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สวนท่ี 1 
บทนำ 

1.   ขอมูลท่ัวไป    
 1.1  ประวัติสถานศึกษา 

โรงเรียนบานบึงแกตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี   7  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2483  เปนโรงเรียนบำรงุ 
นายอำเภอ  โดยอาศัยศาลาวัดเปนสถานท่ีศึกษา   จนถึงวันท่ี  9  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2501 คณะ
ครู   คณะสงฆ  ชาวบานบึงแก   พรอมดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดชวยกันสรางเปน
โรงเรียนเอกเทศชั่วคราวข้ึนท่ีท่ีดินของโรงเรียนในปจจุบัน  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล   ตำบลสำราญ   
ตั้งท่ีวัดทรายบึงสำราญ  บานบึงแก  โดยมีนายทองพูน   ศรีอีสาน   เปนครูใหญ   

- พ.ศ.2485  นายหนู    ศรีคำมวน   ยายมาดำรงตำแหนงครูใหญ 
- พ.ศ.2490  นายมานพ    หลาจันทรดา   ยายมาดำรงตำแหนงครูใหญ 
- พ.ศ.2508  นายลิขิต   อุนผาง   ยายมาดำรงตำแหนงครูใหญ 
- พ.ศ.2520  นายสุรพงษ โฉมสุภาพ ไดรับคำสั่งแตงตั้งเปนครูใหญแทนนายลิขิต  อุนผาง  

ท่ีเกษียณอายุราชการ 
- พ.ศ.2526 นายชัยยศ   ภูหนองโอง     ไดยายมาดำรงตำแหนงครูใหญแทน นายสุรพงษ  

โฉมสุภาพ ที่ลาออก และไดรับการปรับปรุงการกำหนดตำแหนงเปนอาจารยใหญ  และผูอำนวยการ
โรงเรียนจนกระท่ังเกษียณอายุราชการ   เม่ือวันท่ี  30   กันยายน  2546 

- พ.ศ.2546  นายไสล    คำพิทูรย   ไดยายมาดำรงตำแหนงอาจารยใหญ   และปรับเปลี่ยน
ชื่อตำแหนงเปนผูอำนวยการโรงเรียน   ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  พ.ศ.2547  เมื่อวันที่ 19  พฤษภาคม   2548  ไดยายไปดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรียนบานปาเหลื่อม 

- พ.ศ.2548  ดร.สิทธิพล    อาจอินทร   ไดยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน  และ
ลาออกจากราชการ เม่ือวันท่ี  1  มิถุนายน  2551  

- พ.ศ.2551  นายสุริยา  ธะนะคำมา  ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 
วันที่ 19  พฤศจิกายน  2555   นายสุริยา  ธะนะคำมา  ยายไปดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรยีน
บานโคกสีโคกเปย 

- วันที ่ 19  พฤศจิกายน 2555 นายรัฐศักดิ ์   ส ุทธ ิสมพงษ  ยายมาดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ  ยายไปดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงเนียมบึงใครนุนทาหิน 

- วันที ่ 10  พฤศจิกายน  2564 นายรัฐศักดิ ์   ส ุทธ ิสมพงษ  ย ายมาดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรยีนบานบึงแก  จนถึงปจจุบัน 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ปจจุบันบานบึงแกมี 2 หมูบาน ไดแก หมูที ่ ๔ และหมู ๑๔
ประชากรประมาณ   90% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว เปนตน 
ซ่ึงในแตละครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยท้ังปคอนขางสูงเนื่องจากมีน้ำใชทำการเกษตรตลอดท้ังป ดินมีความ
อุดมสมบูรณ ด านสังคมของชุมชนบานบึงแก ทั ้งสองหมู บ านมีความเขมแข็ง สามัคคีก ันดี             
ที่ตั้งภูมิศาสตรของหมูบานมีความเหมาะสมอยางยิ่ง  ประชากรของชุมชนยึดหมั่นในขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามอยางเครงครัด มีความอบอุนและอยูกันอยางมีความสุข 



๒ 
 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนบานบึงแก  เปดทำการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ ๑ ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปที่ ๖  โดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับ
ปรับปรุง ๒๕๖๐)  และมีโครงสรางในการบริหารงาน ๔ ฝาย ไดแก ฝายบริหารวิชาการ  ฝายบริหาร
งบประมาณ  ฝายบริหารงานบุคคล  และฝายบริหารทั่วไป  ซึ่งโครงสรางของแตละฝายสอดคลองกับ
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสูสถานศึกษา ที่ระบุไวในกฎกระทรวง 
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  
 1.2  ท่ีตั้ง                หมูท่ี  4   ตำบลโนนทอน  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   รหัสไปรษณีย  40000 
 พ้ืนท่ีท้ังหมด    35   ไร    2   งาน    37.9   ตารางวา    

e-mail         bbkschool@hotmail.com 
 website  http://school.kkzone1.go.th/buengkae 
 
 
2. ขอมูลนักเรียนปการศึกษา 2565   ( วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 ) 
             จำนวนนักเรียนท้ังหมด............101........คน 

• เพศชาย    จำนวน...........64..........คน   
• เพศหญิง  จำนวน.........37..........คน 

2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

 
ช้ัน 

จำนวนนักเรียน(คน) 
จำนวน

หองเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 4 5 9 1 
อนุบาล 2 3 2 5 1 
อนุบาล 3 5 4 9 1 

รวม 12 11 23 3 
ประถมศึกษาปท่ี 1 3 6 9 1 
ประถมศึกษาปท่ี 2 5 2 7 1 
ประถมศึกษาปท่ี 3 5 11 16 1 
ประถมศึกษาปท่ี 4 17 3 20 1 
ประถมศึกษาปท่ี 5 11 3 14 1 
ประถมศึกษาปท่ี 6 11 1 12 1 

รวม 52 26 78 6 
รวมท้ังสิ้น 64 37 101 9 

 

 

 

 

mailto:bbkschool@hotmail.com
http://school.kkzone1.go.th/buengkae
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2.2  จำนวนนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ   

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเปนรอยละของจำนวน

นักเรียนท้ังหมด 
1. นักเรียนท่ีมีความบกพรองเรียนรวม   18 33.33  
2. นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ    7 7.00 
3. นักเรียนปญญาเลิศ  - - 
4. 
 

นักเรียนท่ีตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ   
(ยากจน, ดอยโอกาส ฯลฯ)          

98 98.00 

3.  ขอมูลบุคลากร  ปการศึกษา 2565 ( วันท่ี 10 มิถุนายน 2565 ) 

       บุคลากรท้ังหมด...........11...........คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉล่ีย ประสบการณใน
ตำแหนง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ต่ำ
กวา 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูง
กวา   
ป.ตรี 

นอย
กวา     

30  ป 

30 –
50 

มาก 
กวา 

50  ป 

นอย
กวา 
10 
ป 

10 – 
20 

มาก 
กวา 
20 
ป 

ผูอำนวยการ   1 - - - 1 - - 1 - - 1 
รองผูอำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ขาราชการครู 1 4 - 4 1 - 2 3 2 - 3 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจาง/ 
พ่ีเลี้ยง 

- 3 - 3 - 1 2 - 3 - - 

นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - 1 - 1 - - 
อ่ืน ๆ    - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 

รวม 3 8 1 8 2 1 6 4 7 - 4 

หมายเหตุ   จำนวนครูผูสอนปฐมวัย......1.........คน 
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4.ขอมูลบุคลากร  
4.1 ครูประจำการ 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ(ป) ตำแหนง/ 

วิทยฐานะ 
วุฒิ วิชาเอก สอนวิชา หมายเหตุ 

จริง ราชการ 

1 นายรัฐศักดิ์  
สุทธิสมพงษ 

58 39 ผอ. คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา - - 

2 นางละออง  
แจมจันทร 

55 27 คร ูคศ.3 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย 
 

ตามเอก 
 

3 นายบุญถม   
อุบาลี 

58 18 คร ูคศ.3 ค.บ. คณิตศาสตร คณิตศาสตร ตามเอก 

4 นางลัดดา   
ดวงกำ 

57 27 คร ูคศ.3 ค.บ. ประถมศึกษา ภาษาไทย 
 

ตามเอก 
 

5 นางสาวพลอยไพลิน 
บุบผาชาติ 

31 8 คร ูคศ.2 กศ.ม. 
ศษ.บ. 

หลักสูตรและการสอน / 
คณิตศาสตรศึกษา 

คณิตศาสตร ตามเอก 
 

6 นางจุฑาทิพย 
พันทองหลอ 

45 1 ครูผูชวย ศศ.บ. 
 

การพัฒนาเด็กปฐมวัย ปฐมวัย ตามเอก 

  
       ผูบริหาร..........................1........................ คน 
    คร ูคศ.4............................-........................คน 
    คร ูคศ.3..........................3........................ คน 
    คร ูคศ.2..........................1......................... คน 
    คร ูคศ.1..........................-......................... คน 
        ครูผูชวย..........................1......................  คน 
             รวมท้ังสิ้น.............6…………..คน 
 จำนวนครูผูสอนท่ีสอนวิชาตรงเอก…….5………คน คิดเปนรอยละ  …100….. 
 จำนวนครูผูสอนท่ีสอนตรงความถนัด......-.... คน คิดเปนรอยละ…..-…. 
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4.2 พนักงานราชการ /ครูอัตราจาง/ พ่ีเล้ียงเด็ก/นักการภารโรง 
 

ท่ี ชื่อ – ชื่อสกุล 
อายุ
(ป) 

ประสบการณ
การสอน (ป) 

วุฒ ิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จางดวยเงิน 

1 นางอมรา  นครศรี 38 10 คบ. วิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

วิทยาศาสตร 
ป.4-6 

สพป.ขอนแกน 1 

2 นางสาวศิรลิักษณ  เนตรพรม 37 12 ศศ.บ. พัฒนาชุมชน ภาษาไทย ป.4-5 
สังคมศึกษา ป.4-6 

เงินอุดหนุน 

3 นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก 31 8 ศษ.บ. ปฐมวัย อนุบาล 1-3 เงินอุดหนุน 
4 นางสาวทิพาวรรณ ถนอมผล 38 3 บธ.บ. บริหารธุรกิจ ธุรการ สพป.ขอนแกน 1 
5 นายประวิทย  คนซ่ือ 37 5 ปวช. ชางยนต นักการภารโรง สพป.ขอนแกน 1 

 
    ครูอัตราจาง.............................3..................... คน 
    ธุรการ......................................1.....................คน 
    นักการภารโรง.........................1......................คน 
                      อ่ืนๆ (แมบานจิตอาสา/รปภ.)....-...........คน
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5. เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความกาวหนาของสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  

5.1 คะแนน ผลการทดสอบO-NET ปการศึกษา 2564-2565  ช้ัน ป.6 ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 

โรงเรียน 

 
 

ภาษาไทย 

 
 

คณิตศาสตร 

 
 

วิทยาศาสตร 

 
 

ภาษาอังกฤษ 

 
 

เฉลี่ย 2 ป 

 
 

รวมเฉลี่ย 
2 ป 

ลำ 
ดับที่
ใน

กลุม 
ป 63 ป 64   กาวหนา ป 63 ป 64 กาวหนา ป 63 ป 64 กาว 

หนา 
ป 63 ป 64 กาวหนา เฉลี่ยป 

63 
เฉลี่ยป 

64 
 

  

โรงเรียนบานบงึแก 48.49 49.21 +0.72 34.91 34.21 -0.70 32.99 31.67 -1.32 33.35 29.17 -4.18 37.43 36.07 36.75 - 

 
 

5.2  เปรียบเทียบการทดสอบ (National Test : NT)  ช้ันประถมศึกษาปท่ี 3   ปการศึกษา 2564-2565  

โรงเรียน 
ความสามารถดานภาษาไทย ความสามารถดานคณิตศาสตร 

เฉลี่ยรวมความสามารถ 
ท้ัง  2  ดาน รวมเฉลี่ย 2 ป 

ป 63 ป 64 กาวหนา ป 63 ป 64 กาวหนา เฉลี่ยป 63 เฉลี่ยป 64 

โรงเรียนบานบึงแก 26.37 62.72 +36.35 48.75 60.27 +12.02 37.56 61.50 49.53 
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แผนภูมิโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนบานบึงแก 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

สพป.ขอนแกน เขต1 คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูอำนวยการสถานศึกษา 

 

คณะกรรมการฝายบริหาร 

 

งานบริหารงานวิชาการ 

นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ  หัวหนางาน 

นายบุญถม  อุบาล ี

นางลัดดา  ดวงกำ 

นางละออง  แจมจันทร 

นางอมรา  นครศร ี

นางสาวศิรลิักษณ  เนตรพรม 

นางสาวมัลริกา  โครตรบึงแก 

   

 

งานบริหารท่ัวไป 

นายบุญถม  อุบาล ี         หัวหนางาน 

นางละออง  แจมจันทร    

นางลัดดา  ดวงกำ 

นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาต ิ

นางสาวศิรลิักษณ  เนตรพรม 

นางสาวมัลริกา  โครตรบึงแก 

นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 

 

งานบริหารงานงบประมาณ 

นางละออง  แจมจันทร     หัวหนางาน 

นายบุญถม  อุบาล ี

นางลัดดา  ดวงกำ 

นางสาวศิรลิักษณ  เนตรพรม 

นางสาวมัลริกา  โครตรบึงแก 

นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 

งานบริหารงานบุคคล 

นางลัดดา  ดวงกำ       หัวหนางาน 

นายบุญถม  อุบาล ี

นางลัดดา  ดวงกำ 

นางละออง  แจมจันทร 

นางอมรา  นครศร ี

นางสาวศิรลิักษณ  เนตรพรม 
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สวนท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ไดประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห  SOAR Analysis เพ่ือวิเคราะหหา จุดแข็ง โอกาส สิ่งท่ี
สถานศึกษาอยากจะเปน และผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนและวัดผลไดเปนรูปธรรม ผลการวิเคราะหสรุปไดดังแสดงในตาราง ตอไปนี้ 
1. การวิเคราะหสถานภาพโรงเรียนบานบึงแก   โดยใช SOAR Analysis 

ส่ิงท่ีตองคนหา
ในเชิงกลยุทธ 

Strategic 
Inquiry 

Strengths ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเรามี
ขณะนี้มีอะไรบาง? 
1.ดานผูเรียน 

ผูเรียนรักและอยากมาโรงเรียน ใฝรูใฝเรียน รักการ

อาน มีคุณธรรมจริยธรรมมีวินัยกลาแสดงออกรัก

ความเปนไทยสุขภาพพลานามัยสมบูรณแข็งแรง 

2.ดานครูและบุคลากร  

ครูทุกคนมี คุณวุฒิระดับปริญญาตรีมีความรู

ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีมีประสบการณ

ในการจัดการเรียนการสอน  

มีมนุษยสัมพันธท่ีดีจัดหองเรียน ใหมี 

สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ใชสื่อท่ี

หลากหลาย ครูมีความมุงม่ันตั้งใจเสียสละและอุทิศ

เวลามีการพัฒนาตนเองและนำความรูท่ีไดมา

จัดการเรียนการสอน ทำใหการปฏิบัติงาน เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.ดานการบริหารจัดการ  

มีการบริหารจัดการ ศึกษาของโรงเรียน ท่ียึด
หลักการมีสวนรวมทุกฝาย ครู ผูปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสำนักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา กลุมสถานศึกษา ไดใหการชวยเหลือ
เสนอแนะในการจัดการศึกษาเปนอยางดี มี
สภาพแวดลอมท่ีรมรื่น นาอยูนาดูนาเรียนมีความ
ปลอดภัยสูง มีการติดตั้งกลองวงจรปดในทุกอาคาร 
มีระบบประกันคุณภาพท่ีดี มีบริการอาหารเสริม

Opportunities 

มีโอกาสท่ีเปนไปได อะไรบาง? 

ท่ีจะเปนประโยชนตอ โรงเรียนของเรา 
1.ดานผูเรียน 

ผูเรียนไดรับความรูจากบุคคลภายนอก  เชน 

พระสงฆในโครงการ ครูพระในโรงเรียน การ

ไป ศึกษาแหลงเรียนรู ในชุมชน และแหลง

เรียนรู ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน การ

เรียนรูจากครูมืออาชีพ จากวังไกลกังวลการ

แขงขันทักษะ ทางวิชาการในระดับตางๆ การ

เขาคายวิชาการในโรงเรียน และในระดับกลุม

โรงเรียน และการแขงขันทักษะดานกีฬาใน

ระดับกลุม 

2.ดานครูและบุคลากร  

ครูและบุคลากรไดรับการสงเสริมใหเขาอบรม

สัมมนาหาความรู อยูอยางสม่ำเสมอหรือมี

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

เทคนิควิธีการสอนเพ่ือพัฒนาระบบการ

จัดการเรียนการสอน ไดรับการนิเทศจาก

ผูบริหารและศึกษานิเทศกอยูเสมอ 

3.ดานการบริหารจัดการ  

เปนโรงเรียนพระราชทาน โรงเรียนพอเพียง

โรงเรียนคุณธรรมจรยิธรรมดีเดน และ เปน

โรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมี

โครงการบริหารท่ีชัดเจนมีคณะกรรมการ
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(นม) และอาหารกลางวันท่ีถูกหลักอนามัย มีคุณคา 
ตามหลักโภชนาการ มีการติดตอสื่อสารท่ีทันสมัย
โดยใชเทคโนโลยีมีขอมูลพ้ืนฐานท่ีเปนปจจุบันจุด
แข็งของกลุมสาระการเรียนรู....ของเรา 
1.วิชาภาษาไทย มีครูจบวิชาเอกภาษาไทย มี

กิจกรรมสงเสริมรักการอานมีหองสมุด มีสื่อ

อุปกรณครบ 

2.วิชาคณิตศาสตร มีครูท่ีมีความสามารถความ

ชำนาญในการสอนคณิตศาสตร มีอุปกรณสื่อการ

เรียนการสอนครบ  

3.วิชาวิทยาศาสตร มีผูท่ีมีความชำนาญในการ

จัดการเรียนการสอน มีอุปกรณเครื่องมือในการ

เรียนการสอนครบ  

4.วิชาภาษาอังกฤษมีครูท่ีมีความชำนาญในการ

จัดการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษมีสื่ออุปกรณ

ครบ  

5.วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม มีผูท่ีมี
ความชำนาญมีความรูความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอนมีสื่ออุปกรณครบ 
Aspirations ส่ิงท่ีเราตองการจะเปน และส่ิงท่ี

เราอยากเห็นสำหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 

1.ดานผูเรียน  

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนสามารถ

ศึกษาตอในโรงเรียนชื่อดัง มีการพัฒนาท้ัง IQ และ 

EQ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

รูจักการคิดวิเคราะหและแกปญหาไดดวยตนเองมี

จิตบริการและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได  

2.ดานคร ู

ครูมีความมุงม่ันตั้งใจ กระตือรือรน ในการทำงาน

และพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมเทคนิควิธีการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะกรรมการท่ี

ปรึกษาคณะอนุกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน มีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

ผูบริหารมีประสบการณ และมีการจัดระบบ

การบริหารงานท่ีดี สภาพแวดลอมเหมาะสม

แกการเรียนรู 

โอกาสท่ีเปนไปไดอะไรบาง? 

