ตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ
พัฒนาและส่งเสรมิปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

13,000  

รวมงบประมำณ 
หมายเหต ุ
-ใช้จ่ายประจ า 20,000  
-รายหัว  93,500 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน  23,650 
รวม 117,150 บำท 

 

97,150 
 

 รวมงบประมำณ 
 

682,710  
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รำยละเอียดโครงกำร/กิจกรรม  ปีกำรศึกษำ  2563 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.1 โครงกำร  ส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
หลักกำรและเหตุผล   การส่งเสริมสุขภาพเป็นกระบวนการเพ่ิมความสามารถของคนในการควบคุม ดูแล และพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองให้ดีขึ้นในการที่จะบรรลุสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม กลุ่มคนจะต้องสามารถที่จะบ่งบอก และ
ตระหนักถึงความมุ่งมาดปรารถนาของตนเองที่จะสนองตอบความต้องการต่าง ๆ และสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม  โดยมีความเชื่อมโยงถึงบุคคล ครอบครัว บ้าน ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่ท างาน สิ่งแวดล้อม  
เศรษฐกิจ  สังคมการเมืองกฎหมายและระบบบริการสังคม อันน าไปสู่การบริการเพ่ือให้ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่มอายุมี
สุขภาพดี 
 1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1       2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อ1     
 3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ  2,3                             4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 
 
 
 

1.1.1ร้อยละนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 

92 95 

1.1.2ร้อยละนักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 
93 

95 
 

1.1.3ร้อยละนักเรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง ต่อความรุนแรง  โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

 
95 

 
97 

1.1.4ร้อยละนักเรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม 

 
94 

 
97 

1.1.5ร้อยละนกัเรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อ่ืน 94 97 
1.1.6ร้อยละนักเรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจิตนาการ 

 
92 

 
97 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 – 31  มีนาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. โรงเรียนสีขาว  พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 

 
2,000 

 
นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ 

2. โรงเรียนวิถีพุทธ พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 
 

3,000 นายวโรตม์วัชร์ วงธิสอน 

3. โรงเรียนสุจริต พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 
 

2,000 นายวโรตม์วัชร์ วงธิสอน 

4. โรงเรียนคณุภาพ พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 5,000 นางสาวถนอมจิต  โคตระบุตร 
3. กิจกรรมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 

มิ.ย.  63  -  ต.ค. 63 - นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ 

4. กิจกรรมดนตรี/นาฏศิลป์/
ศิลปะ 
 

พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 
 

7,400 
 

นายไพโรจน์  ยั่งยืน 
 



 
๑๘                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

5. กิจรรมกีฬาภายใน 
    

ส.ค.  63 -  ต.ค. 63 10,000 
 

นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ 

6. กิจกรรมวิ่งเพ่ือสุขภาพ 
 

ส.ค.  63 -  ต.ค. 63 5,000 
 

นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ 

7. กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน 
 

พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 10,620 
 

นางสาวสุภาพร   นามเชียงใต้ 

รวม  45,020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล นางสาวสุภาพร   นามเชียงใต้    ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่             ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครือ่งมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 



 
๑๙                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.2โครงกำร   พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน และค่านิยมที่พึงประสงค์       
หลักกำรและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช 2542 ก าหนดให้การศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเพ่ือเป็น
การตอบสนองต่อมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2             2.  สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อ  2        
 3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 1                                        4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

1.2.1ร้อยละนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

95 95 

1.2.2ร้อยละนักเรียนมีการเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณพระคุณ 

95 95 

1.2.3ร้อยละนักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่ แตกต่าง 

97 97 

1.2.4ร้อยละนักเรียนตระหนักรู้ คุณค่า ร่วม
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

91               93 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม   2563 – 31  มีนาคม  2564    
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการออมทรัพย์ พ.ค. 63- มี.ค. 64 -  
2. กิจกรรมการอบรมคุณธรรม    
   จริยธรรม นักเรียน 
   - เข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น         
     ป.4-ม.3 

ส.ค.63 
 
 
 

5,500 
 
 
 

นายวโรตม์วัรช์   วงธิสอน 

3. กิจกรรมต่างๆ พ.ค.63 33,000  
-วันปฐมนิเทศนักเรียน มิ.ย.63 2,000 นางสาวถนอมจิต   โคตระบุตร 
-วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค.63 1,000 นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ 
 -วันต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย. 63 1,000 นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ 
-วันสุนทรภู ่ 26 มิ.ย. 63 1,500 นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย 
-วันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 63 1,500 นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย 
-วันแม่แห่งชาติ 11 ส.ค.63 5,000 นางธันยพร  มีทา 
-วันอาเซียน 18 ส.ค. 63 1,000 นางสาวอภิชญา ปินตา 
-วันไหว้ครู มิ.ย.63 2,000 นางศิริพรรษา   โชคช่วยพัฒนากิจ 
-วันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.63 2,500 นายวโรตม์วัรช์   วงธิสอน 
- วันคริสมาสต์/ 
  วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

