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๒ 
 

ส่วนที่ ๑ 
บทนำ 

 

ประวัติโรงเรียน 

   
๑.ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
  ที่ตั้ง   เลขที่  -  หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น   
  รหัสไปรษณีย์ ๔๐๒๗๐  
                  พ้ืนที่ทั้งหมด : ๓๖ ไร่  ๒  งาน  ๗๗  ตารางวา   
            โทรศัพท์ : ๐๙๗-๙๕๒๙๘๙๘ โทรสาร : -  
          e-mail  : khokngams@gmail.com   
  facebook :  โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

๑.๒  ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร   
  นายบุญฤทธิ์  สินอยู่  อายุ  ๕๕ ปี 
                  โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๕๒๙๘๙๘ 
  วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สาขา พลศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  
  ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา ๙ ปี 
         
๑.๓  วิสัยทัศน์ ( VISION ) 
 โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  มุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาให้ก้าวไกล ใส่ใจมาตรฐาน เน้นวิชาการ เป็นเลิศ 
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ให้มีสุนทรียะ ด้าน
ดนตรี ศิลปะ กีฬา โดยการนำเทคโนโลยี ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
 

๑.๔  พันธกิจ ( MISSION ) 
    ๑.)  จัดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรในวัยเรียน(๓-๑๕ ปี) ในเขตบริการทุกคนเข้าเรียน และจบ
หลักสูตร 
    ๒.) จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับให้ได้ตามมาตรฐาน  
    ๓.)  จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและศักยภาพของผู้เรียน โดยเน้นให้เป็นคนดี คนเก่ง 
 และมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๔.)  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
    ๕.)  มีการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 



๓ 
 
 

๑.๕  เป้าหมาย ( GOAL ) 
    ๑.) ประชากรในวัยเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง   
    ๒.) ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ( ภาคบังคับ) 
    ๓.) ผู้เรียนมีทักษะดำรงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    ๔.) ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ 
    ๕.) จัดการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
 

๑.๖. กลยุทธ์ ( STRATITIC ) 
     ๑.)  ให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนในเขตบริการ ได้เรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 
     ๒.)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับพร้อม   
           ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
     ๓.)  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔.)  พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด  ด้านทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ 
     ๕.)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
 

๑.๗  อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
    “ยิ้มง่าย  ไหว้งาม” 
 

๑.๘  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
     “พัฒนาผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี ICT เพ่ือการเรียนรู้” 
 

๑.๙  จุดเน้นการดำเนินงานโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
 

 ด้านผู้เรียน 
 ๑.) ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง      
ภายในและภายนอกโรงเรียน 
 ๒). พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมากข้ึนเพ่ือ      
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
 ๓.) บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สู่ทุกกลุ่ม      
สาระการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach)  
 ๔.) จัดกิจกรรมเพ่ือสอดแทรกในเรื่องด้านศิลปะ ดนตรี โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาการฝึกทักษะ      
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.) จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 ๖.) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
 



๔ 
 
 ด้านครูผู้สอน 
 ๑.) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการสอนแบบโครงงานการสอนแบบบูรณา      
การในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC  
 ๒.) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และ      
การประเมินค่า เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (lesson       
study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach)   
 ๓.)  ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตาม              
               ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ๔.)  ครูปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลายโดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริงเชิง      
               ประจักษ์และการใช้แบบทดสอบออนไลน์ 
 ๕.)  ครูนำนักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรยีนรู้วิถีชุมชนมาเสริม       
ในการจัดการเรียนการสอน 
 ๖.)  ครูสร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและ        
               นวัตกรรมทันสมัยแบบใหม่ ๆ  
 

 ด้านผู้บริหาร 
 ๑.) บริหารจัดการศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคี     
              เครือข่ายจากผู้ปกครอง ชุมชนหรือท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา 
 ๒.) นำเทคโนโลยีมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและทันต่อการใช้งานเร่งด่วน 
 ๓.) ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการ      
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
 ๔. สำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง     
กับความต้องการของชุมชน 
 ๕. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เก่ียวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ     
             การศึกษาของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

๑.๑๐ โครงสร้างการบริการงาน 

บริหารงานโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร     

 
          ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา 

 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา : นายบุญฤทธิ์  สินอยู่ 
 โทรศัพท์  ๐๙๗-๙๕๒๙๘๙๘ E-mail address: boonritsinyu๒๕๐๙@gmail.com 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี  สาขา พลศึกษา ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา  
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ ตั้งแต่  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา  ๙ ปี  ๕ เดือน 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา 
 

กลุ่มบริหาร 
ทั่วไป 

 

กลุ่มบริหาร 
งบประมาณ 

 

กลุ่มบริหาร 
วิชาการ 

 

กลุ่มบริหาร 
งานบุคคล 

 

กลุ่มบริหาร 
กิจการนักเรียน 

 

๑. งานธุรการ 
๒. งานข้อมูล

สารสนเทศและ
เทคโนโลยี 

๓. งานแผนงาน 
๔. งานประชา-

สัมพันธ ์
๕. งานประกัน

คุณภาพ 
๖. งานชุมชนและ

ภาคีเครือข่าย 
๗. งานควบคุม

ภายใน 
๘. งานอาคาร

สถานที่และ
สภาพแวดล้อม 

๙. งานโภชนาการ
และ
สาธารณูปโภค 

๑๐. คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

๑๑. งานประเมิน  
 

๑. งานบริหาร
งบประมาณ 

๒. งานการเงินและ
บัญชี 

๓. งานพัสดุและ
สินทรัพย์ 

๔. งานระดม
ทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา 

๕. งานประเมิน 
 

๑. งานบริหาร
วิชาการ 

๒. งานพัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

๓. งานพัฒนาและ
ส่งเสริมทางด้าน
วิชาการ 

๔. งานแผนงาน
วิชาการ 

๕. งานจัดกิจกรรม
การเรียนการ
สอน 

๖. งานวัดผลและ
ประเมินผลการ
เรียน 

๗. งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

๘. งานทะเบียน
นักเรียน 

๙. งานประเมิน 
 

๑. งานบริหารงาน
บุคลากร 

๒. งานทะเบียน
ประวัต ิ

๓. งานเล่ือนขั้น
เงินเดือน 

๔. งานประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

๕. งานสวัสดิการ 
๖. งานนักการภาร

โรง 
๗. งานพัฒนา

บุคลากร 
๘. งานประเมิน 
 

๑. งานบริหารกิจการ
นักเรียน 

๒. งานวางแผนงาน
กิจการนกัเรียน 

๓. งานส่งเสริม
พัฒนาวินัย  
คุณธรรม 
จริยธรรม 

๔. งานระบบดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน 

๕. งานส่งเสริม
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

๖. งานต่อต้านสาร
เสพติดใน
โรงเรียน 

๗. งานสุขภาพ
อนามัย 

๘. งานประเมิน 
 



๖ 
 
              ๑.๑๑ โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
    ตารางแสดงข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

กลุ่มสาระการเรียนรู ้   

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษา และพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

๑. กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๒. ลูกเสือ-เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
๓. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๔. กิจกรรมชุมชน 
(กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมวลารู้) 

๓๐ ๓๐ ๓๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๓๐ ๓๐ ๓๐ 

รายวิชาเพ่ิมเติม     

๑. ภาษาจีน             ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๔๐ ช่ัวโมง/ป ี ๑,๐๐๐ ช่ัวโมง/ป ี ๑,๒๐๐ ช่ัวโมง/ป ี

 
 
 
 



๗ 
 
๒. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   
        ตารางแสดงข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศกึษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 

๑ นายบุญฤทธิ์  สนิอยู่ ผู้อำนวยการ ป.ตรี ค.บ. พลศึกษา / การ
บริหารการศึกษา 

- 

๒ นายบรรจง    ราชสีห ์ ครู ศษ.บ.การบริหารการศึกษา - สังคมศึกษาฯ ชัน้ ม.๑-๓ 

- หน้าที่พลเมืองฯชัน้ ม.๑-๓ 

๓ นางขันทอง  รุ่งเรืองรัศมีโชติ ครู ป.ตรี ค.บ. ภาษาอังกฤษ อนุบาล ๓ 

๔ นายไพโรจน์  ยิ่งยืน ครู ป.ตรี ศษ.บ.ศิลปะ ศิลปะ ชั้น ป.๑-ม.๓ 

๕ นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร ครู ป.ตรี  วท.บ.คณิตศาสตร ์ - คณิตศาสตร์ ชัน้ ม.๑-๓ 

- คณิตศาสตร์ ชัน้ ป.๖ 

๖ นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต ้ ครู ป.ตรี วท.บ. สุขภาพ 

ป.โท บรหิารการศึกษา 

- ภาษาไทย ชัน้ ป.๑ 

- คณิตศาสตร์ ชัน้ ป.๑ 

- สังคมศึกษาฯ ชัน้ ป.๑ 

- หน้าที่พลเมืองฯ ชัน้ ป.๑ 

- พลศึกษา ชัน้ ป.๑-ป.๖ 

๗ นางพนมพร  นามกุล ครู ป.ตรี คบ.เคมี - วิทยาศาสตร์ ชัน้ ป.๑-ป.๖ 

- หน้าที่พลเมือง ชัน้ ป.๔ 

๘ นางธนัยพร  มีทา ครู ค.บ. การประถมศึกษา - ภาษาไทย ชัน้ ป.๔-๖ 

- การงานอาชีพ ชัน้ ป.๖ 

- หน้าที่พลเมือง ชัน้ ป.๖ 

๙ นายณัฐพงศ์ โสพฒุอ่อน ครู ป.โท บริหารการศึกษา  - การงานอาชีพ  ชัน้ ม.๑-๓ 

- คอมพิวเตอร์ ชั้น ม.๑- ๓ 

- งานช่าง ชั้น ม.๑-๓ 

- งานเกษตร ชัน้ ม.๑-๓ 

๑๐ นางศิริพรรษาโชคชว่ยพัฒนากิจ ครู ป.ตรี กศ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ชัน้ ม.๑-๓ 

๑๑ นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศศ.บ. (ภาษาไทย) ภาษาไทย ชัน้ ป.๓,ม.๑-๓ 



๘ 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระท่ีสอน 

๑๒ นางสาวอภิชญา ปินตา ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศษ.บ. การสอน
ภาษาจนี 

- ภาษาจีน ชั้น ป.๑-ม.๓ 

- สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.๔-๖ 

- ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.๔-๖ 

- หน้าที่พลเมือง ชั้น ป.๕ 

- การงานอาชีพ ชั้น ป.๕ 

๑๓ นางสาวจิราภา สุวรรณโก ครูผู้ช่วย ป.ตรี ฟิสิกส์ - วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.๑-๓ 

- สุขศึกษา ชั้น ม.๑-๓ 

- การงานอาชีพ ชั้น ป.๔ 

๑๔ นางสาวนิชชาภัทร บูรพา ครูผู้ช่วย ป.ตรี การประถมศึกษา ประจำขั้น ชั้น ป.๒ 

๑๕ นางขวัญนภา สอนศิวโมกข์ ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศน.บ การศึกษา
ปฐมวัย 

อนุบาล ๑-๒ 

๑๖ นายศุภโชค โทนแก้ว ครูผู้ช่วย ป.ตรี ศษ.บ.ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.๑-๖ 

๑๖ นางสาวชนน์รวี  แสงศรเีรือง ครอัูตราจ้าง ป.โท ศษ.ม.หลักสูตรและ
การสอนการศึกษาพิเศษ 

- คณิตศาสตร์ ชั้น ป.๓-ป.๕ 

- สังคมศึกษาฯ ชั้น ป.๓ 

- ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.๓ 

- หน้าที่พลเมือง ชั้น ป.๓ 

- การงานอาชีพ ชั้น ป.๓ 

๑๗ นางสาวสุภาวินี  หาญปีย ์ ธุรการรงเรียน ป.ตรี ศน.บ การศึกษา
ปฐมวัย 

- 

๑๘ นางนฤมล มาสภา ครูพ่ีเลี้ยง ป.ตรี บธ.บ การตลาด เด็กพิเศษ 

๑๙ นายเทียรชัย หาญมะโน นักการภารโรง วท.บ.พืชสวน - 

     

 
 
 



๙ 
 
๓. ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (๙ เมษายน ๒๕๖๓) 
๓.๑  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓  ทั้งหมด   ๒๖๒  คน จำแนกตามเพศและระดับช้ัน 
 ตารางแสดงข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

ชั้น 

จำนวน 

วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนคร ู

ระดับปฐมวัย (๒๐๐)  ครูไม่ครบชั้น 

อนุบาล ๑  ๑๒ ๑  

๑ 
สอนรวมชั้น  

อนุบาล ๑ – ๒ 

ครเูด็กพิเศษ ๑ คน 

อนุบาล ๒  ๑๖ ๑ 

อนุบาล ๓  ๓๒ ๑ ๑ 

รวม  ๖๐ ๓ ๒ (ครู ๑ : เด็ก ๓๐) 

ระดับประถมศึกษา (๒๐๐)   

ประถมศึกษาปีที่ ๑  ๑๖ ๑ ๑  

ประถมศึกษาปีที่ ๒  ๒๓ ๑ ๑  

ประถมศึกษาปีที่ ๓  ๑๕ ๑ ๑  

ประถมศึกษาปีที่ ๔  ๑๗ ๑ ๑  

ประถมศึกษาปีที่ ๕  ๑๘ ๑ ๑  

ประถมศึกษาปีที่ ๖  ๓๒ ๑ ๑  

รวม  ๑๒๑ ๖ ๖ (ครู ๑ : เด็ก ๒๐ ) 

ระดับมัธยมศึกษา (๒๐๐)   

มัธยมศึกษาปีที่ ๑  ๒๙ ๑ ๒  

มัธยมศึกษาปีที่ ๒  ๓๓ ๑ ๒  

มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ๑๙ ๑ ๒  

รวม  ๘๑ ๓ ๖ (ครู ๑ : เด็ก ๑๔ ) 

