
       คำนำ 
   

   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปการศึกษา 2563-2566 เปนสวนหนึ่งของ
การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพ่ือเปนคูมือในการปฏิบัติราชการใหบรรลุภารกิจท่ี
สำคัญยิ่งคือ ใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาและสามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
สนองตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 
   โรงเรียนหวังเปนอยางยิ่งวา ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน จะยึดเปนคูมือในการดำเนินงาน
และขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูปกครองนักเรียน และคณะครู ท่ีใหความรวมมือเปน
อยางยิ่งในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาประจำปการศึกษา 2563 จนสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 
 
         โรงเรียนบานบึงแก 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
 

เรื่องหนา  
 
คำนำ๑ 

 

สารบัญ๒ 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร(ระดับการศึกษาปฐมวัย)๔ 
บทสรุปสำหรับผูบริหาร(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน)๖ 
 
สวนท่ี ๑ขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
ขอมูลท่ัวไป๑๐ 
ขอมูลครแูละบุคลากรทางการศึกษา๑๓ 
ขอมูลนักเรียนประจำปการศึกษา ๒๕๖๓๑๔ 
ขอมูลสวนอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ๑๖ 
 
สวนท่ี ๒ รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาปฐมวัย) 

 
 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก๒๐  
    มาตรฐานท่ี ๒กระบวนการบริหารและการจัดการ๒๓  
    มาตรฐานท่ี ๓การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ๒๕ 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน) 

 

    มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน๒๗  
    มาตรฐานท่ี ๒กระบวนการบริหารและการจัดการ๓๐  
    มาตรฐานท่ี ๓กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ๓๒ 
 
ภาคผนวก๓๔ 
 

 

 
  



 

สวนท่ี 1 
สภาพปจจุบันของโรงเรียน 

1.   ขอมูลท่ัวไป    
 1.1  ประวัติสถานศึกษา 

โรงเรียนบานบึงแกตั้งข้ึนเม่ือวันท่ี 7 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2483เปนโรงเรียนบำรุง 
นายอำเภอ  โดยอาศัยศาลาวัดเปนสถานท่ีศึกษา   จนถึงวันท่ี 9 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2501คณะครู   
คณะสงฆ  ชาวบานบึงแก   พรอมดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดชวยกันสรางเปน
โรงเรียนเอกเทศชั่วคราวข้ึนท่ีท่ีดินของโรงเรียนในปจจุบัน  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาล   ตำบลสำราญ   
ตั้งท่ีวัดทรายบึงสำราญ  บานบึงแก  โดยมีนายทองพูน   ศรีอีสานเปนครูใหญ   

- 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 ท่ี

เกษียณอายุราชการ 
- 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  เม่ือวันท่ี 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  ยายไปดำรงตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียน
บานโคกสีโคกเปย 

- วันท่ี 19 พฤศจกิายน 2555 นายสมานฉันท   จันทะมล ยายมาดำรงตำแหนง
ผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงแก วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 นายสมานฉันท   จันทะมล ยายไปดำรง
ตำแหนงผูอำนวยการโรงเรียนบานบึงเนียมบึงใครนุนทาหิน 

- วันท่ี 10 พฤศจกิายน2563 นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ  ยายมาดำรงตำแหนงผูอำนวยการ
โรงเรียนบานบึงแก  จนถึงปจจุบัน 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม  ปจจุบันบานบึงแกมี 2 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 4 และหมู 14
ประชากรประมาณ   90% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ทำนา ทำไร ทำสวน เลี้ยงสัตว เปนตน 
ซ่ึงในแตละครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยท้ังปคอนขางสูงเนื่องจากมีน้ำใชทำการเกษตรตลอดท้ังป ดินมีความ
อุดมสมบูรณ ดานสังคมของชุมชนบานบึงแกท้ังสองหมูบานมีความเขมแข็ง สามัคคีกันดี ท่ีตั้ง
ภูมิศาสตรของหมูบานมีความเหมาะสมอยางยิ่ง  ประชากรของชุมชนยึดหม่ันในขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีดีงามอยางเครงครัด มีความอบอุนและอยูกันอยางมีความสุข 



การจัดการศึกษาของโรงเรียนบานบึงแก  เปดทำการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปท่ี 1 ถึง 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โดยใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานปพุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง 2560)  และมีโครงสรางในการบริหารงาน 4 ฝาย ไดแก ฝายบริหารวิชาการ  ฝายบริหาร
งบประมาณ  ฝายบริหารงานบุคคล  และฝายบริหารท่ัวไป ซ่ึงโครงสรางของแตละฝายสอดคลองกับ
โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนตามแนวการกระจายอำนาจสูสถานศึกษา ท่ีระบุไวในกฎกระทรวง 
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

  
 1.2  ท่ีตั้งหมูท่ี  4   ตำบลโนนทอน  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน   รหัสไปรษณีย40000 
 พ้ืนท่ีท้ังหมด    35   ไร    2   งาน    37.9   ตารางวา    

e-mail         bbkschool@hotmail.com 
 website  http://school.kkzone1.go.th/buengkae 
 
 
2. ขอมูลนักเรียนปการศึกษา 2563 ( วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ) 
             จำนวนนักเรียนท้ังหมด............111........คน 

• เพศชาย    จำนวน...........66..........คน   
• เพศหญิง  จำนวน.........45..........คน 

 

2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

 

 
ช้ัน 

จำนวนนักเรียน(คน) 
จำนวน

หองเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 4 5 9 1 
อนุบาล 2 3 4 7 1 
อนุบาล 3 5 2 7 1 

รวม 12 11 23 3 
ประถมศึกษาปท่ี 1 5 11 16 1 
ประถมศึกษาปท่ี 2 15 3 18 1 
ประถมศึกษาปท่ี 3 10 3 13 1 
ประถมศึกษาปท่ี 4 10 2 12 1 
ประถมศึกษาปท่ี 5 5 5 8 1 
ประถมศึกษาปท่ี 6 11 10 21 1 

รวม 54 34 89 6 
รวมท้ังสิ้น 66 45 111 9 
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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 2563 ( วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ) 

       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......2.........คน 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. ขอมูลดานอาคารสถานท่ี ปการศึกษา 2563 
  4.1  อาคารเรียน 3 หลัง แบงเปน 8 หองเรียน  3 หองประกอบ หองธุรการ (หองฝายบริหารธุรการ
และอ่ืนๆ) 
  4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค  3 หลัง  
    หลังท่ี 1 อาคารอเนกประสงค 
    หลังท่ี 2 อาคารวิทยาศาสตร 
    หลังท่ี 3 อาคารโรงอาหาร 
 