26 ธ.ค.63 4,500 
นายบรรจง  ราชสีห ์
นางศิริพรรษา   โชคช่วยพัฒนากิจ 

-วันเด็กแห่งชาติ   ม.ค.64 1,000 นายไพโรจน์  ยิ่งยืน 
-วันปัจฉิมนิเทศ / Open   House มี.ค. 64 7,000 นางสาวถนอมจิต   โคตระบุตร 



 
๒๐                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา 
-วันมาฆบูชา 
-วันเข้าพรรษา /อาสาฬหบูชา 
-วันวิสาขบูชา         

 3,000 นายวโรตม์วัรช์   วงธิสอน 

4. มัคนายกน้อย พ.ค. 63-มี.ค. 64 1,000 นายวโรตม์วัรช์   วงธิสอน 
5.โรงเรียนประชารัฐ พ.ค. 63-มี.ค. 64 1,000 นางศิริพรรษา   โชคช่วยพัฒนากิจ 
6.โรงเรียนปลอดภัย พ.ค. 63-มี.ค. 64 1,000 นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ 
รวม 41,500  
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล นายไพโรจน์  ยิ่งยืน              ผู้เสนอโครงการ 

 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่            ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 
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มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.3 โครงกำร   พัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
หลักกำรและเหตุผล  การจัดการเรียนรู้ที่จะให้ประสบผลส าเร็จนั้น ครูควรจัดเนื้อหาสาระโดยบูรณาการสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างได้สัดส่วน สมดุลกัน และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยจัดสภาพแวดล้อม 
สร้างบรรยากาศ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการใช้กระบวนการต่างๆ ผู้เรียนได้รับพัฒนาการอย่างเต็มที่ เป็นคน
ที่รู้จักคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีจิตวิญญาณ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักวิธีการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องต่อมาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 
 1.สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  4            2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ1   
 3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 2,3                                   4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็น
ระบบ คิด
สร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล 

1.3.1ร้อยละนักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน 
ฟัง และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

87 88 

1.3.2ร้อยละนักเรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ 87 88 

1.3.3ร้อยละนักเรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 87 88 

1.4.4ร้อยละนักเรียนมีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 88 90 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม    2563 – 31  มีนาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมโครงงานสนุกทุกสาระ พ.ค. 63- มี.ค. 64 3,000 ครูทุกกลุ่มสาระ 
2. กิจกรรมเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหา  พ.ค. 63  - มี.ค. 64 500 นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร 
3. กิจกรรมอ่านหนังสือ บทความ นิทาน  
   สรุปความและวิเคราะห์เรื่องที่อ่าน 

พ.ค. 63 - มี.ค. 64 1,000 นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย 

รวม 4,500  
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย      ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่                ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 



 
๒๒                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
1.4 โครงกำร   โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร     
หลักกำรและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยา
คารได้ก าหนดแนวการจัดการเรียนรู้ ครูควรจัดเนื้อหาสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ ดี เก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ 
และความถนัดของผู้เรียน ซึ่งตอบสนองมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  5       2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ1         
 3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 2 ,3                               4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน
ปี 2563 

เป้ำหมำย
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

1.4.1 ร้อยละนักเรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาร  
เฉลี่ยตามเกณฑ์ 

70 75 

1.4.2ร้อยละนักเรียนผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

80 80 

1.4.3 ร้อยละนักเรียนผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

74 75 

1.4.4ร้อยละนักเรียนผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ (o-net) 50 50 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภำคม   2563 – 31  มีนำคม  2564 

กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน    

8  กลุ่มสำระ 
16 พ.ค.63-31 มี.ค. 64 60,000 น.ส.ถนอมจิต  โคตระบุตร 

2.  กิจกรรมกำรแข่งขันทำงวิชำกำร 19 พ.ย.63–25 ธ.ค. 63 25,000 น.ส.ถนอมจิต  โคตระบุตร 

3.กิจกรรมส่งเสริมนักคิดพิชิต   
PISA ม.1-3 

1 มิ.ย. 63-  31 ก.ค. 63 3,000 น.ส.ถนอมจิต  โคตระบุตร 

4.กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 
(ติวเข้มสู่ O-NET) 

18 ม.ค. 64– 22 ม.ค.64 8,900 น.ส.ถนอมจิต  โคตระบุตร 

รวม 96,900  

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมิน  
นางสาวถนอมจิต  โคตระบุตร  ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวนันทิยา ศรีเมืองบุญ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์   สินอยู่           ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้  
   ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน      
   รายห้อง/รายมาตรฐาน 
4. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน/ONET 
5. ข้อมูลประเมินความพึงพอใจของ ผู้เกี่ยวข้อง 

