
๙ 
 

สว่นที ่๓ 

การด าเนินงาน                          

             โรงเรียนบ้านหนองขามแสบงเป็นโรงเรียนประชารัฐ  ได้ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

หรือแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาโรงเรียน โดยผู้อ านวยการโรงเรียนได้ประชุมวางแผนการท างานโดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรค ของโรงเรียน  น าไปสู่การจัดท า

แผนปฏิบัติการ ด าเนินงานตามแผน มีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามบริบทของโรงเรียนประชารัฐ ดังนี้               

                     

๓.๑ การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกบัคณุภาพทางการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสทิธภิาพการบรหิาร     

     จดัการสถานศึกษาและการเปดิเผยข้อมลูตามหลักธรรมาภบิาล 

              โรงเรียนได้รับการสนับสนุนด้านสื่อเทคโนโลยีตามโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพ้ืนฐานและ

การพัฒนาผู้น า ได้รับระบบ/อุปกรณ์ ICT และ สื่อเพ่ือการศึกษา โดย true  ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เต็มที่ โรงเรียนจัดท าโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

ก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทุกกระบวนการ โดยมีการนิเทศ ก ากับ

ติดตามการด าเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง                                    

 
         กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความพึงพอใจ ชื่นชม  

ก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 



๑๐ 
 

 

                 

              โรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโรงเรียน 

ผ่านเว็บไซต์ www.nkb.ac.th  หนังสือพิมพ์มติชน  หนังสือพิมพ์บ้านเมือง  หนังสือ OBEC ONLINE สพป.

มหาสารคาม เขต ๑ 

                  

                  

         

 

 

 



๑๑ 
 

การจดัการแหลง่เรยีนรู้ 

                 โรงเรียนได้ด าเนิน การวางแผนการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน โดยการมีส่วน

ร่วมของคณะครูและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ประสานขอความร่วมมือวิทยากรภายนอก มาช่วยสอนวิชาชีพแก่นักเรียน 

เช่น นางค าพัน  สิงลี ให้ความรู้เรื่อง พืชสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร นอกจากนั้นยังมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้

นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติด้วยตนเอง ประกอบด้วย ปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ ปลูกผักปลอดสารพิษ   

แปลงสาธิตการปลูกชะพลู ปลูกเห็ด เลี้ยงหมู  เลี้ยงกบ เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในบ่อดิน ฯลฯ              

 
ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๑ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

 

  

 



๑๒ 
 

๓.๒ การพฒันาหลกัสูตรตน้แบบกระบวนการเรยีนรู ้การประเมินผลกจิกรรมส่งเสรมิดา้นคณุธรรม  

จติสาธารณะ และด้านการสือ่สารภาษาองักฤษ 

                งานวิชาการเป็นงานหลักท่ีโรงเรียนได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมุ่งเน้นการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้มากท่ีสุด ด้วย

เจตนารมณ์ที่จะให้การด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน 

ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเป็นปัจจัยส าคัญท าให้โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหาร

และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปัจจัย

เกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

                โรงเรียนบ้านหนองขามแสบงใช้หลักสตูรสถานศึกษาที่ยึดหลักสูตรแกนกลาง ของ สพฐ. 

มีโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามนโยบาย (เม่ือรวมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ชม.แล้วระดับประถมไม่

เกิน ๑๐๐๐ ขม. มัธยม ๑๒๐๐ ชม.  ร.ร ประชารัฐเพ่ิมเวลาเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  ชั้น ป.

๑-๓ จาก  ๔๐ ชั่วโมงต่อปี  เป็น ๒๐๐  ชั่วโมงต่อปี  ฯลฯ ) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  จัดรูปแบบ

การเรียนการสอนของ รร.ที่ด าเนินงานอยู่ตามปกติเสริมด้วยรูปแบบของสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรมสพฐ. โดยมีการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

อาทิ คุณธรรม จิตสาธารณะ วินัย ในทุกกลุ่มสาระ ส่งเสริมรายวิชาภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

ภาษาอังกฤษในทุกชั้นปี  โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมโครงงานคุณธรรม  น านักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม   

ค่ายภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

กิจกรรมโครงงานคุณธรรม 

    

    

    

 

 

 



๑๔ 
 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM Education) 

   

ขวดน้ าเลี้ยงปลาแรงดันอากาศ 

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา พลังงานเสียง  

 

กิจกรรมสะเต็มศึกษา กับดักหนู 



๑๕ 
 

    

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ดอกไม้หลากสี 

                               

                

                                         กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ 

                     

 

 



๑๖ 
 

 ๓.๓  การพฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษา คร ูและการมสีว่นรว่มของชมุชน 

              การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการด้านการบริหารบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย  

ระเบียบ  เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล โรงเรียนได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ โดยได้ส่ง

บุคลากรเข้าอบรม  ทั้งในเรียนการพัฒนาการเรียนการสอน  สื่อเทคโนโลยี  คุณธรรม จริยธรรม  และการบริหาร

จัดการ  ประกอบด้วยกิจกรรมต่อไปนี้                     

                   ๓.๓.๑ กิจกรรมการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน และกิจกรรมพัฒนาระบบนิเทศภายใน 

                         โรงเรียนส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และ

คณะครูมีการประชุมวางแผนในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 

อบรมการจัดการเรียนรู้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

 ณ โรงเรียนวัดท่าเรือ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 

 

                                      ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

 

 

 



๑๗ 
 

 

     

 

                   ศึกษาดูงานโครงการพ่อหลวงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 

            

อบรมปฏิบัติการเพ่ือสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและ 

การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่และการเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน  

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 



๑๘ 
 

 

 

  

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน 

 
          อบรมพัฒนาครูการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา  

     

  อบรมครูต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

 



๑๙ 
 

       ๓.๓.๒ การจัดท ามาตรฐานและภาระงานส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 

               โรงเรียนได้มีการจัดโครงสร้างการบริหาร การปฏิบัติหน้าที่ราชการ และกรอบภาระงานในหน้าที่ โดย 

มีค าสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างเป็นระบบ ให้รับผิดชอบสอนตามวิชาเอกและตามความถนัด มอบหมายงาน

พิเศษตามความสามารถของบุคคล ท าให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวสูง พัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เต็มตาม

ศักยภาพ 

                

               

                

 

 

 

 



๒๐ 
 

           ๓.๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและภาระงาน 

                    โรงเรียน ไดก้ าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายตามค าสั่งการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากรจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นภาคเรียนและ

จัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเมื่อสิ้นปีการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

          ๓.๓.๔ การจัดสวัสดกิารให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

                   โรงเรียนได้ด าเนินการจัดสวัสดิการแก่บุคลากร เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรมีการท าผลงานเพ่ือความก้าวหน้าในวิชาชีพ  ให้ขวัญก าลังใจในวันคล้ายวันเกิด ฯลฯ 

 

 

 

 

 

                       

                             ภาพ: ผู้อ านวยการโรงเรียนร่วมแสดงความยินดีมอบเข็มและเกียรติบัตร 

                         และเป็นก าลังใจ/เป็นที่ปรึกษาโครงงานอาชีพของนักเรียนและคุณครูผู้รับผิดชอบ      

 

ภาพ: ผู้อ านวยการโรงเรียนมอบของขวัญวันคล้ายวันเกิด 

และ ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 


