
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 
 

การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา  มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา  การ 
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทกุระดับทุกประเภทการศึกษา  มาตรา  39  ให้กระทรวงกระจายอำนาจ 
บริหารและการจัดการศึกษา  ทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบรหิารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป  
โดยกำหนดให้ส่วนราชการสถานศึกษา  มีการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทรัพยากร 
มนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  โรงเรียนบ้านหนองคลองจึงจัดทำแผนปฏิบัติการ 
ประจำปี  2564  เพ่ือเสริมสร้างการบริหารจัดการ  ตามวิสัยทัศน์  พันธกิจ  กลยุทธ์  ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ  
และเป็นคู่มือในการปฏิบัติราชการของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนบ้านหนองคลอง  มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองคลองทุกคนได้ร่วมประชุม  วางแผนและจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี  โดยนำจุดเด่น  จุดด้อย  จากการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามาเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในจุดเด่น  และปรับปรุงพัฒนาในจุดด้อย มีโครงการและตัวชี้วัดความสำเร็จของกลุ่มงานรองรับ  เพ่ือให้เห็น
ภาพความสำเร็จตามนโยบายที่วางไว้  ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายของแผนปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  บังเกิดความพึงพอใจต่อนักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ประชาชน
และสามารถยกระดับมาตรฐานการศกึษาขัน้พ้ืนฐานให้สูงขึ้น 

      แผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา  256๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง   ประกอบด้วย 
   ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
   ตอนที่  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา  256๔ 
   ตอนที่  3  แหล่งงบประมาณสำหรับแผนงาน/โครงการประจำปีการศกึษา  256๔ 
   ตอนที่  4  โครงการต่างๆของโรงเรียน 
       ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  และคณะครูโรงเรียน 
   บ้านหนองคลองทุกคนที่ให้ความร่วมมือ  ร่วมใจทำงานจนเกิดผลสำเร็จด้วยดี  หวังว่าจะทำให้ครูและ  

         บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ตระหนักถึงภาระ  หน้าที่ของตนเองในการทำให้ 
         ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จบรรลุผล  

 
       

โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

สารบัญ 
 
คำนำ 
สารบัญ 

หน้า 
  

ส่วนที่  1  บทนำ  
         1. ข้อมลูทั่วไป 1 
         2. ข้อมูลด้านนักเรียน  ปีการศึกษา 256๔ ๑ 
         3. ข้อมูลด้านบุคลากร  ปีการศึกษา 256๔ 2 
         4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศกึษา 256๔ 2 
         5. ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา 256๔ ๒ 
         6. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 5 
         7. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๔ 6 
 
ส่วนที่  2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

         1. วิสัยทัศน์   ๘ 
         2. พันธกิจ ๘ 
         3. เป้าหมาย ๘ 
         4. กลยุทธ์  ๙ 
         5. อัตลักษณ์      ๙ 
         6. เอกลกัษณ์ ๙ 
         7. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 256๔ 1๐ 
 
ส่วนที ่3 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ  

 

         1.  แหล่งงบประมาณ ๑๔ 
         2.  โครงการที่จะดำเนินการ  ในปีการศึกษา 256๔ 

 

               2.1 สรุปงบหน้าโครงการ ๑๕ 
               2.2 รายละเอียดโครงการ 
                      -  ระดับปฐมวัย 

 
     ๒๓ 

                      -  ระดับข้ันพืน้ฐาน 
ภาคผนวก 
       คำสั่ง 
       ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปกีารศึกษา 256๓ 
       ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 
       ผลพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
            - ผลทดสอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
            - ผลทดสอบ NT ชัน้ประถมศกึษาปีที ่3 
 
 

     ๒๖ 



 
 

ส่วนที ่1 
บทนำ      

   1. ข้อมูลทั่วไป 
  1.1  ประวัติสถานศึกษา 
           ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองคลอง 
  1.2  ที่ตั้ง  เลขที่ –  หมู่  8  บ้านหนองคลองน้อย  ตำบลป่ามะนาว   
           อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น   รหัสไปรษณยี์    40270 
 พ้ืนที่ทั้งหมด   18  ไร่  1  งาน   5.8   ตารางวา       
            โทรศัพท์       -    
            e-mail   chutima8195 @gmail.com  
 website   http://bnongk.kkzone1.go.th          
2.  ข้อมูลด้านนักเรียน  ปีการศึกษา  2564 (วันที ่10 มิถุนายน  2564) 
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด   125  คน 

 เพศชาย    จำนวน   59   คน  เพศหญิง  จำนวน   66   คน 
2.1  จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน จำนวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 4 3 7 1 
อนุบาล 2 5 3 8 1 
อนุบาล 3 6 8 14 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 5 10 15 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 14 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14  1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 10 22 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 7 14 1 

รวม 59 66 125 9 
2.2  จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวน

นักเรยีนทัง้หมด 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   26 20.8 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    5 4 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

 
85 

 
68 



๒ 
 
3.  ข้อมูลด้านบุคลากร  ปีการศึกษา  2564        
 จำนวนบุคลากรทั้งหมด  12  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ตำแหน่ง 