1.  สังเกต 
2.  สัมภาษณ์  
3.  ตรวจสอบ
ร่องรอย / หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 



 
๒๓                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.1 โครงกำร   ส่งเสริมครูปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและการเกิดประสิทธิผล 
หลักกำรและเหตุผล  สถานศึกษามีพันธกิจในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ครู
จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาครูให้มี
ความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตอบสนองต่อมาตรฐาน
ที่ 7 ครูปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 7            2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 4    
 3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 4                                      4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ครูมีคุณธรรมครู
ปฎิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

2.1.1ร้อยละครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ การะบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

98 100 

2.1.2ร้อยละครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ 
ข้อมูลในการวางแผน จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

98 100 

2.1.3ร้อยละครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนอง
ความ แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 96 100 

2.1.4ร้อยละครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ 
การน าบริบท  และภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

97 100 

2.1.5ร้อยละครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 94 100 

2.1.6ร้อยละครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ปัญหา
ให้แก่ ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ
เสมอภาค 

100 100 

2.1.7ร้อยละครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 97 80 

2.1.8ร้อยละครูประพฤติปฎิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 100 100 

2.1.9ร้อยละครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 99 100 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม  2563 – 31  มนีาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน พ.ค. 63-มี.ค. 64 43,000 นางสาวถนอมจิต โคตรระบุตร 
2. การจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พ.ค. 63- มี.ค. 64 - ครูทุกคน 

3. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
    ส าคัญ 

พ.ค. 63-มี.ค. 64 
 

- ครูทุกคน 



 
๒๔                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

4. การท าวิจัยในชั้นเรียน  1,000  
5 .การนิเทศชั้นเรียน พ.ค.63-มี.ค.64 1,000 ผู้บริหาร 
รวม 45,000  
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

นางสาวถนอมจิต   โคตระบุตร    ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่         ผูอ้นุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.2โครงกำร      พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
หลักกำรและเหตุผล  การจัดองค์กร โครงสร้างระบบบริหารที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีการจัดการข้อมูล 
สารสนเทศอย่างคลอบคลุม และทันต่อการใช้งาน มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เป็นกลไกลส าคัญท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้อง ตอบสนองต่อมาตรฐานที่ 8 
 1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่8                      2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ4   
 3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 4                                               4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

2.2.1ระดับคุณภาพท่ีผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 5 5 

2.2.2ระดับคุณภาพท่ีผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็น
ฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

 
5 

 
5 

2.2.3ระดับคุณภาพท่ีผู้บริหารสามารถบริหารการจัด
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
ปฏิบัติการ 

5 5 

2.2.4ระดับคุณภาพท่ีผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 5 5 

2.2.5ระดับคุณภาพท่ีนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึง
พอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 5 5 

2.2.6ระดับคุณภาพท่ีผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา
ทางวิชาการและการเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

5 5 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม    2563 – 31  มีนาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม  Morning Talk ตลอดปีการศึกษา -  
2. กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
   ประจ าป ี

มี.ค.  63 1,000 นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ 

3. กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
    นักเรียน 

พ.ค.  63 -  

4. กิจกรรมความสัมพันธ์ชุมชน และ 
    หน่วยงานอื่น 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 นางสาวสุภาพร นามเชียงใต้ 

6. กิจกรรมการประชุมประจ าเดือน พ.ค.  63-มี.ค.  64 -  
7. กิจกรรมการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์    
   เพ่ือการบริหารจัดการ 

พ.ค.  63-มี.ค.  64 15,000 นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ 

8. กิจกรรมการอบรม/สัมมนา/ศึกษา 
    ดูงาน 

พ.ค.  63-มี.ค.  64 3,0000 นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร 

รวม 48,000  



 
๒๖                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ 

 
วิธีกำรประเมินผล 

 
นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่         ผูอ้นุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๗                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.3 โครงกำร ส่งเสริมควำมสัมพันธ์และกำรบริกำรชุมชน 
หลักกำรและเหตุผล  สถานศึกษามีภาวะหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และปฐมวัย และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ การด าเนิน งานตามโครงการนี้จึงตอบสนองต่อมาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองและชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 9     2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 4    
 3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ  4                             4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาผู้ปกครอง 
และชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล  

2.3.1ระดับคุณภาพท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา
รู้ 

และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 

5 5 

2.3.2ระดับคุณภาพท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 

 
5 

 
5 

2.3.3ระดับคุณภาพท่ีผู้ปกครองและชุมชนเข้า
มา 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