รวมทั้งสิ้น  ๒๖๒ ๑๒ ๑๔  
 

 



๑๐ 
 
๓.๒  จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 

 ตารางแสดงข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่

ระดับการศึกษา จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา 

(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

 

หมายเหตุ 

๑ ปฐมวัย (อนุบาล ๓)  ๓๒ ๓๑ ๙๖.๘๘  

๒ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๓๒ ๓๒ ๑๐๐  

๓ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ๑๗ ๑๗ ๑๐๐  

 รวม ๘๑ ๘๐ ๙๘.๗๗  

 
๓.๓ จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

 ตารางแสดงจำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ 

รายการ จำนวน (คน ) คิดเป็นร้อยละของจำนวนนกัเรียนทั้งหมด 

๑. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม ๓๓ ๑๒.๕๔ 

๒. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ ๑๘ ๖.๘๔ 

๓. 
นักเรียนรับทุนปัจจัยยากจน 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 
๑๐๒ ๓๘.๗๘ 

๔. 
นักเรียนรับทุนปัจจัยยากจนพิเศษ 

ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ 

๗๑ 

 
๒๖.๙๙ 

 

 

 



๑๑ 
 
๓.๔  สรุปภาวะโภชนาการของนักเรียน 

 ตารางแสดงข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

สรุปภาวะโภชนาการของนักเรียน  ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร    ตำบลโคกงาม  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 

น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 
ชาย   
(คน) 

หญิง   
(คน) 

รวม   
(คน) 

ภาวะโภชนาการ  (%) 

ภาวะโภชนาการของนักเรียน  ชั้นอนุบาล ๑- ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 - อ้วน (>+๓ SD.)  ** ส่งรายงาน ** ๑๐ ๔ ๑๔ ๕.๓๔ 
 - เริ่มอ้วน  (>+๒ SD. ถึง +๓ SD.)     ๕ ๕ ๑๐ ๓.๘๒ 
 - ท้วม  (>+๑.๕ SD. ถึง +๒ SD.) ๒ ๒ ๔ ๑.๕๓ 
 - สมส่วน  (-๑.๕ SD. ถึง +๑.๕ SD.) ๙๙ ๑๑๗ ๒๑๖ ๘๒.๔๔ 
 - ค่อนข้างผอม   (<-๑.๕ SD. ถึง -๒ SD.)  ๕ ๓ ๘ ๓.๐๕ 
 - ผอม  (<-๒ SD.)    ๗ ๓ ๑๐ ๓.๘๒ 
 จำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑๒๘ ๑๓๔ ๒๖๒ ๑๐๐.๐๐ 
๔. อาคารสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 ๑.)  อาคารเรียน  ๓  หลัง  อาคารอนุบาล อาคารประถม อาคารมัธยม  ทั้งหมด   ๑๑  ห้องเรียน    
 ๒.)  อาคารประกอบ ๔ หลัง อาคารโรงอาหารประถม อาคารโรงอาหารมัธยม  อาคารธุรการ อาคารห้องสมุด  
      ๓.)  อ่ืน ๆเช่น หอประชุม ๑ หลัง   อาคารต่อเติม(ศิลปะ) ๑ หลัง  อาคารริมน้ำ ๑ หลัง  
๔.๑  ห้องประกอบการต่างๆ 
   ตารางแสดงข้อมูลจำนวนห้องประกอบการต่างๆ 

ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย ๓  
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๖  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๓  
๔ ห้องธุรการ ๑  
๕ ห้องพยาบาล ๑  
๖ ห้องคอมพิวเตอร์ ๑  
๗ ห้องวิทยาศาสตร์ ๑  
๘ ห้องสมุด ๑  
๙ ห้องทรู ๑  
๑๐ ห้องเรียนรู้เกษตรพอเพียง อาคารริมน้ำ ๑  
๑๑ ห้องอินเทอร์เน็ตประจำตำบล(USO NET) ๑  

 รวม ๒๐  



๑๒ 
 
๔.๒ แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกสถานศึกษา 
 ๑) แหล่งเรียนรู้ภายใน 
      ตารางทะเบยีนแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อำเภอเมืองบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ สถานที ่ ประโยชน์ / ความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ 

๑. แปลงเกษตร ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ นายณัฐพงศ์ โสพุฒอ่อน 

๒. บ่อเลี้ยงปลา ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระ 

นายณัฐพงศ์ โสพุฒอ่อน 

๓. สวนสมุนไพร เรียนรู้เรื่องสมุนไพร นายไพโรจน์  ยิ่งยืน 

๔. ลานกีฬา ออกกำลังกายเรียนวิชาพละศึกษา นางสาวสุภาพร นามเชียงใต้ 

๕. ห้องวิชาการ/แนะแนว/
ทะเบียน/วัดผลทาง
การศึกษา 

ใช้สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่ม
สาระ ช่วยเหลือ แนะนำ แก้ไขปัญหาของนักเรียน 
จัดเก็บข้อมูลนักเรียน 

นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร 

๖. ห้องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทดโนโลยีและเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล
ทางอินเตอร์เน็ต 

นายบรรจง  ราชสีห ์

๗. ห้องสมุด ใชส้ำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ 
ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม 

นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย 

๘. ห้องวิทยาศาสตร์ ใชท้ดลองวิทยาศาสตร์ นางพนมพร นามกุล 

๙. ห้องพยาบาล ใช้สำหรับให้นักเรียนและครูท่ีมีอาการไม่สบายมานอน
พักรักษาและดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยของนักเรียน 

นางพนมพร นามกุล 

๑๐. ห้องเรียนวิชาเกษตร/
การงานอาชีพ 

ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรและการงานอาชีพ นายณัฐพงศ์ โสพุฒอ่อน 

๑๑. ห้องเรียนงานช่าง ใช้ในการเรียนการสอนวิชาเกษตรและการงานอาชีพ นายณัฐพงศ์ โสพุฒอ่อน 

๑๒. ห้องศูนย์ส่งเสริมการ
ทำน้ำอ้อยออแกนิค 

การงานอาชีพ นายณัฐพงศ์ โสพุฒอ่อน 

 
 
 
 
 



๑๓ 
 
๒) แหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา 
 ตารางทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อำเภอเมืองบ้านฝาง 
จังหวัดขอนแก่น 
ที ่ สถานที ่ ประโยชน์ / ความสำคัญ 

๑. “สวนรุกขชาติลุ่มแม่น้ำพอง” เรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์ พันธ์ไม้หายาก 

๒. “หินช้างสี” จุดชมวิวสามารถชมความสวยงามของหินที่มีรูปทรงแปลกตา มากมาย ซึ่ง
หินดังกล่าวจะเรียงรายกันอยู่บนลานกว้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  

จนมีชื่อเรียกรวมกันว่า ทะเลหินช้างสี 

๓. บึงแก่นนคร ที่ประดิษฐานอนุสาวรีย์ “เจ้าเพียงเมืองแพน” ผู้ก่อตั้งเมืองขอนแก่น 

๔. วัดพระธาตุหนองแวง เป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐาน
สี่เหลี่ยมกว้างด้านละ ๕๐ เมตร จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราช
สมบัติครบ ๕๐ ปี  

๕. วัดทุ่งเศรษฐี มีพระมหาเจดีย์ ที่ชื่อว่า มหาเจดีย์รัตนะ  หรือ มหาเจดีย์ศรีไตรโลกธาตุ 
ที่รูปแบบการก่อสร้างที่สะท้อนถึงความเชื่อต่างๆ 

๖. ศาลหลักเมืองขอนแก่น เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนขอนแก่น 

๗. พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
ขอนแก่น 

จัดแสดงเรื่องราวท้องถิ่นอีสานเหนือ ในทางด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านและชาติพันธุ์วิทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มี
โบราณวัตถุล้ำค่าของภาคอีสาน 

๘. พระธาตุขามแก่น เป็นปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น เป็นเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่
ที่สุดในประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ 

๙. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ภูเวียง เพ่ือการ
อนุรักษ์ 

๑๐. อุทยานแห่งชาติภูเวียง เคยเป็นบ้านของไดโนเสาร์มาก่อนจนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ มีการ
สำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมในบริเวณอุทยานแห่งชาติภูเวียง 

๑๑. อุทยานแห่งชาติภูเก้า ภูคำ ชมทัศนียภาพของพระอาทิตย์ยอดนิยมเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีความ
สวยงาม 

๑๒. เขื่อนอุบลรัตน์ เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นถัดจาก
เขื่อนภูมิพล และเป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งแรกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 



๑๔ 
 
๕. ผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  ๑) ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 ตารางแสดงผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

              ปีการศึกษา ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑- ๓  ที่เข้ารับการประเมิน จำนวน   ๔๔  คน  

   ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที ่๑- ๓  ที่เข้ารับการประเมิน จำนวน   ๖๐  คน 
 

 

ระดับชั้น จำนวน
เด็ก

ปฐมวัย 

จำนวนเด็กปฐมวัยที่มีผลการประเมินพัฒนาการ(ระดับดี) 

จำแนกรายด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ปีการศึกษา๒๕๖๒ 

อนุบาล ๑ ๕ ๕ ๑๐๐ ๕ ๑๐๐ ๔ ๘๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐ 

อนุบาล ๒ ๒๖ ๒๖ ๑๐๐ ๒๕ ๙๖.๑๕ ๒๓ ๘๘.๔๖ ๒๓ ๘๘.๔๖ 

อนุบาล ๓ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ ๑๒ ๙๒.๓๐ ๑๑ ๘๔.๖๑ ๑๒ ๙๒.๓๐ 

รวม/เฉลี่ย ๔๔ ๔๔ ๑๐๐ ๔๒ ๙๕.๔๕ ๓๘ ๘๖.๓๖ ๓๙ ๘๘.๖๓ 

ปีการศึกษา๒๕๖๓ 

อนุบาล ๑ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ ๑๒ ๙๒.๓๐ ๑๒ ๙๒.๓๐ ๑๑ ๘๔.๖๑ 

อนุบาล ๒ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ ๑๓ ๘๖.๖๖ ๑๕ ๑๐๐ ๑๒ ๘๐.๐๐ 

อนุบาล ๓ ๓๒ ๓๒ ๑๐๐ ๓๐ ๙๓.๗๕ ๓๑ ๙๖.๘๗ ๓๑ ๙๖.๘๗ 

รวม/เฉลี่ย ๖๐ ๖๐ ๑๐๐ ๕๕ ๙๑.๖๖ ๕๘ ๙๖.๖๖ ๕๔ ๙๐.๐๐ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕ 
 
2) ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
    ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 3) ผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน 
     ตารางผลการประเมินสมรรถนะท่ีสำคัญของผู้เรียน  
  ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ในระดับผ่านขึ้นไป 

สมรรถนะสำคัญ ผลการประเมิน ระดับผ่าน
ขึ้นไป 

ร้อยละ 

ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
  

๑. ความสามารถในการสื่อสาร ๗ ๑๐๕ ๖๐ ๓๐ ๑๙๕ ๙๕.๕๙ 
๒. ความสามารถในการคิด ๗ ๑๐๙ ๕๗ ๒๙ ๑๙๕ ๙๕.๕๙ 
๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา ๘ ๑๐๑ ๕๖ ๓๗ ๑๙๔ ๙๕.๑๐ 
๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ๘ ๘๕ ๕๕ ๕๔ ๑๙๔ ๙๕.๑๐ 
๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ๗ ๙๕ ๕๕ ๔๕ ๑๙๕ ๙๕.๕๙ 

ค่าเฉลี่ย ๙๕.๓๙ 
 
 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดขีึ้นไป ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยีย่ม 

  

ป. ๑ ๑๖ ๐ ๐ ๒ ๑๔ ๑๖ ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๒ ๒๓ ๐ ๐ ๔ ๑๙ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๓ ๑๕ ๐ ๐ ๑ ๑๔ ๑๕ ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๔ ๑๗ ๐ ๐ ๔ ๑๓ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๕  ๑๘ ๐ ๐ ๗ ๑๑ ๑๘ ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๖ ๓๒ ๐ ๔ ๑ ๒๗ ๒๘ ๘๗.๕๐ 
ม. ๑ ๒๙ ๑ ๐ ๒ ๒๖ ๒๘ ๙๖.๕๕ 
ม. ๒ ๓๓ ๔ ๐ ๑๐ ๑๙ ๒๙ ๘๗.๘๘ 
ม. ๓ ๑๙ ๓ ๓ ๘ ๕ ๑๓ ๖๘.๔๒ 

เฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๓๗ 



๑๖ 
 
๕) ผลการประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์   
 ตารางแสดงผลการประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์   
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์  ในระดับดีขึ้นไป  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับดี
ขึ้นไป 

ร้อยละ 
ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยียม 

ป. ๑ ๑๖ ๐ ๓ ๕ ๘ ๑๓ ๘๑.๒๕ 
ป. ๒ ๒๓ ๐ ๐ ๕ ๑๘ ๒๓ ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๓ ๑๕ ๐ ๑ ๔ ๑๐ ๑๔ ๙๓.๓๓ 
ป. ๔ ๑๗ ๐ ๐ ๔ ๑๓ ๑๗ ๑๐๐.๐๐ 
ป. ๕  ๑๘ ๐ ๖ ๔ ๘ ๑๒ ๖๖.๖๗ 
ป. ๖ ๓๒ ๐ ๓ ๕ ๒๔ ๒๙ ๙๐.๖๓ 
ม. ๑ ๒๙ ๑ ๓ ๑๖ ๙ ๒๕ ๘๖.๒๑ 
ม. ๒ ๓๓ ๔ ๘ ๑๕ ๖ ๒๑ ๖๓.๖๔ 
ม. ๓ ๑๙ ๓ ๖ ๔ ๖ ๑๐ ๕๒.๖๓ 

เฉลี่ยร้อยละ ๘๑.๕๙ 
 
 