5. ภารกิจของสถานศึกษา 

 
 ๑.  จัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต ๗  ตลอดจนความตองการของชุมชนและทองถ่ิน 
 ๒.  จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใชจายงบประมาณของสถานศึกษา 
 ๓.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
และความตองการของนักเรียน ชุมชน และทองถ่ิน 
 ๔.  จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและสงเสริม
กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
อยางตอเนื่อง 
 ๕.  ออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติตางๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด 
 ๖.  กำกับ ติดตาม ประเมินผลตามแผนงาน/โครงการ และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการดำเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตามกฎหมายกำหนด 
 ๗.  ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถานศึกษา 
 ๘.  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหความรวมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา รวมท้ังการรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษา
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๗  และผูมีสวนได สวนเสีย 
 ๙.  สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน และสรางความสัมพันธกับสถานศึกษาและสถาบันอ่ืนในชุมชน 
และทองถ่ิน 
        ๑๐.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามท่ีไดรับมอบหมายและตามท่ีกฎหมาย
อ่ืนกำหนด 
 

 



 

 
 
                       6.  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  อุบาลหัีวหนางาน 

นางละออง  แจมจันทร  

นางลัดดา  ดวงกำ 

นางสาวพลอยไพลิน  บุบผาชาต ิ

นางสาวศิรลิักษณ  เนตรพรม 

นางสาวมัลริกา  โครตรบึงแก 

นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 

งานบริหารงานงบประมาณ 

นางละออง  แจมจันทรหัวหนางาน 

นายบุญถม  อุบาล ี

นางลัดดา  ดวงกำ 

นางสาวศิรลิักษณ  เนตรพรม 

นางสาวมัลริกา  โครตรบึงแก 

นางสาวทิพาวรรณ  ถนอมผล 

งานบริหารงานบุคคล 

นางลัดดา  ดวงกำ หัวหนางาน 

นายบุญถม  อุบาล ี

นางลัดดา  ดวงกำ 

นางละออง  แจมจันทร 

นางอมรา  นครศร ี

นางสาวศิรลิักษณ  เนตรพรม 

 



 

 
  7. แหลงเรียนรูภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น  

   แหลงเรียนรูภายนอกภูมิปญญาทองถิ่นท่ีใชในการเรียนรูของสถานศึกษา 

แหลงเรียนรูภายนอก ท่ีอยู 
 
 วัดทรายบึงสำราญ 
 รานคาสหกรณชุมชน 
 บอน้ำบานบึงแก 
 ฟารมไกเนื้อ 
 ฟารมไกไข 
 งานกลุมแมบาน 
 

 
 บานบึงแก 
 บานบึงแก 
 บานบึงแก 
 บานบึงแก 
 บานบึงแก 
 บานบึงแก 
 

 
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สวนท่ี  ๒ 

การวิเคราะหศักยภาพของสถานศึกษา 

   การประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมดวยวิธีการวิเคราะห (SWOT ANALYSIS) 
เพ่ือวิเคราะหหา จุดแข็ง จุดออน และอุปสรรค ซ่ึงเกิดจากปจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอการจัดการศึกษา และผลการวิเคราะห
สรุปไดตามตารางดังตอไปนี้  
  2.1 ผลการวิเคราะหปจจัยภายใน 
   2.1.1 ดานโครงสรางและนโยบาย (S1) 
 

จุดแข็ง จุดออน 
- โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ป - ตามแนวทางการจัดการศึกษาและนโยบายของรัฐมี

การเปลี่ยนแปลง ตองปรบัตามนโยบายของรัฐอยู
ตลอดเวลา 

- มีแผนปฏิบัติการ ประจำป  
- มีโครงการตางๆ แยกตามระดับการจัดการศึกษา   

มีขอมูลแยกชัดเจน ตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ความสำเร็จ 

 

 
  2.1.2  ดานผลผลิตและการบริการ (S2) 
 

จุดแข็ง จุดออน 
- ผูเรียนไดรับการพัฒนากระบวนการคิด พัฒนา

กระบวนการแสวงหาความรูดวยตนเองอยาง
ตอเนื่อง 

- สภาพครอบครัวและสังคมขาดความพรอมในการ
สงเสริมการศึกษา 

- ผูเรียนไดมีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
และตอเนื่องตลอดป 

 

 
   2.1.3  ดานผลผลิตและการบริการ (M1) 
 

จุดแข็ง จุดออน 
- ผูสอนไดรับการพัฒนาความสามารถในการจัดการ

เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
- ขาดบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนใหครบชัน้

ทำใหตองจางครูอัตราจางเพ่ิม 
- ครูไดรับการประเมินตนเอง และไดรับการพัฒนา

ตนเองตามโครงการยกระดับคุณภาพครูท้ังระบบ 
 

- ครู นักเรียน และสถานศึกษาไดรับการพัฒนา
เตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซ่ียน (ASEAN  
Commonity) และศตวรรษท่ี 21 

 

 
 



 

 
  2.1.4 ดานการเงิน (M2) 
 

จุดแข็ง จุดออน 
- ไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก สพฐ. - ไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณรายหัวจำนวน

นอยลง เนื่องจากนกัเรียนลดลงในแตละป 
- ไดรับการสนับสนุนเงินงบประมาณจาก องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล ตำบลโนนทอน) 
 

 
  2.1.5  ดานวัสดุอุปกรณ (M3) 
 

จุดแข็ง จุดออน 
- ไดรับการจัดสรรวัสดุอุปกรณจาก สพฐ. - สื่อ วัสดุ สื่อการสอน มีราคาสูงมาก จำเปนตอง

ระดมทรัพยากรจากภายนอกเขามาชวยใหมากข้ึน
จึงทำให สื่อ วัสดุ สื่อการสอนขาดแคลนตอการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอน 

- ไดรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจาก 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (เทศบาล ตำบลโนน
ทอน) 

 

- ไดรับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนจาก 
หนวยงานอ่ืน 

 

 
   2.1.3  ดานบริหารจัดการ (M4) 
 

จุดแข็ง จุดออน 
- โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 4 ป - ครูควรไดรับการอบรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนอยางตอเนื่อง 
- มีแผนปฏิบัติการ ประจำป  
- มีโครงการตางๆ แยกตามระดับการจัดการศึกษา   

มีแผนกำกับติดตาม นิเทศ และประเมินผลท่ี
ชัดเจน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 
   2.2.1 ปจจยัดานสังคมวัฒนธรรม (S) 
 