5 5 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 – 31  มีนาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการอบรมพัฒนาบทบาทของ    
   คณะกรรมการสถานศึกษา 

 ก.ค.63  นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ 

2.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
   และผู้ปกครอง 

ภาคเรียนละ 3 ครั้ง 2,000 นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ 

3. กีฬาชุมชนสัมพันธ์  3,000 นางสาวสุภาพร นามเชียงใต้ 
รวม 5,000  

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  
นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ   ผู้เสนอโครงการ 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ     ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่               ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

 



 
๒๘                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.4 โครงกำรพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน        
หลักกำรและเหตุผล  หลักสูตรมีความส าคัญในการเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและควรมีพัฒนาปรับปรุงที่มี
ความเหมาะสมกับผู้เรียนอยู่เสมอ โรงเรียนจึงท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 10                 2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 4     
3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ  4                                            4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

 เพ่ือให้สถานศึกษา
มีการจัดหลักสูตร
และประสบการณ์
การเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. เพ่ือให้
สถานศึกษาจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนได้
ตรงตามความสนใจ
และความถนนัด
ของผู้เรียน 

2.4.1ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษามีหลักสูตร
สถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 

5 5 

2.4.2ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดรายวิชาที่
เพ่ิมเติมหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามถนัด
ความสามารถและความสนใจ 

5 5 

2.4.3ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ 
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

5 5 

2.4.4ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัด
กระบวน 

การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตัวเอง 

5 5 

2.4.5ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษานิเทศภายใน 
ก ากับ ติดตาม 

 ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

5 5 

2.4.6ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน 

5 5 
 
 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่ม  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 – 31  มีนาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร พ.ค. 63 1,000 นางขันทอง  ทิพย์ชา 
2. การนิเทศภายใน มี.ค. 63 - วิชาการ 
3. การทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    3.1 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนชั้น  
         ป.1-ป.6 
    3.2 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น 
          ม.1-ม.2 
    3.3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ชั้น ม.3 

 
ธ.ค. 63 
 
ธ.ค. 63 
 
ต.ค. 63 

66,000 
 
 
 
 
 

นายวโรตวัชร์  วงธิสอน 
 
 
 
 

 



 
๒๙                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

4. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน มิ.ย. 63 1,500 นางสาวสุภาพร   นามเชียงใต้ 

5. จัดประชุมผู้ปกครองพบครูที่ 
    ปรึกษา 

ส.ค.63 1,000 ครูประจ าชั้น 

6. กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มิ.ย.63- 31 มี.ค.64 10,000 นางสาวอภิชญา ปินตา 
7. จ้างวิทยากรท้องถิ่น มิ.ย. 63- 31 มี.ค. 64 - นายบรรจง  ราชสีห ์

รวม 79,500  
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

นางขันทอง  ทิพย์ชา         ผูเ้สนอโครงการ 
 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่             ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๐                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.5โครงการ  จัดสภาพแวดล้อมและการบริหารที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
หลักกำรและเหตุผล  จัดสภาพปัญหาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ส านักงามคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีนโยบายให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตให้ความส าคัญในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โรงเรียนได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ 
 1.สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 2               2. สนองต่อค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถานศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำย/ประเด็นพัฒนำ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้
สถานศึกษามีการ
จัดสภาพแวดล้อม
การบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็ม
ศักยภาพ 

2.5.1ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความ
สะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี สภาพแวดล้อม  ร่ม
รื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

86 87 

2.5.2ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 91 92 

2.5.3ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

 
91 

 
92 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม    2563 – 31  มีนาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประหยัดหารสอง พ.ค. 63  -  มี.ค. 64  นายณัฐพงษ์  โสพุฒอ่อน 
2. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม และ 
    ภูมิทัศน์ ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน 

พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 
 

60,000 
 

นายวโรตม์วัชร์  วงธิสอน 

3. ห้องเรียนสวยด้วยมือเรา พ.ค. 63 -  มี.ค. 64 60,000 นายวโรตม์วัชร์  วงธิสอน 
4. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน พ.ค. 63 -  มี.ค. 64 5,000 นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย 

5. กิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด - 19) 

ก.ค. 63 -  มี.ค. 64 20,000 นางพนมพร นามกุล 

รวม  145,000  

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  
นายณัฐพงษ์  โสพุฒอ่อน       ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่              ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 



 
๓๑                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.6 โครงกำรพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกระทรวง 
หลักกำรและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ.2542แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มีการ
จัดการข้อมูล สารสนเทศอย่างคลอบคลุม และทันต่อการใช้งาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในที่ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นกลไกลส าคัญที่จะท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา สนองมาตรฐานที่ 12 
1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 12            2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ  5     
3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 5                                        4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

2.6.1ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานของ
สถานศึกษา  

4 5 

2.6.2ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 

2.6.3ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

5 5 

2.6.4ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 5 

2.6.4ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษามีผลการประเมินทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