๖)  ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน   ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.๑ ๑๖ ๑๖ ๐ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๒ ๒๓ ๒๓ ๐ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๓ ๑๕ ๑๕ ๐ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๔ ๑๗ ๑๗ ๐ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๕ ๑๘ ๑๘ ๐ ๑๐๐.๐๐ 
ป.๖ ๓๒ ๓๒ ๐ ๑๐๐.๐๐ 
ม.๑ ๒๙ ๒๘ ๑ ๙๖.๕๕ 
ม.๒ ๓๓ ๒๙ ๔ ๘๗.๘๘ 
ม.๓ ๑๙ ๑๗ ๒ ๘๙.๔๗ 
รวม ๒๐๒ ๑๙๕ ๗ ๙๗.๑๐ 



๑๗ 
 
๗)  รายงานผลการประเมินความสามารถด้านอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)  

   ตารางผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม ๒ สมรรถนะ 
ระดับโรงเรียน ๗๕.๒๕ ๗๕.๖๒ ๗๕.๔๓ 
ระดับเขตพื้นที่ ๗๖.๖๑ ๗๒.๑๖ ๗๔.๔๐ 
ระดับประเทศ ๗๔.๑๔ ๗๑.๘๖ ๗๓.๐๒   

        สรุปคะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๖๓   มีคะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียง สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ   
และมีระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
 

 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)     

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

  ตารางแสดงผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 
ขั้นประถมศึกษาปี ๑  

   
 สรุปผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละของการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ของโรงเรียน มีคะแนนเฉลี่ยที ่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยระดับประเทศทั้งสองปีการศึกษา 

สมรรถนะ 

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 
ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
การอ่านออกเสียง ๑๑ ๖๘.๗๕ ๓ ๑๘.๗๕ ๑ ๖.๒๕ ๑ ๖.๒๕ 

การอ่านรู้เรื่อง ๑๐ ๖๒.๕๐ ๕ ๓๑.๒๕ ๑ ๖.๒๕ ๐ ๐.๐๐ 
รวม ๒ ด้าน ๑๐ ๖๒.๕๐ ๔ ๒๕.๐๐ ๒ ๑๒.๕๐ ๐ ๐.๐๐ 

สมรรถนะ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๘๑.๙๗ ๖๘.๕๐ ๗๕.๒๕ ๗๔.๑๔ 

การอ่านรู้เรื่อง ๘๕.๓๓ ๗๒.๘๑ ๗๕.๖๒ ๗๑.๘๖ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๘๓.๖๕ ๗๐.๖๖ ๗๕.๔๓ ๗๓.๐๒ 
ผลต่างของร้อยละ 

ระหว่างระดบัโรงเรียน
กับระดบัประเทศ 

+ ๑๒.๙๙ + ๒.๔๑ 



๑๘ 
 
 สรุปรายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading  Test : RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

สมรรถนะ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน 
ผลต่างระดับโรงเรียน กับ ระดับต่าง ๆ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ผลการ
พัฒนา 

ระดับ 
สพฐ. 

ผลการ
พัฒนา 

ระดับประเทศ 
ผลการ
พัฒนา 

อ่านออกเสียง ๗๗.๖๕ ๘๑.๙๗ ๗๕.๒๕ -๗.๗๒ ๗๔.๑๓ +๑.๑๒ ๗๔.๑๔ + ๑.๑๑ 

อ่านรู้เรื่อง ๗๑.๘๔ ๘๕.๓๓ ๗๕.๖๒ -๙.๗๑ ๗๒.๒๓ +๓.๓๙ ๗๑.๘๖ + ๓.๗๖ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๗๔.๗๕ ๘๓.๖๕ ๗๕.๔๓ -๘.๒๒ ๗๓.๒๐ +๒.๒๓ ๗๓.๐๒ + ๒.๔๑ 

 

 
       จากการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยร้อยละการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT)    

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓   มีค่าเฉลี่ยของแต่ละปี ระดับคุณภาพ อยู่ในระดับ ดีมาก
เป็นที่น่าพอใจ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  ๒.๔๑ และสูงกว่าทุก
ระดับ 



๑๙ 
 
 ๘) การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT)    

 ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ขั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓    

ความสามารถ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ด้านภาษาไทย ๓๙.๐๙ ๕๐.๖๙ ๔๗.๗๖ ๔๗.๔๖ 
ด้านคณิตศาสตร ์ ๔๘.๒๗ ๔๒.๙๙ ๔๑.๓๐ ๔๐.๔๗ 
รวมทั้ง ๒ ด้าน ๔๓.๖๘ ๔๖.๘๔ ๔๔.๕๓ ๔๓.๙๗ 

 
      ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓                  
ร้อยละของผลต่างระหว่างระดับประเทศกับระดับโรงเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  
 

   
สรุปผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  (NT) จำแนกตามร้อยละของผลต่างระหว่าง

ระดับประเทศกับระดับโรงเรียน พบว่า 
- ค่าเฉลี่ยรวมทั้งสองด้าน ต่ำกว่าระดับประเทศอยู่เล็กน้อย 

      - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๗.๘๐ 
 

 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน  
(NT) ขั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓   

 
 
 

ความสามารถ ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ผลต่างของร้อยละ 

ด้านภาษาไทย ๔๗.๔๖ ๓๙.๐๙ - ๘.๓๗ 
ด้านคณิตศาสตร ์ ๔๐.๔๗ ๔๘.๒๗ + ๗.๘๐ 
รวมทั้ง ๒ ด้าน ๔๓.๙๗ ๔๓.๖๘ - ๐.๒๙ 

ความสามารถ 

จำนวนและร้อยละนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

ด้านภาษาไทย ๑ ๙.๐๙ ๕ ๔๕.๔๕ ๔ ๓๖.๓๖ ๑ ๙.๐๙ 

ด้านคณิตศาสตร ์ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๒๗.๒๗ ๕ ๔๕.๔๕ ๓ ๒๗.๒๗ 

รวมทั้ง ๒ ด้าน ๐ ๐.๐๐ ๔ ๓๖.๓๖ ๗ ๖๓.๖๓ ๐ ๐.๐๐ 



๒๐ 
 

รายงานทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

ความสามารถ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน 
ผลต่างระดับโรงเรียน กับ ระดับต่าง ๆ  

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ผลการ
พัฒนา 

ระดับ 
สพฐ. 

ผลการ
พัฒนา 

ระดับประเทศ 
ผลการ
พัฒนา 

ด้านภาษาไทย ๔๘.๓๑ ๔๔.๐๐ ๓๙.๐๙ - ๔.๙๑ ๔๗.๗๖ - ๘.๖๗ ๔๗.๔๖ - ๘.๓๗ 

ด้านคณิตศาสตร์ ๔๖.๒๓ ๔๖.๘๕ ๔๘.๒๗ + ๑.๔๒ ๔๑.๓๐ + ๖.๙๗ ๔๐.๔๗ + ๗.๘๐ 

รวมทั้ง ๒ ด้าน ๔๕.๔๕ ๔๕.๔๒ ๔๓.๖๘ - ๑.๗๔ ๔๔.๕๓ - ๐.๘๕ ๔๓.๙๗ - ๐.๒๙ 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

  

 
  
 

 สรุปผลการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่าง ปีการศึกษา 
๒๕๖๑-๒๕๖๓ พบว่า ค่าเฉลี่ยของแต่ปีอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ และมีพัฒนาการที่ดีข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ  
จำแนกตามร้อยละของผลต่างระหว่างระดับประเทศกับระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า 
       - ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น และสูงกว่าระดับประเทศ ๗.๘๐ 
 

 

 



๒๑ 
 
๙)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O - NET)  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)   

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๕๕.๘๑ ๕๔.๙๖ ๕๖.๒๐ 

คณิตศาสตร ์ ๒๓.๗๐ ๒๘.๕๙ ๒๙.๙๙ 

วิทยาศาสตร์ ๓๖.๗๘ ๓๗.๖๔ ๓๘.๗๘ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๒๔ ๓๘.๘๗ ๔๓.๕๕ 

รวมค่าเฉลี่ย ๓๖.๑๓ ๔๐.๐๑ ๔๒.๑๓ 
        

 สรุปจากตารางพบว่า ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย สูงกว่าระดับ สพฐ. ร้อยละ ๐.๘๕ 
 
 ตารางเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

 

  
 ผลต่างของร้อยละค่าเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า  
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย เพิ่มขึ้น ๑.๗๔  

 
 
 

รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลต่างของร้อยละ 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๔.๐๗ ๕๕.๘๑ + ๑.๗๔ 

คณิตศาสตร ์ ๓๕.๐๐ ๒๓.๗๐ - ๑๑.๓ 

วิทยาศาสตร์ ๓๖.๘๐ ๓๖.๗๘ - ๐.๐๒ 

ภาษาอังกฤษ ๓๐.๕๐ ๒๘.๒๔ - ๒.๒๖ 

รวมค่าเฉลี่ย ๓๙.๐๙ ๓๖.๑๓ - ๒.๙๖ 



๒๒ 
 

รายงานผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(Ordinary National Education Test : O-NET)  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

สาระการเรียนรู้ 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน 
ผลต่างระดับโรงเรียนกับระดับต่างๆ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 
ผลการ
พัฒนา 

ระดับ สพฐ. 
ผลการ
พัฒนา 

ระดับประเทศ 
ผลการ
พัฒนา 

ภาษาไทย (๖๑) ๕๕.๕๐ ๕๔.๐๗ ๕๕.๘๑ +๑.๗๔ ๕๔.๙๖ +๐.๘๕ ๕๖.๒๐ -๐.๓๙ 

คณิตศาสตร์ (๖๔) ๓๓.๙๓ ๓๕.๐๐ ๒๓.๗๐ -๑๑.๓๐ ๒๘.๕๙ -๔.๘๙ ๒๙.๙๙ -๖.๒๙ 

วิทยาศาสตร์ (๖๓) ๔๒.๓๖ ๓๖.๘๐ ๓๖.๗๘ -๐.๐๒ ๓๗.๖๔ -๐.๘๖ ๓๘.๗๘ -๒ 

ภาษาอังกฤษ (๖๕) ๓๒.๕๐ ๓๐.๕๐ ๒๘.๒๔ -๒.๒๖ ๓๘.๘๗ -๑๐.๖๓ ๔๓.๕๕ -๑๕.๓๑ 

ค่าเฉลี่ยรวม  ๔๑.๐๗ ๓๙.๐๙ ๓๖.๑๓ -๒.๙๖ ๔๐.๐๑ -๓.๘๘ ๔๒.๑๓ -๖ 
 

 
   สรุปผลค่าเฉลี่ยร้อยละของการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) หว่างปีการศึกษา 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนสูงทุกปี และเมื่อเปรียบเทียบระหว่าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
กับ ๒๕๖๓ พบว่า   

 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มข้ึน  ๑.๗๔  
 - ค่าเฉลี่ยปีการศึกษา ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับ สพฐ.๐.๘๕ 



๒๓ 
 

๑๐)  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  
       ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

   ตารางแสดงค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)              
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปรียบเทียบระหว่างระดับต่างๆ 

 

รายวิชา 
คะแนนเฉลี่ย 

ระดับโรงเรียน ระดบั สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๕.๑๘ ๕๕.๑๘ ๕๔.๒๙ 

คณิตศาสตร ์ ๒๔.๕๗ ๒๕.๘๒ ๒๕.๔๖ 

วิทยาศาสตร์ ๒๘.๗๓ ๓๐.๑๗ ๒๙.๘๙ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๗ ๓๔.๑๔ ๓๔.๓๘ 

รวมค่าเฉลี่ย ๓๑.๗๖ ๓๖.๓๓ ๓๖.๐๑ 

       
 ตารางแสดงการเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET)  
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ 

 
  สรุปผลต่างของร้อยละค่าเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า  
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑.๐๙ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๐.๐๕ 

 
 
 

รายวิชา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
ผลต่างของร้อยละ 

ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๑.๙๖ ๔๕.๑๘ - ๖.๗๘ 

คณิตศาสตร ์ ๒๓.๔๘ ๒๔.๕๗ + ๑.๐๙ 

วิทยาศาสตร์ ๓๑.๗๐ ๒๘.๗๓ - ๒.๙๗ 

ภาษาอังกฤษ ๒๘.๕๒ ๒๘.๕๗ + ๐.๐๕ 

รวมค่าเฉลี่ย ๓๓.๙๒ ๓๑.๗๖ - ๒.๑๖ 



๒๔ 
 

สรุปรายงานผลการเปรียบเทียบการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(Ordinary National Education Test : O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

  ค่าเฉลี่ยร้อยละ 

สาระการเรียนรู ้ ระดับโรงเรียน ผลต่างระดับโรงเรียนกับระดบัตา่งๆปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
  

ปี ๖๑ ปี ๖๒ ปี ๖๓ 
ผลการ
พัฒนา 

ระดับ 
สพฐ. 

