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ส่วนน ำ 
 
ประวตัิควำมเป็นมำ 
 

                    โรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินท่าหิน เดิมช่ือวา่โรงเรียนบา้นบึงฉิม  ตั้งอยูบ่า้น
บึงฉิม  ต าบลพระลบั   อ าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  ซ่ึงนกัเรียนจากบา้นบึงฉิมและบา้นบึงเนียมเขา้เรียน
ร่วมกนั  ต่อมา  พ.ศ. 2497  ไดย้า้ยมาตั้งท่ีโรงเรียนบา้นบึงเนียม  โดยไดรั้บบริจาคท่ีดิน จากชาวบา้น  ไดแ้ก่ 
นายเมา้   แสนค า  นายพิมพ์     มาซา นายป้ัง   สมบติั  นายจ่อย    สารภกัดี   นายแดง     ค าบา   และนายดี   
บุตตะชา    มีพื้นท่ีทั้งหมด   5  ไร่    78  ตารางวา 
 พ.ศ. 2497    คณะครู    ชาวบา้นไดร่้วมกนับริจาคเงิน  รวม  13,121.55   บาท  ท าการ ก่อสร้าง
อาคารเรียนหลงัแรก และไดรั้บงบประมาณจากทางราชการอีก    10,000    บาท   สร้างอาคารแบบ ป. 1 ฉ.   
จ านวน    2     หอ้งเรียน 
 ปัจจุบันมีอำคำรเรียน    4   หลงั    จ ำนวน    20    ห้อง      ปิดสอน     3     ระดับ  คือ 
 1.  ระดบัก่อนประถมศึกษา                                          จ านวน       3     หอ้งเรียน 
 2.  ระดบัประถมศึกษา                                       จ  านวน       6     หอ้งเรียน 
 3.  ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้            จ  านวน       3    หอ้งเรียน 
 
ปรัชญำของโรงเรียน   
 เรียนดี มีคุณธรรม น าประชาธิปไตย พลานามยัสมบูรณ์ 
 
สีประจ ำโรงเรียน  
 ขาว-แดง 
 *  สีขาว  -  ความบริสุทธ์ิ  ความดี 
 *  สีแดง  -  ความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์
 
อกัษรย่อโรงเรียน 

*  บ.น. 
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วสัิยทัศน์   
 
ภายในปี 2563 โรงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ จดัการศึกษาเพื่อพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน ดว้ยนวตักรรมศึกษา

ชั้นเรียน  ( Lesson Study) และ Open Approach  ใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลกัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนน้การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดเ้สีย  (Stakeholders) และด าเนินการตามโครงการโรงเรียนประชา
รัฐ  และวถีิความพอเพียงตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พนัธกจิ  

1.  จดัการศึกษาเพื่อใหน้กัเรียนมี คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา   
2.   มีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ โดยใช ้

นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน ( Lesson Study) และ Open Approach    
3.  จดัการศึกษาใหผู้เ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 
4.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รู ไดพ้ฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้สู่การเป็นครู มืออาชีพดว้ย 

นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน   ( Lesson Study)  
5. ส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วร่วม ประสานความร่วมมือระหวา่ง โรงเรียน  ผูป้กครอง   

ชุมชน  เพื่อร่วมกนัพฒันาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ   

6.  สถานศึกษาจดัหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การใชภ้าษาเพื่อการส่ือสารสู่ 
ประชาคมอาเซียน   

7.  สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
8. สถานศึกษามีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9. พฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
10. คงอตัลกัษณ์ผูเ้รียนดา้นการไหวท่ี้ถูกตอ้งสวยงาม 

 
เป้ำหมำย   

เพื่อใหส้ามารถด าเนินการตามวิสัยทศัน์และภารกิจท่ีก าหนด   จึงไดร่้วมกนัก าหนดเป้าหมายให ้
เกิดข้ึนไวด้งัน้ี 

1.  ผูเ้รียนมีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา   
      2. สถานศึกษามีการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้ความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ โดย
ใช ้นวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน  ( Lesson Study) และ Open Approach    
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      3. ผูเ้รียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตรสถานศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4. ครู ไดพ้ฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้สู่การเป็นครูมืออาชีพดว้ยนวตักรรมการศึกษาชั้นเรียน   

( Lesson Study) 
       5. สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือระหวา่ง โรงเรียน ผูป้กครอง  ชุมชน  เพื่อ
ร่วมกนัพฒันาสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ   
       6. สถานศึกษามีหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน้การใชภ้าษาเพ่ือการส่ือสารสู่ประชาคมอาเซียน   
       7  ผูเ้รียนมีการพฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพ 

       8.  สถานศึกษามีการส่งเสริมใหส้ถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       9. สถานศึกษามีคุณภาพสถานศึกษาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      10. ผูเ้รียนมีอตัลกัษณ์ดา้นการไหวท่ี้ถูกตอ้งสวยงาม 

 
กลยุทธ์  (STRATITIC 
.   

1. พฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
2. พฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 
3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. ส่งเสริมอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาใหโ้ดดเด่น 
5. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 
 

อตัลกัษณ์ 
 
 ไหวส้วยรวยเสน่ห์ 
 
เอกลกัษณ์ 
 

รูปแบบการบริหารงานทางวิชาการโดยใชน้วตักรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)และวธีิการ
แบบเปิด (Open Approach) ในโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินท่าหิน   
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ควำมน ำ 
 

เพื่อให้การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน  ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
ไดมี้ความสอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาการ  เพื่อ
สร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคล ชุมชนและ
สังคมไทย  ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการแข่งขนัและร่วมมือยา่งสร้างสรรคใ์นสังคมไทยและสังคมโลก ปลูกฝัง
ให้ผูเ้รียนเกิดจิตส านึกในความเป็นไทย  มีระเบียบวินัย  ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมัน่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และแกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2  พ.ศ. 2545 

จากการวิจยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ 6 ปีท่ีผา่นมา (ส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2546 ก., /2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.; ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547; ส านกั
ผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล , 2548; สุวิมล    ว่องวาณิช และนงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2547; Nutravong, 
2002; Kittisunthorn, 2003) พบว่า หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 มีจุดดีหลายประการ 
เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทางการศึกษาท าให้ทอ้งถ่ินและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาท
ส าคญัในการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน และมีแนวคิด  และหลกัการในการ
ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองค์รวมอย่างชดัเจน อย่างไรก็ตาม  ผลการศึกษาดงักล่าวยงัไดส้ะทอ้นให้
เห็นถึงประเด็นท่ีเป็นปัญหาและความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลกัสูตร 
กระบวนการน าหลกัสูตรสู่การปฏิบติั และผลผลิตท่ีเกิดจากการใชห้ลกัสูตร ไดแ้ก่ ปัญหาความสับสนของผู ้
ปฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระและผล
การเรียนรู้ ท่ีคาดหวงัไวม้าก ท าให้เกิดปัญหาหลกัสูตรแน่น  การวดัและประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน 
ส่งผลต่อปัญหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปัญหา
คุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้  ดา้นทกัษะความสามารถและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคซ่ึ์งยงัไม่เป็นท่ีน่า
พอใจ  

นอกจากนั้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ไดช้ี้ใหเ้ห็นถึง
ความจ าเป็นในการปรับเปล่ียนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให ้มีคุณธรรม และมีความรอบ
รู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้ งด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการ
เปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมัน่คง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและ
เยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น
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ในการด ารงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยัง่ยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2549)  ซ่ึงแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้
สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  
สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมโลก
ไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   
  จากขอ้คน้พบในการศึกษาวิจยัและติดตามผลการใช้หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2544 ท่ีผา่นมา  ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี  10 เก่ียวกบัแนวทาง
การพฒันาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 จึง
เกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  เพื่อน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสม ชดัเจน ทั้งเป้าหมายของหลกัสูตรใน
การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา โดยไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์ หลกัการ  จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน คุณลกัษณะอนั
พึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อใชเ้ป็นทิศทางในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา เพื่อใช้จดักิจกรรม
การเรียนการสอนในแต่ละระดบั  นอกจากนั้นไดก้ าหนดโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
ในแต่ละชั้นปีไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษา อีกทั้งมีกระบวนการวดัและประเมินผลผูเ้รียน เกณฑ์การจบ
การศึกษาแต่ละระดบั และเอกสารแสดงหลกัฐานทางการศึกษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้ 
และมีความชดัเจนต่อการน าไปปฏิบติั 
 เอกสารหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551(ปรับปรุง 2561)  ของโรงเรียนบา้นบึง
เนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน น้ี จดัท าข้ึนส าหรับใชใ้นโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  เพื่อพฒันานักเรียนของโรงเรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้มีคุณภาพดา้นความรู้ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวติในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และ
แสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต    