5 5 

2.6.5ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปี
เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

5 5 
 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม   2563– 31  มนีาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา พ.ค. 63- มี.ค. 64 - ผู้บริหารโรงเรียน 
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ 
   การประจ าปี 

พ.ค. 63- มี.ค. 64 2,000 
 

นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ 

3. การจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ พ.ค. 63- มี.ค. 64 - นายณัฐพงษ์  โสพุฒอ่อน 
4. การตรวจสอบ ติดตาม ประกันคุณภาพ
ภายใน ของโรงเรียน 

พ.ค. 63- มี.ค. 64 
 

- นายวโรตม์วัชร์  วงธิสอน 

5. การรายงานประจ าปี พ.ค. 63- มี.ค. 64 1,000 นายวโรตม์วัชร์  วงธิสอน 
6. กิจกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประกัน 
   คุณภาพภายใน ของโรงเรียนและการ 
   ด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตาม 
   แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 

พ.ค. 63- มี.ค. 64 - นายวโรตม์วัชร์  วงธิสอน 

 



 
๓๒                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

กิจกรรม 
 

ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรโครงการ/รายงาน 
   สรุปผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

พ.ค. 63- มี.ค. 64 - นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร 

รวม 3,000  
 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล นายวโรตม์วัชร์  วงธิสอน      ผู้เสนอโครงการ 

นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบญุ    ผู้เห็นชอบโครงการ 

นายบุญฤทธิ์  สินอยู่              ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๓                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
2.7 โครงการพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่สูงขึ้น 
หลักกำรและเหตุผล   สถานศึกษามีภาระหน้าที่ในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบกับการ
จัดการเรียนการสอนจ าเป็นต้องอาศัย ICT  ทั้งด้านสื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือรองรับการศึกษายุคการศึกษาไร้พรมแดน การ
น าสื่อหรือการจัดท าสื่อ ICT สามารถท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ การด าเนินงานตามโครงการจึงตอบสนองต่อ
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่สูงขึ้น 
1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 14       2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 5     
3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 5                                   4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบขำ่ยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้สถานศึกษา
มีการบริหารและ
จัดการศึกษา โดย
ใช้สถานศึกษาเป็น
ฐาน 

2.7.1ระดับคุณภาพของการโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
ผู้เรียน (ยิ้มง่าย ไหว้งาม) 

5 5 

2.7.2ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตาม   
อัตลักษณ์ผู้เรียน (ยิ้มง่าย ไหว้งาม) 

95 95 

2.7.3ระดับคุณภาพของการโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะเอกลักษณะ
ของสถานศึกษา (ICT) 

5 5 

2.7.4ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ
เอกลักษณะของสถานศึกษา (ICT) 

89 90 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม  2563 – 31  มนีาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสนองนโยบายเร่งด่วน พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 44,790 นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ 
2. ส่งเสริมจริยธรรมไทย พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 - นายวโรตม์วัชร์  วงธิสอน 
3. เด็กโคกงามก้าวทัน  ICT พ.ค. 63  -  มี.ค. 64 30,000 นายณัฐพงษ์ โสพุฒอ่อน 

รวม 74,790  
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล นายณัฐพงษ์ โสพุฒอ่อน          ผู้เสนอโครงการ 

นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่              ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 
 

 



 
๓๔                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.1 โครงกำรส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
หลักกำรและเหตุผล  การอ่านเป็นรากฐานที่ส าคัญที่จะน าสู่การแสวงหาความรู้ โดยเฉพาะระดับการศึกษาขั้นฐานที่
จ าเป็นต้องอ่านออก เขียนได้ และตระหนักในความส าคัญของการอ่าน การที่จะให้นักเรียนตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของการอ่านคงไม่ใช่เฉพาะครูภาษาไทยเท่านั้น ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ควรมีส่วนในการส่งเสริมเช่นกัน โดยบูรณาการ
เรื่องการอ่าน การเขียน     การคิดและการใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่ง
โครงการนี้ ตอบสนองต่อมาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษามาตรฐานที่ 3              2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อ 1 
3. สนองจุดเน้น สพฐ. ข้อ 2,3                                   4. ตามข้อเสนอแนะของสมศ. รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

ผู้เรียนมีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.1.1ร้อยละนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ 
    แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
    แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆรอบตัว 

86 87 

3.1.2 ร้อยละนักเรียนมีทักษะในการอ่าน ฟัง  
    พูด  ดู เขียน และตั้งค าถามเพ่ือค้นหา    
    ความรู้เพิ่มเติม 

91 92 

3.1.3ร้อยละนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  
    แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ 
    ระหว่างกัน 

91 92 

3.1.4ร้อยละนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการ 
    เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 