ผลการ
พัฒนา 

ระดับประเทศ 
ผลการ
พัฒนา 

ภาษาไทย (๖๑) ๕๐.๔๗ ๕๑.๙๖ ๔๕.๑๘ -๖.๗๘ ๕๕.๑๘ -๑๐ ๕๔.๒๗ -๙.๐๙ 

คณิตศาสตร์ (๖๔) ๒๗.๐๖ ๒๓.๔๘ ๒๔.๕๗ ๑.๐๙ ๒๕.๒๘ -๐.๗๑ ๒๕.๔๖ -๐.๘๙ 

วิทยาศาสตร์ (๖๓) ๓๒.๙๔ ๓๑.๗๐ ๒๘.๗๓ -๒.๙๗ ๓๐.๑๗ -๑.๔๔ ๒๙.๘๗ -๑.๑๔ 

ภาษาอังกฤษ (๖๕) ๒๕.๔๑ ๒๘.๔๒ ๒๘.๕๗ ๐.๐๕ ๓๔.๑๔ -๕.๕๗ ๓๔.๓๘ -๕.๘๑ 

ค่าเฉลี่ยรวม  ๓๓.๙๗ ๓๓.๙๒ ๓๑.๗๖ -๒.๑๖ ๓๖.๓๓ -๔.๕๗ ๓๖.๐๑ -๔.๒๕ 
  

 
     
 สรุปผลต่างของร้อยละค่าเฉลี่ยระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๒ กับ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ พบว่า  
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๑.๐๙ 
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ  มีคะแนนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๐.๐๕ 



๒๕ 
 
      ๑๑)  นักเรียนรับรางวัลงานมหกรรมทางวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

       ตารางแสดงรางวัลงานมหกรรมทางวิชาการนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม ชื่อ-สกุล รางวัล 

     

๑ ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๑-๓ 

เด็กหญิงสุตาภัทร  ถาปราบมาตย์ เหรียญทอง 

๒ ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.๑-๓     

เด็กหญิงจิรธิดา  เดชทัน เหรียญทอง 

๓ ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ 
(การเขียนเรียงความ) ป.๔-๖         

เด็กหญิงปวภัทร  บัวระบัดทอง เหรียญทอง 

  ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
กลอน ๔ (๔บท) ป.๔-๖ 

๑. เด็กหญิงสุพรรษา  สุทธิสาร 
๒. เด็กหญิงปาริฉัตร  ทัดทาน 

เหรียญทอง 

๕ ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.๔-๖ 

เด็กชายสุภนัย  จันทร์ดวง เหรียญเงิน 

๖  ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.๑-๓ 

เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  มูลพา เหรียญเงิน 

๗ ศิลปะ ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี 
ป.๔-๖ 

เด็กหญิงเกศริน  หินแก้ว เหรียญทอง 

 ๘ ศิลปะ ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพลายเส้น 
ม.๑-๓ 

เด็กชายกรกฎ  คำแสน เหรียญทอง 

 ๙ ศิลปะ ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.๑-๓ 

เด็กชายโอภาส  พรมคุณ เหรียญทอง 

๑๐ ศิลปะ ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทชาย ป.๑-๖ 

เด็กชายวีรพงษ์  บรรจงปรุ เหรียญเงิน 

 ๑๑ ศิลปะ ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ประเภทหญิง ม.๑-๓ 

เด็กหญิงสุทธินันท์  พิศงาม เหรียญ
ทองแดง 

 ๑๒ ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Impromptu Speech) ป.๔-๖ 

เด็กหญิงพรนัชชา  สายสี เหรียญทอง 

 ๑๓ กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
ป.๔-๖ 

๑.เด็กหญิงกมลวรรณ ขอห้อมกลาง 
๒. เด็กหญิงชัญญานุช  ถาบุตร 
๓. เด็กหญิงเข็มมณี  เอื้อเฟื้อ 

เหรียญเงิน 

๑๔  กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก  
ม.๑-๓ 

๑. เด็กหญิงดมิสา  ตุทา 
๒. เด็กหญิงกัลยาณี  โรจน์ชารี 

เหรียญเงนิ 



๒๖ 
 

ภารกิจของสถานศึกษา โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
 

 ๑.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ตลอดจนความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒.  จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๓.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
 ๔.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
 ๕.  ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่างๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ๖.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด 
 ๗.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 ๘.  จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 
 ๙.  ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนในชุมชน และ
ท้องถิ่น 
        ๑๐.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่กฎหมายอ่ืน
กำหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ส่วนที่  ๒ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา 

๑.สภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร   จาก  ๔  ปัจจัย  คือ 

  ๑.๑  ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความสำคัญต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษาของโรงเรียน ทำให้การดำเนินงานต่างๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่น ถือได้ว่าปัจจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าอุปสรรคต่อการดำเนินภารกิจของโรงเรียน  กล่าวคือ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา  สนับสนุนการจัด
กิจกรรมต่างๆ โรงเรียน จึงจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้ปกครองมีการประกอบอาชีพต่าง ๆ อย่าง
หลากหลายสามารถใช้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้นักเรียนได้ศึกษาและเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ส่วนปัจจัยที่เป็น
อุปสรรคในการจัดการศึกษาคือ  ที่ต้ังของโรงเรียนอยู่ในชุมชนหมู่บ้าน มีเขตบริการของโรงเรียน 5 หมู่บ้าน และ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพแต่ละหมู่บ้านเป็นชุมชนขนาดเล็ก  แนวโน้มของประชากรที่จะต้องได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่บริการ มีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจากอัตราการเกิดของเด็ก ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนิน
ภารกิจของโรงเรียน  ผู้ปกครองบางส่วนมีอาชีพที่ไม่มั่นคง  มีฐานะยากจน ครอบครัวหย่าร้าง  พ่อแม่ไปประกอบ
อาชีพที่อ่ืน นักเรียนอาศัยอยู่กับ และต้องย้ายที่อยู่เพ่ือประกอบอาชีพบ่อยๆ ทำให้นักเรียน เรียนไม่ต่อเนื่อง 
บางส่วนต้องอยู่กับญาติพ่ีน้อง ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโดยรวม ตลอดจนปัญหาด้านสังคมที่ทำให้นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเกี่ยวข้อง  เช่น ปัญหายาเสพติด  
ปัญหาการพนัน  ปัญหาการติดเกม เป็นต้น 
  ๑.๒  ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี    โครงสร้างพ้ืนฐานและการแพร่กระจายของเทคโนโลยีในชุมชน
ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ไฟฟ้า เครือข่ายการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต ทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยีของนักเรียนและ
ผู้ปกครองทำได้ง่ายและสะดวก ตลอดจนอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งในการบริหารจัดการ  การให้บริการและการพัฒนาการศึกษาให้มี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  สามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน  
ประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร  รวดเร็วขึ้น  โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา  สำหรับด้านการศึกษา  
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  การให้บริการแก่ผู้ปกครอง  ประชาชน  ชุมชนและสังคม  ให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสต่อการดำเนิน
ภารกิจของโรงเรียนเป็นอย่างมาก  โดยโรงเรียนได้ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของ
นักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนองต่อความต้องการของผู้ปกครองชุมชนและสังคม  ที่ต้องการให้นักเรียนได้
เรียนรู้และทันต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือโอกาสที่ดีในอนาคต  ประกอบกับการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้า
มาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทำให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ต่างๆอย่างหลากหลาย ส่วนปัจจัยที่เป็น
อุปสรรค คือ สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์บางส่วนมีการชำรุด ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
นอกจากนี้ การซ่อมบำรุง วัสดุ  อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี  มีราคาค่อนข้างสูงทำให้การดำเนินการมีค่าใช้จ่ายเป็น
จำนวนมาก 
 



๒๘ 
 
  ๑.๓  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ    ภาวะทางเศรษฐกิจและฐานะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ของ
ผู้ปกครองและประชากรกลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครองนักเรียนประกอบอาชีพหลากหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม ทำนา 
ทำไร่สวน ปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย  แหล่งทรัพยากรทางเศรษฐกิจจึงเอ้ืออำนวยต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียน เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสในการจัดการศึกษา  ประกอบกับนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี ไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายของรัฐบาล ทำให้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนมีโอกาสมากขึ้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่  มี
ฐานะทางเศรษฐกิจในระดับยากจนถึงปานกลาง จึงช่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้านสื่อ  อุปกรณ์  อาคารสถานที่  ที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการของโรงเรียนได้ไม่มากนัก ส่วนอุปสรรคในการดำเนินงานคือ  
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐในการจัดการศึกษามีจำนวนจำกัดและผู้ปกครองมีฐานะยากจน   
  ๑.๔  ปัจจัยทางด้านการเมืองและกฎหมาย  เป็นปัจจัยที่เป็นโอกาสต่อการดำเนินงานของ
โรงเรียนเป็นอย่างมากเพราะ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๒ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  พ.ศ. ๒๕๔๕  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๓ ทำให้ครูมีการพัฒนาตนเองและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
มากขึ้น  นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ตลอดจนการได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆจากองค์กรส่วน
ท้องถิ่นและชุมชน  อันเนื่องมาจากพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจส่งผลให้เกิดการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษามากยิ่งขึน้  ส่วนอุปสรรคในการดำเนินงานตามภารกิจ  คือ  ความไม่ต่อเนื่องของ
นโยบายจัดการศึกษาเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษาที่ยัง
ไม่แล้วเสร็จ                 
  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามปัจจัย  ๔  ด้าน ดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า  
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร   มีปัจจัยที่เป็นโอกาสมากกว่าปัจจัยที่เป็นอุปสรรค  กล่าวคือ  มีความพร้อมในการจัด
การศึกษา  โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด สามารถพัฒนาคุณภาพของ
ผู้เรียนให้เกิดผลตามเป้าหมายของโรงเรียน  แต่ก็ยังมีอุปสรรคอยู่บ้างคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้พฤติกรรมของเยาวชนปรับเปลี่ยนตามไปด้วย 
๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 

สภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  พิจารณาจากจุดแข็งและจุดอ่อน จาก   ๖  
ปัจจัย  ดังนี้ 

๒.๑  ปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบาย  เป็นจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคอื โรงเรียน 
โคกงามวิทยาคาร   มีการบริหารงาน  กำหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย  เป้าหมาย  และภารกิจที่ชัดเจน  ทำให้บุคลากร
มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  เน้นการทำงานเป็นหมู่คณะ  ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ  สร้างขวัญและกำลังใจ
ลดการขัดแย้ง  ทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  แต่ยังมีจุดอ่อนอยู่บ้างในเรื่องของการปฏิบัติตามนโยบาย
บางส่วน ยังไม่ได้ประสิทธิภาพตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งไว้ เนื่องจากการมีครูจำนวนจำกัด และมีความจำเป็นที่ครูส่วน
หนึ่งต้องทำการสอนไม่ตรงกับสาขาวิชาเอก แต่ก็ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
ต้องปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย   

๒.๒  ปัจจัยด้านผลผลิตและการให้บริการ  ถือว่าเป็นจุดแข็ง มากกว่าจุดอ่อน กล่าวคือ คุณภาพ 
ของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพตามมาตรฐาน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และ 
ผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อัตราการสอบเข้าศึกษาต่อของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น  
ผู้ปกครองพึงพอใจ รวมไปถึงการให้บริการทางด้านปริมาณ ถือว่า เป็นจุดแข็ง เนื่องจากสามารถให้บริการได้



๒๙ 
 
ครอบคลุมพ้ืนที่เขตบริการ และประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย  จุดอ่อนอยู่ที่จำนวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการมีน้อย 
เนื่องจากประชากรวัยเรียนลดลง การประกอบอาชีพและการอพยพย้ายถิ่นของผู้ปกครอง เป็นต้น 
  ๒.๓  ปัจจัยด้านบุคลากร  เป็นปัจจัยที่มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนเนื่องจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 
สามารถบริหารจัดการครูและบุคลากรให้จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ  ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นครูในพ้ืนที่  เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน  ทำให้มีความผูกพันและมีความ
มุ่งมั่น อุทิศเวลาในการสอนเป็นอย่างดี จุดอ่อน คือ ข้าราชการครูไม่ครบชั้น  และสอนไม่ตรงวิชาเอก ทำให้มี
ผลกระทบต่อการจัดเรียนการสอนพอสมควร  
  ๒.๔  ปัจจัยด้านการเงิน  เป็นปจัจัยที่มจีุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  ผู้บริหารโรงเรียน 
มีความสามารถในการบริหารงบประมาณและการเงินแบบมุ่งเน้นผลงาน  ทำให้เกิดความโปร่งใส  คล่องตัว  ตรง
ตามความต้องการของนักเรียน  ผู้ปกครองและครู  มีการจัดทำบัญชีการเงินอย่างเป็นระบบ  ทำให้สะดวกต่อการ
ค้นหาและตรวจสอบได้  มีการระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๕  ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  คือ  การสำรวจความต้องการวัสดุ
อุปกรณ์อย่างมีระบบส่งผลให้ครูผู้สอนได้รับวัสดุอุปกรณ์ตามที่ต้องการอย่างมีคุณภาพ การจัดสถานที่แหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาที่พร้อมสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ส่วนที่เป็นจุดอ่อนคือ  วัสดุ  ครุภัณฑ์  
บางอย่างชำรุดทรุดโทรม ต้องใช้งบประมาณการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเป็นจำนวนมาก เช่น  ระบบเครือข่าย
สัญญาณอินเทอร์เน็ต เครือ่งคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้นท์เตอร์ และคอมพิวเตอร์  เป็นต้น   
  ๒.๖  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  คือ  โรงเรียนมีการมอบอำนาจ
และหน้าทีท่ำให้ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการจัดทำคำสั่งโรงเรียนมอบหมายงานที่ชัดเจน มีแผนปฏิบัติการและ
โครงการประกอบการบริหารงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ทำให้บุคลากรปฏิบัติงานได้ตรงตามเป้าหมาย 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน   

 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ตามปจัจยัทัง้  ๖  ด้านข้างต้น สรุปได้ว่าโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  
มีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  คุณภาพของนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นผลผลิตจากการให้บริการโดยเฉลี่ยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์และผลการทดสอบระดับชาติอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจ อัตราการศึกษาต่อของ
นักเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น ผู้ปกครองพึงพอใจ มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  บุคลากร มีความสามารถ
เฉพาะด้าน  การบริหารงบประมาณตรงตามความต้องการของการจัดการศึกษา  มีความพร้อมในด้านวัสดุ  
อุปกรณ์  และสามารถระดมทุนทรัพยากรต่างๆมาสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  แต่มีจุดอ่อน
คือ จำนวนประชากรวัยเรียนลดลง  งบประมาณได้รับการจัดสรรตามจำนวนนักเรียนและครูไม่ครบชั้นเรียน  ไม่
ตรงวิชาเอก ทำให้มีผลกระทบต่อการจัดเรียนการสอนพอสมควร  
๓. การประเมินสถานภาพของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  ที่ได้นำเสนอไป 
ในเบื้องต้นแล้วนั้น กล่าวโดยสรุปว่า  โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  มีปัจจัยที่เป็นโอกาสจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เอ้ือต่อการดำเนินภารกิจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่น  ปัจจัยที่เป็น