ท่ีจะเปนประโยชนตอ กลุมสาระการเรียนรู

..........ของเรา 

1.วิชาภาษาไทย  นักเรียนอานออกเขียนได

อานคลองเขียนคลอง สามารถใชภาษาไทย

เปนเครื่องมือในการ เสาะแสวงหาความรู ทำ

ใหผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

2.วิชาคณิตศาสตร นักเรียนสามารถเรียนรู

คณิตศาสตรไดทุกทักษะคิดวิเคราะห ทำให 

สงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

3.วิชาภาษาอังกฤษ ผูเรียนสามารถใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได และมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

4.วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
ผูเรียนมีความเขาใจในพ้ืนฐานของตนเองมี
ความรูเรื่องประวัติศาสตรชาติไทย มีความ
เขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง ใชชีวิตใน
สังคมอยางถูกตอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพ่ิมข้ึน 
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สอนใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3.ดานการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ทรัพยากรบริหารจัดการท่ีพอเพียงจนเกิด

ประสิทธิผล 

เจตนา หรือส่ิง
ดีๆท่ีอยากเห็น
ในองคกร 

Appreciative 
Intent 

Aspirations ส่ิงท่ีเราตองการจะเปน และส่ิงท่ี
เราอยากเห็นสำหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
1.ดานผูเรียน  

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนสามารถ

ศึกษาตอในโรงเรียนชื่อดัง มีการพัฒนาท้ัง IQ และ 

EQ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต

รูจักการคิดวิเคราะหและแกปญหาไดดวยตนเองมี

จิตบริการและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได  

2.ดานคร ู

ครูมีความมุงม่ันตั้งใจ กระตือรือรน ในการทำงาน

และพัฒนาตนเองอยูเสมอ เพ่ือเพ่ิมเทคนิควิธีการ

สอนใหเกิดการเรียนรูของผูเรียนอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3.ดานการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ มี

ทรัพยากรบริหารจัดการท่ีพอเพียงจนเกิด

ประสิทธิผล 

Aspirations ส่ิงท่ีเราตองการจะเปนและส่ิงท่ีเรา

อยากเห็นสำหรับกลุมสาระ .....ของเราในอนาคต 

1.วิชาภาษาไทย ครูและนักเรียนเปนบุคคลท่ีรัก

การอานและแสวงหาความรู อยูเสมออานหนังสือ

Result ผลลัพธท่ีเราอยากเห็น และสามารถ
วัดผลเปนรูปธรรมได 
Result ผลลัพธท่ีเราอยากเห็น และสามารถ

วัดผลเปนรูปธรรมได 

1ดานผูเรียน 

ผูเรียนอานออกเขียนไดคิดเลขเปน มีทักษะ

การทำงาน รักการบริการ อยูในสังคมอยางมี

ความสุข มีภูมิคุมกันท่ีดี มีวินัย และกลา

แสดงออก มีคุณธรรมจรยิธรรมมีความ

ประหยัดอดออมรับผิดชอบและใฝเรียนรู

ตลอดชีวิต 

2.ดานคร ู

ครูทุกคนมีความมุงม่ัน ตั้งใจในการปฏิบัติ

หนาท่ี เสียสละและอุทิศเวลา จนบังเกิดผลดี

ตอการจัดการเรียนการสอนและทางราชการ 

3.ดานการบริหารจัดการ 

โรงเรียนนาอยูนาดูนาเรียนมีความสะอาด

ปลอดภัย มีขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน 

อันเปนประโยชนในการตัดสินใจ เปนท่ี

ยอมรับของชุมชนและหนวยงานตนสังกัด 

Result ผลลัพธกลุมสาระการเรียนรู...........
ท่ีเราอยากเห็น และสามารถวัดผลเปน
รูปธรรมได 
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ไดคลองการอานเปนสวนหนึ่งของการดำเนินชวีิต 

ท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียนและท่ีอ่ืนๆ  

2.วิชาคณิตศาสตร ใชคณิตศาสตรในการแสวงหา

ความรูและชีวิตประจำวัน  

3. วิชาวิทยาศาสตรนักเรียนมีทักษะทาง

วิทยาศาสตรในการหาความรูและใชใน

ชีวิตประจำวัน  

4.วิชาภาษาอังกฤษนักเรียนใชภาษาอังกฤษในการ

สื่อสารได  

5.วิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ผูเรียนมี
ความรูความเขาใจมีความรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริย เขาใจในสังคมโลก 

 

 

1.วิชาภาษาไทยนักเรียนทุกคนอานออกเขียน
ไดและผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
 
 
2.วิชาคณิตศาสตรนักเรียนทุกคนสามารถคิด
คำนวณได และผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  
3.วิชาวิทยาศาสตร นักเรียนทุกคนใชทักษะ 

กระบวนการทางวิทยาศาสตรในการดำเนิน

ชีวิต และแสวงหาความรู ไดผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน  

4.วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนใชภาษาอังกฤษ

ในการสื่อสารได และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

สูงข้ึน  

5.วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นักเรียนทุกคนรักความเปนชาติไทยเขาใจใน
สังคมโลกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน 

  

 

2. วิสัยทัศน(VISION) 
 โรงเรียนบานบึงแก  มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา และสามารถ
ปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. พันธกิจ(MISSION) 
1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
 3.ครูจัดการเรียนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญโดยใชสื่อ  เทคโนโลยี  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

4. เปาหมาย(GOAL) 

1.การบริหารจัดการเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
2.นักเรียนวัยการศึกษาภาคบังคับทุกคน  ไดรับการศึกษาจนจบหลักสูตร 
3.นักเรียนไมนอยกวารอยละ 85  มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
4.ครูจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ สามารถใชสื่อ  เทคโนโลยี  แหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 



๑๒ 
 

 

5.สถานศึกษามีบรรยากาศและสิ่งแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

5. กลยุทธ(STRATITIC) 
1.พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
2.ปลูกฝงคุณธรรม ความสำนึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3.เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนและชุมชนอยางกวางขวางและท่ัวถึง 
4.พัฒนาศักยภาพของครูเพ่ือการจัดการเรียนรู 
5.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา 
6.สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา 

6.  อัตลักษณผูเรียน 

“การเรียนดี  กีฬาเดน  เนนการออม” 
 
7.  เอกลักษณสถานศึกษา 
 โรงเรียนพอเพียง 
 
 



๑๓ 
 

 

8. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานบึงแก ระดับปฐมวัย  ปการศึกษา 2565 
มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 

กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
๑.๑ เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล 
ความปลอดภัยของตนได 

สงเสริมสุขภาพนักเรียน ๑) เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑกรมอนามัย 
๒) เด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี  
ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี 
๓) เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค  สิ่งเสพติด 
ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดลอม และ สถานการณ 
ท่ีเสี่ยงอันตรายได 

โครงการสงเสริม
พัฒนาการดาน
รางกายของเด็ก
ปฐมวัย 

กิจกรรมน้ำดื่มเพ่ือสุขภาพ 
กีฬาภายใน 
ใหบริการอาหารกลางวัน 
ใหบริการอาหารเสริม(นม) 

๑.๒ เด็กมีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ 
ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 

สมาธิสรางปญญา ๑) เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม  
รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยไดดี  
๒) เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงาน 
ของตนเองและผูอ่ืน 
๓) เด็กมีความม่ันใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน 
๔) เด็กมีคุณธรรมอัตลักษณ “ การเรียนดี กีฬาเดน เนนการออม” 

โครงการสงเสริม
พัฒนาการดาน
อารมณของเด็ก
ปฐมวัย 
 

วันสำคัญทางศาสนา 

๑.๓ เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดี 
ของสังคม 

วันสำคัญตาง ๆ ๑) เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
๒) เด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน 
๓) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว ทักทาย 
๔) เด็กเลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนได แกไขขอ ขัดแยง  
โดยปราศจากการใชความรุนแรง 

- โครงการ
สงเสริม
พัฒนาการดาน
สังคมของเด็ก
ปฐมวัย 
- โครงการ   
การพัฒนาและ
สงเสริมเด็กดาน
มารยาทงาม 

โครงงานคุณธรรม 
ทัศนศึกษา 
จัดประสบการณแบบวอลดอรฟ 



๑๔ 
 

 

มาตรฐาน/ประเด็น
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา  
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ  

๑.๔ เด็กมีพัฒนาการ
ดานสติปญญา  
สื่อสารได มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรูได 
       

บานนักวิทยาศาสตรนอย ๑) เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องให
ผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคำถาม 
ในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และ
พยายามคนหาคำตอบได 
๒) เด็กมีความสามารถในการคิด รวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผล 
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การ
คิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจใน
เรื่อง งายๆ ได 
๓) เด็กสรางสรรคผลงานตามความคิด
และจินตนาการได 
๔) เด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย 
แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปน
เครื่องมือในการเรียนรูและ แสวงหา
ความรูได  

  

ทัศนศึกษา  

จัดประสบการณแบบวอ
ลดอรฟ 

 

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active 
Learning) 

 

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๒.๑ มีหลักสูตร
ครอบคลุมท้ัง ๔ ดาน 
สอดคลองกับบริบทของ
ทองถ่ิน 

พัฒนาหลักสูตรปฐมวัย ๑) โรงเรียนการประเมินและพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษา  
ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน 
๒) โรงเรียนออกแบบการจัด
ประสบการณท่ีเตรียมความพรอม เนน
การเรียนรูผานการเลนและการลงมือ
ปฏิบัติจริง สอดคลอง 

 
 
โครงการ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
และการจั 

 



๑๕ 
 

 

 

 

 

กับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและ
ทองถ่ิน 

๒.๒ จัดครูใหเพียงพอกับ
ชั้นเรียน 

จัดหาครูปฐมวัย ๑) โรงเรียนจัดครูท่ีจบการศึกษา
ปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัยไดครบทุกชั้นเรียน 

 



๑๖ 
 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๒.๓ สงเสริมใหครูมี 
ความเชี่ยวชาญ 
ดานการจัดประสบการณ 

ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน ๑) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถ 
ในการวิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะ 
ในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ตรงความตองการของครูและโรงเรียน 
๒) โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
และการจัดการ 

ประชุม, อบรม, สัมมา, ศึกษาดูงาน 
ประชุมประจำเดือน 

๒.๔ จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพ่ือ
การเรียนรู อยางปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ปรับปรุงสนามเด็กเลน ๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียน 
ท่ีคำนึงถึงความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล
และกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ  มีมุมประสบการณ  
มีสื่อการเรียนรูหลากหลาย 
 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร  
กระบวนการ
เรียนรู  และ
กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบ
ดาน 
 

การปรับปรุงภูมิทัศน 
หองเรียนนาอยูนาเรียน 
รักษาความปลอดภัย 

 ๒.๕ ใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ 

ผลิต จัดหาและใชสื่อ, เทคโนโลย ี ๑) โรงเรียนอำนวยความสะดวก ใหบริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ 
เหมาะสมกับบรบิทของโรงเรียน 

 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพ 
ท่ีเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝาย 
มีสวนรวม 

การวางแผนบริหารจัดการ ๑) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีเหมาะสมและ
ตอเนื่อง มีการชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานบูรณาการ 
การปฏิบัติงานเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวม 
จนเปนแบบอยางท่ีดี  และไดรับการยอมรับจากชุมชนและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

โครงการ พัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน                                                                

ระบบประกันคุณภาพภายใน 
ประชุมผูปกครองนักเรียน 
ประชุมครูประจำเดือน    
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 



๑๗ 
 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
๓.๑ จัดประสบการณท่ีสงเสริมใหเด็ก 
มีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล 
เต็มศักยภาพ 

ดูแลชวยเหลือนักเรียน ๑) ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล  
๒) ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณไดระดับดีข้ึนไป 
๓) ครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน  
ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคม และ 
ดานสติปญญาเต็มศักยภาพ โดยความรวมมือของพอแม 
และครอบครัว ชุมชนและผูเก่ียวของ 

โครงการสนับสนุนและ
ใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาในทองถ่ิน 

เยี่ยมบานนักเรียน 
ทุนการศึกษา 
จัดประสบการณแบบวอลดอรฟ 
จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

๓.๒ สรางโอกาสใหเด็กไดรับ
ประสบการณตรง เลนและปฏิบัติ 
อยางมีความสุข 

จัดประสบการณแบบวอลดอรฟ ๑) ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิม  
ใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความสนใจ 
ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กไดเลน ลงมือกระทำ  
เรียนรู และสรางองคความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 

จัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 
ทัศนศึกษา 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 
ใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

หองเรียนนาอยูนาเรียน 
 

๑) ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย  
จัดพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสำหรับมุมประสบการณ  
เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน 
๒) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ  
ระยะความสนใจของเด็ก 

โครงการสงเสริมใหครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ผลิต จัดหาและใชสื่อ, เทคโนโลย ี

๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็ก 
ตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก   

การพัฒนาระบบการประเมินพัฒนาการเด็ก ๑) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย   
โดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม นำผลการประเมิน 
ท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาเด็ก 

นิเทศภายใน 
พัฒนาการจัดการเรียนรูดวย PLC 



๑๘ 
 

 

9. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบานบึงแก ระดับข้ันพ้ืนฐาน ปการศึกษา 2565 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 
๑) มีความรู และความสามารถ 
ในการอาน การเขียน การสื่อสารและ
การคิดคำนวณ       
 

พัฒนาการอานออก เขียนได(ป.1-3)   (๑) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ผานการประเมิน 
ความสามารถดานการอาน ไดระดับดีข้ึนไป 
(๒) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการอาน การเขียน  
การสื่อสาร ไดระดับดีข้ึนไป 
(๑) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการคิดคำนวณไดระดับดีข้ึนไป 

โครงการสงเสริม
ทักษะการแสวง 
หาความรูดวย
ตนเอง  รักเรียนรู
และพัฒนา
ตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

ทองอาขยานกอนเลิกเรียน   
พัฒนาการอานคลอง เขียนคลอง(ป.4-6)   
สงเสริมนิสัยรักการอาน   
ทองสูตรคูณกอนเลิกเรียน 
คณิตคิดสนุก 

๒) ความสามารถในการคิดวิเคราะห  
คิดอยางมีวิจารณญาณ  อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแกปญหา  

จัดการเรียนรูแบบ Active Learning  (๑) ผูเรียนสามารถคิดจำแนกแยกแยะ สรุปความคิดรวบยอด  
คิดอยางเปนระบบ ใครครวญ ไตรตรอง และมีการคิดแบบองครวม 
(๒) ผูเรียนสามารถพิจารณาอยางรอบคอบ มีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได โดยใชเหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

โครงการพัฒนา
ทักษะกระบวน 
การคิดอยางเปน
ระบบ  คิดสราง 
สรรคตัดสินใจ
แกปญหาอยางมี
เหตุผล 

 



๑๙ 
 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๓) ความสามารถในการสรางนวัตกรรม จัดการเรียนรูแบบ  Active Learning (๑) ผูเรียนสามารถรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเอง และการทำงาน 
เปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรค 
สิ่งใหม ๆ เชน โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต 

โครงการพัฒนา
ผูเรียนใหมี
ความรูและทักษะ
ท่ีจำเปนตาม
หลักสูตร 

ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

๔) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  

สงเสริมการใช ICT (๑) ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการสืบคนขอมูล การจัดทำชิ้นงาน 
การนำเสนอผลงาน ทวนบทเรียน และการติดตอสื่อสาร 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

ยกระดับคุณภาพผูเรียน  (๑) ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระฯ 
ตั้งแตระดับดี(เกรด 3) ข้ึนไป  
(๒) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแตละดาน   
ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 
(๓) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแตละดาน   
เฉลี่ยสูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับ สพฐ. 
(๔) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีคะแนน O-NET ในแตละกลุมสาระ 
ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป  มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 
(๕) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-NET ในแตละกลุมสาระฯ 
เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา   

โครงการพัฒนา
ทักษะกระ บวน
การคิดอยางเปน
ระบบ  คิดสราง 
สรรค  ตัดสินใจ
แกปญหาอยางมี
เหตุผล 

พัฒนาการจัดการเรียนรู 
ดวยการวิจัยในชั้นเรียน  
สอนเสริมเติมเต็ม   
จัดการเรียนรูแบบ Active Learning  
จัดการเรียนรูดวย DLTV  
ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู 

โครงการสงเสริม
ผูเรียนมีทักษะใน
การทำงาน  
สามารถทำงาน
รวมกับผูอ่ืนได
และมีเจตคติท่ีดี
ตออาชีพสุจริต 