โอกาส อุปสรรค 
- โรงเรียน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน - ชุมชนสวนใหญ ไดรับการศึกษาไมสูง และเรียนไม

จบตามหลักสูตร 
- ชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา - ขาดการใหคำแนะนำในการปฏิบัตอิยางตอเนื่อง 
- มีโครงการตางๆ แยกตามระดับการจัดการศึกษา   

มีขอมูลแยกชัดเจน ตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ความสำเร็จ 

 

 
  2.2.2  ดานเทคโนโลยี (T) 
 

โอกาส อุปสรรค 
- โรงเรียนไดรับการจัดสรรสื่อคอมพิวเตอรจาก 

สพฐ. 
- สัญญาณไมเสถียรเนื่องจากกระแสไฟฟาโรงเรียน

แรงต่ำ 
 
   2.2.3  ดานเศรษฐกิจ (E) 
 

โอกาส อุปสรรค 
- โรงเรียนสงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ชุมชนยังมีรายไดต่ำ ยังขาดความรูข้ันสูงในการ

ประกอบอาชีพ 
- ผูปกครองนักเรียนมีอาชีพเกษตรกรรมเปนสวน

ใหญ 
- ขาดการใหคำแนะนำในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 
   2.2.4  ดานการเมืองและกฎหมาย (P) 
 

โอกาส อุปสรรค 
- ชุมชนมีความรูดานการเมืองและกฎหมายการ

ปกครอง และครอบครัว 
- ชุมชนยังไมมีความรูดานกฎหมาย พรบ. การศึกษา

เทาท่ีควร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
สวนท่ี 3 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.1  วิสัยทัศน(VISION) 
 โรงเรียนบานบึงแก  มุงจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา และสามารถ
ปรับตัวใหอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3.2  พันธกิจ(MISSION) 
1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

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

3.3  เปาหมาย(GOAL) 

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

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

3.5   อัตลักษณผูเรียน 
“การเรียนดี  กีฬาเดน  เนนการออม” 
3.6  เอกลักษณสถานศึกษา 
“โรงเรียนพอเพียง”



 

 

สวนท่ี 4 
  การนำกลยุทธสูการปฏิบัติ 

ระดับปฐมวัย 
   1) โครงการ สงเสริมและพัฒนาเด็กดานพัฒนาการดานรางกายของเด็กปฐมวัย 
       สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
 
หลักการและเหตุผล  การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล  
ท้ังดานรางกายอารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา บนพ้ืนฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมองอยางเต็มท่ี
รวมท้ังเตรียมเด็กใหพรอมท่ีจะเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับท่ีสูงข้ึน  อันท่ีจะนำไปสูความเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไป  การศึกษาปฐมวัยมุงเนนการ
พัฒนาเด็กบนพ้ืนฐาน  การอบรมเลี้ยงดูและสงเสริมกระบวนการเรียนรูท่ีสนองตอธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก  แตละบุคคลภายใตบริบททางวัฒนธรรม   อารยธรรม   และวิถี
ชีวิตทางสังคม  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะแตกตางกัน 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย  

งบประมาณ 2563 2564 2565 2566 
เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานรางกาย
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขอบขาย:      2,000 
1) เด็กมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑกรมอนามัย 80 85 90 95  
2) เด็กเคลื่อนไหวรางกายคลองแคลว ทรงตัวไดดี  
ใชมือและตาประสานสัมพันธไดดี 

80 85 90 95  

3) เด็กหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอโรค  สิ่งเสพติด ระวังภัยจาก
บุคคล สิ่งแวดลอม และ สถานการณท่ีเสี่ยงอันตรายได 

80 85 90 100  

     
 
 
 
 
 
 



 

 

 2) โครงการ สงเสริมและพัฒนาเด็กดานพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ ของเด็กปฐมวัย 
       สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
 
หลักการและเหตุผล  การจัดการศึกษาปฐมวัยเปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็กไทยใหเจริญเติบโตอยางสมบูรณ  มีพัฒนาการสมวัยอยางสมดุล  
ทั้งดานรางกายอารมณ  จิตใจ  สังคมและสติปญญา บนพื้นฐานความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล  โดยใชกิจกรรมกระตุนและสงเสริมพัฒนาการของสมองอยางเต็มท่ี
รวมท้ังเตรียมเด็กใหพรอมท่ีจะเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับท่ีสูงข้ึน  อันท่ีจะนำไปสูความเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติตอไป   

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

งบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานอารมณ
และจิตใจ ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบขาย:      2,000 
๑) เด็กราเริงแจมใส แสดงอารมณความรูสึกไดเหมาะสม รูจักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอ
คอยไดด ี 

80 85 90 100  

๒) เด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผูอ่ืน 80 85 100 100  
๓) เด็กมีความม่ันใจ กลาพูด กลาแสดงออก ชวยเหลือแบงปน 80 85 95 100  
๔) เด็กมีคุณธรรมอัตลักษณ “การเรียนดี กีฬาเดน เนนการออม” 80     85 100 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3) โครงการ สงเสริมและพัฒนาเด็กดานพัฒนาการทางสังคมของเด็กปฐมวัย            
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
หลักการและเหตุผลการจัดการศึกษาปฐมวัยมุงใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล   ท้ังทางดานรางกายอารมณ  จติใจ  สังคมและ
สติปญญาโดยมีจุดหมายเพ่ือพัฒนาใหเด็กมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตใจดีงาม  ชื่นชม   แสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี  การเคลื่อนไหว  รักการออกกำลังกาย  มีสุขภาพจิตดี  และมี
ความสุขเม่ือเด็กจบการศึกษาระดับปฐมวัย  เด็กจะบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2555  

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย งบประมาณ 

 2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหผูเรียนมี
พัฒนาการดานสังคม 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขอบขาย:      2,000 

1) เด็กชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 85 90 100 100  

2) เด็กมีสวนรวมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในและนอกหองเรียน 85 90 100 100  

3) เด็กมีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย ยิ้ม ไหว ทักทาย 85 90 100 100  

4) เด็กเลนและทำงานรวมกับผูอ่ืนได แกไขขอ ขัดแยง โดยปราศจากการใชความรุนแรง  85 90 100 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4) โครงการ สงเสริมและพัฒนาเด็กดานพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กปฐมวัย   
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
หลักการและเหตุผลการจัดการศึกษาปฐมวัยมุงใหเด็กมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับวัย  ความสามารถและความแตกตางระหวางบุคคล    ท้ังทางดานรางกายอารมณ  จิตใจ  สังคมและ
สติปญญาโดยมีจุดหมายเพ่ือพัฒนาใหเด็กใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย 
มีความสามารถในการคิด  แกปญหาไดเหมาะสมกับวัย  มีจินตนาการ  ความคิดสรางสรรค  มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรูและมีทักษะในการแสวงหาความรู เม่ือเด็กจบการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  เด็กจะบรรลุมาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2555 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

งบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหผูเรียน 
มีพัฒนาการดาน
สติปญญา 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขอบขาย:      2,000 
1) เด็กสนทนาโตตอบและเลาเรื่องใหผูอ่ืนเขาใจ ตั้งคำถาม 
ในสิ่งท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามคนหาคำตอบได 

92 95 100 100  

2) เด็กมีความสามารถในการคิด รวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตรและ
วิทยาศาสตร การคิดแกปญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่อง งายๆ ได 

88 95 
100 100  

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

100 100 100 100  

5) เด็กสามารถทักทาย แนะนำตัว สอบถามอยางงาย 
ดวยภาษาอังกฤษได 
  

100 100 100 100  

 
 
 
 
 
 



 

 

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

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

งบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ตามนโยบายจุดเนน  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึน 

ขอบขาย:      2,000 
1.1 เด็กใชสื่อเทคโนโลยี เชน แวนขยาย แมเหล็ก กลองดิจิตอล เปนตน เปนเครื่องมือใน

การเรียนรูและ แสวงหาความรูได 

 
85 

 
95 

 
100 

 
100 

 
 

1.2 เด็กสามารถทักทาย แนะนำตัว สอบถามอยางงาย 

ดวยภาษาอังกฤษได 

 
85 

95 100 100  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

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

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

งบประมาณ 
 

 
2563 

 
2564 

 
2565 

 
2566 

เพ่ือใหผูบริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบขาย:      1,500 
1) โรงเรียนจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผานการอบรมการศึกษาปฐมวัยไดครบทุกชั้น
เรียน 

85 95 100 
 

100 
 

 
 

2) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะหและออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณและการประเมินพัฒนาการเด็กตรง
ความตองการของครูและโรงเรียน 

85 95 100 100  

3) โรงเรียนจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 85 95 100 100  
4) โรงเรียนจัดสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองเรียนท่ีคำนึงถึง 
ความปลอดภัย สงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคลและกลุม เลนแบบรวมมือรวมใจ  มี
มุมประสบการณ มีสื่อการเรียนรูหลากหลาย 

85 95 100 100  

5) โรงเรียนอำนวยความสะดวก ใหบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรูเพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

85 95 100 100  

6) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีเหมาะสมและตอเนื่อง มีการชี้แนะระหวางการ
ปฏิบัติงานบูรณาการการปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหผูเก่ียวของทุกฝายมีสวนรวมจนเปน
แบบอยางท่ีดี  และไดรับการยอมรับจากชุมชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

85 95 100 100  

 
 



 

 

7) โครงการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน   
    สนองมาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
หลักการและเหตุผลหลักสูตรมีความสำคัญในการเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนอยูเสมอ    โรงเรียนจึงทำโครงการนี้
ข้ึนเพ่ือตอบสนองตอมาตรฐานท่ี 2  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน  

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหสถานศึกษา 
มีการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรระดับปฐมวัย 

ขอบขาย:      
1) โรงเรียนการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และบริบทของทองถ่ิน 

100 100 100 100 

2) โรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณท่ีเตรียมความพรอม เนนการเรียนรูผานการเลนและการลง

มือปฏิบัติจริง สอดคลองกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและทองถ่ิน 

100 100 100 100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

8) โครงการ สงเสริมใหครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
    และเกิดประสิทธิผล สนองมาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ                                                                                               
 

 
 

หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผล  สถานศึกษามีพันธกิจในการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนผูมีความสมบูรณ  ท้ังรางกาย   จิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  จริยธรรม และสามารถอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  ครูจะตองมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  โรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการนี้
ข้ึนเพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี  อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
เพ่ือใหครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาท่ีอยาง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบขาย:      
1) ครูวิเคราะหขอมูลเด็กเปนรายบุคคล จัดทำแผนการจัดประสบการณไดระดับดีข้ึนไป 100 100 100 100 
2) ครูจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกดาน ท้ังดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ  ดาน
สังคม และดานสติปญญาเต็มศักยภาพ โดยความรวมมือของพอแมและครอบครัว ชุมชนและ
ผูเก่ียวของ 

100 100 100 100 

3) ครูจัดประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณเดิมใหเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอยางอิสระ 
ตามความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กไดเลน ลงมือกระทำเรียนรู และสรางองค
ความรูดวยตนเองอยางมีความสุข 

100 100 100 100 

4) ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสำหรับมุม
ประสบการณ เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพ แวดลอมในหองเรียน 

100 100 100 100 

5) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ ระยะความสนใจของเด็ก  100 100 100 100 
6) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันดวยเครื่องมือและวิธีการท่ี
หลากหลาย  โดยผูปกครองและผูเก่ียวของมีสวนรวม นำผลการประเมินท่ีไดไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณและพัฒนาเด็ก 

100 100 100 100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 22,950 



 

 

9) โครงการ สนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถ่ิน                 
     สนองมาตรฐานท่ี  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
 
หลักการและเหตุผลการจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได  จำเปนจะตองมีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน   ซ่ึงโครงการนี้ตอบสนองตอมาตรฐานท่ี 3 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
เพ่ือสงเสริม สนับสนนุให
สถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู 

ขอบขาย:      
1) ครูจัดหองเรียนใหสะอาด อากาศถายเท ปลอดภัย  
จัดพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสำหรับมุมประสบการณ  
เด็กมีสวนรวมในการจัดสภาพแวดลอมในหองเรียน 

100 100 100 100 

2) ครูใชสื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับชวงอายุ  
ระยะความสนใจของเด็ก  

100 100 100 100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1) โครงการ โครงการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผล การอานเปนรากฐานสำคัญท่ีจะนำสูการแสวงหาความรูโดยเฉพะระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีจำเปนตองอานออก เขียนได และตระหนักในความสำคัญของการอาน  
การท่ีจะใหนักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของการอานคงไมใชเฉพาะครูภาษาไทยเทานั้น ครูทุกกลุมสาระการเรียนรู ควรมีสวนรวมในการสงเสริมเชนกัน   โดยบูรณาการเรื่อง
การอาน การเขียนและการคิด ไปใชในการสงเสริมนิสัยรักการอาน   ซ่ึงโครงการนี้ตอบสนองตอมาตรฐานท่ี 1  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรู และพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 