๓๐ 
 
อุปสรรค  คือ  การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ประชากรวัยเรียนลดลง ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
ครอบครัวหย่าร้าง ส่งผลกระทบต่อการเรียนของนักเรยีน  และผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็ง
มากกว่าจุดอ่อน  กล่าวคือ  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพต่อการจัดการเรียนรู้ แต่มีจุดอ่อนคือ ข้าราชการครูไม่ตรงวิชาเอกดังนั้น
สถานภาพของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  จึงอยู่ในลักษณะ “เอื้อและแข็ง” 

๔. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม/ SWOT  โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  

จุดแข็ง  ( strengths ) 
-คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมวางแผนการจัด
การศึกษา 
- การบริหารงาน  กำหนดวิสัยทัศน์  นโยบาย  เป้าหมาย  และ 
ภารกจิทีช่ดัเจน การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  ทำงานเป็น 
หมู่คณะ  
- มอบอำนาจหน้าที่   ลดขั้นตอนการทำงาน 
 - ครูมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เป็นครูในพ้ืนที่และมุ่งม่ัน 
อุทิศเวลา 
- มีอัตราการเข้าศึกษาต่อที่ดี 
- ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 -ได้รับการสนับสนุนทั้งจากท้องถิ่นและชุมชน 

จุดอ่อน ( weekness ) 
 -จำนวนประชากรวัยเรียนลดลงและ
ผู้ปกครองบางส่วนหย่าร้าง ปล่อย
นักเรยีนอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย  
- ความเจริญด้านเทคโนโลยี ทำให้
พฤติกรรม ค่านิยมในการใช้เทคโนโลยีที่
ไม่เหมาะสม เช่น การเล่นเกมออนไลน์ 
ของนักเรียนส่งผลต่อการเรียน 
- วัสดุอุปกรณ์  ด้านเทคโนโลยี  ชำรุด
ทรุดโทรมต้องใช้งบประมาณซ่อมบำรุง
และดูแลรักษาจำนวนมาก 
- การใช้เทคโนโลยีมากขึ้นทำให้ค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณูปโภคสูง 

โอกาส ( opportunities ) 
-  ผู้ปกครองประกอบอาชีพหลากหลาย / มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ที่ใช้จัดการเรียนการสอนเพียงพอ 
- นโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ทำให้ครูมีการพัฒนาตนเองและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายมากขึ้น  นักเรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ   
- คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองให้ความสำคัญพร้อม
สนับสนุนการจัดการศึกษา  

อุปสรรค ( threats ) 
- ผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีอาชีพไม่ม่ันคง ย้าย
ที่อยู่บ่อย ครอบครัวหย่าร้าง ส่งผล
กระทบต่อการเรียนของนักเรียน
พอสมควร 
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่
แน่นอน ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
-  นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบอ่ย ๆ 
 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ส่วนที่  ๓ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

๑.  การบริหารจัดการศึกษา 

โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  

 
 
 
 
 
 
 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทั่วไป 

- การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- การพัฒนากระบวนการเรยีนรู ้
- การวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 
- การวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
- การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
- การนิเทศการศึกษา 
- การแนะแนวการศึกษา 
- การพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
- การส่งเสรมิความรู้ด้านวิชาการ
แก่ชุมชน 
- การประสานความร่วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาอื่น 
- การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว 
องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น 
ที่จัดการศึกษา 
 

- การจัดทำและเสนอขอ
งบประมาณ 
- การจัดสรรงบประมาณ 
- การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมนิผล และรายงานผล 
การใช้เงินและผลการดำเนินงาน 
- การระดมทรัพยากรและการ
ลงทนุเพื่อการศึกษา 
- การบริหารการเงิน 
- การบริหารบัญช ี
- การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
    
 
 

- การวางแผนอัตรากำลังและ
กำหนดตำแหน่ง 
- การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
- การเสรมิสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
- วินยัและการรักษาวินยั 
- การออกจากราชการ 
 

- การดำเนินงานธุรการ 
- การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- การประสานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล้อม 
- การจัดทำสำมะโนผูเ้รียน 
- การรับนักเรียน 
- การระดมทรัพยากร 
- ส่งเสริมกิจการนักเรียน 
- การประชาสัมพันธ ์
- การส่งเสริม สนับสนุน และ
ประสานงานการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงานและสถาบัน สังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 
- งานประสานราชการกับเขต
พื้นที่การศึกษาและหนว่ยงาน
อื่น 
- การจัดระบบการควบคุม
ภายในหนว่ยงาน 
- งานบริการสาธารณะ 
- งานอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว ้
 

เครือข่ายผู้ปกครองนกัเรยีน ผู้อำนวยการโรงเรยีน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 



๓๒ 
 
๒.อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา 

อุดมการณ์ของการจัดการศึกษา ของโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร เป็นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 
ระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3  เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะท่ีเป็นพลเมืองไทย พลเมืองในประชาคมอาเซียนและพลเมืองของโลก เพ่ือ
เป็นรากฐาน ที่พอเพียงสำหรับการใฝ่เรียน ใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะในการทำงานอาชีพที่สุจริต ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ส่วนตนและครอบครวั และเพ่ือสร้างเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็น
สังคม แห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต 
 
หลักการสำคัญของการจัดการศึกษา 

ในการจัดการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ของโรงเรียนโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  ได้บริหารจัดการศึกษา โดย 
ยึดหลักการสำคัญ ดังนี้ 

๑.  หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม  
เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ 
ที่พอเพียงต่อการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตส่วนตน สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทันและ
ชาญฉลาด  ตลอดจนมีความเป็นประชาธิปไตย 

๒.  หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีความรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชาติ มี
ความรู้และทักษะพ้ืนฐานสำหรับการประกอบอาชีพสุจริต มีความมุ่งมัน่ ขยนั ซ่ือสัตย์ ประหยัด อดทน มีลักษณะ
นิสัยและทศันคติท่ีพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก 
          ๓.  หลักแห่งความเสมอภาค คนไทยทัง้ปวงต้องมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
ไม่นอ้ยกว่า ๑๒ ปี อย่างทั่วถึงเท่าเทียม ควบคู่ไปกับความมีคุณภาพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือความ
แตกต่าง ทางสังคมวัฒนธรรม 

๔.  หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
การศึกษา ร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศักดิ์ศรี และตอบสนอง
ความต้องการท้องถิ่น  

๕.  หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมการณ์ หลักการ และมาตรฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้อง
สอดคล้องระหว่างสาระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที ่๒) พุทธศักราช ๒๕๔๕ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) 
พุทธศักราช ๒๕๕๓ นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกของ สมศ. 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

๓.มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  
 

    โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  ตำบลโคกงาม  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศกึษาธิการ เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานระดับชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3   
ได้กำหนดมาตรฐานสถานศึกษาจำแนกเป็น  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย จำนวน ๓ มาตรฐาน และมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำนวน ๓ มาตรฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๓.๑ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยทีด่ี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได้ 
๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณไ์ด้ 
๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปญัญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด ้
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ดา้น  สอดคล้องกับบรบิทขอองท้องถิ่น 
๒.๒  จัดครุให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
๒.๓  ส่งเสรมิให้ครมูีความเชีย่วชาญด้านกากรรจัดประสบการณ ์
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรยีนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ ์
๒.๖  มรีะบบบริหารคุณภาพที่เปดิโอกาสใหผู้้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดประสบการณ์ทีส่่งเสรมิให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบตัิอย่างมีความสุข 
๓.๓  จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมนิพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 



๓๔ 
 
 
๓.๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคดิอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเหน็  และแก้ปัญหา 
     ๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  และการสื่อสาร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพืน้ฐานและเจตคติทีด่ีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
๒.๒  มรีะบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรยีนรอบดา้นตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบคุลกรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมคีูณภาพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ้
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓.๑  จัดการเรียนรูผ้่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยสีารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้
๓.๓  มีการบริหารจดัการช้ันเรียนเชิงบวก 
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพฒันาผู้เรยีน 
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 
ส่วนที่  ๔ 

นโยบาย แผนงาน กลยุทธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

นโยบายของรัฐบาล 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
นโยบายที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 ด้านโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
นโยบายด้านโอกาสการเข้าถึงการจัดการศึกษาที่เท่าเทียมและมีคุณภาพ 
นโยบายด้านคุณภาพคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งภายในประเทศและมาตรฐานสากล 
นโยบายด้านประสิทธิภาพโรงเรียนสามารถบริหารจัดการตามบริบทความต้องการของชุมชนและท้องถิ่นและ
นโยบายด้านความปลอดภัยองค์กรและบุคลากรไม่มีความเสี่ยงและมีความปลอดภัย 
นโยบายโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  
ดาวดวงที่ 1 ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกน่าดูน่าอยู่น่าเรียน 
ดาวดวงที่ 2 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
ดาวดวงที่ 3 โอกาสทางการศึกษา 
ดาวดวงที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ดาวดวงที่ 5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้ดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ 5 ดาวดังนี้  
ดาวดวงที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารมีอาคารเรียนและอาคารประกอบที่พร้อมใช้การ และบรรยากาศสภาพแวดล้อมร่มรื่น 
น่าอยู่ น่าเรียน ระบบสาธารณูปโภค มีพร้อมบริการผู้เรียน มีน้ำดื่มที่สะอาด และน้ำพอเพียงในการใช้ในโรงเรียน 
สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และบริเวณโรงเรียนปลอดภัย ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่างๆได้รับการ
ดูแล และพัฒนาให้พร้อมใช้อย่างสม่ำเสมอ ได้รับการดูแลจากชุมชนเป็นอย่างดี 
ดาวดวงที่ 2 คุณภาพผู้เรียน  
ระดับปฐมวัย นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีวินัย รู้บาทหน้าที่ของตัวเอง
ตามวัย รู้จักเคารพสิทธิ์ของผู้อ่ืน มีความคิดรวบยอดทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
ในระดับชั้นที่สูงขึ้น ได้รับการส่งเสริมในการใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ครูส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษในการ
สื่อสารให้เหมาะสมกับวัยระดับ  
ระดับประถมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการสอบ NT ด้านคณิตศาสตร์มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนและสูงกว่า
ระดับประเทศ 7.80 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนโคกงามวิทยาคารมีผลการทดสอบ rt สูง



๓๖ 
 
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ นักเรียนป. 1 -ป. 3 อ่านคำพ้ืนฐานได้ตามระดับชั้น และส่งเสริมการอ่านคำ
พ้ืนฐานด้านภาษาต่างประเทศวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เหมาะสมกับระดับชั้น มีทักษะวิชาลูกเสือสำรองที่
เหมาะสม 
ระดับชั้นมัธยม นักเรียนได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ ทักษะการทำงาน  
ดาวดวงที่ 3 โอกาสทางการศึกษา 
ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนบริการที่ได้รับการศึกษาทุกคน และเข้าถึงบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานเท่าเทียมกัน โรงเรียนโคกงามวิทยาคารส่งเสริมนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับสิทธิ์และ
โอกาสทางการศึกษาโดยมีระบบดูแลช่วยเหลือการจัดหาทุนการช่วยเหลือในด้านต่างๆที่จำเป็นสำหรับนักเรียน 
ดาวดวงที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การนิเทศภายในสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การบริหารชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดาวดวงที่ 5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
โรงเรียนโคกงามวิทยาคารได้กำหนดเอกลักษณ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายและความต้องการของ
ท้องถิ่นโดยมีการโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กดีสู่
ชุมชนโดยเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนคือ ยิ้มง่าย ไหว้งาม  
 เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระยะ ๔  ปี (พ.ศ.๒๕๖3 –พ.ศ.๒๕๖6)  โดยมทีศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

 
วิสัยทัศน์              

       โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  มุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาให้ก้าวไกล ใส่ใจมาตรฐาน เน้นวิชาการ เป็นเลิศ 
เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ให้มีสุนทรียะ ด้าน
ดนตรี ศิลปะ กีฬา โดยการนำเทคโนโลยี ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

พันธกิจ 
 

 ๑.  จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ให้มีความรู้คูคุ่ณธรรม เต็มตามศักยภาพ  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ๒.  จัดกิจกรรมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีมารยาทงาม  และรู้การพัฒนาตนเอง 
 ๓.  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามความถนัดและความต้องการ  ให้มีความชำนาญ             
สู่การประกอบอาชีพ 

  ๔.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



๓๗ 
 

 ๕.  จัดการศึกษาให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมการเรียน                  
การสอน 
 ๖.  ส่งเสริมพัฒนาให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่อ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม 
โรงเรียนน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
 ๗.  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มี
คุณภาพที่ดี 

 ๘.  บริหารจัดการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  พัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
 

เป้าประสงค์ 
 
 ๑.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามหลักสูตรและเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

 ๒.  นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม  เป็นพลเมืองดี  และมีค่านิยม                                 
ที่พึงประสงค์ 

 ๓.  ผู้บริหารและครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนด้วยการบรูณาการหลักปรัชญา 
 ของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔.  ครูใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริงและ
หลากหลายผู้บริหารและคครองมีความพึงพอใจ  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนรูได้รับ
การพัฒนาให้เป็นมืออาชีพปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ๕.  อาคารสถานที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน  บรรยากาศน่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน 
 ๖.  นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจ  และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 
 

กลยุทธ์ 
 
     ๑.)  ให้โอกาสทางการศึกษาครอบคลุมกลุ่มผู้เรียนในเขตบริการ ได้เรียนตามศักยภาพอย่างทั่วถึง 
     ๒.)  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา การศึกษาภาคบังคับพร้อม   
           ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยี  เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
     ๓.)  ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นไทยและวิถีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
     ๔.)  พัฒนาผู้บริหาร  ครูและบุคลกรทางการศึกษาในสังกัด  ด้านทักษะสู่ความเป็นมืออาชีพ 
     ๕.)  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

จุดเน้น 
 

ด้านผู้เรียน 
๑.) ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง      
ภายในและภายนอกโรงเรียน 