96 97 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม  2563  -  31 มีนาคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. อ่านทุกวัน สร้างสรรค์ปัญญา 18 พ.ค. 63 - 31  มี.ค. 64 10,000 
 

น.ส.กัญญาภัค สุนะมาลัย 

2. หนูท าได้ ง่ายนิดเดียว 
 

18 พ.ค. 63 - 31  มี.ค. 64 5,000 น.ส.กัญญาภัค สุนะมาลัย 
และครูประจ าชั้น/วิชา 

3. ร่วมด้วย ช่วยกัน 
 

18 พ.ค. 63 - 31 มี.ค. 64 - น.ส.กัญญาภัค สุนะมาลัย 
และครูประจ าชั้น/วิชา 

รวม 15,000  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๕                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  
 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/
รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

น.ส.กัญญาภัค สุนะมาลัย    ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่              ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๖                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.2 โครงกำรส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะในกำรท ำงำนสำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
หลักการและเหตุผล   โรงเรียนได้ก าหนดแนวการจัดการเรียนรู้ไว้ว่า ครูควรจัดเนื้อหาสาระโดยบูรณาการสาระความรู้
ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ ดี เก่ง และด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข และจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร ซึ่งตอบสนองกับมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 6                    2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 1    
 3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 2,3   (กลยุทธ์ ที่ 3)                       4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างานรักการท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

3.2.1ร้อยละนักเรียนมีการวางแผนการท างานและ     
     ด าเนินการจนส าเร็จ 

85 90 

3.2.2ร้อยละนักเรียนท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่น 
     พัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตน 

 
87 

 
90 

 3.2.3ร้อยละนักเรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 91 92 
 3.2.3 ร้อยละนักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

     และหาความรู้เกี่ยวกบัอาชีพที่ตนสนใจ 92 93 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2563 – 31  มีนาคม  2564 

กิจกรรม ช่วงเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชาธิปไตย พ.ค. 62- มี.ค. 63 1,500 นายวโรตม์วัชร์  วงธสิอน 

2. กิจกรรมทักษะดีมีอาชีพ พ.ค. 62- มี.ค. 63 -  
4. กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- 
    เนตรนร ี
 

ธ.ค. 62- ม.ค. 63 
 

50,000 
 
 

นายวโรตม์วัชร์  วงธสิอน 
 

รวม  51,500  
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

นายวโรตม์วัชร์  วงธสิอน       ผู้เสนอโครงการ 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่            ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 



 
๓๗                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.3 โครงกำร ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 

หลักกำรและเหตุผล โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้กับปวงชนชาว
ไทยทุกคนให้ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและมีคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนเป็นหน่วยงานการศึกษา  มีหน้าที่จัดการศึกษาและ
อบรมเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่งอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข  จึงได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนา
เยาวชนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาจะประสบความส าเร็จได้  จ าเป็นต้องมีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นซึ่งโครงการนี้ตอบสนองต่อมาตรฐานที่  13   สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการสนับสนุนและ
ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

3.3.1ระดับคุณภาพที่สถานศึกษามีการ
สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

5 

 

4 
 

3.3.2ระดับคุณภาพท่ีสถานศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้    ระหว่างบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 
 

4 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภำคม    2563 – 31  มีนำคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  จาก
องค์กรและหน่วยงานอ่ืน 

พ.ค.62  -  มี.ค. 63 -  

2. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษา 

พ.ค.62  -  มี.ค. 63 10,000 
 

นายณัฐพงษ์ โสพุฒอ่อน 
 

3.กิจกรรมเสียงตามสาย  5,000 
 

นางศิริพรรษา   โชคช่วยพัฒนากิจ 

รวม 15,000  
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

นางศิริพรรษา  โชคช่วยพัฒนากิจ    ผู้เสนอโครงการ 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบญุ         ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายบุญฤทธ์ิ  สินอยู่                    ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 



 
๓๘                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
3.4 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมตำมนโยบำย จุดเน้นตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อพัฒนำและส่งเสริม
สถำนศึกษำให้ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 
หลักกำรและเหตุผล  โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 เรื่องการเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี  2558 นักเรียนต้องอยู่กับเพ่ือนบ้าน อีก  9 ประเทศ เราจ าเป็นต้องมีความรู้ด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาราชการที่ใช้ในการสื่อสาร และให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน
บริการชุมชนและสังคม มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้เกิดกับผู้เรียน 
ด้านจิตอาสาและการบริการชุมชนและสังคม เพ่ือให้นักเรียนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามมาตรฐานที่ 15 การจัด
กิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้นแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  15       2. สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 5     
3. สนองจุดเน้น สพฐ ข้อ 5                                    4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ  รอบ 3 
วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

