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      ๑.๙ แผนงาน/โครงการทีด่าํเนนิการ 
            ๑) แผนงาน/โครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 

โครงการ เป้าหมายทีต่ั้งไว้ งบประมาณ ผลการดําเนนิการ 
1.การพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

1.การจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงได้
คุณภาพมาตรฐานปฐมวัย
ระดับชาติ 
2.มีการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนระดับปฐมวัยในโรงเรียน
บ้านแก่งเกลี้ยงให้มีคุณภาพมาก
ขึ้น 
3.นักเรียนมีวัสดุที่ส่งเสริม
พัฒนาการในมุมประสบการณ์
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเหมาะสม
และเพียงพอ 

5,000 ๑. นักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา 
สังคม และอารมณ์ทุกคน  
๒. การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยงมี
คุณภาพและมาตรฐานมากขึ้น   
๓. ครูมีสื่อ นวัตกรรม  การจัดการ
เรียนรู้ได้เต็มศักยภาพของผู้เรียน 
 

2.ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

1.ครูทุกคนจัดการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน 
2.นักเรียนทุกคน ได้บรรลุ
จุดประสงค์ มผีลสมัฤทธ์ิทีสู่งขึ้น 

10,000 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
2.ครูมีความรู้ความสามารถจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
 
 

3.การส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

1.นักเรียน  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาทุกคน ได้ร่วม
กิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 
2.โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง สร้าง
เวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน 
และนําเสนอผลงานของนักเรียน
ในทุกๆ ด้าน 
3.นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วม
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ     

20,000 1.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
2.ครูมีความรู้ความสามารถจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 
3.นักเรียน ครแูละบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับโอกาสในการ
แสดงความสามารถในการเขา้ร่วม
แข่งขันในระดับเขตพ้ืนที่ และ
ระดับภาค 
 

4.แก้ปัญหาการอ่านไม่
ออก เขียนไม่ได้ 

1.นักเรียนที่มปัีญหาด้านการอ่าน 
การเขียนได้รับการแก้ไขปัญหา  
2.คณะครูมีความกระตือรือร้นใน
การพัฒนานักเรียนกลุ่มทีม่ีปัญหา
การอ่านและการเขียน 
3.นักเรียนกลุม่เป้าหมายมีความ
มั่นใจในการเรียน 

10,000 คณะครูมีความรู้ความเข้าใจถึง
ความสามารถการอ่าน การเขียน
ของนักเรียน  สามารถแก้ปัญหา
หรือพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองได้   
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  ๑) แผนงาน/โครงการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน (ต่อ) 
โครงการ เป้าหมายทีต่ั้งไว้ งบประมาณ ผลการดําเนนิการ 

5.การฝึกทักษะการงาน
อาชีพ 

1.นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความสามารถ มีทักษะ และ
ประสบการณ์ในงานอาชีพที่
หลากหลาย 
2.นักเรียนมีความรู้ด้านอาชีพ  
สามารถนําความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

10,000 คณะครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะเก่ียวกับการวิจัย จนสามารถ
ใช้กระบวนการวิจัย 
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้    
 

 
             ๒) แผนงาน/โครงการพฒันาคณุภาพคร ู

โครงการ เป้าหมายทีต่ั้งไว้ งบประมาณ ผลการดําเนนิการ 
1.การผลิตสื่อการเรียน
การสอนและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 

1.บุคลากรครรู้อยละ 100 เข้า
ร่วมดําเนินการผลิตสื่อการเรยีน
การสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา2.ครูทุกคนมสีื่อการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพ จดั
กิจกรรมการเรยีนรู้ให้นักเรียนได้
เต็มตามศักยภาพ 

20,000 1.สื่อการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กับความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิน่ 
2.ครูมีความรู้  ความสามารถใน
การผลิตสื่อเรยีนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 
3.นักเรียนมาความรู้เพ่ิมขึ้นจาก
สื่อการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ครผูลิต 

2.พัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษาและ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1.คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และคณะกรรมการ
สถานศึกษาทกุคน ได้รับการ
พัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.บุคลากรในโรงเรียน และ
คณะกรรมการสถานศึกษาทกุคน 
มีความรู้ความสามารถและนาํ
ความรู้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

20,000 1.การดําเนินงานของบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันตาม
กําหนดเวลา 
2.การดําเนินงานของบุคลากรใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ 
3.คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ สามารถส่งเสริม สนับสนุน
การบริหารจัดการของโรงเรียนได้ 

3.ส่งเสริมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ 

1.นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหา 
จึงเกิดความม่ันใจในการเรียน มี
ความกระตือรือร้นในด้านการ
เรียน    
2.ครูมีความเขา้ใจปัญหาของ
นักเรียน และให้ความสําคัญของ
ปัญหาเพ่ือนําไปทําการวิจัย 

10,000 คณะครูมีความรู้ความเข้าใจและ
ทักษะเก่ียวกับการวิจัย จน
สามารถใช้กระบวนการวิจัย 
ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองได้    
 



รายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒                                    ห น้ า  | ๓๔ 

๓) แผนงาน/โครงการพฒันาดา้นอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม 
โครงการ เป้าหมายทีต่ั้งไว้ งบประมาณ ผลการดําเนนิการ 

1.พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา 

1.ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการศึกษา สามารถ
ขับเคลื่อน ขยายผล และเกิด
ความย่ังยืน  
2.คณะครู และนักเรียนทุกคน มี
อุปนิสัยพอเพียง สามารถเป็น
แบบอย่าง และถ่ายทอด ขยาย
ผลไปยังผู้อ่ืนได้  