๓๘ 
 

๒). พัฒนาการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกการมีระเบียบวินัยในตนเองและเพ่ือส่วนรวมของนักเรียนมากข้ึนเพ่ือ      
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมอย่างยั่งยืน 
๓.) บูรณาการกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สู่ทุกกลุ่ม      
สาระการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (lesson study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach)  
๔.) จัดกิจกรรมเพ่ือสอดแทรกในเรื่องด้านศิลปะ ดนตรี โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมและพัฒนาการฝึกทักษะ      
อย่างต่อเนื่อง 

 ๕.) จัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 ๖.) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างจิตสำนึกให้มีจิตสาธารณะเกิดกับนักเรียนอย่างยั่งยืน 
 
 ด้านครูผู้สอน 

๑.) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการสอนแบบโครงงานการสอนแบบบูรณา      
การในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกชั้นเรียน โดยใช้กระบวนการ PLC  
๒.) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์คิดสังเคราะห์และ      
การประเมินค่า เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้ด้วยนวัตกรรมศึกษาชั้นเรียน (lesson       
study) และวิธีการแบบเปิด (Open approach)   

 ๓.)  ครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมตาม              
               ศักยภาพของแต่ละบุคคล 
 ๔.)  ครูปรับกระบวนการวัดผลประเมินผลให้หลากหลายโดยใช้การประเมินผลจากสภาพจริงเชิง      
               ประจักษ์และการใช้แบบทดสอบออนไลน์ 

๕.)  ครูนำนักเรียนสู่การเรียนรู้นอกห้องเรียนและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้วิถีชุมชนมาเสริม       
ในการจัดการเรียนการสอน 

 ๖.)  ครูสร้างผลงานด้านการจัดการเรียนการสอนให้เกิดกับตนเองและผู้เรียนด้วยเทคโนโลยีและ        
               นวัตกรรมทันสมัยแบบใหม่ ๆ  
 
 ด้านผู้บริหาร 
 ๑.) บริหารจัดการศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานภาคี     
              เครือข่ายจากผู้ปกครอง ชุมชนหรือท้องถิ่น ในการจัดการศึกษา 
 ๒.) นำเทคโนโลยีมาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและทันต่อการใช้งานเร่งด่วน 

๓.) ปรับปรุงระบบการติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือนำข้อมูลไปใช้ในการ      
ปรับปรุงและพัฒนางาน 
๔. สำรวจความต้องการของชุมชนในการจัดการศึกษาหรือการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง     
กับความต้องการของชุมชน 

 ๕. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ     
             การศึกษาของสถานศึกษา 
 



๓๙ 
 
 
 

NITED Model 
N : Needs and Network หมายถึง การศึกษาความต้องการและการสร้างเครือข่าย การพัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ จะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ่งได้แก ่ ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
I : Integrations and Innovation หมายถึง การบูรณาการและการสร้างนวัตกรรม การจัดการองค์กรอย่างเป็น
ระบบโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพ่ือพัฒนาเป็น
องค์กรชั้นนำระดับชาติ เป้นแนวหน้า ประสบผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตามรูปแบบการน้อม
นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
 
T : Technology หมายถึง การใช้เทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายและการขยายเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันใน
รูปแบบของการจัดการความรุู้ (KM) และการทำให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ซึ่งถือว่าเป็น
กระบวนการที่ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่นวัตกรรมสู่สาธารณชน 
 
E  :  Empowerment หมายถึง การสร้างเสริมกำลังใจ กลุ่ม คณะทำงานที่ดีคือการร่วมกันดำเนินงานอย่างเป็น
องค์คณะ เป็นทีมงานแบบบวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชนร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดเป็น
องคาพยพในการขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
D  :  Development  หมายถึง การพัฒนาและปรับปรุง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์กร ทั้งทางด้านการ
บริหาร  ทางวิชาการ  หรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว เพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วน
ใดส่วนหนึ่งออกไป โดยเฉพาะนักเรียนที่เรียนรวมชั้นกับโรงเรียนหลักจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 
R

กรอบแนวคิดในการบริหารจดัการศึกษา โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 



๔๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร ในระยะ  4 ปี ( ๒๕๖3 – ๒๕๖6 ) 
วิสยัทัศน์  โรงเรยีนโคกงามวิทยาคาร  มุ่งมั่นพัฒนางานการศึกษาให้ก้าวไกล ใส่ใจมาตรฐาน เน้นวิชาการ เป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสรมิสุขภาพและ
พัฒนานักเรียนตามศักยภาพ ให้มสีุนทรียะ ด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา โดยการนำเทคโนโลยี ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทกุฝ่าย 
พันธกิจ  ๑. จัดการศึกษาต้ังแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  ให้มีความรู้คู่คุณธรรม เต็มตามศักยภาพ  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
๑. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
จริยธรรมและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ ได้รับการพัฒนา
อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 
 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาการจากผลการ
สอบวัดระดับชาติระดับดี
ขึ้นไป 
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่
พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม
จริยธรรม ตามเกณฑ์ที่
โรงเรียนกำหนดในระดับดี
ขึ้นไป  
๓. ร้อยละของผู้เรียนต่อ
การมีส่วนร่วมในกจิกรรม
ต่างๆของโรงเรียนในระดับ
ดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ
ความเป็นไทยในระดับดีขึ้น
ไป 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุขอนามัยในระดับดีขึ้นไป 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๕ 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการปฏิบัติ
จริงในรูปแบบของการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ไมว่่าจะเป็น กจิกรรม
ค่าย, โครงงาน,การบูรณาการ, 
๒. สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมใน
การจัดการเรียนการสอนทกุรายวิชา 
๓. ส่งเสริมการใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาในการพัฒนาตนเอง 
๔. สร้างความตระหนักถึงอันตราย
ของสิง่เสพติดและอบายมุข 
๕. ฝึกปฏิบัตกิิจกรรมโรงเรียน วิถี
พุทธและโรงเรียนสุจริตอย่างต่อเนื่อง 
๖. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
วันสำคัญ 
๖. ส่งเสริมการออมทรัพย ์

๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาต ิNT 
๓.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับาต ิO-NET 
๔. โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
๕..โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
๖.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
7.โครงการโรงเรียนสุจริต  
8.โครงการสหกรณ์ร้านค้า 
-  กิจกรรมสุขอนามัย  
 - กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 
 - กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
- กิจกรรมวันสำคัญ 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ จัด
การศึกษา ขั้น
พื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ข้อมูลสารสนเทศ 

 
 
 
 
 



๔๑ 
 
พันธกิจ  ๒. จัดกิจกรรมให้เด็กมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ มีมารยาทงาม  และรู้การพัฒนาตนเอง 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปีฐาน เปา้หมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามยั
ที่สมบูรณ์  
มมีารยาทงาม  และเรียนรู้
การพัฒนาตนเอง 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
สุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์ 
ในระดับดีขึ้นไป 
๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
กิริยามารยาทที่ดีงามใน
ระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรู้ 
มีการพัฒนาตนเองในระดับดี
ขึ้นไป 
 
 

๘๐ 
 

 
๘๐ 

 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๘๓ 
 

 
๘๓ 

 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 

 
๘๕ 

 
 

๘๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘๗ 
 

 
๘๗ 

 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 

 
๙๐ 

 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
เน้นการปฏิบัติจริงในรูปแบบ
ของการเรียนรู้ที่หลากหลาย  
๒.ส่งเสริมการดูแลรักษา
สุขภาพอนามัย 
๓. สร้างเครือข่ายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลีย่น
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๔. ใช้ส่ือและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

๑.  โครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ 
๒.โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน เพื่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย 
๓.โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๔.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
- การนเิทศภายใน 
 - การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 - การผลิตสื่อ นวัตกรรม 
งานวิจัย 
 - การประเมินคุณภาพภายใน 
 - รายงานการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา 
- นิทรรศการวิชาการ 
 - การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ 
  - กิจกรรมส่งเสริมการใช้ICT 
 - กิจกรรมทัศนศึกษา 
  - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ ์

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 
พันธกิจที่ ๓ จัดการศึกษาให้ผูเ้รียนได้พัฒนาตนเองตามความถนดัและความต้องการ  ให้มีความชำนาญสู่การประกอบอาชีพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่  ๑  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  
๑.ผู้เรยีนมีการพัฒนาตนเอง
ตามความถนัดและความ
ต้องการ ให้มีความชำนาญสู่
การประกอบอาชพี 

๑. ร้อยละของผู้เรียนมีการ
พัฒนาตนเองตามความถนัด
ของตนเอง 
ระดับดีขึ้นไป 
๒.ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะ 
ความชำนาญในการทำงาน
เพื่อเตรียมพร้อมสู่การ
ประกอบอาชีพ 

๖๐ 
 
 
 

๖๐ 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 

๘๐ 
 
 
 

๗๕ 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 

๙๐ 
 
 
 

๙๐ 

๑.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม 
พัฒนาผู้เรียนตามความถนัด
และความสนใจของผู้เรียน 
๒.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ
ทำงานและการประกอบ
อาชีพ 

๑.โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 
๒.โครงการส่งเสริมการอ่าน 
๓.โครงการนิเทศภายใน 
๔.โครงการสถานศึกษาสีขาว 
๕.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๖.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๗.โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ 
๘.โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดำร ิ
๙.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
- กิจกรรมการวัดประเมินผล 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - กิจกรรมชุมนุม สาธารณะ 
 - กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
 - กิจกรรมประชาธิปไตย 
 - กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
 - กิจกรรมการปฐมนิเทศ 
 - กิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ 
- การวิเคราะห์ผู้เรียน 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-คร/ูบุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 
พันธกิจ  ๔. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสถานศึกษาให้เกดิประโยชน์สงูสุด 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่  ๒  เสริมสร้างการนำหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
๑. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ได้จริง
และได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนใน
การนำหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้    
ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของการมีส่วน
ร่วมในโครงการและ
กิจกรรมของผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตามระบบในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่
ได้รบัทุนการศึกษาพัฒนา
ชีวิต 
 
 

๖๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 

๘๐ 

๗๐ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๘๕ 

๗๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 

๙๐ 

๘๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๙๕ 

๘๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๑๐๐ 

๑.ส่งเสรมิ สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้
หลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาอยา่งต่อเนื่อง 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาระบบ
การดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
๔. จัดหาทุนการศึกษา
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการการส่งเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
๒.โครงการศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
๓.โครงการสหกรณ์โรงเรียน 
๔.โครงการโรงเรียนคุณธรรม 
๕.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
 - กิจกรรมการเยี่ยมบา้นนักเรียน  
- กิจกรรมห้องเรียน/สถานศึกษาสี
ขาว 
- โรงเรียนปลอดขยะ/ธนาคารขยะ 
- กิจกรรมการจัดหาและมอบ
ทุนการศึกษา 
 
 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 
พันธกิจ  ๕  จัดการศึกษาให้ชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมนำภูมิปญัญาทอ้งถิ่นมาใช้จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่  ๓  เสริมสรา้งการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้มีสว่นเกีย่วข้อง 
๑. ชุมชนและองค์กรตา่งๆทุก
ภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา 
 

๑. ร้อยละของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาของผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง 
๓.ร้อยละของการนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

๗๐ 
 
 
 

๗๕ 
 
 

๗๕ 

๘๐ 
 
 
 

๘๐ 
 
 

๘๐ 

๙๐ 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๘๕ 

๑๐๐ 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๙๐ 

๑๐๐ 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๕ 

๑. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาทุกภาคส่วน 
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดู
งาน เพื่อพัฒนาการจัด
การศึกษา 
๓. ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา
การศึกษา 
๔.จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
การนำภูมปิัญญาทอ้งถิ่นมา
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
ความสัมพันธก์ับชุมชน 
๒.โครงการบริหารโรงเรียนโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
๓.โครงการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพือ่
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษา 
 - การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 - การจัดทำแผนปฏิบัตกิาร
ประจำป ี
 - การประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ภาคี ๔ ฝา่ย 
 - การประชุมสมาคมผู้ปกครอง
และคร ู
- การประชุมผู้ปกครอง 
-กิจกรรมระดมทรัพยากรเพือ่
พัฒนาการศึกษา 
 - การจัดหา ระดมทรัพยากร  
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน 
 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ข้อมูล
สารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาใหโ้รงเรียนมีบรรยากาศท่ีอื้อต่อการเรียนรู้  และจัดสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสม โรงเรยีนน่าดู  น่าอยู่  น่าเรยีน 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่  ๓  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑.พัฒนาให้โรงเรียนมี
บรรยากาศที่อือ้ต่อการเรียนรู้  
และจัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสม โรงเรียนน่าดู  น่า
อยู่  น่าเรียน 

๑.ร้อยละของผู้เรียนมีความ
พึงพอใจในบรรยากาศที่
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู ้

๗๕ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑.จัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
๒.จัดบรรยากาศห้องเรียนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓.จัดกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู ้

๑.โครงการนิเทศภายใน 
๒.โครงการโครงการอบรมศึกษาดู
งาน 
๓.โครงการโรงเรียนสะอาด 
สิง่แวดล้อมดีชีวีมีสุข 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
และประปา 
- ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน/
อาคารประกอบ/ ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ 
 - หอ้งเรียนสะอาด น่าอยู่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๔๖ 
 
พันธกิจ ๗ ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  เพือ่ร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนและนักเรยีนให้มีคุณภาพท่ีด ี

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่  ๔  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 
๑. การสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  
เพื่อร่วมมือกันพัฒนา
โรงเรียนและนักเรียนให้มี
คุณภาพที่ดี 
 

๑.  ร้อยละของความสำเร็จ
ของโครงการ ส่งเสริม
ความสัมพันธก์ับชุมชน
แผนปฏิบัติการประจำปีใน
ระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน 
๓. ร้อยละของความพึง
พอใจต่อการบริหารจัด
การศึกษาของชุมชน 
 

๗๕ 
 
 
 
 

 
๘๐ 

 
 