วัตถุประสงค 
 

ขอบขายและตัวบงช้ี 
คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะ
ในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  
รักเรียนรู และพัฒนา
ตนเอง 
อยางตอเนื่อง 

ขอบขาย :     
1.) ผูเรียนสามารถคิดจำแนกแยกแยะ สรุปความคิดรวบยอด  
คิดอยางเปนระบบ ใครครวญ ไตรตรอง และมีการคิดแบบองครวม 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

2.) ผูเรียนสามารถพิจารณาอยางรอบคอบ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได โดยใช
เหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 
80 

 
85 

 
90 

 
95 

3.) ผูเรียนสามารถรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเอง และการทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และ
ประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เชน โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต 

 
80 

 
85 

 
90 

 
100 

4.) ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการสืบคน
ขอมูล การจัดทำชิ้นงาน การนำเสนอผลงาน ทวนบทเรียน และการติดตอสื่อสาร  

 
80 

 
85 

 
90 

 
100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

2) โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล   
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผล  การจัดการเรียนรูท่ีจะใหประสบผลสำเร็จนั้น ครูควรจัดเนื้อหาสาระโดยบูรณาการสาระความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน และจดักิจกรรมให
สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน    โดยจัดสภาพแวดลอม   สรางบรรยากาศและอำนวยความสะดวกใหแกผูเรียนในการใชกระบวนการตางๆ   ผูเรียนไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มท่ี   เปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห   คิดสังเคราะห   คิดอยางมีวิจารณญาณ   รูจักแกปญหา  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  รูจักวิธีการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูท่ี
หลากหลาย  และสรางองคความรูดวยตนเอง   ซ่ึงสอดคลองกับตอมาตรฐาน 1  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรคตัดสินใจแกปญหาอยางมีเหตุผล 
 

วัตถุประสงค 
 

ขอบขายและตัวบงช้ี 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหผูเรียนมีความสามารถใน
การในการคิดอยางเปนระบบ คิด
สรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติ สมเหตุสมผล 

ขอบขาย :     
1.) ผูเรียนสามารถคิดจำแนกแยกแยะ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยางเปนระบบ ใครครวญ 
ไตรตรอง และมีการคิดแบบองครวม 

 
78 

 
80 

85 90 

2.) ผูเรียนสามารถพิจารณาอยางรอบคอบ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหาได 
โดยใชเหตุผลประกอบการตัดสินใจ 

 
75 

 
80 

 
83 

 
90 

3.) ผูเรียนสามารถรวบรวมความรูไดท้ังดวยตัวเอง และการทำงานเปนทีม เชื่อมโยงองคความรู และ
ประสบการณมาใชในการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ เชน โครงงาน ชิ้นงาน หรือผลผลิต 

85 
 

90 
 

97 100 

4.) ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการ
สืบคนขอมูล การจัดทำชิ้นงาน กานำเสนอผลงาน ทวนบทเรียน และการติดตอสื่อสาร  

85 
 

90 
96 100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
   3) โครงการ   โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะท่ีจำเปนตามหลักสูตร    
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542   และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานบึงแก ไดกำหนดแนวการจัดการเรียนรู  ครูควรจัดเนื้อหาสาระ
โดยบูรณาการสาระความรูดานตางๆ  อยางไดสัดสวนสมดุลกัน   เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  และจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวบงช้ี: เปนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1- 6  

คาเปาหมาย 

2563 
2564 

 
2565 2566 

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
ใหสูงข้ึนและ 
ใหผูเรียนมี
ความรูและ
ทักษะท่ีจำเปน
ตามหลักสูตร 

1.) ผูเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละกลุมสาระฯตั้งแตระดับดี(เกรด 3) ข้ึนไป (เด็ก
ปกติ) 

    

   1.1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 100 100 100 100 
   1.2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 100 100 100 100 
   1.3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  100 100 100 100 

   1.4 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  100 100 100 100 

   1.5 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา พลศึกษา. 100 100 100 100 

   1.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 100 100 100 100 

   1.7 กลุมสาระการเรียนรูการงานพ้ืนฐานอาชีพและเทคโนโลยี  100 100 100 100 

   1.8 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 100 100 100 100 

   1.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 100 100 100 100 

2.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแตละดาน  ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป  มีจำนวน
เพ่ิมข้ึนจากปการศึกษาท่ีผานมา 

20.00 20.00 20.00 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5 

3.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแตละดาน  เฉลี่ยสูงกวาระดับ สพฐ. ต่ำกวา 
รอยละ 0.12 

ต่ำกวา 
รอยละ 
0.12 

ต่ำกวา 
รอยละ 
0.12 

สูงกวา 
รอยละ 5 



 

 

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

25.00 25.00 25.00 เพ่ิมข้ึน 
รอยละ 5 

5.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-NET ในแตละกลุมสาระฯ เฉลี่ยสูงกวาปการศึกษาท่ี
ผานมา 

30.00 30.00 34.91 สูงกวา 
รอยละ 5 

6.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (ปกติ) ผานการประเมินความสามารถดานการอาน  ไดระดับพอใช
ข้ึนไป 

100 100 100 100 

7.) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการอาน การเขียน การสื่อสาร  ไดระดับพอใชข้ึนไป 100 100 100 100 

8.) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการคิดคำนวณไดระดับพอใชข้ึนไป 100 100 100 100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 5,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

4) โครงการสงเสริมผูเรียนมีทักษะในการทำงาน  สามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต                
    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   กำหนดใหการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
 
วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 

 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะในการ
ทำงาน รักการทำงาน สามารถ
ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดและมี
เจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต 

ขอบขาย :   100 100 
1.) ผูเรียนมีความรู ทักษะในการทำงาน รักการทำงานและมีความรูสึกท่ีดีตอ
อาชีพสุจริต 

100 100 100 100 

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

100 100 100 100 

3.) ผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  
มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และใหเกียรติผูอ่ืน 

85 90 93 96 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 2,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

5) โครงการ โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมผูเรียนและคานิยมท่ีพึงประสงค                         

    สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   

หลักการและเหตุผล  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   กำหนดใหการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ตระหนัก รูคุณคารวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม  

วัตถุประสงค 
ขอบขายและตัวบงช้ี คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และคานยิมท่ี
พึงประสงค 

ขอบขาย :     
1.) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๘ ประการ  
ในระดับดีข้ึนไป 