ชาย 
หญิ
ง 

ต่ำ
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อย
กว่า     

30  ป ี

30 -
50 

มาก 
กว่า 

50  ปี 

น้อย
กว่า  

10 ปี 
10 – 
20 

มาก 
กว่า 
20 
ปี 

ผู้อำนวยการ   - 1 - - 1 - - 1 - - 1 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  1 7 - 6 2 - 3 5 2 - 6 
พนักงานราชการ(ครู) - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 
ครูอัตราจ้าง   - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 
นักการ/ ภารโรง   - - - - - - - - - - - 
อ่ืน ๆ     1 - 1 - - 1 - 1 - - 

รวม 1 11 - 9 3 - 6 6 3 2 7 
หมายเหตุ   จำนวนครูผู้สอนปฐมวัย  2 คน 

 

4.  ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ปีการศึกษา  2564 
  4.1  อาคารเรียน   3  หลัง  แบ่งเป็น  9  ห้องเรียน  10  ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืน ๆ) 
  4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์    1   หลัง 
  4.3  อ่ืน ๆ (ระบุ)    อาคารพัสดุ  1  หลัง  ห้องสมุดเอกเทศ  1  หลัง 
 

5.  ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร  ปีการศึกษา  2564 
 ปีงบประมาณ  2564  (มิ.ย.64  – เม.ย. 65) 

        5.1   รายรับ  จำนวน     231,700     บาท  แยกเป็น 
  1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวมจำนวน   จำนวน     -      บาท  
           -  หมวดเงินอุดหนุน     231,700     บาท  ( ร้อยละ  - )  
       5.2   ทรัพยากรที่จำเป็น 
   1)  คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ  มีทั้งหมด   6   เครื่อง    มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจำนวน  4  เครื่อง 
                คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
       -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ    2   เครื่อง 
               -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    7    เครื่อง 
           2)  ห้องสมุด  1   ห้อง 
    สภาพการใช้งาน          (  √   ดี         พอใช้        ปรับปรุง ) 
                   3)  ห้องวิทยาศาสตร ์    1   ห้อง 
     สภาพการใช้งาน                 (       ดี          พอใช้    √      ปรับปรุง ) 
           4)  ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์   -    ห้อง   
     สภาพการใช้งาน   -     (       ดี          พอใช้    √   ปรับปรุง )  
 



๓ 
 
6.   ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา     

 สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
 ระดับปฐมวัย 
 สภาพปัจจุบัน 

   ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  และสติปัญญา     บรรลุตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
กำหนด  น้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขอนามัยส่วน
ตน  ปฏิบัติตนหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  สิ่งเสพติด  และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายต่าง ๆได้อย่างปลอดภัย  
การพัฒนาด้านอารมณ์  ร่าเริงแจ่มใส  กล้าแสดงออก  ยอมรับและพอใจความสามารถของตนเองและผู้ อ่ืน   
มีจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีงาม  รู้หน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง  การพัฒนาด้านสังคม  มีวินัย  มีมารยาทตาม
วัฒนธรรมไทย  ปฏิบัติตามระเบียบและข้อตกลงของห้องได้  เล่นและทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  การพัฒนาด้าน
สติปัญญา  คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจในเรื่องง่ายๆได้  อีกทั้งยังสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  และใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้และเข้าใจแนวคิดและหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย ที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน  โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการแบบมอน
เตสซอรี (Montessori ) ทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพของเด็กได้  มีการพัฒนาหลักสูตรให้ความสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น  จัดครูให้จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและเพียงพอกับชั้นเรียน  และส่งเสริมครูได้พัฒนาตนเอง ให้มี
ศักยภาพตระหนักรับรแุละเข้าใจการจัดการศึกษา  อำนวยความสะดวก จัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์  เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ให้พอเพียง  ส่งเสริมตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย อันได้แก่กิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์ กิจกรรมกระตุ้นสมองแบบ BBL และกิจกรรมอ่าน เขียนคำพ้ืนฐาน  และนอกจากนั้นสถานศึกษามีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 

ครูมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการจัดประสบการณ์  ที่คำนึงถึงเด็กเป็นสำคัญ รู้จักเด็กเป็น
รายบุคคล  จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  เรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงสนองตอบตามความสนใจ ความต้องการ และความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้ ของเด็กเป็นรายบุคคลและ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง ซึมซับสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตนเอง 
เกิดการพัฒนาทุก ๆ ด้านไปในเวลาเดียวกัน  วัดและประเมินผลพัฒนาการของเด็กด้วยเครื่องมือและวิธีการที่
หลากหลาย โดยผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนา  ประเมินและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน  ทำให้ครูผู้สอนมี
นวัตกรรมการสอนเพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรยีน  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
  