ปี 2563 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมของชุมชนและ
สังคมสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
 

 3.4.1 ระดับคุณภาพของการด าเนินงาน  
        โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ 
        พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการ 
         สื่อสารภาษาอังกฤษ 

5 5 

3.4.2 ร้อยละของผลการด าเนินงาน  
       โครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา 
       ผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร 
        ภาษาอังกฤษ 

95 90 

3.4.3 ระดับคุณภาพของการจัดโครงการและ 
        กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน 
        บริการชุมชนและสังคม 

5 5 

3.4.4ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการและ 
       กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้าน 
       บริการชุมชนและสังคม 

89 90 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   16  พฤษภำคม    2563 – 31  มีนำคม  2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เด็กโคกงามยุคใหม่ก้าวไกลสู่
ประชาคมอาเซียน 

พ.ค.63 – มี.ค.64 
 

5,000 นางสาวอภิชญา ปินตา 
 

2. การบริการชุมชนและสังคม 
    2.1 จิตอาสาพัฒนาชุมชน 

พ.ค.63 – มี.ค.64 1,000 
 

 
นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ 

4. กิจกรรมนักเรียนชั้น ป.1  อ่าน
ออกเขียนได้ 

 5,000 นางสาวสุภาพร นามเชียงใต้ 



 
๓๙                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

5. โครงการพิเศษค่านิยมหลัก 12 
ประการ           

 2,000 นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้ 

รวม 13,000  
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

นางสาวอภิชญา ปินตา             ผู้เสนอโครงการ 
นางสาวนันทิยา  ศรีเมืองบุญ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายบุญฤทธิ์  สินอยู่                 ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
๔๐                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๑                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

ประกำศโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร 
เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
------------------------------------------------- 

 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมี
นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไปจ าเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกันจึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕มาตรา ๙ (๓) ได้
ก าหนดการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักส าคัญข้อหนึ่งคือมีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษาโดยมาตรา ๓๑ ให้กระทรวงมี
อ านาจหน้าที่   ก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทก าหนดนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาและมาตรา
๔๘ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๙ (๓)มาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๕ มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึงแก่ไขเพ่ิมเติมโดยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้ง 2/๒๕๖3 เมื่อ
วันศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖3 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของโรงเรียนโคกงามวิทยาคารมีคุณภาพและมาตรฐานจึงก าหนดค่า
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
         ลงชื่อ 
                                                                                         (นายบุญฤทธิ์  สินอยู่) 
                                                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๒                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 
มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
มำตรฐำนที่  ๑  คุณภำพของเด็ก ดี 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ดี 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดี 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดี 
มำตรฐำนที่  ๒  กระบวนกำรบริหำรและจัดกำร ดี 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดี 
๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดี 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดี 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ดี 
๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดี 
มำตรฐำนที่  ๓  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั ดี 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดี 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดี 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดี 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

 
๑.ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒.การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ  เป็นร้อยละ ตามความ
เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 



 
๔๓                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 

 
 
 

ประกำศโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
..................................................................... 

 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต นโยบาย
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และ
ประชาชนในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2 / ๒๕๖3 เมื่อวันที่  6 มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖3 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร มีคุณภาพและมาตรฐาน จึง
ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
                                      ลงชื่อ 

(นายบุญฤทธิ์  สินอยู่) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๔                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ  

แนบท้ายประกาศโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
เรื่อง ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 
............................................................. 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  

1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ  ดี 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา            

ดี 

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

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ดี 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดี 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดี 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดี 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับดี 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดี 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี 
2.3 มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดี 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ดี 

 
 
 
 
 
 



 
๔๕                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ระดับดี 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดี 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ดี 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดี 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

ดี 

 
กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย 

 
๑. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา  เพื่อเป็นข้อมูลฐานในการก าหนดค่าเป้าหมาย 
๒. การก าหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน  ควรก าหนดเป็น ระดับคุณภาพ  ๕  ระดับ  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ประเมิน  ดังนี้ 

ระดับ  ยอดเยี่ยม 
ระดับ  ดีเลิศ 
ระดับ  ดี 
ระดับ  ปานกลาง 
ระดับ  ก าลังพัฒนา 

๓.การก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นพิจารณาจะก าหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือ  เป็นร้อยละตามความเหมาะสม
กับบริบทของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๖                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

  
 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3  ฉบับนี้  ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนโคกงามวิทยาคารในคราวประชุมครั้งที ่
2 / ๒๕๖๓  เมื่อวันที่ …6…เดือน ....มิถุนายน.... พ.ศ. ๒๕๖๓ เปน็ท่ีเรียบร้อยแล้ว 
สามารถน าไปใช้อ้างอิงและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ 
 
                                     (ลงชื่อ)............................................................ 