100 
 

100 
100 

100 

2.) ผูเรียนมีคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในระดับดีข้ึนไป 100 100 100 100 
3.) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 100 100 100 100 
4.) ผูเรียนยอมรับความคิดและความแตกตางในดาน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี สามารถอยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข เขาใจผูอ่ืน ไมมีความ
ขัดแยงกับผูอ่ืน 

100 
 

100 100 
 

100 

รวมงบประมาณ 2,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.  โครงการโรงเรียนพอเพียง 
        สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 

หลักการและเหตุผล  โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเปนโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานใหกับปวงชนชาวไทยทุกคนใหใชชีวิตอยูอยางพอเพียงและมี
คุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนเปนหนวยงานทางการศึกษา  มีหนาท่ีจัดการศึกษาและอบรมเยาวชนใหเปนคนดีคนเกงอยูรวมกับสังคมอยางมีความสุข  จงึไดนอมนำเอา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเยาวชนใหบรรลุเปาหมายดังกลาว 

วัตถุประสงค  
ขอบขายและตัวบงช้ี 

คาเปาหมาย 

2563 
 
2564 

 
2565 

 
2566 

เพ่ือใหนักเรียนไดใชชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.) ผูเรียนมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทย รวมท้ังภูมิปญญาไทย 

100 100 100 100 

2.) ผูเรียนมีคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในระดับดี
ข้ึนไป 

100 100 100 100 

รวมงบประมาณ 3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. โครงการ  การพัฒนาและสงเสริมเด็กดานมารยาทงาม                                          
     สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
หลักการและเหตุผล   สถานศึกษามีภาระหนาท่ีในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ  พัฒนาผูเรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอยางเปนระบบ  เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย  และการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   ผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ    
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการ ช่ือนางลัดดา  ดวงกำ) 

คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 

เพ่ือปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม  
มารยาทไทยใหนักเรียนเห็น
คุณคาของวัฒนธรรมไทย 
และประเพณีอันดีงามของไทย
มีกริยามารยาท ไหว ทักทาย
ไดเหมาะสมกับสถานการณ 

ขอบขาย:      
1.) ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๘ ประการ ในระดับดีข้ึนไป 100 100 100 100 
2.) ผูเรียนมีคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในระดับดีข้ึนไป 

100 100 100 100 

รวมงบประมาณ 1,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8. โครงการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะตามคุณภาพท่ีพึงประสงค 
     สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน 
 
หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผล เพ่ือสนองตอบนโยบายจุดเนน  ของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกนเขต 1 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษากาวสู Thailand 4.0  และการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 รวมดำเนินการความรับผิดชอบอยางชัดเจนและรวมตรวจสอบติดตามการดำเนินงานจะมี
โอกาสท่ีจะทำใหภารกิจไปสูความสำเร็จในปการศึกษา  2565 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
 

คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 

เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะตาม
คุณภาพท่ีพึงประสงค 
 

ขอบขาย :      

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

 
90 

 
100 

 
100 

 
100 

2.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแตละดาน  ตั้งแตรอยละ 50 ข้ึนไป มี
จำนวนเพ่ิมข้ึนจากปการ ศึกษาท่ีผานมา 

50 
 

50 60 70 

3.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ท่ีมีคะแนน NT ในแตละดาน เฉลี่ยสูงกวาระดับสพฐ. 50 60 70 80 

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

50 
 

50 60 70 

5.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนน O-NET ในแตละกลุมสาระฯ เฉลี่ยสูงกวาป
การศึกษาท่ีผานมา 

50 60 70 80 

6.) ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 (ปกติ) ผานการประเมินความสามารถดานการอาน ไดระดับ
พอใชข้ึนไป 

80 90 95 100 

7.) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการอาน การเขียน  
การสื่อสาร ไดระดับพอใชข้ึนไป 

80 90 95 100 

8.) ผูเรียนผานการประเมินทักษะการคิดคำนวณไดระดับพอใชข้ึนไป 80 90 95 100 

รวมงบประมาณ 1,200 



 

 

9. โครงการการสงเสริมใหผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ                                            
   สนองมาตรฐานท่ี  1 คุณภาพของผูเรียน   
หลักการและเหตุผลการสงเสริมสุขภาพ เปนกระบวนการเพ่ิมความสามารถของคนในการควบคุม ดูแล และพัฒนาสุขภาพของตนเองใหดีข้ึนในการท่ีจะบรรลุสุขภาวะท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ และสังคม กลุมคนจะตองสามารถท่ีจะบงบอก  และตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเองท่ีจะสนองตอบความตองการตางๆ  และสามารถปรับเปลี่ยนใหเขา
กับสิ่งแวดลอม    โดยมีความเชื่อมโยงถึงบุคคล  ครอบครัว  บาน  ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล สถานท่ีทำงาน สิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  สังคมการเมือง  กฎหมายและระบบบริการ
สังคม  อันนำไปสูการบริการเพ่ือใหประชาชนทุกคน ทุกกลุมอายุมีสุขภาพดี   

วัตถุประสงค ตัวบงช้ีความสำเร็จ 
ขอบขายและตัวบงช้ี 

 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหผูเรียนมีสุขภาวะท่ี
ดีและมีสุนทรียภาพ 

ขอบขาย:     
1.) ผูเรียนมีน้ำหนัก สวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย 85 92 

 
93 

 
98 

2.) ผูเรียนปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษ และหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงตอความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปญหาทางเพศได 

 
100 

 
100 

 
100 

100 

3.) ผูเรียนมีความม่ันใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และใหเกียรติผูอ่ืน 85 96 97 100 

4.) ผูเรียนเขารวมกิจกรรมดนตรี กีฬา 100 100 100 100 

งบประมาณ 10,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

10) โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน                                                       
      สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผลพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ป พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545   มีการจัดการขอมูล สารสนเทศอยางครอบคลุม  และทันตอการ
ใชงาน   มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดำเนินงานอยางตอเนื่อง   เปนกลไกสำคัญท่ีจะทำใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ นายรัฐศักดิ์  สุทธิสมพงษ) 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหสถานศึกษามีการ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ี
กำหนดในกฎกระทรวง 

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

100 100 100 100 

2.) โรงเรียนจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน การบริหารงานมีความ
คลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความ
รวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และ
เปนแบบอยางได 

100 100 100 100 

3.) โรงเรยีนจัดการขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบ ครอบคลุม  
และทันตอการใชงาน 

100 
 

100 100 100 

4.) โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีดำเนินงานอยางตอเนื่อง 100 100 100 100 
รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000 

 
 
 
 
 

 



 

 