๖) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคต ิ
ท่ีดีตออาชีพ 
 

ฝกทักษะอาชีพ  (๑) ผูเรียนมีความรู ทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  
และมีความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน  



๒๐ 
 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน  
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน  
๑) การมีคุณลักษณะและคานิยมท่ีดี
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด     

เดินทางไกลอยูคายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี (๑) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 8 ประการ ในระดับดีข้ึนไป 
(๒) ผูเรียนมีคานิยมหลัก 12 ประการ ในระดับดีข้ึนไป 

โครงการพัฒนา
คุณธรรม  
จริยธรรมผูเรียน
และคานิยมท่ีพึง
ประสงค 

โรงเรียนวิถีพุทธ   
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง 
วันสำคัญทางศาสนา   

๒) ความภูมิใจในทองถ่ิน 
และความเปนไทย 

วันสำคัญทางศาสนา   (๑) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

โครงการโรงเรยีน
พอเพียง วันสำคัญตาง ๆ   

    



๒๑ 
 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๓) การยอมรับท่ีจะอยูรวมกัน 
บนความแตกตางและหลากหลาย 

ประชาธิปไตยในโรงเรียน   
สภานักเรียน   

(๑) ผูเรียนยอมรับความคิดและความแตกตางในดานเพศ วัย  
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี สามารถอยูรวมกับ 
คนอ่ืนไดอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

โครงการ การ
พัฒนาและ
สงเสริมเด็กดาน
มารยาทงาม 

๔) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม กีฬาภายใน  (๑) ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 
(๒) ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะ
ท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศได  
(๓) ผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และใหเกียรติผูอ่ืน 
(๔) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดนตรี กีฬา 

โครงการสงเสริม
ใหผูเรียนมีสุข
ภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ 

สงเสริมสุขภาพนักเรียน  
การปองกันสารเสพติด  
โครงการน้ำดื่มเพ่ือสุขภาพ  
การใหบริการอาหารกลางวัน  
การใหบริการอาหารเสริม(นม)  

มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
 ๒.๑ มีเปาหมาย วิสัยทัศน และ 
พันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

พัฒนาระบบบริหารจัดการ  ๑) โรงเรียนกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ อยางชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
หนวยงานตนสังกัด นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ  
และเปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

โครงการพัฒนา
ระบบการบริหาร
และการจัดการ 



๒๒ 
 

 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษา 

ระบบประกันคุณภาพภายใน  ๑) โรงเรียนจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน  
การบริหารงานมีความคลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย  
มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และเปน
แบบอยางได 
๒) โรงเรียนจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุม  
และทันตอการใชงาน  
3) โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน     

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
ประชาสัมพันธโรงเรียน   
ประชุมครูประจำเดือน  
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ  

๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการ 
ท่ีเนนคุณภาพของผูเรียนรอบดาน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
และทุกกลุมเปาหมาย   

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ๑) โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท้ังระบบโดยเนนคุณภาพผูเรียน 
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย  
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 

โครงการสงเสริม
ความสัมพันธ
และการบริการ
ชุมชน   

พัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  
คายวิชาการ  
ทัศนศึกษา  
ปจฉิมนิเทศ  

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากร 
ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ประชุม, อบรม, ศึกษาดูงาน   ๑) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ 
ทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของครูและโรงเรียน และจัดใหมีชุมชนการ
เรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

โครงการสงเสริม
ใหครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนา 
ท่ีอยางมีประสิทธิ 
ภาพและเกิดประ 
สิทธิผล   

ประชุมประจำเดือน   
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การทำงาน   
  



๒๓ 
 

 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๒.๕ จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ 
และสังคมท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรู 
อยางมีคุณภาพ 

การปรับปรุงภูมิทัศน   ๑) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกหองเรียน  
   และสภาพแวดลอมทางสังคม ท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ  
   และมีความปลอดภัย 

โครงการพัฒนา
หลักสูตร กระ 
บวนการเรียนรู 
และกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน 

รักษาความปลอดภัย   
หองเรียนนาอยูนาเรียน   
หองคอมพิวเตอร   
หองสมุด 

๒.๖จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู  

พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๑) โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยี  
    สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู  
    ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

ใช ICT ในการบริหารจัดการ  

มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
๓.๑ จัดการเรียนรูผาน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถนำไปประยุกตใช 
ในชีวิตจริง 

จัดการเรียนรูตามแนวคิด  
Active Learning 

๑) ครูจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  
มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง  โดยเนนใหผูเรียน
ไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผูเรียนไดรับการฝกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงานและสามารถ
นำไปประยุกตใชในชีวิตได ผูปกครองมีสวนรวม 

โครงการ
สนับสนนุและใช
แหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาใน
ทองถ่ิน 

จัดการเรียนรูบูรณาการหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
กิจกรรมฝกทักษะอาชีพ 
โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 

๓.๒ ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และแหลงเรียนรูท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู 

ผลิต จัดหาและใชสื่อ, เทคโนโลยี  ๑) ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญา
ทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรู
ดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

หองคอมพิวเตอร  
หองเรียนนาอยูนาเรียน 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา แนวทางการพัฒนา 
กิจกรรม เกณฑความสำเร็จ/MOU/นโยบาย โครงการ 

๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียน 
เชิงบวก 
 

ดูแลชวยเหลือนักเรียน  ๑) ครูบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู   
    ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน 
    อยางมีความสุข 
2) ครูจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็งและท่ัวถึง 

โครงการจัด
สภาพแวดลอม
และการบริการท่ี
สงเสริมใหผูเรียน
พัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

เยี่ยมบานนักเรียน  
ทุนการศึกษา  
แนะแนวการศึกษา  
พัฒนาคุณภาพเด็กพิเศษ(LD)  

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเรียน 
อยางเปนระบบ และนำผล 
มาพัฒนาผูเรียน 

การพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผล 
 

1) ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและ  
    วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู  
    ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
และใหขอมูลยอนกลับเพ่ือพัฒนา
และปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

นิเทศภายใน ๑) ครูมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเก่ียวของ  
    รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ  ใหขอมูลสะทอนกลับ  
    เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู   
๒) ครูจัดทำรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู (วิจัยในชั้นเรียน)  

พัฒนาการจัดการเรียนรูดวย PLC  
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สวนท่ี 3 

แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

3.1 แหลงงบประมาณ  

แหลงงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจำปการศึกษา 2565 

ท่ีมาของงบประมาณ :คำนวณจากขอมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565   

1 เงินอุดหนุนคาใชจายรายหัว จำนวนเงินงบประมาณ หมายเหตุ 

  -  ระดบักอนประถม  (1,700 X 23 ) 29,325  

  -  ระดบัประถม   (1,900 X 78 )  111,150  

 (หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ำกวา 120 คนจัดสรรใหเพ่ิมอีกหัวละ 500 บาท/ป) 50,500  

2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ป (กิจกรรมพัฒนาผูเรียน)   

  - ระดบักอนประถม  (430 X 23) 9,890  

  - ระดบัประถม (480 X 78) 37,440  

3 งบอ่ืน ๆ  (ถามี) -  

 รวมงบประมาณ 238,305  

    

 การจัดสรรงบประมาณ:   

 

1. จัดสรรเปนคาใชจายประจำ(เสนอแนะ25%) 
         - คาไฟฟา                           20,000 
         - คาอินเตอรเน็ต                     2,000 
         - คาวัสดุคาปรับปรุงซอมแซม    11,375 
2. จัดสรรสำรองจายกรณีฉุกเฉิน           9,450 46,825  

 
3. สวนท่ีเหลือนำมาใชจายในโครงการพัฒนาฯ ใหสอดคลองกับกลยุทธ 
สพฐ. สพท. /สมศ. /ความตองการของ โรงเรียน 238,305  

 รวม 238,305  
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3.2 โครงการท่ีจะดำเนินการในปการศึกษา 2565 
    3.2.1 สรุปงบหนาโครงการ 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนอง
มฐ.ท่ี ชื่อโครงการ 

ใชงบประมาณจาก 
สนอง
มฐ.ท่ี 

ชื่อโครงการ 
 

ใชงบประมาณ
จาก 

รายหัว 
แหลง
อ่ืน 

รายหัว 
แหลง
อ่ืน 

1 1.โครงการสงเสริม
พัฒนาการดานรางกายของ
เด็กปฐมวัย 

3,000 - 1 

1. โครงการสงเสริมทักษะการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  
รักเรียนรูและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง 

13,000 - 

1 2.โครงการสงเสริม
พัฒนาการดานอารมณของ
เด็กปฐมวัย 

2,000 - 1 

2.โครงการพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิดอยางเปน
ระบบ  คิดสรางสรรคตัดสินใจ
แกปญหาอยางมีเหตุผล 

1,000 - 

1 3.โครงการสงเสริม
พัฒนาการดานสังคมของ
เด็กปฐมวัย 

2,000 - 1 
3.โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี
ความรูและทักษะท่ีจำเปน
ตามหลักสูตร 

5,000 - 

1 4.โครงการ สงเสริม
พัฒนาการดานสติปญญา
ของเด็กปฐมวัย                                                                               

2,000 - 1 

4.โครงการสงเสริมผูเรียนมี
ทักษะในการทำงาน  สามารถ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดและมี
เจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

2,000 - 

1 5.โครงการพัฒนาผูเรียนให
มี คุณลักษณะตามคุณภาพ
ท่ีพึงประสงค 

2,000 - 1 
5.โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมผูเรียน และคานิยม
ท่ีพึงประสงค  

13,000  

2 6.โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการ 

2,000 - 1 
6.โครงการโรงเรยีนพอเพียง  

3,000 - 

2 7.โครงการ  พัฒนา
หลักสูตร  กระบวนการ
เรียนรู  และกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนอยางรอบดาน 

1,875 

 

1 7.โครงการ  การพัฒนาและ
สงเสริมเด็กดานมารยาทงาม 

1,000 - 

   
 

 
1 

8.โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะตามคุณภาพท่ีพึง
ประสงค 

9,500 - 

   
 

1 9.โครงการสงเสริมใหผูเรียนมี 
สุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

15,000 - 
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ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2 8.โครงการสงเสริมใหครู

ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

22,950 - 2 

 
10.โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน   

2,000 - 

3 9.โครงการสนับสนุนและใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ในทองถ่ิน 

3,000 - 2 

11.โครงการเพ่ือสราง
ความสัมพันธและการบริการ
ชุมชน   
 

2,000 - 

  

  2 

12.โครงการสงเสริมและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

100,000 - 

  

  

2 13.โครงการ พัฒนาหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู  และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยาง 
รอบดาน  

1,000 - 

    3 14.โครงการสนับสนุนและใช
แหลงเรียนรูและภูมิปญญาใน
ทองถ่ิน   

24,980 - 

    3 15.โครงการจัด
สภาพแวดลอมและการบริการ
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ 

5,000 - 

 
รวมงบประมาณ 

 
40,825 

-  
รวมงบประมาณ 

 
197,480 

- 

1. จัดสรรเปนคาใชจายประจำกอน 
เชนคาน้ำ/ไฟ/โทรศัพท คาวัสดุคา
ปรับปรุงซอมแซม (ประมาณ 25%) 

9,775 - 1. จัดสรรเปนคาใชจายประจำกอน 
เชนคาน้ำ/ไฟ/โทรศัพท คาวัสดุคา
ปรับปรุงซอมแซม (ประมาณ 25%) 

37,050   - 

รวมระดับปฐมวัย  - รวมระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  - 
รวมท้ังหมด   285,130 (หมายเหตุ ถัวจายทุกรายการ) 
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3.2.2 รายละเอียดโครงการ 
ระดับปฐมวัย 
   1) โครงการ สงเสริมและพัฒนาเด็กดานพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย 
       สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
 
หลักการและเหตุผล  การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทย
ใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล  ท้ังดานรางกายอารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา บน
พ้ืนฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมองอยางเต็มท่ี
รวมท้ังเตรียมเด็กใหพรอมท่ีจะเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับท่ีสูงข้ึน  อันท่ีจะนำไปสูความเปนบุคคลท่ีมี
คุณภาพของประเทศชาติตอไป  การศึกษาปฐมวัยมุงเนนการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐาน  การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  แตละบุคคลภายใตบริบททางวัฒนธรรม   อารยธรรม   
และวิถีชีวิตทางสังคม  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน  

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางจุฑาทิพย พันทองหลอ 
ขอมูลฐาน % 

(2564)  
เปาหมาย % 

(2565) 
เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการดาน
รางกายตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบขาย:    
1) เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑกรมอนามัย 88 95 
1) เด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี  
ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี 

88 95 

3) เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค  สิ่งเสพติด ระวังภัยจากบุคคล 
สิ่งแวดลอม และ สถานการณท่ีเสี่ยงอันตรายได 

100 100 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566  

กิจกรรม 
ชวงเวลา

ดำเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.การมีน้ำหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

 
2,000 
บาท 

 
-คา
เอกสาร
ปายไวนิล 
-คา
กระดาษ  
-น้ำยาลาง
หองน้ำ 
-น้ำยาลาง
มือ 

 

นางจุฑาทิพย พัน
ทองหลอ 

 
นางสาวมัลริกา 

โคตรบึงแก 

2.การมีรางกายสมบูรณแข็งแรงตามวัย 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

3.การเคลื่อนไหวรางกายไดอยางคลองแคลว 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

4.การประสานสัมพันธของกลามเนื้อใหญกลามเนื้อเล็ก 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5.ความสามารถในการใชกลามเนื้อเล็กประสานสัมพันธระหวาง
มือกับตาไดตามวัย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

6.การลางมือกอนรับประทานอาหารและหลังเขาหองน้ำ 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7.การแปรงฟนหลังรับประทานอาหาร 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 



๒๙ 
 

 

8.การรูจักดูแลรักษาสุขอนามัยสวนตน 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

 

9.การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

นางสาวมัลริกา 
 โคตรบึงแก 

 
10.การปฏิบัติตนตามขอตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย 
11.การบอกโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

 

 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

 

12.การปฏิเสธสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาและหลีกเลี่ยงตอสภาวะ
ท่ีเสี่ยงตอโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  2,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ............................................ผูเสนอโครงการ (หัวหนา) 

  (นางจุฑาทิพย พันทองหลอ) 1.แบบสังเกต  1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณนักเรียน 
3.ตรวจสอบรองรอย/เอกสาร ..............................................................ผูอนุมัติ

โครงการ 
       (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

 

 2) โครงการ สงเสริมและพัฒนาเด็กดานพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ของเด็กปฐมวัย 
       สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
 
หลักการและเหตุผล  การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทย
ใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล  ทั้งดานรางกายอารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา บน
พื้นฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมองอยางเตม็ท่ี
รวมทั้งเตรียมเด็กใหพรอมที่จะเรียนรูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่สูงขึ้น  อันที่จะนำไปสูความเปนบุคคลที่มี
คุณภาพของประเทศชาติตอไป   

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางจุฑาทิพย พันทองหลอ 
ขอมูลฐาน % 

(2564)  
เปาหมาย % 

(2565) 
เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการดาน
อารมณและ
จิตใจ ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบขาย:    
๑) เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่ง
ใจ อดทนในการรอคอยไดด ี 

88 100 

๒) เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและ
ผูอ่ืน 

100 100 

๓) เด็กมีความม่ันใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน 88 100 
๔) เด็กมีคุณธรรมอัตลักษณ “การเรียนดี กีฬาเดน เนนการออม” 100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ชวงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ 

 
ผูรับผิดชอบ 

1. ความราเริง สดชื่น แจมใส 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

2,000 บาท 
-คาอุปกรณ,ส ี

 

นางจุฑาทิพย  
พันทองหลอ 

 
นางสาวมัลริกา  

โคตรบึงแก 

2. การยอมรับและชื่นชมความสามารถและผลงานของ
ตนเอง 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

3. ความม่ันใจในตนเอง 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

4. ความกลาแสดงออก เชน กลาพูด กลาทำ  1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5.การควบคุมอารมณของเด็กตามวัย 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

6. ความสนใจกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว 
และกิจกรรมดานธรรมชาติและรักธรรมชาติ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7. การเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว  1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

8. การมีความสุขขณะทำกิจกรรมศิลปะ ดนตรี การ
เคลื่อนไหว 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  2,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  



๓๑ 
 

 

1.แบบสังเกต  1.สังเกตพฤติกรรมใน
การเขารวมกิจกรรม 
2.สัมภาษณผูเรียน 

..................................................ผูเสนอโครงการ (หัวหนา           
    (นางจุฑาทิพย พันทองหลอ) 
 
..............................................................ผูอนุมัติโครงการ 
    (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

3) โครงการ สงเสริมและพัฒนาเด็กดานพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย            
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
หลักการและเหตุผลการจัดการศึกษาปฐมวัยมุงใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกตาง
ระหวางบุคคล   ท้ังทางดานรางกายอารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญาโดยมีจุดหมายเพ่ือพัฒนาใหเด็กมีคุณธรรม  
จริยธรรม  มีจิตใจดีงาม  ชื่นชม   แสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  รักการออกกำลังกาย  มีสุขภาพจิตดี  และ
มีความสุขเม่ือเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย  เด็กจะบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  พุทธศักราช  2555  

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางจุฑาทิพย พันทองหลอ 

ขอมูลฐาน % 
(2564)  

เปาหมาย % 
(2565) 

เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการดาน
สังคม ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบขาย:    

1) เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 100 100 

2) เด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน 100 100 

3) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว ทักทาย 100 100 

4) เด็กเลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนได แกไขขอ ขัดแยง โดยปราศจาก
การใชความรุนแรง  

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ชวงเวลา

ดำเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การมีวินัย ไดแก การจัดเก็บของเลนของใชเขาท่ี การรอคอย
ตามลำดับกอนหลังและครู 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