๗๐ 
 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๘๕ 
 
 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

๑.ส่งเสริม สนับสนุนการ
ดำเนินงานตามแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
๒. สร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของ
ชุมชน 
๓. แลกเปลีย่นเรียนรู้ ศึกษาดู
งาน เพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.โครงการความสัมพันธก์ับ
ชุมชน 
๒.โครงการพัฒนาระบบโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
กิจกรรมการเยีย่มบา้น 
กิจกรรมระดมทุนพัฒนา
การศึกษา  ผ้าป่าโรงเรียน 
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา 
กิจกรรมวันสำคัญ 
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
  

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-คร/ูบุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ข้อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๗ 
 
พันธกิจ ๘. บริหารจัดการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ  พัฒนาโรงเรียนสูม่าตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ปีฐาน เป้าหมาย 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ทรัพยากร/
งบประมาณ ๒๕๖2 ๒๕๖3 ๒๕๖4 ๒๕๖5 ๒๕๖6 

กลยุทธ์ที่  ๕  ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการพัฒนาและ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๒. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนรู้ 
 

๑.  ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ที่
ได้รับการพัฒนา 
๒.  ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
จัดการเรยีนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
๓. ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
๔. ร้อยละของครูและ
บุคลากรที่เข้ารับการอบรม
พัฒนา 
 

๘๐ 
 
 

๗๕ 
 
 
 

๗๐ 
 
 
 
 
 

๘๐ 

๙๐ 
 
 

๘๕ 
 
 
 

๘๐ 
 
 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๕ 
 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑๐๐ 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 
 
 
 

๑๐๐ 

๑.จัดกิจกรรมประชุม อบรม 
สัมมนา พัฒนาบุคลากรในจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  
๒. ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้
๓. สร้างเครือข่ายการจัดการ
เรียนการสอน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๔. ใช้ส่ือและนวัตกรรมทาง
การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
๕. จัดหาครูในสาขาทีข่าด
แคลน และวิทยากรภูมิปัญญา  
 
 
 

๑.โครงการนิเทศภายใน 
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจยัในชั้นเรียน 
 ๓.โครงการอบรรม ศึกษา ดูงาน
ประชุม อบรม สัมมนา 
 - ศึกษาดูงานแลกเปลีย่นเรียนรู ้
 - ทะเบยีนประวัต ิ
 - ความดีความชอบ 
 - เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ 
- วิทยากรภูมิปัญญาด้านดนตรี 
 - จัดหาครูและบุคลากรในสาขาที่
ขาดแคลน  
 
 
 
 
 

-งบอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายการ   
จัดการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
-วิทยากร 
-ครู/บุคลากร 
-วัสดุอุปกรณ์ 
-เทคโนโลย ี
-อาคารสถานที ่ 
-ข้อมูล
สารสนเทศ 



๔๘ 
 

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ  
แผนงาน  บริหารงานวิชาการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายวิชาการ 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 

๑.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา      
ขัน้พื้นฐาน 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ 
คิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาในระดับดี  
ขึ้นไป 
๓. รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความสามารถในการ 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับดี 
ขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้าทาง 
การเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีขึ้น
ไป 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 
ระดับดีขึ้นไป 

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

๑.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่ได้รับการพัฒนา 
๒.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๓.ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู ้
 

๓. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานทั่วไป หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายงานบริหารทั่วไป/กิจการนักเรียน 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 
๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ ได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม 
ตามศักยภาพ 
 

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่พัฒนาตนเองให้มี
คุณธรรมจริยธรรม ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
ในระดับ 
ดีขึน้ไป  
๓. ร้อยละของผู้เรียนต่อการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆของโรงเรียนในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทยในระดับดีขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขอนามัยในระดับดีขึ้น
ไป 

๒. ผู้เรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปใช้ได้จริงและได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนในการนำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้   ในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในโครงการและ
กิจกรรมของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
ตามระบบในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับทุนการศึกษา 
พัฒนาชีวิต 

๓. การบริหารจัดการศึกษาเป็นไปตามระเบียบ 
แบบแผน  มีคุณธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วม 
รบัผิดชอบ และคุ้มค่า 
 

๑.  ร้อยละของความสำเร็จของโครงการ 
กิจกรรมตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และแผนปฏิบัติการประจำปีในระดับดีขึ้นไป 
๒. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๓. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๔. ชุมชนและองค์กรต่างๆทุกภาคส่วน  มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา 
 

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๒. ร้อยละของความพึงพอใจต่อการบริหาร 
จัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 



๕๐ 
 

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน  บริหารงานบุคคล หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายงานบริหารบุคคล 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

๑.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่ได้รับการพัฒนา 
๒.  ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู ้
 

๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

สาระสำคัญของแผนงานและโครงการ 
แผนงาน บริหารงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ฝ่ายงานบริหารงบประมาณ 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 
 

เป้าประสงค์ / วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดผลสำเร็จ 
๑. จัดสรร  ควบคุมตรวจสอบ การใช้จ่าย
งบประมาณได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์และ
ลำดับความสำคัญ 

๑. ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงานโครงการ 
๒. ร้อยละของการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ 
๓. รายงานการใช้งบประมาณ 

๒. บริหารทรัพยากร  พัสดุ ครุภัณฑ์ได้ถูกต้อง 
ตามระเบียบและงบประมาณที่กำหนด 

๑. ร้อยละของการลงทะเบียน บันทึก รายงาน
พัสดุ ครุภัณฑ์ประจำปีถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
ตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม แผนงาน 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน เพื่อความพร้อมสมบูรณ์
ตามวัย 
 - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 - ค่ายภาษาอังกฤษปฐมวัย 
 - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 
 - กิจกรรมครูผู้พัฒนา 

๑. ร้อยละของพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามมาตรฐานการศึกษาในระดับดี 
ขึ้นไป 
๒. รอ้ยละของความพึงพอใจ 
ของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษา 
ในระดับดีขึ้นไป 

 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๒.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ๘ กลุม่สาระ 
 - กิจกรรมเรียนพิเศษ 
 - กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
 - กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
 - กิจกรรมการสอนตามหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 
ผลการสอบวัดระดบัชาติระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 



๕๓ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๓.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ NT 
 - นิทรรศการวิชาการ 
 - การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ 
 - การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
 - กิจกรรมส่งเสริมการใช้ICT 
  - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 - กิจกรรมการวัดประเมินผล 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - กิจกรรมเวทีคนเก่ง 
 - กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
 - กิจกรรมการเรียนการสอน 
 - กิจกรรมการตวิข้อสอบ 
 
 
 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ในระดับดีขึ้นไป 
๓. รอ้ยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป 
๕. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 
ผลการสอบวัดระดบัชาติระดับดีขึน้ไป 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๔.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
การทดสอบระดับชาติ O-NET 
 - นิทรรศการวิชาการ 
 - การเข้าร่วมแข่งขันวิชาการ 
 - การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 
 - กิจกรรมการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
 - กิจกรรมการวัดประเมินผล 
 - กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
 - กิจกรรมการแข่งขันงาน
มหกรรมความสามารถทาง
ศิลปหัตถกรรมวิชาการ และ
เทคโนโลยี 

๑.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการอ่าน การเขียน 
การสื่อสารและการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ระดับชั้นในระดับดีขึ้นไป 
๒.  ร้อยละของผู้เรียนที่มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์   
คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
ในระดับดีขึ้นไป 
๓. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความก้าวหน้า
ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป 
๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและพัฒนาการจาก 
ผลการสอบวัดระดบัชาติระดับดีขึ้นไป 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๔ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๕.  โครงการส่งเสริมการอ่าน 
 - กิจกรรมห้องสมุด 
 - กิจกรรมยอดนักอ่าน 
 - กิจกรรมยอดนักเล่านิทาน 
 - กิจกรรมประกวดเรียงความ 
 - กิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกคน 
 -กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 

๑. ร้อยละของการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมการอ่านใน
ระดบัดีขึน้ไป 
๒. สถิติการใช้ห้องสมุดของนักเรียน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๖.  โครงการนิเทศภายใน 
 - กิจกรรมการเยี่ยมชั้นเรียน 
 - กิจกรรมการสังเกตการณ์สอน 
 - กิจกรรมการทดสอบระหว่าง
ภาคเรียน 
 - กิจกรรมให้คำปรึกษา 
 - กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน 
 - กิจกรรมการศึกษา ดูงาน  
ดูนิทรรศการ 
 - กิจกรรมการสัมมนาผลการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ร้อยละของบุคลากรในโรงเรียน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้ระดับ
ดีขึ้นไป 
๒.  ร้อยละของสถานศึกษาจัด
การศึกษาได้บรรลุเป้าหมายในระดับดี
ขึ้นไป 
๓. รอ้ยละของผู้เรียนและผู้ปกครอง
และชุมชนพึงพอใจผลการจัด
การศึกษาในระดับดีขึ้นไป 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 
 

 
 



๕๕ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๘.  โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น 
 - กิจกรรมประชุมชี้แจง 
- กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร 
 - กิจกรรมวิเคราะห์หลักสูตร 
 - กิจกรรมประเมินการใช้
หลักสูตร 

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่มี
ความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑  
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ   

ครแูละ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๙.  โครงการรับ - จ่าย
งบประมาณ 
 - กิจกรรมวางแผนการพัฒนา 
 - กิจกรรมบันทึกการเบิก   - จ่าย
งบประมาณ 
 - กิจกรรมจัดทำบัญชีรายรับ – 
รายจ่ายเป็นระบบ 
 - กิจกรรมรายงานผล 
  

๑. การรับ – จา่ยเงินงบประมาณ
เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
๒.  การรับ – จ่ายเงินงบประมาณมี
ความปลอดภัย 
๓.  การรับ – จ่ายเงินงบประมาณ 
ตรงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 

๑๐.  โครงการจดัซื้อวัสดุครุภัณฑ์ 
 - สำรวจความต้องการใช้วัสดุ
ครุภัณฑใ์นการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
 - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ
ครุภัณฑ ์            
 - จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ 
 - บันทึกการเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ 
 - บันทึกผลการดำเนินงานเสนอ   
 - ประเมินผลการดำเนินงาน                         
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ ์                         
ตรงตามความต้องการ 
๒  ครูและนักเรียนมีวัสดุ – อุปกรณ์ 
ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
๓. การจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
ตรงตามเป้าหมาย 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 
 

 
 



๕๖ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑๑.  โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การวิจัยในชั้นเรียน 
 - กิจกรรมวางแผนการพัฒนา 
- กิจกรรมส่งบุคลากรเข้าอบรม
หลักสูตรการวิจัย   
- กิจกรรมครูดำเนินการจัดทำสื่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้              
และดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน 
 - กิจกรรมนิเทศติดตามและ
ประเมินผล 
 - กิจกรรมรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

๑. บุคลากรครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้
ความสามารถด้านการวิจัย  และ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการ
สอน 
๒.บุคลากรครูร้อยละ ๗๕  มีสื่อ 
นวัตกรรมการเรียนการสอนอย่างน้อย 
๑ ชิ้น  ในแต่ละกลุ่มสาระ 
๓. บุคลากรครูมีงานวิจัยในชั้นเรียน
อย่างน้อย๑ ชิ้นต่อภาคเรียน 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๑๒.  โครงการอบรมและศึกษาดู
งาน 
 - กิจกรรมวางแผนการพัฒนา 
 - กิจกรรมอบรม/สัมมนาทาง
วิชาการ 
 - กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
 - กิจกรรมนิเทศติดตาม
ประเมินผล 
  

๑.  ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ 
๒.  ครูมีเจตคติท่ีดตี่อวิชาชีพครู 
๓.  ครูมีความมุ่งมั่นในการแสวงหา
ความรู้ 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 

๑๓.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการศึกษา 
 - เสนอโครงการ 
 - ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 - ดำเนินการตามแผน 
 - นิเทศติดตามและประเมินผล 
  
 
 

๑. คณะกรรมการสถานศึกษาเกิด
ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ 
๒  เกิดความร่วมมืออันดี  มี
ความสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างครู บุคลากร 
และคณะกรรมการสถานศึกษา                         
๓. คณะกรรมการสถานศึกษามีขวัญ
และกำลังใจ 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 
 

 
 



๕๗ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑๔.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 ๑)  กิจกรรมบริการอนามัย
โรงเรียน 
  ๒)  กิจกรรมการแปรงฟัน                               
  ๓)  กิจกรรมออกกำลังกาย กีฬา 
นันทนาการ 
  ๔)  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีใน
โรงเรียน 
  ๕)  กิจกรรมอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนม 
   ๖)  กจิกรรมการตรวจสุขภาพ 
   ๗)  กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด 

๑. นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพ  และออกกำลังกาย
สม่ำเสมอ     
๒.นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีน้ำหนัก  
ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
๓. นักเรียนร้อยละ ๗๕  ป้องกันและ
หลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ 
๔. นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีผลงานจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  
กีฬาตามจินตนาการ                               

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๑๕.  โครงการโรงเรียนสุจริต 
 - ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน 
-การจัดค่ายเยาวชนคนดีของ
แผ่นดิน 
 - กิจกรรมโรงเรียนน่าดู  น่าอยู่  
น่าเรียน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนา
โรงเรียน 
 -สวดมนต์ทุกวันศุกร์ 
-อบรมพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ 
ICT 
-พัฒนาความรู้และทักษะพื้นฐาน           
ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียน 
การสอน 
 - กิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ 
 - โครงการเศรษฐกิจพอเพียงฯ 
 - ประชุมผู้ปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 
 
 
 
 

๑. นักเรียนมีความรู้ทักษะ                     
การป้องการทุจริตสามารถ                  
ในการเผยแพร่ความรู้  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ในโรงเรียนเครือข่ายชุมชนใน
สังคม 
๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาลในสถานศึกษา                
“ป้องกันการทุจริต” 
๓. นักเรียนมีความกล้าหาญ                
ทางจริยธรรม  นักเรียนมี                 
ความชำนาญในการใช้เครื่องมือเพ่ือ
การเรียนรู้ได้  และมีทักษะ               
ในการพัฒนาชีวิตที่มั่นคง                  
อยู่อย่างพอเพียง 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 