      (นายสินสมุทร  ทัดทาน) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

      โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
 

 
 
 
 
 

 
บันทึกกำรให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖3 

ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 
 

 
  
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๗                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

งำน / โครงกำร / นวัตกรรม/สิ่งภำคภูมิใจ ที่สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
 

 
 ตัวแทนกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมระดับชำติ ครั้งที่ 69 กิจกรรมกำรแข่งขันกำรสร้ำง Webpage ประเภท 

Web Editor ระดับชั้น ม.1-3 

 



 
๔๘                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
ตัวแทนกำรแข่งขันงำนศิลปหัตถกรรมระดับชำติ ครั้งที่ 69 กิจกรรมกำรประกวดกำรขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ประเภทนักเรียนที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ระดับชั้น ป.1-6  
 

 
 
 



 
๔๙                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 

 
 
 

กีฬำกลุ่มสถำนศึกษำที่ 8 กลุ่มบ้ำนฝำงเหนือ ณ โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว วันที่ 29 พฤศจิกำยน 2562 

 



 
๕๐                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
มอบของขวัญโอกำสวันเด็กแห่งชำติ ณ โรงเรียนบ้ำนค ำหญ้ำแดง 

 

 
 
 
 



 
๕๑                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
ให้ควำมร่วมมือกับชุมชนนำงร ำโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำรร่วมกิจกรรมวัดเกำะแก้ว 

 

 
 
 
 
 



 
๕๒                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
บุคลำกรโรงเรียนโคกงำมวิทยำคำร 

 
นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 6 /2562 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 /2562 



 
๕๓                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กำรแข่งขัน CPR Challenge Season 2  

วันที่ 3 ธันวำคม 2562 ณ เซนทรัลพลำซำ ขอนแก่น 

 
 
 
 



 
๕๔                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
กำรอบรมยกระดับคุณภำพโรงเรียนเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำ  

วันที่ 28 - 30 ตุลำคม 2562  
ณ ศูนย์ประชุมวำยุภักษ์ โรงแรมเซนทรำศูนย์รำชกำรและคอนเวนชั่นเซนเตอร์  กรุงเทพมหำนคร 

 
 



 
๕๕                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
รับรำงวัลชนะเลิศ กำรสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ท ำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประจ ำปี 2563 

 



 
๕๖                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
รับรำงวัลชนะเลิศ School Run ว่ิงเพื่อน้อง ค ำไฮ หัวทุ่ง มินิมำรำธอน วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2563 

 

 



 
๕๗                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
ขอนแก่นมินิมำรำธอน  วันที่ 26 มกรำคม 2563 

 

 
กำรว่ิง RUN FOR CHILD 2020  วันที่ 1 มีนำคม 2563 

 
 
 



 
๕๘                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 

รับรำงวัลชนะเลิศ กำรว่ิง RUN FOR CHILD 2020  วันที่ 1 มีนำคม 2563 
 

 
 
 
 
 



 
๕๙                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2562 ท่ำนผู้อ ำนวยบุญฤทธิ์ สินอยู่ รับมอบเงินทุนเพื่อสนับสนุนกำรก่อสร้ำงโรงอำหำร 
มูลค่ำหนึ่งล้ำนบำท จำกโครงกำรอำยิโนะโมะโต๊ะโภชนำกำรเพื่อเด็กไทยก้ำวไกลสร้ำงชำติ โดย ท่ำนวัลลพ สงวน
นำม ผู้ช่วยเลขำธิกำร สพฐ. นำยพิเชียร คูสมิทธ์ รองประธำนมูลนิธิอำยิโนะโมะโต๊ะเป็นประธำนในพิธีบัดนี้ได้
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงเสร็จเรียบร้อย 
 

 
 



 
๖๐                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 

 
คณะกรรมกำรตรวจรับโรงอำหำรมูลนิธิอำยิโนะโมะโต๊ะ 



 
๖๑                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
เด็กชำยอิสระ รังวัด ชั้นมัธยมศึกษำปีท่ี 3 รับรำงวัลเยำวชนดีเด่น 

 

 



 
๖๒                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรแข่งขันวิชำกำรเปิดบ้ำนนำงฟ้ำ ณ โรงเรียนกัลยำณวัตร 

วันที่  20 กุมภำพันธ์ 2563 
 

 



 
๖๓                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
กำรแข่งขันประกวดเต้น To Be Number One  

Teen Dancercise Banfang Championship 2020 
21 กุมภำพันธ์ 2563 

 
 



 
๖๔                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
กีฬำโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ณ โรงเรียนกีฬำจังหวัดขอนแก่น 

วันที่ 25-26 กุมภำพันธ์ 2563 

 

  
 
 

 
 



 
๖๕                                              แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