2,000 
บาท 

-กระดาษ
A4 
 

นางจุฑาทิพย 
พันทองหลอ 

 
นางสาวมัลริกา 
 โคตรบึงแก 

2. ความรับผิดชอบ ไดแก การทำงานท่ีไดรับมอบหมายจน
สำเร็จ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

3. การเชื่อฟง มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตามคำสอนของพอแม 
ผูปกครองและครู 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

4. ความซ่ือสัตยสุจริตไดแกการบอกไดวาสิ่งของใดเปนของ
ตนเองและสิ่งของใดเปนของผูอ่ืนและไมพูดปดยอมรับผิดเม่ือ
ตนเองกระทำผิด 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5. การชวยเหลือแบงปนไดแกการเอ้ือเฟอแบงปนใหความ
รวมมือและชวยเหลือผูอ่ืน 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

6. การเลนและทำงานรวมกับผูอ่ืน 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7. การยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

8. การปฏิบัติตามขอตกลง 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9. การปฏิบัติตนเปนผูนำผูตามท่ีดี 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 



๓๓ 
 

 

10. การมีมารยาทในการพูดและการฟง 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

11. การมีมารยาทในการรับประทานอาหาร 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

12. การแสดงความเคารพตอผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

13. การเขารวมกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

  

รวมงบประมาณท้ังส้ิน   2,000   
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

...............................................ผูเสนอโครงการ (หัวหนา) 
 (นางจุฑาทิพย พันทองหลอ) 

1.แบบประเมินความพึง
พอใจ 
2.แบบสำรวจการดำเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ 
3.ตรวจสอบรองรอย/เอกสาร  

..............................................................ผูอนุมัติโครงการ   
  (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

4) โครงการ สงเสริมและพัฒนาเด็กดานพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย   
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
หลักการและเหตุผลการจัดการศึกษาปฐมวัยมุงใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกตาง
ระหวางบุคคล    ท้ังทางดานรางกายอารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญาโดยมีจุดหมายเพ่ือพัฒนาใหเด็กใชภาษาสื่อสารได
เหมาะสมกับวัย 
มีความสามารถในการคิด  แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย  มีจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและมี
ทักษะในการแสวงหาความรู เม่ือเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย  เด็กจะบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2555 

 

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางจุฑาทิพย พันทองหลอ 
ขอมูลฐาน % 

(2564)  
เปาหมาย % 

(2565) 
เพ่ือใหผูเรียน 
มีพัฒนาการ
ดานสติปญญา 
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบขาย:    
1) เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคำถาม 
ในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบได 

92 95 

2) เด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจ
ในเรื่อง งายๆ ได 

88 
 

95 

3) เด็กสรางสรรคผลงานตามความคิดและจินตนาการได 100 100 
4) เด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน 
เปนเครื่องมือในการเรียนรูและ แสวงหาความรูได 

100 100 

5) เด็กสามารถทักทาย แนะนำตัว สอบถามอยางงาย 
ดวยภาษาอังกฤษได 
  

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
ชวงเวลาดำเนินงาน งบ 

ประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรู 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

2,000 บาท 
-คาหมึกเครื่อง 
 ปริ้นท 
-อุปกรณบาน 
 วิทยนอย 

 

 
นางจุฑาทิพย 
พันทองหลอ 

 
 

นางสาว 
มัลริกา 

 โคตรบึงแก 
 

2. การซักถามในสิ่งท่ีตนเองอยากรู 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

3. ความมุงม่ันท่ีจะเรียนรูดวยวิธีการตางๆท่ีเหมาะสมกับวัย 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

4. ความสามารถในการบอกลักษณะคุณสมบัติของสิ่งตางๆท่ี
เกิดจากการเรียนรู 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

5. ความสามารถในการบอกความเหมือนความแตกตางของสิ่ง
ตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรู 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

6. ความสามารถในการจำแนกประเภทจัดหมวดหมูของสิ่ง
ตางๆท่ีเกิดจากการเรียนรู 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 



๓๕ 
 

 

7. ความสามารถในการใชภาษาสื่อสารใหผูอ่ืนรับรูและเขาใจ 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

8. ความสามารถในการสะทอนความคิดและความรูสึกภายใน
เพ่ือสรางปฏิสัมพันธ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

9. ความสามารถในการเรียนรูโดยใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร(โครงการนักวิทยาศาสตรนอย) 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

10. ความสามารถในการแสวงหาความรูทางคณิตศาสตรและ
เชื่อมโยงคณิตศาสตร 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

11. การถายทอดความคิดและจินตนาการ 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

12. การสรางสรรคผลงานท่ีมีรายละเอียดแปลกใหมและ
หลากหลาย 
 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  2,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

.............................................................ผูเสนอโครงการ  
  (นางจุฑาทิพย พันทองหลอ) 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ 
3.ตรวจสอบ
รองรอย/เอกสาร 

  
..............................................................ผูอนุมัติโครงการ 
     (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

5) โครงการพัฒนาผูเรียนใหมี คุณลักษณะตามคุณภาพท่ีพึงประสงค 
      สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
หลักการและเหตุผล เพ่ือสนองตอบนโยบายจุดเนน  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษากาวสู Thailand 4.0  และการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รวมดำเนินการความรับผิดชอบ
อยางชัดเจนและรวมตรวจสอบติดตามการดำเนินงานจะมีโอกาสท่ีจะทำใหภารกิจไปสูความสำเร็จในปการศึกษา  2565  

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางจุฑาทิพย พันทองหลอ 

ขอมูลฐาน % 
(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ตามนโยบายจุดเนน  
แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาและสงเสริม
สถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน 

ขอบขาย:    
1.1 เด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล 

เปนตน เปนเครื่องมือในการเรียนรูและ แสวงหาความรูได 

 
100 

 
100 

1.2 เด็กสามารถทักทาย แนะนำตัว สอบถามอยางงาย 

ดวยภาษาอังกฤษได 
100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ชวงเวลาดำเนินงาน งบ 

ประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. การศึกษาวิเคราะหและใชขอมูลสารสนเทศดานนโยบาย
ของตนสังกัดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาแนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยในการจัดทำแผนงานโครงการกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

2,000 
บาท 
-คา
เอกสาร 
-คา
กระดาษ 
 A4 

 

 
นางจุฑาทิพย 
พันทองหลอ 

 
 
 

นางสาวมัลริกา 
 โคตรบึงแก 

2. การมีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษาและหนวยงาน
ตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

3.โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย
ท่ีจัดข้ึนเดนชัดตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาอยางนอย๒โครงการหรือกิจกรรมตอปการศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

4.การดำเนินงานโครงการกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเปนระบบตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)ยอนหลัง๓ป 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5.การมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาครูผูเรียนพอแม
ผูปกครองและผูเก่ียวของตอการดำเนินงานตามโครงการ
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

6.การนิเทศติดตามการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรม
อยางตอเนื่อง 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7.การสรุปโครงการกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของ
โครงการกิจกรรมตอบสนองนโยบายและตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษา 

1 มิ.ย.64 - 31 
มี.ค.65 



๓๗ 
 

 

8.ผลสัมฤทธิ์ของโครงการกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัยบรรลุผลตาม
เปาหมาย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9.บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมและพึงพอใจตอผลการ
ดำเนินงานโครงการกิจกรรมท่ีตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

10.ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานโครงการกิจกรรมท่ี
ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับ
ปฐมวัยเกิดประโยชนเปนแบบอยางและสรางคุณคาแก
สถานศึกษาและ 
หรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  2,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

.....................................................ผูเสนอโครงการ 
(นางจุฑาทิพย พันทองหลอ) 
 

1. แบบสังเกต  1.สังเกตพฤติกรรม 
   การรวมกิจกรรม 
2.สัมภาษณผูมีสวน
เก่ียวของ 
   ในการรวมกิจกรรม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

 
..............................................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๘ 
 

 

6) โครงการ พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ                                                      
สนองมาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล    การจัดองคกร โครงสรางระบบการบริหารท่ีปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม  มีการจัดการขอมูล 
สารสนเทศอยางครอบคลุม  และทันตอการใชงาน   มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดำเนินงานอยางตอเนื่อง   
เปนกลไกสำคัญท่ีจะทำใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และสรางความเชื่อม่ันใหแก
ผูรับบริการและผูเก่ียวของ  
 

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก 
ขอมูลฐาน % 

(2564)  
เปาหมาย % 

(2565) 
เพ่ือใหผูบริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ี
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบขาย:    
1) โรงเรียนจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษา
ปฐมวัยไดครบทุกชั้นเรียน 

100 
 

100 
 

2) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการ
วิเคราะหและออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัด
ประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กตรงความตองการของครู
และโรงเรียน 

100 100 

3) โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 100 100 
4) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคำนึงถึง 
ความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลน
แบบรวมมือรวมใจ  มีมุมประสบการณ มีสื่อการเรียนรูหลากหลาย 

100 100 

5) โรงเรียนอำนวยความสะดวก ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน 

100 100 

6) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีเหมาะสมและตอเนื่อง มี
การชี้แนะระหวางการปฏิบัติงานบูรณาการการปฏิบัติงาน และเปด
โอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมจนเปนแบบอยางท่ีดี  และไดรับ
การยอมรับจากชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ชวงเวลาดำเนินงาน งบ 

ประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.ผูบริหารมีความรูความเขาใจสามารถอธิบายความหมายของ
ปรัชญาแนวคิดหลักการและจุดหมายของการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

1,500 บาท 
 

-คากระดาษ
A4 

-คาเอกสาร 
 

นางจุฑาทิพย 
พันทองหลอ 
นางสาวมัล
ริกา โคตรบึง
แก 
 

2. ความสามารถในการวิเคราะหสังเคราะหขอมูลสารสนเทศตางๆ
เพ่ือนำมาใชในการวางแผนการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

3. ความสามารถในการแสดงทิศทางของการพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาในอนาคตท่ีสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ
ชุมชน 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 



๓๙ 
 

 

4. การคิดริเริ่มเทคนิควิธีการใหมๆมาใชในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5. การใหความชวยเหลือกระตุนครูและบุคลากรใหรวมมือในการ
พัฒนาคุณภาพเด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

6. การบริหารงานแบบมีสวนรวม 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7. การใชขอมูลผลการประเมินและผลการวิจัยในการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

8.การบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกำหนดไว
ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9. แผนงานโครงงานหรือกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาบุคลากร 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

10. การดำเนินงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

11. การนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

12. การใหคำแนะนำคำปรึกษาทางวิชาการและการเอาใจใสการ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

13. การบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

14.ความพึงพอใจของเด็กผูปกครองและชุมชนตอผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  1,500  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

...............................................ผูเสนอโครงการ  
 (นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก) 

1.แบบสังเกต 1.สัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
- ผูปกครอง 
- นักเรียน 
2.สังเกตพฤติกรรมการรวม
กิจกรรม 

 
 ..............................................................ผูอนุมัติ
โครงการ 
   (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

7) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน   
    สนองมาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
หลักการและเหตุผลหลักสูตรมีความสำคัญในการเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหมี
ความเหมาะสมกับผูเรียนอยูเสมอ    โรงเรียนจึงทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือตอบสนองตอมาตรฐานท่ี 2  สถานศึกษามีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางจุฑาทิพย พันทองหลอ 
ขอมูลฐาน % 

(2564)  
เปาหมาย % 

(2565) 
เพ่ือให
สถานศึกษา 
มีการจัด
การศึกษาตาม
หลักสูตรระดับ
ปฐมวัย 

ขอบขาย:    
1) โรงเรียนการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ใหสอดคลอง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของทองถ่ิน 

100 100 

2) โรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอม เนน

การเรียนรูผานการเลนและการลงมือปฏิบัติจริง สอดคลองกับวิถีชีวิต

ของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน 

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ชวงเวลาดำเนินงาน งบ 

ประมา
ณ 

ผูรับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาประกอบดวยผูมีสวนเก่ียวของหลายฝาย (เชนครู
ผูบริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครองผูแทน
ชุมชน/ผูทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

1,500 
บาท 

 
-คา

อุปกรณ
พยาบาล 
-หนังสือ
นิทาน 

นางจุฑาทิพย พัน
ทองหลอ 

 
นางสาวมัลริกา  

โคตรบึงแก 
 
 
 

2. การนำผลการวิเคราะหเด็กบริบทสภาพปญหาศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

3. ความสอดคลองหรือสัมพันธกันของหัวขอสำคัญของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา(เชนวิสัยทัศนภารกิจเปาหมาย
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคสาระการเรียนรู 
รายปการจัดประสบการณการสรางบรรยากาศการเรียนรูสื่อและ
แหลงการเรียนรูการประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการ
หลักสูตรเปนตน) 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

4. การนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลการใชหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและสรุปผลทุกภาคเรียนและ
หรือทุกป 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5. นำผลการนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบประเมินผลการใช
หลักสูตรและหรือผลการวิจัยท่ีเก่ียวของมาปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาทุกปการศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 
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6.ระบบและกลไกใหผูมีสวนเก่ียวของเกิดความตระหนักและ
เขาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7.การจัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักรูและความเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยใหแกผูมีสวนเก่ียวของ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

8.การสรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง
ชุมชนและทองถ่ินในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9.สถานศึกษาจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็กอยาง
รอบดานดังนี้ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9.1การมีอุปกรณของเลนของใชเครื่องนอนจำนวนเพียงพอและ
ขนาดเหมาะสมกับเด็กสะอาดและปลอดภัย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9.2 การมีมุมหนังสือและจำนวนหนังสือนิทานเพียงพอและ
เหมาะสมกับวัย(เด็ก 1 คน : นิทาน 8 เลม) 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9.3 การมีพ้ืนท่ีสนามเด็กเลนและมีเครื่องเลนท่ีเหมาะสม
ปลอดภัยสำหรับเด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9.4 การมีพ้ืนท่ีสำหรับการแปรงฟนลางมือและทำความสะอาด
รางกายพรอมอุปกรณทำความสะอาดท่ีจำเปนและเหมาะสมกับ
เด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9.5การมีมุมพยาบาลหรือหองพยาบาลท่ีสะอาดเหมาะสมในการ
ความใหชวยเหลือเด็กเบื้องตน 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  1,500  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

..................................................ผูเสนอโครงการ  
 (นางจุฑาทิพย พันทองหลอ) 

1.แบบสังเกต 
2.แบบบันทึกการนเิทศ 
3.แบบบันทึกการเยี่ยมบาน
ผูเรียน 

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูปกครอง 
3.บันทึกการเยี่ยมบาน
นักเรียน 

 
 ..................................................ผูอนุมัติโครงการ 
  (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 
 

 

8) โครงการ สงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
    และเกิดประสิทธิผล สนองมาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ                                                                                                
 

หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผล  สถานศึกษามีพันธกิจในการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนผูมีความสมบูรณ  ท้ังรางกาย   จิตใจ  
สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  จริยธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว  ครูจะตองมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  โรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือ
พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี  อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก 

ขอมูล
ฐาน% 
(2564)  

เปาหมาย% 
(2565) 

เพ่ือใหครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ี
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบขาย:    
1) ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณ
ไดระดับดีข้ึนไป 

100 100 

2) ครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย 
ดานอารมณ จิตใจ  ดานสังคม และดานสติปญญาเต็มศักยภาพ โดย
ความรวมมือของพอแมและครอบครัว ชุมชนและผูเก่ียวของ 

100 100 

3) ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมใหเด็กมีโอกาส
เลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ ตามความสนใจ ความสามารถ หลากหลาย
รูปแบบ เด็กไดเลน ลงมือกระทำเรียนรู และสรางองคความรูดวยตนเอง
อยางมีความสุข 

100 100 

4) ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนท่ีแสดงผล
งานเด็ก พ้ืนท่ีสำหรับมุมประสบการณ เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพ 
แวดลอมในหองเรียน 

100 100 

5) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจของ
เด็ก  

100 100 

6) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดวย
เครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย  โดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวน
รวม นำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนา
เด็ก 

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ชวงเวลาดำเนินงาน งบ 

ประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1. ความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาหลักการจุดหมายและ
สาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

22,950 
บาท 

 
- 

นางสาวมัลริกา 
โคตรบึงแก 

2. ความสามารถนำความรูไปประยุกตใชและเชื่อมโยงสูการ
จัดทำหนวยการเรียนรูการจัดประสบการณการจัดกิจกรรม
ประจำวันและการประเมินพัฒนาการเด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 
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3. การจัดทำแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

คาตอบแทน
ครูอัตราจาง 

4. การจัดประสบการณการเรียนรูที่หลากหลายสอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5. การเปดโอกาสใหเด็กไดมีสวนรวมในการสรางขอตกลงหรือแนว
การปฏิบัติตน 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

6. การใหรางวัลหรือชื่นชมตอพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7. การบรรยายพฤติกรรมที่เหมาะสมและการใหเหตุผลที่ชัดเจน
เก่ียวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและไมเหมาะสม 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

8. การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมการมีวินยัในตนเองของ
เด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9. การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการสงเสริมใหเด็กมีวินัยในตนเอง 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

10.การเลือกใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคลองกับ
พัฒนาการของเด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

11. การวัดและประเมินพฒันาการของเด็ก 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

12. การสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกพอแมผูปกครอง 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

13. ครูทำการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

14. ครูนำผลวิจัยไปใชในการจดัประสบการณ 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

15.การจัดสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหองเรียนเพื่อใหเด็ก
เกิดการเรียนรู 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

16. การแสดงความรูสึกที่ดีสอบถามและรับฟงความคิดเห็นชืน่ชม
พูดคุยดวยความเปนมิตรตอเด็กและผูปกครอง 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

17. การแสดงน้ำใจไมตรียิ้มแยมแจมใสตอเด็กและผูปกครอง 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

18. การสนับสนุนใหผูปกครองแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับเด็ก 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

19. การใหคำแนะนำและบริการแกผูปกครองในการพัฒนาเด็ก 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

20.การรวมมือกับผูปกครองในการแกไขพัฒนาการของเดก็อยาง
เสมอภาคและสม่ำเสมอ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

21. การมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไปหรือ
ปริญญาตรีสาขาอ่ืนแตไดรับการสนับสนุนใหไดรับวุฒทิางการศึกษา
ตามเกณฑที่ก.ค.ศกำหนด (ไดรับการพัฒนา/อบรมไมนอยกวา๒๐
ชั่วโมงตอป) 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 
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22. ความรูความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปน
สำคัญไดแก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

  

22.1อธิบายหลักการจุดหมายโครงสรางของหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยได 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

22.2 อธิบายพัฒนาการของเด็กตามวัยท้ังดานรางกายอารมณ
และจิตใจสังคมและสติปญญาได 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

22.3จัดประสบการณและกิจกรรมประจำวันท่ีพัฒนาศักยภาพ
ทางสมอง 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

22.4 ประเมินพัฒนาการของเด็กและการนำผลไปพัฒนาเด็ก 1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

22.5 ใชสื่อท่ีสอดคลองกับกิจกรรม/หนวยการเรียนรูเหมาะสม
กับวัยของเด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

23.การจัดทำสารนิทัศนและนำมาไตรตรองเพ่ือใชประโยชนใน
การพัฒนาเด็ก 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  22,950  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ 
3.แบบประเมินความพึง
พอใจ 

1.สังเกตพฤติกรรมการ 
เขารวมกิจกรรม 
2.สัมภาษณผูเรียน/ผูปกครอง 
3.แบบประเมินความ 
พึงพอใจ 

..............................................................ผูเสนอโครงการ                
    (นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก) 
 
..............................................................ผูอนุมัติโครงการ 
     (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔๕ 
 

 

9) โครงการ สนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน                 
     สนองมาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 
 
หลักการและเหตุผลการจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได  จำเปนจะตองมีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน   ซ่ึงโครงการนี้ตอบสนองตอมาตรฐานท่ี 3 
 

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหนาโครงการ ช่ือ นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก 
ขอมูลฐาน % 

(2564)  
เปาหมาย % 

(2565) 
เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนให
สถานศึกษาเปน
สังคมแหงการ
เรียนรู 

ขอบขาย:    
1) ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย  
จัดพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสำหรับมุมประสบการณ  
เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน 

100 100 

2) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ  
ระยะความสนใจของเด็ก  

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ชวงเวลา

ดำเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.การมีข้ันตอนการดำเนินงานสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในสถานศึกษาโดยศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลง
เรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาและ
ดำเนินการตามข้ันตอนตามท่ีกำหนด 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

2,000 
บาท 
- คา
กระดาษ 
- คาเบรค 
  นักเรียน 

 

 
นางสาวมัลริกา 

โคตรบึงแก 
 
 
 
 

นางจุฑาทิพย 
พันทองหลอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. การดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ในขอ๑และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

3.การดำเนินงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียนบุคลากร
ในสถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของเกิดกระบวนการเรียนรู
จากแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยศึกษา
อยางมีข้ันตอนวิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
และดำเนินการตามข้ันตอนตามท่ีกำหนด 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

4.การดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ในขอ๓และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5. การสรุปรายงานผลการใชประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

6. มีการกำหนดแนวทางในการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรใน
สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันผานกิจกรรมสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหลงเรียนรูตางๆ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 



๔๖ 
 

 

7.บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวทาง
ท่ีกำหนดไวตามขอ๑ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

8.มีการสรุปองคความรูท่ีจำเปน (Knowledge Mapping) ท่ีได
จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามแนวทางท่ีกำหนดไวในขอ๑ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

9.มีการสรางเครือขายการเรียนรูถายทอดความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษาเชน
ครอบครัวชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  2,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

..................................................ผูเสนอโครงการ  
   (นางสาวมัลริกา โคตรบึงแก) 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.สังเกตการรวมกิจกรรม 
2.สัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ 
  ในการรวมกิจกรรม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

 
 ..............................................................ผูอนุมัติ
โครงการ 
   (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๔๗ 
 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1) โครงการ โครงการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผล การอานเปนรากฐานสำคัญท่ีจะนำสูการแสวงหาความรูโดยเฉพะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอง
อานออก เขียนได และตระหนักในความสำคัญของการอาน  การท่ีจะใหนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอานคง
ไมใชเฉพาะครูภาษาไทยเทานั้น ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ควรมีสวนรวมในการสงเสริมเชนกัน   โดยบูรณาการเรื่องการอาน 
การเขียนและการคิด ไปใชในการสงเสริมนิสัยรักการอาน   ซ่ึงโครงการนี้ตอบสนองตอมาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวบงช้ี 

(หัวหนาโครงการช่ือ นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ) 
ขอมูลฐาน % 

(2564)  
เปาหมาย % 

(2565) 
เพ่ือใหผูเรียน
มีทักษะใน
การแสวงหา
ความรูดวย
ตนเอง  
รักเรียนรู 
และพัฒนา
ตนเอง 
อยางตอเนื่อง 

ขอบขาย :   
1.) ผูเรียนสามารถคิดจำแนกแยกแยะ สรุปความคิดรวบยอด  
คิดอยางเปนระบบ ใครครวญ ไตรตรอง และมีการคิดแบบองครวม 

83 90 

2.) ผูเรียนสามารถพิจารณาอยางรอบคอบ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหาได โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

83 90 

3.) ผูเรียนสามารถรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเอง และการทำงานเปนทีม 
เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 
เชน โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต 

97 100 

4.) ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในดานการสืบคนขอมูล การจัดทำชิ้นงาน การนำเสนอ
ผลงาน ทวนบทเรียน และการติดตอสื่อสาร  

96 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.การอานหนังสือบทความหรือสิ่งพิมพตางๆทุก
ท่ีเม่ือมีเวลาและโอกาส 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

2,000 บาท 
 

- คาของรางวัล  

นางสาวพลอยไพลิน  
บุบผาชาติ 

2.การยืมหนังสือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสิ่งพิมพ
จากหองสมุดหรือแหลงเรียนรูไปอานเพ่ิมเติม 
3.กระบวนการสืบเสาะหาความรูท่ีผูเรียนริเริ่ม
ดวยตนเองตามความสนใจ 
4.ผลงานจากการคนหาความรูจากหองสมุด
แหลงเรียนรูหรือสื่อตางๆ 
5.ความสามารถในการอานหนังสือบทความหรือ
สิ่งพิมพตางๆ 
6.ความสามารถในการจับประเด็นใจความหลัก
จากสิ่งท่ีฟง 
7.ความสามารถในการสังเกตสิ่งตางๆรอบตัว
แลวสรุปเปนความรูได 



๔๘ 
 

 

8.ความสามารถในการพูดคุยซักถามแสดงความ
คิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูอ่ืนได 
9.ความสามารถในการเขียนถายทอดความรู
ความรูสึกนึกคิดเรื่องราวตลอดจน 
ประสบการณตางๆไปสูผูอ่ืนได 
10.ความสามารถในการตั้งคำถามเพ่ือคนควาหา
ความรูเพ่ิมเติม 
11.การมีสวนรวมในการเรียนรูและความสำเร็จ
ของกลุม 
12.การแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นและ
วิธีการเรียนรูในกลุม 
13.ความรับผิดชอบตอหนาท่ีภายในกลุม 
14.ความเขาใจในระบบและวิธีการใชเทคโนโลย ี
15.การสืบคนความรูและสื่อสารทาง
อินเทอรเน็ต 
16.การใชเทคโนโลยีในการประมวลผลขอมูล 
17.การนำเสนอผลงานหรือสรางผลงานโดยใช
เทคโนโลยี 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
.........................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวพลอยไพลิน   บุบผาชาติ) 
 
 

..................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.บันทึกการเขารวมกิจกรรม 
2.แบบประเมินการอาน ฟง ดู พูดเขียน 
3.แผนการจัดการเรียนรู 
 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ/สอบถาม 
3.การประเมิน 
4.ตรวจเอกสาร หลักฐาน
เชิงประจักษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

 

2) โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล   
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผล  การจัดการเรียนรูท่ีจะใหประสบผลสำเร็จนั้น ครูควรจัดเนื้อหาสาระโดยบูรณาการสาระความรูดาน
ตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน    โดยจัด
สภาพแวดลอม   สรางบรรยากาศและอำนวยความสะดวกใหแกผูเรียนในการใชกระบวนการตางๆ   ผูเรียนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มท่ี   เปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ   รูจักแกปญหา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  
รูจักวิธีการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย  และสรางองคความรูดวยตนเอง   ซ่ึงสอดคลองกับตอมาตรฐาน 1  
ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล 
 

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวบงช้ี 

(หัวหนาโครงการช่ือ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาต)ิ 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือใหผูเรียนมี
ความสามารถในการใน
การคิดอยางเปนระบบ 
คิดสรางสรรค ตัดสินใจ
แกปญหาไดอยางมีสติ 
สมเหตุสมผล 

ขอบขาย :   
1.) ผูเรียนสามารถคิดจำแนกแยกแยะ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยาง
เปนระบบ ใครครวญ ไตรตรอง และมีการคิดแบบองครวม 

83 90 

2.) ผูเรียนสามารถพิจารณาอยางรอบคอบ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแกปญหาได โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

83 90 

3.) ผูเรียนสามารถรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเอง และการทำงานเปน
ทีม เชื่อมโยงองคความรู และประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่ง
ใหม ๆ เชน โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต 

97 100 

4.) ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนา
ตนเองและสังคม ในดานการสืบคนขอมูล การจัดทำชิ้นงาน กานำเสนอ
ผลงาน ทวนบทเรียน และการติดตอสื่อสาร  

96 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.ความสามารถในการสรุปความคิดจากเรื่องท่ี
อานฟงและดู 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

1,000 บาท 
 
- คาวัสดุอุปกรณ    
 

นางละออง  แจมจันทร 

2.ความสามารถในการสื่อสารเพ่ือเสนอความคิด
จากเรื่องท่ีอานฟงและดู 
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 

3.ความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธีคิด 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 

4.ความสามารถในการนำเสนอรูปแบบวิธี
แกปญหา 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 

5.ความสามารถในการใชภาษาหรือวิธีการอ่ืน
สำหรับการนำเสนอ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 

6.ความสามารถในการกำหนดเปาหมาย 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 



๕๐ 
 

 

7.ความสามารถในการคาดคะเนสถานการณหรือ
คาดคะเนคำตอบ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 

8.ความสามารถในการกำหนดทางเลือกตัดสินใจ
แกปญหา 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 

9.ความสามารถในการคิดริเริ่ม 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 

10.ความสามารถในการสรางสรรคผลงาน 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นางละออง  แจมจันทร 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 
 

1,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
..........................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ) 
 
.....................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.แบบสรุปรายงานรอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑ
ประเมินความสามารถดานการอาน คิด 
วิเคราะหและเขียน 
2.แบบสรุปรายงานรอยละผูเรียนท่ีผานเกณฑ
การประเมินสมรรถนะ 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ/สอบถาม 
3.การสังเกต 
4.การประเมินผล 
5.ตรวจเอกสาร หลักฐาน
เชิงประจักษ 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 

3) โครงการ   โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร    
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
 
หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานบึง
แก ไดกำหนดแนวการจัดการเรียนรู  ครูควรจัดเนื้อหาสาระโดยบูรณาการสาระความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน   
เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

วัตถุประสงค 

ขอบขายและตัวบงช้ี: เปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6 
ปการศึกษา  2564 
(หัวหนาโครงการช่ือ  นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาต)ิ 

ขอมูล
ฐาน % 
(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 

เพ่ือยกระดับ
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนให
สูงข้ึนและ 
ใหผูเรียนมีความรู
และทักษะท่ี
จำเปนตาม
หลักสูตร 

1.) ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระฯตั้งแตระดับดี
(เกรด 3) ข้ึนไป (เด็กปกติ) 

  

   1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 100 100 

   1.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 100 100 
   1.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  100 100 
   1.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  100 100 
   1.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา. 100 100 
   1.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 100 100 
   1.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี  100 100 
   1.8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 100 100 
   1.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 100 100 
2.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแตละดาน  ตั้งแตรอย
ละ 50 ข้ึนไป  มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

20.00 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5  

3.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแตละดาน  เฉลี่ยสูงกวา
ระดับ สพฐ. 

ต่ำกวา 
รอยละ 
0.12 

สูงกวา 
รอยละ 5 

4.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-NET ในแตละกลุมสาระ 
ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป  มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา 

25.00 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5 

5.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-NET ในแตละกลุมสาระฯ 
เฉลี่ยสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 

34.91 สูงกวา 
รอยละ 5 

6.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (ปกติ) ผานการประเมินความสามารถดาน
การอาน  ไดระดับพอใชข้ึนไป 

100 100 

7.) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร  ไดระดับ
พอใชข้ึนไป 

100 100 

8.) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการคิดคำนวณไดระดับพอใชข้ึนไป 100 100 
 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 



๕๒ 
 

 

กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูเรียนระดับโรงเรียนท้ัง ๔ กลุมสาระการเรียนรู
ในทุกระดับชั้น 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 3,000 
-คาเอกสารใน
การสอนซอม

เสริม 

นางละออง  แจมจันทร 
นางลัดดา  ดวงกำ 
นางอมรา  นครศรี 

2.ความสามารถในการสื่อสาร 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
3.ความสามารถในการคิด 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
4.ความสามารถในการแกปญหา 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
5.ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
6.ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
7.ความสามารถในการอานของผูเรียนในแตละ
ระดับชั้น 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 1,000 
 -คาบัตรคำ  
  ใบงาน  
  แบบฝกหัด 

ครูประจำชั้น 
 

8.ความสามารถในการคิดวิเคราะหของผูเรียนใน
แตละระดับชั้น 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

9.ความสามารถในการเขียนของผูเรียนในแตละ
ระดับชั้น 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

10.กิจกรรมยกระดบัผลการทดสอบรวบยอด
ระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติ 

มีนาคม 66 1,000 
- คาพาหนะ

นำนักเรียนไป
ทดสอบ 

น.ส.พลอยไพลิน บบุผา
ชาติ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

......................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ) 
 
..................................   ผูอนมัุติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 
2.แบบประเมินการอานคิด 
วิเคราะหและเขียนสื่อความ 
3.แบบทดสอบ 
4.รายงานผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนแตละวิชา 
5.ผลการทดสอบระดับชาติ 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ/สอบถาม/
ความสามารถในการสื่อสาร 
3.การสังเกต 
4.การประเมินผล 
5.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจกัษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๓ 
 

 

4) โครงการสงเสริมผูเรียนมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต                
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   กำหนดใหการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
วัตถุประสงค 

ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาต)ิ 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจต
คติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

ขอบขาย : 100 100 
1.) ผูเรียนมีความรู ทักษะในการทำงาน รักการทำงานและมี
ความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต 

100 100 

2.) ผูเรียนยอมรับความคิดและความแตกตางในดาน เพศ วัย 
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี สามารถอยูรวมกับ
คนอ่ืนไดอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

100 100 

3.) ผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และใหเกียรติผูอ่ืน 

93 96 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.การวางแผนการทำงาน 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

2,000 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณใน
การฝกทักษะอาชีพ 

 

 
 
 
 
 
 

นายบุญถม   อุบาลี 

2.การดำเนินงานตามข้ันตอนท่ีกำหน 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
3.การตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแกไขการ
ทำงาน 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

4.การทำงานบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีกำหนด 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

5.การปรับปรุงพัฒนางานอยางตอเนื่อง 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
6.ความเต็มใจและพึงพอใจตอการทำงานท่ี
ไดรับมอบหมาย 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

7.การปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรนตั้งใจ
พากเพียรและละเอียดรอบคอบ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

8.การยอมรับในคำวิพากษวิจารณความ
คิดเห็นขอเสนอแนะ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

9.ความมุงม่ันพัฒนางานของตนเองอยาง
สม่ำเสมอเพ่ือใหเกิดความสมบูรณ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

10.ความรูสึกชื่นชมและภาคภูมิใจตอ
ผลสำเร็จของผลงาน 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

11.การมีสวนรวมในการวางแผนการทำงาน
กับหมูคณะ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 



๕๔ 
 

 

12.ความสามารถในการทำงานโดยใช
กระบวนการกลุม 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

13.การแสดงความคิดเห็นอยางสรางสรรค
และมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือน 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

14.การเปนผูนำและผูตามท่ีด ี 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
15.การมีมนุษยสัมพันธสามารถประสานการ
ทำงานรวมกับหมูคณะจนบรรลุผลสำเร็จ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

16.ความรูสึกท่ีดีตออาชีพสุจริต 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 
17.การบอกแหลงขอมูลเก่ียวกับอาชีพสุจริต
ท่ีตนเองสนใจ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

18.การแสวงหาความรูในอาชีพสุจริตท่ี
ตนเองสนใจ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

19.ความรูความเขาใจในอาชีพสุจริตท่ีตนเอง
สนใจ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

20.การแนะนำชักชวนอาชีพสุจริตท่ีตนเอง
สนใจใหผูอ่ืนเห็นประโยชนและคุณคา 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

.......................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ) 
 
 
.......................................  ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.แบบสังเกต 
2.แบบประเมินพฤติกรรมตามตัวบงชี้
ความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3.แฟมสะสมงาน 
4.ผลงานนักเรียนรายบุคคล/รายกลุม 
 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ/สอบถาม 
3.ประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 
4.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจกัษ 
5.รายงานประจำปของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๕ 
 

 

5) โครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผูเรียนและคานิยมท่ีพึงประสงค                         

    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   

หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   กำหนดใหการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวบงช้ี 

(หัวหนาโครงการช่ือ นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาต)ิ 
ขอมูลฐาน % 

(2564)  
เปาหมาย % 

(2565) 
เพ่ือใหผูเรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึง
ประสงค 

ขอบขาย :   
1.) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๘ ประการ  
ในระดับดีข้ึนไป 