๕๘ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑๖.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ 
 -กิจกรรมให้ความรู้ป้องกันยาเสพ
ติด โทษทางกฎหมาย ทักษะชีวิต 
-กิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำ
ต้านภัยยาเสพติด 
-กิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยา
เสพติด 
-กิจกรรมอบรมให้ความรู้สร้าง
ภมูิคุ้มกันภัยจากสื่อลามกอนาจาร 
การพนัน และเกมออนไลน์ 
-กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
-กิจกรรมเดินรณรงค์ตา้นยาเสพ
ติด 
 

๑.โรงเรียนปลอดจากปัญหายาเสพติด 
๒.โรงเรียนปลอดจากสื่อลามกอนาจาร 
๓.โรงเรียนปลอดจากการเล่นการพนัน 
๔.โรงเรียนปลอดจากเหตุการณ์
ทะเลาะวิวาท 
๕.นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีส่วนร่วมใน
การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อันตรายจากยาเสพติด สื่อลามก
อนาจาร การพนันและการทะเลาะ
วิวาท 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จดัสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๑๗.โครงการรงเรียนวิถีพุทธ 
-กิจกรรมในแต่ละวัน  
-กิจกรรมน้องไหว้พ่ี  
-กิจกรรมปฏิบัติสัมพันธ์  
-กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์  
-กิจกรรมกล่าวคำพิจารณาอาหาร              
ก่อนการรับประทานกลางวัน  
-กิจกรรมกลุ่มรับผิดชอบการทำ
ความสะอาดบริเวณโรงเรียนและ
ในห้องต่างๆ  
-กิจกรรมบันทึกความดี  
-เข้าแถวเพื่อรับบริการอาหาร
กลางวันและอ่ืน ๆ  
-ครสูอนสอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรมโดยการบูรณาการเข้ากับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  
-การปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน                  
ของนักเรียน  ได้แก่  เคารพพ่อแม่              
ก่อนมาโรงเรียนและกลับถึงบ้าน               
แจ้งของสูญหายประจำวัน 

-ชุมชนร้อยละ ๗๕ เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมวิถีพุทธของโรงเรียน  
-นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติกิจกรรมวิถีพุทธ  
-นักเรียนมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
คุณธรรม ๙ ประการ                          
-นักเรยีนรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และ
สานึกในความเป็นไทย   

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 
 



๕๙ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
-กิจกรรมประจำสัปดาห์  
-กิจกรรมสวดมนต์  สรภัญญะ                  
ทุกวันพระ  
-กิจกรรมสมาทานศีล  
-กิจกรรมการเรียนการสอนพุทธ
ศาสนากับพระครู  
-อาราธนาศีล  อาราธนาธรรม  
-อาราธนาพระปริตร  
-คณะครูและนักเรียนแต่งกายชุด
ขาว ทุกวันพระ 
-กิจกรรมส่งเสริมให้ครูและชุมชน
ร่วมกันปลูกฝังคุณธรรม  
จริยธรรมนักเรียน  น้อมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างต่อเนื่อง   
-กิจกรรม 
-กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
 

 ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๑๘.โครงการคุณธรรม 
-กิจกรรมผลผลิตนวัตกรรม
สร้างสรรค์คนดี 
-กิจกรรมค่ายยุวชนคนคุณธรรม 
-กิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน 
-กิจกรรมครอบครัวที่สาม 

-โรงเรียนมีอุดมการณ์คุณธรรมในการ
พัฒนาโรงเรียนคณุธรรม 
- โรงเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
ด้านความพอเพียง          
- โรงเรียนมีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้าน
คุณธรรม  
-โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 



๖๐ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๑๙. โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ 
- กิจกรรมการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
- กิจกรรมอบรมลูกเสือคุณธรรม 
- กิจกรรมอบรมลูกเสือ
ประชาธิปไตย 
- กิจกรรมอบรมลูกเสือต่อต้านยา
เสพติด 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีทักษะลูกเสือ
เพ่ิมข้ึน 
๒.ร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมของหน่วยลูกเสือ ๓ D 
๓.  บุคลากรทุกคนมีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการของลูกและ
สามารถจัดมวลประสบการณ์ของ
ลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๒๐.โครงการส่งเสริมสถานศึกษา
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ 
- การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
- การปลูกต้นมะนาว 
- การปลูกผักสวนครัว 
- การออมทรัพย์ 

๑.  นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕  มี
ความรู้ในการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่และ
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
๒.  นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕  มี
ความรู้ในการปลูกผักสวนครัว  ปลูก
มะนาวและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้ 
๓.  นักเรียนในโรงเรียนร้อยละ ๗๕  มี
นิสัยประหยัดอดออม  และใช้ชีวิต
แบบพอเพียงได้ 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๒๑.โครงการศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
-กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งวันสำคญัทางศาสนา 
-กิจกรรมการแต่งกายชุดขาววัน
พระ 
-กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

๑. โรงเรียนมีความตระหนักน้อมนำ
ศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ  และ
จัดการเรียนการสอน 
๒. นักเรียน  ครู  ผู้บริหารร้อยละ  ๗๕  
สามารถน้อมนำองค์ความรู้  โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  สู่การ
เพาะบ่มอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง  
และเปน็แบบอย่างที่ดีขยายผลสู่สังคม 
 
 
 
 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 



๖๑ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๒๒. โครงการสหกรณ์โรงเรยีน 
- กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
- กิจกรรมจัดกิจกรรมร้านค้า 
- กิจกรรมอประเมินโครงการ 
- กิจกรรมถอดบทเรียน 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีความรู้และ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ 
๒. คณะครูและนักเรียนตลอดจน
ชุมชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง  ร้อยละ ๗๕ 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

๒๓.โครงการโรงเรียนสะอาด 
สิ่งแวดล้อมดี ชีวีมีสุข 
-กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 
-จัดสวนหย่อม 
-ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
-จัดสภาพแวดล้อมภายใน
ห้องเรียน 
-ทาสีอาคารเรียนอาคารประกอบ 
 

๑.นักเรียนร้อยละ ๗๕  มีความพึง
พอใจในสภาพแวดล้อมของโรงเรียน 
๒. ห้องเรียนมีบรรยากาศสวยงาม  
น่าดู  น่าอยู ่และนา่เรียนทุกชั้นเรียน 
๓. ภูมิทัศน์สวยงาม  อาคารเรียนและ
อาคารประกอบอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานและมีสีสันสวยงาม   

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ทีเ่สนอ 

๒๔.โครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียน
รายบุคคล 
-จัดกิจกรรมเสริมความต้องการ                 
หรือความถนัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ และได้ทำกิจกรรมเสริม
ตามความถนัด 
๒. นักเรียนร้อยละ ๗๕ มีผลการเรียน
ดีขึ้น 

ครแูละ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จดัสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 

 



๖๒ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๒๕. โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
- กำหนดขอบเขตแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบและ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนตาม
โครงสร้าง การบริหาร   
 - มอบหมายงานและความ
รบัผิดชอบตามบทบาทหน้าที่   
- ปรับทิศทางการบริหาร
สถานศกึษาให้สอดคล้องกับ  
กลยุทธ์และจุดเน้น  ตลอดจน
มาตรฐานการศึกษา ของ สพฐ. 
สพป.นม. เขต ๗ และสถานศึกษา 
- กำหนดกลยุทธ์และการ
ดำเนินการเพ่ือการบรรลุ 
ความสำเร็จตามทิศทางที่กำหนด 
 - กำหนดเป้าหมายความสำเร็จใน
ที่ดำเนนิงาน 
 - จัดประชุมชี้แจงบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน 
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง  
- ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่าง
น้อยภาคเรียนละ  ๑  ครั้ง 
 - ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามขอบเขต บทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง 
 - นำผลการประเมินมาใช้ในการ
สร้างแรงจูงใจ  และ การพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร 
 
 
 

๑. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
แก่บุคลากรครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน และทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ในการบริหารจัดการศึกษาร้อย
ละ ๗๕ 
๒. บุคลากรครู  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ที่เสนอ 



๖๓ 
 

โครงการ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
๒๖. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน 
และโรงเรียน 
 - ดำเนินการตามแผนการจัด
กิจกรรมเสียงตามสายในหมู่บ้าน
เขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียน 
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน คณะครู  นักเรียน  
ร่วมกันทำบุญ  และบำเพ็ญ
ประโยชน์ในวันสำคัญ                 
ทางศาสนา 
- 
 
 

๑.  ผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และชุมชน  มีคุณธรรม จริยธรรมที่
ยั่งยืน  และปฏิบัติตามศาสนบัญญัติ
อย่างเคร่งครัด  และอยู่ในสังคมอย่าง
มีความสุข  
๒.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ชุมชน และโรงเรียน  มีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรม                 
วันสำคัญทางศาสนา 
๓. คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะ
ครูได้ศึกษาดูงาน  เพ่ือนำความรูที่
ได้มาพัฒนาโรงเรียนต่อไป                
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ครูและ
บุคลากร 
ตามคำสั่ง
มอบหมาย 

พิจารณา
จัดสรรตาม
รายละเอียด
ของการจัด
กิจกรรม 
ทีเ่สนอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / แผนปฏิบัติราชการ  
โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

แผนงานวิชาการ      
๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ                       
ทั้ง ๔ ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย   

นางสาวสุภาพร 
นามเชียงใต้ 

    

๒. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์             
ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ 

นางสาวถนอมจิต 
โคตระบุตร 

    

๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์                   
การทดสอบระดับชาติ (NT)                   

นางธันยพร มีทา     

๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์                  
การทดสอบระดับชาติ (O-net) 

นางสาวถนอมจิต 
โคตระบุตร 

    

๕. โครงการส่งเสริมการอ่าน นางสาวกัญญา
ภัค สุนะมาลยั 

    

๖. โครงการนิเทศภายใน                              นางสาวถนอมจิต 
โคตระบุตร 

    

๗. โครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   

นางสาวถนอมจิต 
โคตระบุตร 

    

๘. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
และหลักสูตรท้องถิ่น 

นางสาวถนอมจิต 
โคตระบุตร 

    

แผนงานบริหารงบประมาณ      
๙. โครงการรับ-จ่ายเงินงบประมาณ นายบรรจง 

ราชสีห์ 
 

    

๑๐. โครงการจัดซื้อวัสดุ – ครุภัณฑ์ นายไพโรจน ์ 
ยิ่งยืน 

    

 
 
 
 
 



๖๕ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จัดสรร

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

อ่ืนๆ 

แผนงานบริหารบุคคล      
๑๑. โครงการพัฒนาบุคลากร   ด้านการทำ
วิจัยในชั้นเรียน 

นางธันยพร มีทา 
 

    

๑๒. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน นางสาวถนอมจิต 
โคตระบุตร 

    

๑๓. โครงการพัฒนาศักยภาพ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการศึกษา 

นางศิริพรรษา 
โชคช่วยพัฒนา
กิจ 

    

แผนงานบริหารทั่วไป      
๑๔. โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ                  นางพนมพร 

นามกุล 
    

๑๕. โครงการโรงเรียนสุจริต นายไพโรจน ์ 
ยิ่งยืน 

    

๑๖. โครงการสถานศึกษาสีขาว นายไพโรจน ์ 
ยิ่งยืน 

    

๑๗. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ นายไพโรจน ์ 
ยิ่งยืน 

    

๑๘. โครงการคุณธรรม นายบรรจง  
ราชสีห์ 

    

๑๙. โครงการโรงเรียนวิถีลูกเสือ นางสาวสุภาพร 
นามเชียงใต้ 
 

    

๒๐. โครงการส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริ 

นายณัฐพงษ์  
โสพุฒอ่อน 

    

๒๑. โครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

นายณัฐพงษ์  
โสพุฒอ่อน 

    

๒๒. โครงการสหกรณ์โรงเรียน นายณัฐพงษ์  
โสพุฒอ่อน 

    

๒๓. โครงการโรงเรียนสะอาด  สิ่งแวดล้อมดี  
ชีวีมีสุข                        

นายไพโรจน ์ 
ยิ่งยืน 

    

 
 
 
 



๖๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  
ที่  ๒๗ /๒๕๖3 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3-๒๕๖6 
----------------------------------- 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๔๒ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการสำคัญในการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน หมวดที่ ๖  มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น    
เพ่ือให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร  จึง
ได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖3 – ๒๕๖6 โดยมีการระดมความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง   และเพ่ือให้การ
ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ    
๑. นายบุญฤทธิ์ สินอยู่  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ที่ปรึกษา 
๒. นายสินสมุทร ทัดทาน  ประธานกรรมการสถานศึกษา ที่ปรึกษา 

หน้าที่  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ  อำนวยความสะดวกตลอดจนให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต่อการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

2. คณะกรรมการดำเนินการ   
๑. นายบรรจง ราชสีห ์  คร ูคศ.3       ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวถนอมจิต โคตระบุตร คร ูคศ.๓   กรรมการ 
๓. นายไพโรจน์ ยิ่งยืน  คร ูคศ.2   กรรมการ 
๔. นางธันยพร มีทา   คร ูคศ.1   กรรมการ  
5. นายณัฐพงษ์ โสพุฒอ่อน  คร ูคศ.2   กรรมการ   
6. นางสาวกัญญาภัค สุนะมาลัย ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
7.นางสาวอภิชญา ปินตา  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
8. นางสาวสุภาวินี หาญปีย ์  ครธูุรการ   กรรมการ  

      9. นางศิริพรรษา โชคช่วยพัฒนากิจ ครู คศ.2            กรรมการและเลขานุการ       

หน้าท่ี  ศึกษานโยบายหน่วยงานตน้สังกัดและทีเ่กี่ยวข้อง ทบทวน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และเป้าประสงค์  
ของโรงเรียนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาของสถานศกึษาตามนโยบายในระยะ ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๖3-๒๕๖6)        

              ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้มอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ  
สั่ง  ณ  วันที่    ๑๙  เดือน เมษายน   พ.ศ. ๒๕๖3 

 ( นายบุญฤทธิ์ สินอยู่ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกงามวิทยาคาร 



๖๘ 
 

 