11) โครงการ  สงเสริมความสัมพันธและการบริการชุมชน                                                 
    สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     หลักการและเหตุผล 
หลักการและเหตุผล   สถานศึกษามีภาระหนาท่ีในการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ  คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทกำกับติดตาม ดูแล และ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย  พัฒนาผูเรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอยางเปนระบบ  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและปฐมวัย  และการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   ผูเรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ   การดำเนิน งานตาม
โครงการนี้ 
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
 

คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครอง 
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ี 
อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ขอบขาย :     
1.) โรงเรียนกำหนดเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจ อยางชัดเจน สอดคลองกับบริบทของ
โรงเรียน ความตองการของชุมชน ทองถ่ิน หนวยงานตนสังกัด นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษา
แหงชาติ และเปนไปไดในการปฏิบัติ ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 
   

2.) โรงเรียนจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน การบริหารงานมี
ความคลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดย
ความรวมมือของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง และเปนแบบอยางได 

 

   

รวมงบประมาณ 1,000 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12) โครงการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน           
 สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล  สถานศึกษามีพันธกิจในการจัดการศึกษาใหผูเรียนเปนผูมีความสมบูรณ  ท้ังรางกาย   จิตใจ  สติปญญา  ความรู  คุณธรรม  จริยธรรม และสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุขการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายดังกลาว  ครูจะตองมีความรู  ความสามารถในการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย  โรงเรียนจึงไดจัดทำโครงการนี้ข้ึนเพ่ือ
พัฒนาครูใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี  อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหครูปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบขาย :     
1.) โรงเรียนสงเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ตองการของครูและโรงเรียน และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานและการเรียนรู
ของผูเรียน 

100 100 100 100 

2.) โรงเรียนจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน การบริหารงานมีความ
คลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือ
ของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และเปน
แบบอยางได 

100 100 100 100 

3.) โรงเรยีนมีการระดมทรพัยากร  และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

100 100 100 100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 100,000 
 
  



 

 

13) โครงการ  พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน            
     สนองมาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
หลักการและเหตุผล  หลักสูตรมีความสำคัญในการเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและควรมีการพัฒนาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนอยูเสมอ  โรงเรียนจึง
ทำโครงการนี้ข้ึน 
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 
เพ่ือให สถานศึกษามีการ
จัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู และ
กิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผูเรียนอยางรอบ
ดาน 

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

100 100 100 100 

2.) โรงเรียนจัดองคกร โครงสรางและระบบบริหารจัดการคุณภาพท่ีชัดเจน การบริหารงานมีความ
คลองตัวสูง มีประสิทธิภาพ สงผลตอคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน โดยความรวมมือ
ของผูเก่ียวของทุกฝาย มีการนำขอมูลมาใชในการปรับปรุง พัฒนางานอยางตอเนื่อง และเปน
แบบอยางได 

100 100 100 100 

3.) โรงเรียนดำเนินงานพัฒนาวิชาการท้ังระบบโดยเนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตร
สถานศึกษา และครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย เชื่อมโยงกับชีวิตจริง และเปนแบบอยางได 

100 100 100 100 

4.) โรงเรียนสงเสริม สนับสนนุ พัฒนาครู บุคลากร ใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความ
ตองการของครูและโรงเรียน และจัดใหมีชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางานและการเรียนรู
ของผูเรียน 

100 100 100 100 

5.) โรงเรยีนจัดระบบการจดัหา การพัฒนา และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 

100 100 100 100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 1,000 
 
 
 

 



 

 

  
 
14)  โครงการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาในทองถิ่น                
      สนองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
หลักการและเหตุผล การจัดการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได  จำเปนจะตองมีการสนับสนุนและใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน  
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
(หัวหนาโครงการช่ือ  นายบุญถม อุบาลี) 

คาเปาหมาย 
2563 2564 2565 2566 

เพ่ือสงเสริม สนับสนุน  
ใหสถานศึกษา 
เปนสังคมแหงการเรียนรู 

ขอบขาย :     
1.) ครูจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถาน ศึกษา  มีแผนการจัดการเรียนรูท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมไดจริง  โดยเนนใหผูเรียนไดเรียนรูผานกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง ผูเรียนไดรับการ
ฝกทักษะ แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองคความรู นำเสนอผลงานและสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตได 
ผูปกครองมีสวนรวม 

100 100 100 100 

2.) ครูมีการใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรู รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรู 
โดยสรางโอกาสใหผูเรียนไดแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

100 100 100 100 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 20,000 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

15) โครงการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ   
     สนองมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 
หลักการและเหตุผล จากสภาพปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีนโยบายใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขตใหความสำคัญในการ
พัฒนาสิ่งแวดลอมภายในโรงเรียนใหเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมแหลงเรียนรูในโรงเรียน  โรงเรียนไดตระหนักถึงความสำคัญดังกลาวจึงไดจัดกิจกรรมนี้ข้ึน 
 

วัตถุประสงค ขอบขายและตัวบงช้ี 
 

คาเปาหมาย 

2563 2564 2565 2566 

เพ่ือใหสถานศึกษามีการจัด
สภาพ แวดลอมและการ
บริการท่ีสงเสริมใหผูเรียน
พัฒนา 
เต็มศักยภาพ 

ขอบขาย :     
1.) ครูบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเนนการมีปฏิสัมพันธเชิงบวก ใหเด็กรักครู ครูรักเด็ก และเด็กรักเด็ก เด็ก
รักท่ีจะเรียนรู สามารถเรียนรูรวมกันอยางมีความสุข 

100 100 100 100 

2.) ครูจัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเขมแข็งและท่ัวถึง 100 100 100 100 
3.) ครูตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเปาหมายในการจัดการเรียนรู  ใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียน และนำผลมาพัฒนาผูเรียน 

100 100 100 100 

4.) ครูมีชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพระหวางครูและผูเก่ียวของ รวมกันแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณใหขอมูลสะทอนกลับ เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู   

100 100 100 100 

5.) ครูจัดทำรายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู (วิจัยในชั้นเรียน) 100 100 100 100 
รวมงบประมาณ 5,000 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