100 
100 

2.) ผูเรียนมีคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในระดับดีข้ึนไป 100 100 
3.) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ัง
ภูมิปญญาไทย 

100 
100 

4.) ผูเรียนยอมรับความคิดและความแตกตางในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมี
ความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความขัดแยงกับผูอ่ืน 

100 
100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม/นวัตกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1. ปลูกฝงความรักชาติศาสนกษัตริย 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 2,000 บาท 

 
- คาจัดทำปายนิเทศ 
  วันสำคัญตางๆ  

นายบุญถม  อุบาลี 
นางลัดดา  ดวงกำ 
นางสาวศิริลักษณ เนตร
พรม 

2.ปลูกฝงความซ่ือสัตยสุจริต 
3.ปลูกฝงความมีวินัย 
4.ปลูกฝงความใฝเรียนรู 
5.ปลูกฝงความอยูอยางพอเพียง 
6.ปลูกฝงความมุงม่ันในการทำงาน 
7.ปลูกฝงความรักความเปนไทย 
8.ปลูกฝงความมีจิตสาธารณะ 
9.ปลูกฝงความเอ้ือเฟอเผื่อแผมี
น้ำใจใหความชวยเหลือผูอ่ืน 
10.ปลูกฝงการเปนลูกท่ีดีของพอแม 
(หมายรวมถึงผูปกครองและผูมี
พระคุณ) 
11.ปลูกฝงความเปนนักเรียนท่ีดี 
12.ปลูกฝงการบำเพ็ญประโยชนตอ
สังคม 
13.การแสดงความคิดเห็นอยาง
สุภาพและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนดวยความเขาใจ 



๕๖ 
 

 

14.การแสดงมารยาทท่ีเหมาะสม
ตามวัฒนธรรมการอยูรวมกัน 
15.การเห็นคุณคาของวัฒนธรรมท่ี
แตกตางกัน 
16.การปรับตัวและรวมกิจกรรม
ตามบริบททางวัฒนธรรมและสังคม 
17.การตระหนักรูคุณคาของ
สิ่งแวดลอม 
18.การรวมอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
..........................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ) 
 
 
..................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.แบบบันทึกการทำความดี 
2.แบบประเมินคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค 
3.แบบประเมินพฤติกรรมตาม 
ตัวบงชี้ความสำเร็จรายมาตรฐาน 
4.แบบเก็บขอมูลผลการประเมินรายบุคคล
รายหองเรยีน/รายมาตรฐาน 
5.แบบประเมินความพึงพอใจ 
6.รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ/สอบถาม 
3.การสังเกต 
4.การประเมิน 
5.ตรวจเอกสาร หลักฐาน
เชิงประจักษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๗ 
 

 

6.  โครงการโรงเรียนพอเพียง 
        สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 

หลักการและเหตุผล  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเปนโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหกับ
ปวงชนชาวไทยทุกคนใหใชชีวิตอยูอยางพอเพียงและมีคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษา  มี
หนาท่ีจัดการศึกษาและอบรมเยาวชนใหเปนคนดีคนเกงอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข  จึงไดนอมนำเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเยาวชนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 
 

วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด 
(หัวหนาโครงการ ช่ือนางลัดดา ดวงกำ) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย  
% 

(2565) 
เพ่ือใหนักเรียนไดใช
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

100 100 

2.) ผูเรียนมีคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในระดับดีข้ึนไป 
100 100 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน 
งบประมาณ 

 
ผูรับผิดชอบ 

1.กิจกรรมเขาวัดวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

3,000 บาท 
- คาพันธุไม 
-คาพวงหรีด 
-คาปจจัย 

นางลัดดา  ดวงกำ 
 

2.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน
ลูกเสือสามัญในวันสำคัญตางๆ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

นายบุญถม  อุบาลี 

3. กิจกรรมรวมงานฌาปนกิจศพ 
1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.

66 
นายบุญถม  อุบาลี 

ประเมินกิจกรรม 
1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.

66 
นางละออง  แจมจันทร 

รวม 3,000  
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 
 

.......................................ผูเสนอโครงการ 
(นางลัดดา  ดวงกำ) 

1. แบบสังเกต 
2. แบบบันทึกการทำความดี 
3. แบบประเมินความพึง
พอใจ 

1. การสังเกต 
2. การตรวจแบบบันทึก
ผลงาน 
3. การประเมิน 
 

 

 

....................................ผูอนมัุติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 



๕๘ 
 

 

7. โครงการ  การพัฒนาและสงเสริมเด็กดานมารยาทงาม                                          
     สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
หลักการและเหตุผล   สถานศึกษามีภาระหนาท่ีในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
พัฒนาผูเรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอยางเปนระบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
และปฐมวัย  และการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   ผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็ม
ศักยภาพ    
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการ ช่ือนางลัดดา  ดวงกำ) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  
มารยาทไทยใหนักเรียนเห็น
คุณคาของวัฒนธรรมไทย 
และประเพณีอันดีงามของไทย
มีกริยามารยาท ไหว ทักทาย
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

ขอบขาย:    
1.) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๘ ประการ ใน
ระดับดีข้ึนไป 

100 100 

2.) ผูเรียนมีคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในระดับดีข้ึนไป 
100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน  เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.การจดักิจกรรมโครงการในแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปของ
สถานศึกษาท่ีจัดทำข้ึนจากการมีสวนรวมของ
ผูบริหารครูบุคลากรชุมชนและองคกร
ภายนอก 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

1,000 บาท 
-คาจัดทำปาย

นิเทศ 
-คาของรางวัล 

 

นางสาวพลอยไพลิน   
บุบผาชาติ 
 
นางอมรา  นครศรี 
 

2.โครงการกิจกรรมสอดคลองกับวิสัยทัศน
ปรัชญาจุดเนนเปาหมายและกลยุทธของ
สถานศึกษาและไดรับการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

3.บุคลากรผูเก่ียวของและผูเรียนไดปฏิบัติ
ตามกลยุทธโครงการหรือกิจกรรมท่ี 
สถานศึกษากำหนดอยางครบถวน 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

4.การดำเนินงานตามกลยุทธโครงการ
กิจกรรมและจุดเนนไดรับการกำกับ 
ติดตามและนิเทศอยางสม่ำเสมอ 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
5.สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการกิจกรรมท่ีสนับสนุน 

 
1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.

66 



๕๙ 
 

 

สงเสริมผูเรียนท่ีบรรลุตามเปาหมายวิสัยทัศน
ปรัชญาและจุดเนนของสถานศึกษา 
6.ผลการดำเนินงานบรรลุตามเปาหมาย
วิสัยทัศนปรัชญาและจุดเนนของ 
สถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

รวมงบประมาณ 1,000  
 
การประเมินผล 

การประเมินผล/เครื่องมือ 
1.แบบสังเกต 
2.แบบประเมินพฤติกรรม 

วิธีการประเมินผล 
1.การสังเกต 
2.การประเมิน 

 
 
....................................ผูเสนอโครงการ 
(นางลัดดา  ดวงกำ) 
 
..................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 



๖๐ 
 

 

8. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามคุณภาพท่ีพึงประสงค 
     สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
 
หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผล เพ่ือสนองตอบนโยบายจุดเนน  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษากาวสู Thailand 4.0  และการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รวมดำเนินการความรับผิดชอบอยาง
ชัดเจนและรวมตรวจสอบติดตามการดำเนินงานจะมีโอกาสท่ีจะทำใหภารกิจไปสูความสำเร็จในปการศึกษา  2565 
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ  นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะ
ตามคุณภาพท่ีพึงประสงค 
 

ขอบขาย :  
 

  

1.) ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุม
สาระฯตั้งแตระดับดี (เกรด 3) ข้ึนไป (เด็กปกติ) 

100 100 

2.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแต
ละดาน  ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากป
การ ศึกษาท่ีผานมา 

-62.50 60 

3.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแต
ละดาน เฉลี่ยสูงกวาระดับสพฐ. 

-20.00 60 

4.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-NET ในแต
ละกลุมสาระ ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป  มีจำนวนเพ่ิมข้ึน
จากปท่ีผานมา 

-25.00 80 

5.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-NET ในแต
ละกลุมสาระฯ เฉลี่ยสูงกวาปการศึกษาท่ีผานมา 

-18.62 
คะแนน 

+10 
คะแนน 

6.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (ปกติ) ผานการประเมิน
ความสามารถดานการอาน ไดระดับพอใชข้ึนไป 

100 100 

7.) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการอาน การเขียน  
การสื่อสาร ไดระดับพอใชข้ึนไป 

100 100 

8.) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการคิดคำนวณ 
ไดระดับพอใชข้ึนไป 

100 90 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน  เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.มีการศึกษาวิเคราะหและใชขอมูลสารสนเทศ
ดานนโยบายของตนสังกัดจุดเนนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงานโครงการ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

1,200 บาท 
- คาแฟม 

-คากระดาษ 

นางละออง   แจมจันทร 
นางสาวพลอยไพลิน   
บุบผาชาติ 



๖๑ 
 

 

2.มีการมีขอตกลงรวมกันระหวางสถานศึกษา
และหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานอ่ืนๆ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

 

3.มีโครงการกิจกรรมพิเศษเดนชัดตอบสนอง
นโยบายจุดเนนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
อยางนอย๒โครงการหรือกิจกรรมพิเศษตอป
การศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

4.มีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมพิเศษเปน
ระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA)ยอนหลัง๓ป 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5.มีการมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาครู
ผูเรียนผูปกครองและผูเก่ียวของตอการ
ดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมพิเศษ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

6.มีการนิเทศติดตามการดำเนินงานตาม
โครงการกิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7.มีการสรุปโครงการกิจกรรมพิเศษท่ีแสดงให
เห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการกิจกรรมพิเศษ
ตอบสนองนโยบายและจุดเนนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

5.มีผลสัมฤทธิ์ของโครงการกิจกรรมพิเศษบรรลุ
ตามเปาหมาย 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

8.บุคลากรในสถานศึกษามีสวนรวมและมีความ
พึงพอใจตอผลการดำเนินงานโครงการกิจกรรม
พิเศษ 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

7.ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมพิเศษเกิดประโยชนเปนแบบอยางและ
สรางคุณคาแกสถานศึกษาและหรือชุมชนรอบ
สถานศึกษา 

1 มิ.ย.65 - 31 
มี.ค.66 

รวมงบประมาณ 1,200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๒ 
 

 

การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ เกณฑประเมินผล/เครื่องมือ การประเมินผล 

1.นักเรียนระดับปฐมวัยไดรับการเตรียมความพรอมดาน
รางกาย ดานอารมณ  จิตใจ  ดานสังคมและสติปญญา  โดยมี
พัฒนาการแตละดานในระดับด ี

1.แบบสังเกตสำรวจ 
2.แบบสอบถาม 
3.แบบสัมภาษณ 
4.แบบทดสอบ 
5.แบบประเมินผลงาน 
6.แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

1.การสังเกต 
2.การสำรวจ 
3.การสอบถาม/สัมภาษณ 
4.การทดสอบ 
5.บันทึกขอมูล 
6.การประเมิน 

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ (NTและ
O-NET)มีคะแนนรวมสูงข้ึน 
3.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3อานออกเขียนไดใน
บัญชีคำพ้ืนฐานตามเกณฑท่ีกำหนด 
4.นักเรียน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได
ตามเกณฑท่ีกำหนด 
5.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ข้ึนไป  มีทักษะพ้ืนฐานท่ี
สำคัญในศตวรรษท่ี 21 

 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 
 

............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาต)ิ 1. แบบสอบถาม 

2. แบบสังเกต 
3. แบบบันทึกการทำความดี 
 

1. การสอบถาม 
2. การสังเกต 
3. การตรวจแบบบนัทึกการ
ทำความดี 
 

 
 

.........................................ผูอนุมัติโครงการ 
นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

 

9. โครงการการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ                                            
   สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผลการสงเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการเพ่ิมความสามารถของคนในการควบคุม ดูแล และพัฒนาสุขภาพ
ของตนเองใหดีข้ึนในการท่ีจะบรรลุสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ และสังคม กลุมคนจะตองสามารถท่ีจะบงบอก  และ
ตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเองท่ีจะสนองตอบความตองการตางๆ  และสามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับ
สิ่งแวดลอม    โดยมีความเชื่อมโยงถึงบุคคล  ครอบครัว  บาน  ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีทำงาน สิ่งแวดลอม  
เศรษฐกิจ  สังคมการเมือง  กฎหมายและระบบบริการสังคม  อันนำไปสูการบริการเพ่ือใหประชาชนทุกคน ทุกกลุมอายุมี
สุขภาพดี   
 

วัตถุประสงค ตัวบงช้ีความสำเร็จ 
(หัวหนาโครงการช่ือ นางละออง  แจมจันทร) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2565)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือใหผูเรียนมี
สุขภาวะท่ีดีและ
มีสุนทรียภาพ 

ขอบขาย:   
1.) ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 92 

 
93 

 
2.) ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศได 

 
100 

 
100 

3.) ผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 
และใหเกียรติผูอ่ืน 

96 
 

97 
 

4.) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดนตรี กีฬา 100 100 
ระยะเวลาดำเนินงาน เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ชวงเวลา

ดำเนนิงาน 
งบ 

ประมาณ ผูรับผิดชอ
บ 

1. การมีสุขภาพรางกายแข็งแรงแตงกายสะอาดเรียบรอยเครื่องแตงกายและ
เครื่องใชสวนตัวสะอาด 

1 มิ.ย.65 - 
31 มี.ค.66 

10,000 
บาท 

-คาจัดทำ
ปาย 
 นิเทศ 
-คาเจลลาง
มือ  
 สบู 
แอลกอฮอล 
-คาอุปกรณ
กีฬา 
-คาจัดทำ
อาง 
  ลางมือ 

นางละออง 
แจมจันทร 
นางอมรา 
นครศรี 

2. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ (รายละเอียดในภาค ผนวก) 
3. การเขารวมกิจกรรมการออกกำลังกายและมีสวนรวมในการเผยแพรและ
รณรงคเก่ียวกับการดูแลสุขภาพและเพ่ิมมาตรการควบคุมและปองกันการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
4.การมีพัฒนาการทางรางกายและการเจริญเติบโตตามเกณฑมาตรฐาน 
5.การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑมาตรฐาน 
6.การรูเทาทันและปฏิบัติตนใหพนจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆ 
7.การรูจักวิธีดูแลรักษาตนเองใหปลอดภัยจากเหตุความรุนแรง 
8.การรูจักวิธีปองกันอุบัติเหตุปองกันโรคปองกันภัยรวมท้ังปญหาทางเพศ 
9.การรูจักตนเองภูมิใจในตนเองพัฒนาและปรับปรุงตนเอง 
 
10.การมีความม่ันคงทางอารมณและมีความม่ันใจในตนเอง 
11.การกลาแสดงออกอยางเหมาะสม 



๖๔ 
 

 

12.การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน 
13.การปรับตัวเขากับผูอ่ืน 
14.การปฏิบัติตนตอผูอ่ืนอยางเหมาะสม 
15.การปฏิบัติตนท่ีคำนึงถึงสิทธิหนาท่ีของตนเองและผูอ่ืน 
16.ความชอบและเห็นประโยชนในการเขารวมกิจกรรมศิลปะดนตรี
นาฏศิลปกีฬาและนันทนาการ 
17. การเขารวมกิจกรรมศิลปะดนตรีนาฏศิลปกีฬาและนันทนาการ 
18.การสรางสรรคผลงานศิลปะดนตรีนาฏศิลปกีฬาและนันทนาการ 
19.การนำความรูดานศิลปะดนตรีนาฏศิลปกีฬาและนันทนาการไปใช
ประโยชนในชวีิตประจำวัน 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
..........................................ผูเสนอโครงการ 
(นางอมรา  นครศร)ี 
 
 

..................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1. แบบสำรวจการเขารวมกิจกรรม 
2. เกณฑการประเมินพฤติกรรมตามตัวบงชี้
ความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. แบบเก็บขอมูลผลการประเมินรายบุคคล
รายหองเรยีน/รายมาตรฐาน 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ 
3.ตรวจสอบรองรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖๕ 
 

 

10) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน                                                       
      สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ป พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545   มีการ
จัดการขอมูล สารสนเทศอยางครอบคลุม  และทันตอการใชงาน   มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง   เปนกลไกสำคัญท่ีจะทำใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือให
สถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา
ตามท่ีกำหนดใน
กฎกระทรวง 

ขอบขาย :   
1.) โรงเรียนกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ อยางชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
หนวยงานตนสังกัด นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ และเปนไป
ไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

100 100 

2.) โรงเรียนจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ี
ชัดเจน การบริหารงานมีความคลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือของ
ผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

100 100 

3.) โรงเรียนจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุม  
และทันตอการใชงาน 

100 100 

4.) โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดำเนินงานอยางตอเนื่อง 100 100 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.มีการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

 
 
 
 
 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 

 

1,000 บาท 
- คากระดาษ A4 

 
ผูอำนวยการ 

ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

ทุกคน 
 
 
 
 
 
 
 

2.มีความชัดเจนของมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3.มีการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยพิจารณาจากผล 
การดำเนินการตามขอรายการดังนี้ 
1) ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ
จำเปนของสถานศึกษาและ 
กำหนดวิสัยทัศนพันธกิจและเปาหมายดานตางๆ
โดยมีจุดเนนท่ีคุณภาพผูเรียน 
สะทอนคุณภาพความสำเร็จท่ีชัดเจนและเปน
รูปธรรมโดยทุกฝายมีสวนรวม 

 



๖๖ 
 

 