2,000 1.คณะครู และนักเรียนทุกคน มี
อุปนิสัยพอเพียง สามารถถ่ายทอด
ไปยังผู้อ่ืนได้ 
2.คณะครู และนักเรียนสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้ 
3.ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้าน
การศึกษา โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 
มีความย่ังยืน เป็นแบบอย่าง 
ขับเคลื่อนขยายผลอย่างย่ังยืน 

2.ปรับปรุง พัฒนา 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

1.อาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนได้รับการปรับปรุง 
พัฒนาให้มีความปลอดภัย           
และเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
2.สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์น่าดู 
น่าอยู่ น่าเรียน อาคารสถานที่
เพียงพอ เหมาะสมและปลอดภัย 

20,000 1.สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของ
โรงเรียน น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
2.อาคารสถานที่เพียงพอ มั่นคง 
ปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

3.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 1.บุคลากรในโรงเรียนและ
นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง
ทุกคน มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
2.ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน 
ผู้นําองค์กรท้องถิ่น กรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมอืใน
การดําเนินการตามโครงการ 

5,000 1.นักเรียนบุคลากรในโรงเรียน  ได้
เรียนรู้วิถีชีวิตในการสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
2.โรงเรียนได้รับประโยชน์จาก
ผู้ปกครองและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วน
ร่วมระดมความคิด ระดมทรัพยากร
และปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
พัฒนาโรงเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
3.ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชน
ได้รับความรู้เก่ียวกับสุขภาพ
อนามัยเพ่ือนําไปปฏิบัติให้เกิด
ทักษะการดูแลสุขภาพที่ทันสมัย 
4.ชุมชน  สังคม และประเทศชาติ
จะพัฒนาก้าวไกล  โดยมีพ้ืนฐานที่
แข็งแกร่ง เพราะประชากรมีการ
รักษาสุขภาพที่ดี 
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๓) แผนงาน/โครงการพฒันาดา้นอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อม (ต่อ) 
 

โครงการ เป้าหมายทีต่ั้งไว้ งบประมาณ ผลการดําเนนิการ 
4.ปรับปรุง พัฒนาวง
ดนตรีโปงลางสืบสาน
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.นักเรียนสามารถปฏิบัติเครื่อง
ดนตรี ไทย  (วงโปงลาง )  สอด
ป ร ะ ส า น ร่ ว ม กั บ ก า ร แ ส ด ง
นาฏศิลป์ไทยภาคอีสานได้อย่าง
สุนทรีและสวยงาม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม
ของโรงเรียนบ้านทับก่ีและชุมชน
สืบไป 
2.นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อ
กิจกรรมการพัฒนาจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาไทยของภาคอีสาน 
3.โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง เป็น
ศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและมี
สื่อการสอน เครื่องดนตรีที่
หลากหลาย 

15,000 1.นักเรียนในโรงเรียนตระหนักถึง
ความสําคัญและความจําเป็นของ
การอนุรักษ์นาฏศิลป์พ้ืนเมือง 
2.นักเรียนมีความอดทนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่
ยุ่งเก่ียวและห่างไกลยาเสพติด 
3.นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ
ทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย
พ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรม
ประจําภาคที่เป็นการละเล่น
พ้ืนบ้านให้คงอยู่และมีจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคอีสาน    
4.โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และมีสื่อ
ดนตรีที่หลากหลายและเป็นศูนย์
การเรียนรู้ของชุมชน 
5.นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนางาน สร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จนสามารถปฏิบัติ
สร้างสรรค์งานดนตรีไทย และการ
แสดงนาฏศิลป์ ศิลปวัฒนธรรม
ประจําชาติสืบต่อไป 
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๔) แผนงาน/โครงการพฒันาระบบบรหิารจัดการของสถานศึกษา 
โครงการ เป้าหมายทีต่ั้งไว้ งบประมาณ ผลการดําเนนิการ 

1.ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  

1.บุคลากรครรู้อยละ  100  
เข้าร่วมดําเนินการปรับปรุง
และพัฒนาหลกัสูตร 
2.หลักสูตรสถานศึกษามี
คุณภาพ  สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
กับความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 

10,000 1.หลักสูตรมคีณุภาพ  สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น 
2.ครูมีความรู้  ความสามารถใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
และจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ  

2.การนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

บุคลากรครูร้อยละ 100 
ได้รับการนิเทศ และเป็นผู้
นิเทศที่มีประสทิธิภาพ 
 

5,000 1.ครูมีความรู้ความสามารถตาม
คุณลักษณะครูมืออาชีพ 
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็ม
ศักยภาพมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ที่หลักสูตรกําหนด ดี  เก่ง  
มีสุข 
 

3.พัฒนาระบบการประกัน
ภายในสถานศึกษา 

1.นักเรียนโรงเรียนบ้านแก่ง
เกลี้ยงทุกคนได้รับการพัฒนา
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 
2.นักเรียนในโรงเรียนบ้านแก่ง
เกลี้ยงทุกคน  มีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย  จิตใจ  และ
สติปัญญา โดยนักเรียนต้องมี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ที่กําหนด 

5,000 1.การดําเนินงานด้านประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษามีการ
ดําเนินงานอย่างเป็นระบบ และ
เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 
2.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้น 
 

4.พัฒนา ปรับปรุงระบบงาน
การเงินและพัสดุ 

โรงเรียนได้รับการปรับปรุง
การบริหารงานพัสดุ  จัดเก็บ  
จําหน่าย  ลงทะเบียนได้
ถูกต้องตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตร ี

5,000 โรงเรียนมีระบบงานพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างให้ถกูต้อง  
สามารถตรวจสอบได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