      สวนท่ี 5 
    บทบาท หนาท่ีของผูเกี่ยวของ ในการขับเคล่ือนกลยุทธ 
 
  1. บุคลากรภายในสถานศึกษา 
   1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
    1) สงเสริมความรูความเขาใจและความตระหนักในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับครู 
บุคลากรและผูเก่ียวของทุกฝาย รวมท้ังการจัดระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
    2) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และมอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบในการดำเนินงานตาม
กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษารวมท้ังการกำหนดบทบาทหนาท่ีและแนวทางทางการรวมมือของครู ผูเรียน 
ผูปกครอง องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    3) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใชในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติการประจำป 
    4) สนับสนุน อำนวยความสะดวก รวมท้ังการแกไขปญหาอุปสรรคตางๆในการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาและการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติการ
ประจำป 
    5) ตรวจสอบ กำกับ ติดตามกระบวนการการดำเนินการตามแผน รวมท้ังจัดใหมีการประเมินผล
เม่ือสิ้นสุดแผนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และ
แผนปฏิบัติการประจำป 
    6) จัดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปนำเสนอตอผูมีสวนเก่ียวของ และใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาการจัดการศึกษาตอไป 
   1.2 คร ู
    ดำเนินกิจกรรม/โครงการ สรุปรวบรวมรายงานและประเมินผลกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติการ
ประจำป 
   1.3  นักเรียน 
    1) ใหความรวมมือและปฏิบัติเก่ียวกับกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนดำเนินการ 
    2) รับผิดชอบหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากครูและโรงเรียน 
   1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    1) ใหขอมูลและรวมวิเคราะหขอมูลสานสนเทศท่ีเก่ียวกับชุมชน สภาพปญหาและความตองการ
ของผูปกครอง ทองถ่ิน ชุมชน คุณภาพผูเรียนและการศึกษาตอ 
    2) รวมมือ กำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
    3) พิจารณา ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา  และแผนปฏบิัติการประจำป ตลอดจนการใชงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
    4) กำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 

 2. บุคลากรภายนอกสถานศึกษา 
   2.1 ผูปกครองนักเรียน 
    1) ใหขอมูลและรวมวิเคราะหขอมูลสานสนเทศท่ีเก่ียวกับชุมชน สภาพปญหาและความตองการ
ของผูปกครอง และผูเรียน การชวยเหลือสนับสนุนโรงเรียน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการศึกษาตอ 
    2) รวมประชุม หารือ สัมมนาเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายความสำเร็จของสถานศึกษา
กับบุคลากรและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย 
    3) ใหการสนับสนุนการใชงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใชตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  และแผนปฏิบัติการประจำป 
    4)รวมนำเสนอแลสะทอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 
   2.2 ชุมชน 
    1) รวมเสนอและรวมวิเคราะหขอมูลสานสนเทศท่ีเก่ียวกับชุมชน สภาพปญหาและความตองการ
ของผูปกครอง ทองถ่ิน ชุมชน แหลงเรียนรู ภูมิปญญาทองถ่ินและวิทยากรในทองถ่ิน นโยบายและทิศทางพัฒนาชุมชน การ
สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากชุมชน การพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการศึกษาตอ 
    2) รวมจัดทำทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
และแผนปฏิบัติการประจำป 
    3) รวมใหการสนับสนุนการใชงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือใชตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ี
มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติการประจำป 
    4) รวมกิจกรรม/โครงการท่ีเก่ียวของตามแผนปฏิบัติการประจำป 
    5)  รวมนำเสนอแลสะทอนผลจากการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป 
   2.3  บุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
    1) สงเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏบิัติการประจำป 
    2) นิเทศ ตรวจสอบ กำกับ ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (ระยะ 3-5 ป) และแผนปฏิบัติการประจำป 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
 

 ผลการดำเนินงานในปท่ีผานมา   

  ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

รอยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการแตละดานระดับ 3 (ดีมาก) ข้ึนไป คารอยละ 
ดานรางกาย 100 
ดานอารมณ 100 
ดานสังคม 100 
ดานสติปญญา 100 
 

ผลการประเมินตามกลุมสาระการเรียนรู 

รอยละของผูเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
แตละรายวิชาระดับ 3 ข้ึนไป (ป.1-6) 

คารอยละ 

(๑) ภาษาไทย 70.65 
(๒) คณิตศาสตร 74.15 
(๓) วิทยาศาสตร 85.26 
(๔) สังคมศึกษา 80.89 
(๕) ภาษาตางประเทศ 77.52 
(๖) สุขศึกษาและพลศึกษา 96.62 
(๗) ศิลปะ  89.88 
(๘) การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 88.76 
 
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค 
รอยละของผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 
แตละชั้นระดับ 3 ข้ึนไป (ป.1-6) 

คารอยละ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 100 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 100 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 100 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 100 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 100 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 100 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
รอยละของผูเรียนท่ีมีผลประเมินการอาน คิดวิเคราะหและเขียน 
แตละชั้นระดับ ๓ ข้ึนไป (ป.๑-๖) 

คารอยละ 

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 75.00 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 100 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 76.62 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 75.00 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 100 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 95.45 
 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NET ปการศึกษา 2563 
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพ้ืนฐาน O-NETปการศึกษา 2563 

รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 
ของโรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด  

 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดบัประเทศ 

(1) ภาษาไทย 59.64 55.74 54.96 56.20 
(2) คณิตศาสตร 31.43 29.22 28.59 29.99 
(3)  วิทยาศาสตร 38.57 38.23 37.64 38.78 
(4) ภาษาอังกฤษ 45.71 42.11 38.78 43.55 

 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (NT) 
ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผูเรียนระดับชาติ (National Test:NT) 
(1) ความสามารถดานภาษาดานภาษาไทย 26.37 
(2) ความสามารถดานภาษาดานคณิตศาสตร 48.75 
ผลเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ดาน 37.56 

 
ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (RT) 
ผลการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน (Reading Test : RT) 
(1) ความสามารถดานการอานออกเสียง 96.50 
(2) ความสามารถดานการอานรูเรื่อง 98.33 
ผลเฉลี่ยรวมท้ัง 2 ดาน 97.41 

 
ผลการประเมินการอานเขียนคำพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินการอานเขียนคำพ้ืนฐาน 
 

ระดับชั้น 
ป.2 ป.3 

ความสามารถดานการอานออกเสียง ดีมาก ดีมาก 
ความสามารถดานการอานรูเรื่อง ดีมาก ดีมาก 
ความสามารถดานการเขียนตามคำบอก ดีมาก ดีมาก 
ความสามารถดานการเขียนเรื่องจากภาพ ดีมาก ดีมาก 



 

 

 
 

มติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

    ตามท่ีโรงเรียนบานบึงแกไดเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
โรงเรียนไดพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบานบึงแก  ค  มีมติเห็นชอบใหแกใช
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได 
 
     ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ 
                                                               (นายสุพัฒน      โยทองยศ) 

 
                                                    ลงชือ่ .....................................................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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