2) กำหนดวิธีการดำเนินงานโครงการกิจกรรมทุก
โครงการกิจกรรมสอดคลอง 
กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3) ใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินจากท้ัง
ภายในและภายนอกท่ีใหการ 
สนับสนุนทางวิชาการ 
4) กำหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของ
สถานศึกษาผูเรียนผูปกครององคกร 
หนวยงานชุมชนและทองถ่ินและดำเนินงานตามท่ี
กำหนดไวครบถวน 
5) กำหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยาง
คุมคาสอดคลองกับเปาหมาย 
ทุกโครงการกิจกรรม 
6) จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปท่ีสอดคลองกับ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
7) กำหนดปฏิทินการนำแผนปฏิบตัิการประจำป
ไปสูการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
8) เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและ
แผนปฏิบัติการประจำปตอคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการ 
บริหารสถานศึกษาใหความเห็นชอบ 
9) นำแผนปฏิบัติการประจำปแตละปสูการปฏิบัติ
ตามกรอบระยะเวลาท่ีโครงการ 
กิจกรรมกำหนดไว 
10) กำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ประจำป 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.มีการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 
5.มีการใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6.มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 
7.มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
8.มีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใช
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๖๗ 
 

 

9.มีการสรุปและจัดทำรายงานประจำปท่ีเปน
รายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

10.มีการนำเสนอรายงานตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและหรือคณะกรรมการ 
สถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาใหความเห็นชอบ 
11.มีการเผยแพรรายงานตอสาธารณชน
หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000  

 
การประเมินผล 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
..........................................ผูเสนอโครงการ 

(นายบุญถม  อุบาลี) 
 

..................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์ สุทธิสมพงษ) 
 

1.มาตรฐานการศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการ 
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
4.สารสนเทศโรงเรียน 
5.รายงานการจัดทำ SAR 
6.รายงานการควบคุมภายใน 

1. ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
2. การสอบถาม 
3. การสัมภาษณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๖๘ 
 

 

11) โครงการ  สงเสริมความสัมพันธและการบริการชุมชน                                                 
    สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผล   สถานศึกษามีภาระหนาท่ีในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทกำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตาม
เปาหมาย  พัฒนาผูเรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอยางเปนระบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและปฐมวัย  และการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   ผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยาง
เต็มศักยภาพ   การดำเนิน งานตามโครงการนี้ 
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ  นางสาวศิริลักษณ  เนตรพรม) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือให
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผูปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ี 
อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ขอบขาย :   
1.) โรงเรียนกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ อยางชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
หนวยงานตนสังกัด นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ และ
เปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

100 100 

2.) โรงเรยีนจัดองคกร โครงสรางและระบบบรหิารจัดการคุณภาพท่ี
ชัดเจน การบริหารงานมีความคลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือของ
ผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางาน
อยางตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีตามท่ี
ระเบียบกำหนด 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- คาจัดเตรียมเบรคประชุม
1,000 บาท 

 

นายบุญถม   อุบาลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญถม   อุบาลี 

2.มีองคประกอบและการไดมาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาพ.ศ. ๒๕๔๓ 
3.คณะกรรมการสถานศึกษาใหความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปของ 
สถานศึกษา 
4.คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความเห็นในการพัฒนาหลักสูตรของ 
สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 



๖๙ 
 

 

ความตองการของผูเรียนชุมชนและ
ทองถ่ิน 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญถม   อุบาลี 
 
 
 
 
 
 

5.คณะกรรมการสถานศึกษาแตงตั้งท่ี
ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ 
เพ่ือดำเนินงานตามระเบียบ 
6.คณะกรรมการสถานศึกษาใหความ
เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงาน 
ประจำปของสถานศึกษากอนเสนอตอ
สาธารณชน 
7.คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความเห็นขอเสนอแนะสนับสนุน
เก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษารวมท้ังบำรุงรักษาและจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสนิของ
สถานศึกษา 
8.คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ
และใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
จัดระบบและการดำเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
9.คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความเห็นขอเสนอแนะใหคำปรึกษาใน
การสงเสริมความเขมแข็งในชุมชนและ
สรางความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ
ในชุมชนและทองถ่ิน 
10.คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความเห็นเสนอแนะใหคำปรึกษาใน
การจดัทำนโยบายแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารวมท้ัง
ความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
11.คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความเห็นเสนอแนะใหคำปรึกษาใน
การออกระเบียบขอบังคับประกาศแนว
ปฏิบัติในการดำเนินงานดานตางๆของ
สถานศึกษาตามกฎระเบียบหรือ
ประกาศท่ีกำหนด 



๗๐ 
 

 

12.คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความเห็นขอเสนอแนะเก่ียวกับการ
จัดตั้งและการใชจายงบประมาณของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญถม   อุบาลี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.คณะกรรมการสถานศึกษาให
ความเห็นขอเสนอแนะในการออก
ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารการเงินและการจัดหารายได
จากทรัพยสินของสถานศึกษา 
14.คณะกรรมการสถานศึกษามีสวน
รวมในการกำหนดอัตลักษณนโยบาย
และแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
15.คณะกรรมการสถานศึกษามีการ
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
16.คณะกรรมการสถานศึกษาเสนอ
แนวทางและมีสวนรวมในการบริหาร
จัดการดานวิชาการดานงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคลและดานการ
บริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
17.คณะกรรมการสถานศึกษา
เสริมสรางความสัมพันธระหวาง
สถานศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและ
เอกชนและมีสวนรวมในการ 
พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
18.คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริม
สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ
ไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง
และมีคุณภาพ 
19.สถานศึกษามีการประชมุ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอย
ภาคเรียนละ๒ครั้งและมีการรายงาน
ผลการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาตอหนวยงาน 
ตนสังกัดทราบ 
20.สถานศึกษามีการสำรวจความพึง
พอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา
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ตอผลการดำเนินงานของสถานศึกษา
และมีการรายงานสรุปผลความพึง
พอใจตอหนวยงานตนสังกัดทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายบุญถม   อุบาลี 
 
 

21.คณะกรรมการสถานศึกษาสงเสริม
ใหมีระบบการติดตามดูแลชวยเหลือ
นักเรียนในการพิทักษสิทธิเด็กดูแลเด็ก
พิการเด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการ
พัฒนา-เต็มตามศักยภาพ 
22.คณะกรรมการสถานศึกษาให
ขอเสนอแนะสงเสริมสนับสนุนในการ
จัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรูและ
ภูมิปญญาทองถ่ินฯลฯเพ่ือเสริมสราง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
23.ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ดังตอไปนี้ 
1) การกำหนดแผนปฏิบัติงานแผนกล
ยุทธปรัชญาวิสัยทัศนพันธกิจ 
เปาหมายของสถานศึกษา 
2) การกำหนดจุดเนนหรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา 
3) การกำหนดคุณภาพของผูเรียน 
4) โครงการกิจกรรมของสถานศึกษา 
5) การจัดและใชแหลงเรียนรูหรือภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
6) การเสนอความตองการพัฒนาหรือ
ปรับปรุงดานหลักสูตรสถานศึกษาและ 
การจัดการเรียนรู 
7) การสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
การพัฒนาผูเรียน 
8) การกำกับติดตามระบบการดู
ชวยเหลือนักเรียน 
24.ความพึงพอใจของผูปกครองและ
ชุมชนตอการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 
รวมงบประมาณ 1,000  
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การประเมินผล 
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
 

..........................................ผูเสนอโครงการ 
   (นางสาวศิริลักษณ เนตรพรม) 
 
 

..................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.รายงานการปะชุม 
2. แบบสัมภาษณ 
3. แบบสังเกต 
4.แบบประเมินความพึงพอใจ 

1.การสังเกตพฤติกรรมการรวม
กิจกรรม 
2.สัมภาษณผูมีสวนเก่ียวของ 
-ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-กรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-ผูปกครอง 
-นักเรียน 
3.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจักษ 
4.รายงานประจำปของโรงเรียน  
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12) โครงการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน           
 สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล  สถานศึกษามีพันธกิจในการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนผูมีความสมบูรณ  ท้ังรางกาย   จิตใจ  
สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  จริยธรรม และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
ดังกลาว  ครูจะตองมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  โรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือ
พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี  อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการ/มาตรฐานท่ี 1 ช่ือนางลัดดา  ดวงกำ) 

ขอมูลฐาน 
 % 

(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือใหครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ี
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบขาย :   
1.) โรงเรียนสงเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของครูและโรงเรียน และจัดใหมี
ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

100 100 

2.) โรงเรียนจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ี
ชัดเจน การบริหารงานมีความคลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือของ
ผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

100 100 

3.) โรงเรียนมีการระดมทรัพยากร  และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  16  พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 

1.ครูมีความรูความเขาใจในเปาหมายคุณภาพผูเรียน
ตามหลักสูตร 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100,000 บาท 
 

 
-คาอบรม/
สัมมนา 
-ศึกษาดูงาน 
ของขาราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

นางลัดดา ดวงกำ 
นางละออง   แจม

จันทร 
นายบุญถม  อุบาลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.ครูมีการเชื่อมโยงเปาหมายคุณภาพผูเรียนและ
มาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรและหลักสูตรของ 
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู 
3.ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรูมีการกำหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียนครอบคลุม 
ท้ังดานความรูทักษะกระบวนการสมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
4.ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 
5.ครูมีการใชขอมูลผูเรียนวางแผนการจัดการเรียนรู 
6.ครูมีการสงตอขอมูลสารสนเทศผูเรียน 
7.ครูมีการออกแบบการจดักิจกรรมการเรียนรู 
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8.ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแผนการจัดการ
เรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางละออง   แจม
จันทร 

นายบุญถม  อุบาล ี

9.ครูมีการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 
10.ครูมีการนำบริบทและภูมิปญญาของทองถ่ินมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู 
11.ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุงเนนการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียน 
12.ครูมีการใหคำแนะนำคำปรึกษาแกผูเรียน 
13.ครูมีการแกไขปญหาผูเรียน 
14.ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู 
15.ครูมีการใชผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนรู 
16.ครูมีการยึดม่ันและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 
17.ครูมีการยึดม่ันและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคร ู
18.ครูมีการปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการดำเนิน
ชีวิตท้ังตอตนเองครอบครัวและสังคม 
19.ครูมีการพัฒนาตนเองใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ 
20.ครูมีการมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีไดรับมอบหมาย 
21.ครูมีการใหความรวมมือในกิจกรรมของสถานศึกษา 
22.ครูมีการมีความรักสามัคคีในหมูคณะ 
23.ครูมีการรวมปกปองและรักษาชื่อเสียงของ
สถานศึกษา 
24.ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มเวลา 
25.ครูมีการจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีไดรับ
มอบหมายเต็มความสามารถ 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000  
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
..........................................ผูเสนอโครงการ 

    (นางลัดดา  ดวงกำ) 
 

 
....................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู 
2.แบบประเมินการจัดการเรียนรู 
3.เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู 
4.แบบประเมินตนเองของครู 
5.แบบวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล 
6.รายงานการวิจัย/รายงานการศึกษา
คนควา 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ/สอบถาม 
3.แฟมขอมูลนักเรียนรายบุคคล 
4.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจกัษ 
5.รายงานประจำปของโรงเรียน 

  



๗๕ 
 

 

13) โครงการ  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน            
     สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   
หลักการและเหตุผล  หลักสูตรมีความสำคัญในการเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและควรมีการพัฒนาปรับปรุงให
มีความเหมาะสมกับผูเรียนอยูเสมอ  โรงเรียนจึงทำโครงการนี้ข้ึน 
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ  นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย 
% 

(2565) 
เพ่ือให 
สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร 
กระบวนการ
เรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน 

ขอบขาย :   
1.) โรงเรียนกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ อยางชัดเจน 
สอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน 
หนวยงานตนสังกัด นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแหงชาติ และเปนไป
ไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

100 100 

2.) โรงเรยีนจัดองคกร โครงสรางและระบบบรหิารจัดการคุณภาพท่ี
ชัดเจน การบริหารงานมีความคลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอ
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือของ
ผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

100 100 

3.) โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท้ังระบบโดยเนนคุณภาพผูเรียน
รอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 

100 100 

4.) โรงเรียนสงเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ ตรงตามความตองการของครูและโรงเรียน และจัดใหมีชุมชน
การเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานและการเรียนรูของผูเรียน 

100 100 

5.) โรงเรียนจัดระบบการจัดหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาประกอบดวยผูมีสวน
เก่ียวของทุกฝาย(คณะครูผูบริหารกรรมการสถานศึกษาผูแทน
ชุมชน/ผูทรงคุณวุฒิ) และหลักสูตรผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 
 
 

 

1,000 
บาท 
- คา
กระดาษ A4 

 

ขาราชการครู
และบคุลากร
ทางการศึกษา
ทุกคน 
 
 
 
 

2.โครงสรางหลักสูตรสถานศึกษามีองคประกอบครบถวนและ
สอดคลองหลักสูตรแกนกลางฯตอบสนองเปาหมายวิสัยทัศนหรือ
จุดเนนของสถานศึกษาและมีการกำหนดเวลาเรียนเหมาะสมกับ
ระดับชั้น 



๗๖ 
 

 

3.รายวิชาพ้ืนฐานและรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีจัดไวในหลักสูตรมีการ
จัดลำดับเนื้อหาสาระความยากงายความซับซอนและมีการ 
บูรณาการสภาพปญหาและความตองการของทองถ่ินสอดแทรกใน
รายวิชาอยางเหมาะสม 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.การติดตามการใชหลักสูตรทุกกลุมสาระการเรียนรูและสรุปผล
ทุกภาคเรียน 
5.การทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาทุกปการศึกษาโดยใชสรุปผล
การติดตามการใชหลักสูตรผลการวิจัยชั้นเรียนของครูหรือ
ผลงานวิจัยอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
6.การมีรายวิชาเพ่ิมเติมหลากหลายเพียงพอใหผูเรียนมีโอกาส
เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ 
7.รายวิชาเพ่ิมเติมมีเนื้อหา/สาระการเรียนรูเหมาะสมตาม
โครงสรางท่ีจัดใหผูเรียนเรียน 
8.ผูเรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมไดตามความตองการ 
9.ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติมตอบสนอง
จุดเนนของสถานศึกษา 
10.การมีรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีมีการบูรณาการขามกลุมสาระอยาง
นอย๒รายวิชา 
11.การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีสัดสวนเวลาเรียนและจำนวน
กิจกรรมครบถวนตามโครงสรางหลักสูตร 
12.การสำรวจขอมูลผูเรียนวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
กิจกรรมท่ีจัดสงเสริมใหผูเรียนทำกิจกรรมดวยตนเองโดยมีครูเปน
ผูใหคำปรึกษารวมท้ังมีการติดตามตรวจสอบและสรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรมทุกภาคเรียน 
13.กิจกรรมชมุนุม/ชมรมตางๆมีหลากหลายสามารถตอบสนอง
ความตองการความถนัดและความสนใจของผูเรียนไดอยางท่ัวถึง 
14.ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมความรักชาติศาสนา
พระมหากษัตริยรักความเปนไทยและอยูอยางพอเพียงอยางนอย
ภาคเรียนละ๑ครั้ง 
15.ผูเรียนทุกคนไดเขารวมกิจกรรมท่ีทำประโยชนเพ่ือทองถ่ินของ
ตนเพ่ือชุมชนหรือสังคมอยางนอยภาคเรียนละ๑ครั้ง 
16. การอบรมและพัฒนาครูเพ่ือทบทวนความเขาใจเก่ียวกับ
หลักสูตรอิงมาตรฐานและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ
อยางนอยภาคเรียนละ๑ครั้ง 
17.การจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีระบุในแผนการสอน/หนวยการ
เรียนรูของครูทุกกลุมสาระสะทอนวาผูเรียนสามารถบรรลุตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดได 



๗๗ 
 

 

18.ผูเรียนไดมีโอกาสลงมือปฏิบัติในสถานการณจริงหรือใกลเคียง
สถานการณจริงอยางนอย๑ครั้งในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

 
1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.

66 19.การมีผลงานท่ีแสดงการใหผูเรียนอธิบายวิธีคิดและการสรุป
ความคิดของตนเองทุกกลุมสาระ 
20.ผลงาน/โครงการท่ีใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งในการเรียนรูอยาง
นอย๓กลุมสาระ 
21.แผนการนิเทศท่ีมุงสงเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
(ระบุประเด็นจุดเนนรูปแบบปฏิทินและทีมนิเทศท่ีชัดเจน) 
22.การดำเนินการนิเทศติดตามการใชหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
23.การประเมินสรุปผลและรายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน 
24.การใชผลการนิเทศการติดตามตรวจสอบมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรูของครูทุกกลุมสาระ 
25.มีแผนงานโครงการกิจกรรมเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือ
ผูเรียน 
26.การมอบหมายความรับผิดชอบผูเรียนเปนรายบุคคล 
27.การสำรวจขอมูลผูเรียนเปนรายบุคคลดวยวิธีการท่ี
หลากหลาย 
28.การคัดกรองและจำแนกผูเรียนเปนรายกลุมตามสภาพ 
29.การจัดกิจกรรมปองกันแกไขและพัฒนาผูเรียนตามสภาพอยาง
เหมาะสม 
30.การประเมินผลการจัดกิจกรรมปองกันแกไขและพัฒนาผูเรียน 
31.การประสานและสงตอการแกไขและพัฒนานักเรียนแกผูท่ี
เก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
32.ผลการดำเนินงานของสถานศึกษา 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000  

 
 
 
การประเมินผล 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
..........................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวพลอยไพลิน บุบผาชาติ) 
 
 

..................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.แบบสอบถาม 
2.แบบสำรวจและคัดกรองนักเรียน
รายบุคคล 
3. แบบบันทึกการนิเทศภายใน 
4.แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม 
5. แบบบันทึกการเยี่ยมบานผูเรียน 

1.สอบถามความคิดเห็นของ
ผูเรียน 
2.บันทึกการนิเทศเยี่ยมชั้น
เรียน 
3. บันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน 
 

 
 

 

 



๗๘ 
 

 

14)  โครงการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น                
      สนองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได  จำเปนจะตองมีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถ่ิน    
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ  นายบุญถม อุบาลี) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2565)  

เปาหมาย  
% 

(2565) 
เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน  
ใหสถานศึกษา 
เปนสังคมแหง
การเรียนรู 

ขอบขาย :   
1.) ครูจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน 
ศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง  โดย
เนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผูเรียนไดรับ
การฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอ
ผลงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได ผูปกครองมีสวนรวม 

100 100 

2.) ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิ
ปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู โดยสรางโอกาสใหผูเรียนได
แสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

100 100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.การมีข้ันตอนการดำเนินงานสรางและพัฒนาแหลงเรียนรู
โดยศึกษาวิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลงเรียนรู  จัดทำ
แผนพัฒนาและดำเนินการตามข้ันตอนตามท่ีกำหนด 

 
 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
 
 

 
1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.