โครงสร้างเวลาเรียนและค าอธิบายรายวิชาของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ทุกชั้นและทุกภาคเรียน            
ท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารหลกัสูตรน้ี จะช่วยท าให้โรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกระดบั  เห็นถึงความ
ตอ้งการในการท่ีจะพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ีชัดเจนตลอดแนว  ซ่ึงจะสามารถช่วยให้โรงเรียนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเกิดความชดัเจนเร่ืองการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแกปั้ญหาการเทียบโอน
ระหวา่งสถานศึกษา   

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีคาดหวงัได้  ก็ด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจาก ผูบ้ริหารและนักวิชาการใน
กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  คณะครู  ชุมชน และครอบครัว ไดร่้วมกนัรับผิดชอบท างานร่วมกนัอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ข เพื่อ
พฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดไว ้

ฉะนั้น อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 12 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีมติเห็นชอบให้ใช้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  โรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน จึง
ประกาศใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ดงัน้ี 

1. ในปีการศึกษา 2553 จะใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1 

2.    ปีการศึกษา 2554 จะใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6 และมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ 2 
 3.   ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นตน้ไป จะใชห้ลกัสูตรสถานศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ทุกชั้นเรียน 
           4   ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาบูรณาการอาเซียน ฉบบัปรับปรุง 2558 
โดยสอดแทรกลงในแต่ละภลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
          5.   ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2561  โดย ไดมี้การปรับ 
มาตรฐานและตวัช้ีวดั ในรายวชิาวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในปีการศึกษาน้ีเร่ิมใช ้ใน
ระดบัชั้น ป.1 ป. 4 และ ม.1 
           6.   ปีการศึกษา  2563  โรงเรียนไดจ้ดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2563  โดย ไดมี้การ
ปรับ มาตรฐานและตวัช้ีวดั ในรายวชิาวทิยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และสาระภูมิศาสตร์ ในปีการศึกษาใช้
หลกัสูตรสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง 2561   ครบทุกระดบัชั้น
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หลกักำร 

หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงัน้ี 
              1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ 
เป็นเป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้ ทกัษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 
  2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

4. เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้ เวลาและการจดัการ
เรียนรู้ 

5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั  ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
 

จุดหมำย 

             หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1   มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข   มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ  
และประกอบอาชีพ   จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียน  เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี 

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินยัและปฏิบติั
ตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  2. มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหาการใชเ้ทคโนโลย ี และมีทกัษะ
ชีวติ  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
4.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวถีิชีวติและ           

การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย   การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม และอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข     
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สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค์ 

 ในการพฒันาผูเ้รียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  มุ่งเนน้พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด  ซ่ึงจะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ดงัน้ี 

 สมรรถนะส ำคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  มุ่งใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 
 1.   ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำร   เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกัเหตุผลและ
ความถูกตอ้ง ตลอดจนการเลือกใชว้ิธีการส่ือสาร ท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
 2.   ควำมสำมำรถในกำรคิด    เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  3.   ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ท่ีเผชิญได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสมบนพื้นฐานของหลกัเหตุผล คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ต่อ
ตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
 4.   ควำมสำมำรถในกำรใช้ทกัษะชีวติ   เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใชใ้น
การด าเนินชีวติประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน และการอยูร่่วมกนั
ในสังคมดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม การปรับตวัใหท้นักบัการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการรู้จกั
หลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พงึประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

5.   ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช ้เทคโนโลยดีา้นต่าง ๆ 
และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ การส่ือสารการ
ท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ 

เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไทยอยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองและพลโลก  ดงัน้ี 
 1.  รักชาติ  ศาสน์    กษตัริย ์
 2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต 
 3.   มีวนิยั 
 4.  ใฝ่เรียนรู้ 
 5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง  
 6.  มุ่งมัน่ในการท างาน 
 7.  รักความเป็นไทย 
 8.  มีจิตสาธารณะ 
 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
  

การพฒันาผูเ้รียนให้เกิดความสมดุล ตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา หลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1  จึงก าหนดใหผู้เ้รียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี  
          1.    ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร์ 
3. วทิยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันา

คุณภาพผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิงท่ีผูเ้รียนพึงรู้  ปฏิบติัได ้ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมท่ี
พึงประสงค์เม่ือจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยงัเป็นกลไกส าคญัในการ
ขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะทอ้นให้ทราบวา่ตอ้งการอะไร จะ
สอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้ งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ
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การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก   ซ่ึงรวมถึงการ
ทดสอบระดบัเขตพื้นท่ี 

การศึกษา และการทดสอบระดบัชาติ ระบบการตรวจสอบเพื่อประกนัคุณภาพดงักล่าวเป็นส่ิง
ส าคญัท่ีช่วยสะทอ้นภาพการจดัการศึกษาวา่สามารถพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้
ก าหนดเพียงใด 
 

กจิกรรมพฒันำผู้เรียน 

 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มุ่งให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอยา่งรอบดา้นเพื่อความ
เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผูมี้ศีลธรรม จริยธรรม 
มีระเบียบวนิยั  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจดัการตนเองได ้และ
อยูร่่วมกบัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข  

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. กจิกรรมแนะแนว  

     เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผูเ้รียนใหรู้้จกัตนเอง รู้รักษส่ิ์งแวดลอ้ม สามารถคิด
ตดัสินใจ คิดแกปั้ญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวติทั้งดา้นการเรียน และอาชีพ สามารถปรับตนได้
อยา่งเหมาะสม นอกจากน้ียงัช่วยใหค้รูรู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน ทั้งยงัเป็นกิจกรรมท่ีช่วยเหลือและให้
ค  าปรึกษาแก่ผูป้กครองในการมีส่วนร่วมพฒันาผูเ้รียน  
 2.  กจิกรรมนักเรียน 
  เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งพฒันาความมีระเบียบวินยั ความเป็นผูน้ าผูต้ามท่ีดี ความรับผิดชอบ  การท างาน
ร่วมกนั การรู้จกัแก้ปัญหา  การตดัสินใจท่ีเหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปันกนั   เอ้ืออาทร 
และสมานฉันท์  โดยจดัให้สอดคล้องกบัความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเ้รียน ให้ได้
ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและ
ปรับปรุงการท างาน เนน้การท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ตามความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวฒิุภาวะของ
ผูเ้รียน บริบทของสถานศึกษาและทอ้งถ่ิน กิจกรรมนกัเรียนประกอบดว้ย 

     2.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาด ผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ และนกัศึกษาวชิาทหาร   
     2.2  กิจกรรมชุมนุม ชมรม  
3. กจิกรรมเพ่ือสังคมและสำธำรณประโยชน์  
เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนบ าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ินตาม

ความสนใจในลกัษณะอาสาสมคัร เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพฒันาต่าง ๆ  กิจกรรมสร้างสรรคส์ังคม  
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ระดับกำรศึกษำ 
หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  จดัระดบัการศึกษาเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 
 1. ระดับประถมศึกษำ (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) การศึกษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศึกษา
ภาคบงัคบั มุ่งเนน้ทกัษะพื้นฐานดา้นการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทกัษะการคิดพื้นฐาน การติดต่อ 
ส่ือสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพื้นฐานความเป็นมนุษย ์การพฒันาคุณภาพชีวติอยา่งสมบูรณ์
และสมดุลทั้งในดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและวฒันธรรม โดยเนน้จดัการเรียนรู้แบบบูรณา
การ  

2. ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บงัคบั มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้ ารวจความถนดัและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพฒันาบุคลิกภาพส่วน
ตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และคิดแกปั้ญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มีทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้งด้าน
ความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใชเ้ป็นพื้นฐานในการประกอบ
อาชีพหรือการศึกษาต่อ     

กำรจัดเวลำเรียน 

  หลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบา้นบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหินส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1   ไดก้  าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต ่าส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
และกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ดงัน้ี  
 1. ระดบัชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6) จดัเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวนั
ละไม่เกิน 5 ชัว่โมง  
 2. ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3)  จดัเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียน            
วนัละไม่เกิน 6 ชัว่โมง คิดน ้าหนกัของรายวิชาท่ีเรียนเป็นหน่วยกิต ใชเ้กณฑ ์ 40  ชัว่โมงต่อภาคเรียน 
 
 
 
 
 
 
 