66 

   20,000 
-คาพาหนะ 
-คาเขาชม  
-คาอาหาร 

 
นางสาวศิริลักษณ 
เนตรพรม 
 
นางอมรา  นครศรี 
 
 
นางสาวศิริลักษณ 
เนตรพรม 
 
นางอมรา  นครศรี 
 

2.การดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานในขอ๑และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
3.การดำเนินงานในการสงเสริมและสนับสนุนใหผูเรียน
บุคลากรในสถานศึกษาและผูท่ีมีสวนเก่ียวของเกิด
กระบวนการเรียนรูจากแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษา 
โดยศึกษาอยางมีข้ันตอนวิเคราะหขอมูลสารสนเทศแหลง
เรียนรูภายนอกสถานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาและดำเนินการ
ตามข้ันตอนตามท่ีกำหนด 
 
4.การดำเนินการกำกับติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานในขอ๓และนำผลไปปรับปรุงพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง 
5.การสรุปรายงานผลการใชประประโยชนจากแหลงเรียนรู
ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 



๗๙ 
 

 

6.การกำหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาผาน
กิจกรรมสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ 
แหลงเรียนรูตางๆภายในสถานศึกษาและดำเนินการตาม
แนวทางท่ีกำหนด 
7.การระบุความรูท่ีจำเปน (Knowledge Mapping) 
กลั่นกรองความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขอ๑มา
แบงปนความรูใหกับบุคลากรภายในสถานศึกษา 
8.การกำหนดแนวทางการสงเสริมสนับสนุนใหมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองคกรท่ีเก่ียวของผานกิจกรรม 
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแหลงเรียนรูตางๆท้ังภายใน
และภายนอกสถานศึกษาและดำเนินการตามแนวทางท่ี
กำหนด 
9.การระบุความรูท่ีจำเปน (Knowledge Mapping) 
กลั่นกรองความรูท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูในขอ๓มา
แบงปนความรูใหกับครอบครัวชุมชนและ 
องคกรท่ีเก่ียวของ 
10.การสรางเครือขายการเรียนรูท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษามีการเผยแพรความรูและนำความรูไปใช
ประโยชน 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,000  
 
 
การประเมินผล 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
 
..............................................ผูเสนอโครงการ 
 (นายบุญถม  อุบาลี) 
 
.........................................   ผูอนมัุติโครงการ 
 (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมิน 
3. บันทึกการใชแหลงเรียนรู 
4.  รายงานผลการดำเนินงาน 

1.  การสังเกต 
2.  สอบถาม 
3. ประเมินผล 
 

 
 
 
 
 

 
 



๘๐ 
 

 

15) โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
     สนองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
หลักการและเหตุผล จากสภาพปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายให
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตใหความสำคัญในการพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนสงเสริมแหลงเรยีนรูในโรงเรียน  โรงเรียนไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมนี้ข้ึน 
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ  นายบุญถม   อุบาลี) 

ขอมูลฐาน 
% 

(2564)  

เปาหมาย  
% 

(2565) 
เพ่ือให
สถานศึกษามีการ
จัดสภาพ 
แวดลอมและการ
บริการท่ีสงเสริม
ใหผูเรียนพัฒนา 
เต็มศักยภาพ 

ขอบขาย :   
1.) ครูบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรัก
ครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกัน
อยางมีความสุข 

100 100 

2.) ครูจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็งและท่ัวถึง 100 100 
3.) ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู  
ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

100 100 

4.) ครูมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเก่ียวของ 
รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

100 100 

5.) ครูจัดทำรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู (วิจัยในชั้นเรียน) 100 100 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มตนวันท่ี  1  มิถุนายน พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม ชวงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ 
1.หองเรียน หองปฏิบัติการ หองน้ำ โรงอาหาร
หอประชมุ มีสภาพพรอมใช 

1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.
66 

 
1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.

66 

5,000 
 
 
-น้ำยาทำ
ความสะอาด  
-แปรงทำ
ความสะอาด  
-ไมกวาด  

 

นางอมรา นครศร ี
 
 
นายบุญถม  อุบาลี 

2.มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน 
3.มีสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูสำหรับผูเรียน
ภายในสถานศึกษา 
4.มีแผนงานโครงการกิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผูเรียนตามสุข
บัญญัติแหงชาติ๑๐ประการ 
5.มีการดำเนินการตามแผนงานโครงการกิจกรรม
ท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและ 
ความปลอดภัยของผูเรียนตามสุขบัญญัติแหงชาติ
๑๐ประการ 
6.มีการประเมินโครงการกิจกรรมและผลการ
ดำเนินงาน 
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7.มีการนำผลการประเมินไปเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
8.มีการมีสวนรวมของผูปกครองชุมชนผูบริหาร
สถานศึกษาคณะครูผูเรียนในการ 
ดำเนินงาน 
9.มีการจัดหองสมุดใหมีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศท่ีทันสมัย 
10.มีการใหบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีเอ้ือใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเองและ 
หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 
11.มีความพึงพอใจของผูเรียน 
รวมงบประมาณ 5,000  

 
การประเมินผล 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
..........................................ผูเสนอโครงการ 

(นายบุญถม  อุบาลี) 
 
 
.....................................   ผูอนุมัติโครงการ 
(นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบสอบถามความตองการ 
 

1.การประเมิน 
2.ตรวจหลักฐานตามสภาพจริง 
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ภาคผนวก 
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1. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปการศึกษา 2565 
          ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปการศึกษา 2565 จากรายงานประจำปท่ีเปนรายงาน  
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปการศึกษา 2565 

1.1ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ระดับท่ีไดคะแนนท่ีได แปลความ 

มฐ.ท่ี 1  คุณภาพเด็ก 
มฐ.ท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มฐ.ท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

4 
4 
4 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา 4.00 ดีเลิศ 
จุดเดน 

        -  สามารถพัฒนานักเรียนปฐมวัยทุกคนไดครอบคลุมพัฒนาการท้ัง  4  ดาน  
  -  การพัฒนาผูเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค  

        -  เปดโอกาสใหผูปกครอง และชุมชนไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
        -  เด็กไดเรียนรูจากประสบการณจริง ผานการมอง  การดู  ใชความคิดและลงมือกระทำ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  - การพัฒนาผูเรียนดานทักษะการคิดและการมีระเบียบวินัย  

1.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ระดับท่ีไดคะแนนท่ีได แปลความ 

มฐ.ท่ี 1  คุณภาพเด็ก 
มฐ.ท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มฐ.ท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

3 
4 
4 

ดี 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา 3.67 ด ี
 จุดเดน   
  - พัฒนาผูเรียนใหมีความรู  และทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร   
   - ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหา  ความรูไดดวยตนเอง 
                - ผูเรียนมีความสามารถดานกีฬา เปนท่ียอมรับ  ของโรงเรียนในกลุมสถานศึกษา 
 จุดท่ีควรพัฒนา  
  - พัฒนาดานการสื่อสารภาษาอังกฤษ ผูเรียนในระดับชั้น ป.1 – ป.3 
       - พัฒนาการคิดวิเคราะหและตองพัฒนาทักษะการแกปญหาตามสถานการณตางๆ 
1.3  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดทาย   เม่ือวันท่ี  23  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2565       
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ระดับปฐมวัย   

ช่ือตัวบงช้ี 
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานท่ีวาดวยผลการจัดการศึกษา ดี 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกายสมวัย   

ตัวบงชี้ท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย  

ตัวบงชี้ท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย  

ตัวบงชี้ท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย  

ตัวบงชี้ท่ี 5 เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป  

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ  

ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  

ตัวบงชี้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา  

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา ดี 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  

ตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู
ความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
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ขอเสนอแนะของสมศ. 
ดานผูเรียน  

     เด็กควรไดรับการปลูกฝงลักษณะนิสัยเรื่องการดูแลตนเองใหมีความสะอาดของรางกายอยางสม่ำเสมอ โดยมีการกำหนด
ตามขอตกลงและกฎกติกา ใหเด็กทำความสะอาดรางกาย ลางมือทุกครั้งกอนและหลังรับประทานอาหาร ลางมือหลังจากเลน
กิจกรรมตางๆ เชน ลางมือกอนรับประทานอาหาร ลางมือหลังเลนกิจกรรมกลางแจง และเด็กควรไดรับการตรวจรางกายจาก
ครูทุกครั้งกอนเริ่มทำกิจกรรมใหม 
  ดานครู  
ครูมีการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเด็กมีนิสัยรักการอานอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมเลานิทานจากหนังสือภาพ การกระตุนใหเด็ก
สนใจหนังสือโดยเปดโอกาสใหเด็กเลนตามมุมหนังสือ พาเด็กเขาใชหองสมุดอยางสม่ำเสมอและใชอุปกรณประกอบการเลา
นิทานท่ีหลากหลาย รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กดานการทดลองทางวิทยาศาสตรอยางงาย ผานการสำรวจ การ
ทดลอง โดยฝกเด็กใหเปนคนชางสังเกตอยากรูอยากเห็นตลอด ดวยการตั้งคำถาม คนหาคำตอบและครูควรนำผลการ
ประเมินเด็กมาจัดกิจกรรมพัฒนาเปนรายบุคคลอยางท่ัวถึงทุกคน โดยใชเวลากอนผูปกครองมารับกลับบาน   

ดานผูบริหาร  
       สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแผนท้ัง 4 งานอยางมีประสิทธิภาพอยูแลว แตควรเปดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในสวนของสาระการเรียนรูทองถ่ินให
ชัดเจนมากข้ึน และสงเสริมใหครูมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องในการจัดกิจกรรม ประสบการณการเรียนรู 
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1.4 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(ประถมศึกษา) 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 ผลการจัดการศึกษา ดี 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ท่ี 1 ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   

ตัวบงชี้ท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค  

ตัวบงชี้ท่ี 3 ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง  

ตัวบงชี้ท่ี 4 ผูเรียนคิดเปน ทำเปน  

ตัวบงชี้ท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน  

กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ  

ตัวบงชี้ท่ี 9 ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการ
จัดตั้งสถานศึกษา  

ตัวบงชี้ท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา 
 

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  

ตัวบงชี้ท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 
 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการศึกษา ดี 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  

กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  

ตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู
ความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  

มาตรฐานท่ี 3 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ดี 

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ท่ี 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  

มาตรฐานท่ี 4 วาดวยการประกันคุณภาพภายใน  

กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  

ตัวบงชี้ท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
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 ขอเสนอแนะของสมศ. 

ดานผูเรียน  
           ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาการสืบคนขอมูลผานระบบอินเทอรเน็ตใหมากข้ึน รวมท้ังพัฒนาใหผูเรียนเกิดลักษณะ
นิสัยเปนคนใฝรูใฝเรียน ตั้งคำถามเพ่ือหาคำตอบอยูเสมอรวมท้ังมีการจดบันทึกประสบการณตางๆอยางตอเนื่อง เชนจด
บันทึกหลังการอานจากการคนควาจากหนังสือ จากอินเทอรเน็ต เปนตน มีการบันทึกขอมูลอยางเปนหมวดหมูและสรุปผล
การเรียนรูอยางเปนระบบ 

ดานคร ู
          ครูควรมีการจัดบรรยากาศใหเอ้ือตอการเรียนรู โดยจัดตกแตงหองใหเหมาะสมกับกิจกรรมและเหตุการณในปจจุบัน 
จัดมุมตางๆภายในหองใหเอ้ือตอการเรียนรู และดูแลชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 

ดานผูบริหาร 
          สถานศึกษามีการดำเนินงานตามแผนงานท้ัง 4 งานอยูแลว แตควรมีการจัดทำเอกสารเพ่ือเผยแพรผลการดำเนินงาน 
และผลงานของผูเรียนในแตละปการศึกษา ในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และชุมชนผูปกครอง ไดรับทราบอยาง
ท่ัวถึง เชน ผลการแขงขันทักษะวิชาการ ผลงานการรับรางวัล เปนตน 
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2. ผลการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.1 ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ปการศึกษา 2564 
(1) ภาษาไทย 

สาระการเรียนรู จำนวน นร. คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย S.D 
การอาน 6 100 30.56 6.21 
การเขียน 6 100 61.46 11.68 
การฟง การดู และการพูด 6 100 100 0 
หลักการใชภาษา 6 100 33.33 23.57 
วรรณคดีและวัฒนธรรม 6 100 38.89 29.92 

  สาระท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ไดแก 
             1.การอาน  2.หลกัการใชภาษา  3.วรรณคดี และวรรณกรรม 

(2) คณิตศาสตร 
สาระการเรียนรู จำนวน นร. คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย S.D 

จำนวนและพีชคณิต 6 100 27.81 11.35 
การวัดและเรขาคณิต 6 100 39.85 12.23 
สถิติและความนาจะเปน 6 100 39.76 17.78 

  สาระท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ไดแก 
             1.การวัดและเรขาคณิต 2.จำนวนและพีชคณิต 
             (3)  วิทยาศาสตร 

สาระการเรียนรู จำนวน นร. คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย S.D 
วิทยาศาสตรชีวภาพ 6 100 52.08 30.97 
วิทยาศาสตรกายภาพ 6 100 25.00 13.13 
วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 6 100 23.33 21.34 
เทคโนโลยี 6 100 41.67 34.36 

  สาระท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ไดแก 
             1.วิทยาศาสตรกายภาพ 2.วิทยาศาสตรโลกและอวกาศ 
               (4) ภาษาอังกฤษ 

สาระการเรียนรู จำนวน นร. คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย S.D 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 6 100 25.00 8.19 
ภาษาและวัฒนธรรม 6 100 38.89 15.71 
ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและ
โลก 

6 100 37.50 23.94 

  สาระท่ีโรงเรียนควรเรงพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ไดแก 
             1.ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 2.ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก 3.ภาษาและวฒันธรรม 
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2.2 ผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3  ปการศึกษา 2564 
ความสามารถ 3 ดาน จำนวน นร. คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย S.D 

ดานภาษาไทย 6 100 62.72 - 
- มาตรฐาน ท 1.1 6 100 71.96 - 
- มาตรฐาน ท 2.1 6 100 76.20 - 
- มาตรฐาน ท 3.1 6 100 50.00 - 
- มาตรฐาน ท 4.1 6 100 43.73 - 
- มาตรฐาน ท 5.1 6 100 68.18 - 
ดานคณิตศาสตร 6 100 60.27 - 
- มาตรฐาน ค 1.1 6 100 71.07 - 
- มาตรฐาน ค 1.2 6 100 46.40 - 
- มาตรฐาน ค 2.2 6 100 43.42 - 
- มาตรฐาน ค 3.1 6 100 30.00  
- มาตรฐาน ค 3.2 6 100 70.00 - 
- มาตรฐาน ค 4.1 6 100 32.30 - 
- มาตรฐาน ค 5.1 6 100 50.00  
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คำสั่งโรงเรียนบานบึงแก 

ท่ี   18/2565 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2565 

……………………………….. 
      ดวยโรงเรียนบานบึงแก  จะจัดทำปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2565    เพ่ือเปนการกำหนดทิศทางการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ในปการศึกษา 2565    ใหสอดคลองกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  ซ่ึงจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน เพ่ือใหเกิดความเขาใจและมีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน   จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำ ป
การศึกษา 2564   ดังตอไปนี้ 
 1. นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ  ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

2. นายบุญถม  อุบาลี    คร ู   กรรมการ 
3. นางลัดดา   ดวงกำ              คร ู   กรรมการ 
4. นางละออง  แจมจันทร   คร ู   กรรมการ 
5.นางอมรา  นครศรี    ครูอัตราจาง  กรรมการ 
6.นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
7.นางสาวศิริลักษณ  เนตรพรม   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
8.นางสาวมัลริกา  โคตรบึงแก   ครูอัตราจาง  กรรมการ 
9.นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาติ   คร ู   กรรมการและเลขานุการ 
10.นางสาวทิพาวรรณ     ถนอมผล  ครูธุรการ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
   ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้ง  ปฏิบัติหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส และบังเกิดผลดีแกทางราชการ 

      ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

         สั่ง  ณ  วันท่ี   18   เดอืน พฤษภาคม   พ.ศ.2565 

 
 
 
             ( นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ ) 
                     ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก 
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มติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
    ตามท่ีโรงเรียนบานบึงแกไดเสนอแผนปฏิบัติการประจำป 2565  เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ของโรงเรียนไดพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานบึงแก  ครั้งท่ี  2  / 2565  มีมติ
เห็นชอบใหใชแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2565 ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได 
 
     ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ 
                                                               (นายสุพัฒน      โยทองยศ) 

 
                                                    ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 
                                                                (นางรวิวรรณ     อ่ิมนาง) 

 
ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 
            (นายประยงค     มีศิลป) 

 
ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 
              (นายอุดม     เพียนาม) 

  
ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 

  (นายอุดม   ดอกตะไกล) 
 

ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 
      (ดร.พระอธิการบุญชวย  โชติวงฺโส) 

 
ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 

         (นายไมตรี   วงควิวงค) 
 

ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 
  (นางละออง    แจมจันทร) 

 
ลงชื่อ .................................................กรรมการและเลขานุการ        
         (นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 
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