ปัญหา 
      เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญายังไม่เป็นที่พอใจในการใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับ 
สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้น้อย  ยังขาดทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย  อ่านคำพ้ืนฐานยังไม่ได้
ตามเกณฑ์กำหนด มทีักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์น้อย   
 ความต้องการของสถานศึกษา    
             จัดทำแผนงานโครงการ/กิจกรรมเพ่ือกระตุ้นความสนใจให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ ด้วยการทดลอง   จัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะการคิดที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีระบบมากขึ้น   และจัดหา
สื่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่หลากหลาย  ฝึกอ่านคำพ้ืนฐานสำหรับปฐมวัยให้ผ่าน
เกณฑ์  วางแผนร่วมกับผู้ปกครอง  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์กับผู้ปกครองเพ่ือนำไปพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย  ปรับปรุงแก้ไข จัดโครงการเพ่ิมเติม รวมทั้งสามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ปัญหา และทำวิจัยเพ่ือหา
แนวทางส่งเสริมพัฒนาการให้กับเด็ก 
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ระดับขั้นพื้นฐาน  
  สภาพปัจจุบัน        

             ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ  ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน  สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และ
นำเสนอผลงาน  สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ต และห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  ผู้เรียนได้ฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพด้วย
กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า  การเพาะเห็ด  ปลูกผักสวนครัว  การเลี้ยงปลา เป็นต้นน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การเรียนรู้ และการปฏิบัติ อย่างต่อเนื่อง  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีค่านิยมที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มีผลการพัฒนาเป็นไปตามเป้าหมายที่
สถานศึกษากำหนด  ทำให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ทุกคน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา
สูงขึ้น   และผลการทดสอบระดับชาติ NT สูงกว่าระดับประเทศทั้ง 2 ด้าน  ได้ลำดับที่ 10   O-NET ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้เป็นลำดับที่ 39  ของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 และผลการทดสอบอ่ืน ๆ มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง      
 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมวิชาชีพ 
 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ปฏิบัติหน้าทีอ่ย่างมี
ประสิทธิภาพ  สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้  เพ่ือให้ผู้เรียนได้ตระหนักและรู้คุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองอย่างคุม้ค่า 

  ปัญหา 
            ผลการทดสอบระดับชาติพัฒนาขึ้น  แต่ยังมีบางกลุ่มสาระที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ถึงร้อยละ 50 คือ
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ  เนื่องจากขาดทักษะในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การทดลอง กระบวนการคิด 
คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา  และทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันตามเกณฑ์
กำหนด 

ครมีูการออกแบบและจัดการเรียนรู้เพื่อตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลยังไม่หลากหลาย และ
พัฒนาการทางสติปัญญา การใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้แหล่ง
เรียนรู้ และภูมปิัญญาท้องถิน่ยังน้อย และความไม่ต่อเนื่องในการนิเทศภายให้เป็นระบบ  
       ความต้องการของสถานศึกษา             
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีการทดลอง   คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ การแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดย
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ผู้เรียนมีผลงานเป็นที่ปรากฏ   เช่น  รายงาน  โครงงาน  วาดภาพตามความคิด  สมุดเล่มเล็ก  
เป็นต้น และผู้เรียนฝึกทักษะพ้ืนฐานในการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มีบนัทึกคำหรือการสนทนา  และ
ตรวจสอบจากครูผู้สอนอย่างสม่ำเสมอ  มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
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7.  ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  
และผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 7.1 ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(สมศ.)  
             สถานศกึษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ สาม จาก สมศ. เมื่อวันที่  6-8  เดือน  กุมภาพันธ์  
พ.ศ.  2555  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ บริษัทมิตรประเมินมีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสอง
ประกอบดว้ย 14 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้) 
   7.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  
                         ( / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
       -  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   83.59   คะแนน 
          -  มีคุณภาพระดับ    ดี 
    รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
        -  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน ระดับดีมาก จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 2 , 10 
        -  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน  8  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3 - 7 ,9 ,  

   11 , 12 
        -  ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จำนวน  1 ตัวบ่งชี้ ไดแ้ก่ ตัวบ่งชี้ที่ 8 
   7.1.2 ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
                 ( / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
   สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษา ประเภทโรงเรียน 
       -  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา   82.98  คะแนน 
       -  มีคุณภาพระดับ  ดี 
   รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
          -  ตวับ่งชี้ที่มีผลการประเมินระดับดีมาก จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที ่1, 2, 10, 11 
       -  ตวับ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน  8  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3-7 , 9 , 12 
       -  ตวับ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จำนวน 1  ตวับ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 8  
 7.2 ผลการประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
             7.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานที่   1  คุณภาพเด็ก 
   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
1)  เด็กสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 
2)  เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใสและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับวัย 
3)  เดก็สามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกทีดี่ของสังคม 
4)  เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
5)  โรงเรียนผ่านการประเมินบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1)  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2)  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์   
     เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
   ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
1)  เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2)  เดก็เรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3)  มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

     7.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที ่1  คุณภาพของผู้เรียน 
    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1)  ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน 

      2)  ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ NT สูงกว่าระดับประเทศ  ได้ลำดับที่ 10  
                         ของสพป. ขอนแก่น เขต1  และ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
                         ได้ลำดับที่ 2 ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   
      3)  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาสูงขึ้น มีคุณลักษณะ 
                          ค่านิยมที่ดีตลอดยอมรับความคิดเห็น และอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและแตกต่าง 
                          ได้อย่างมคีวามสุข 
                  4)  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
      5)  ผู้เรียนมีความสุภาพ อ่อนน้อม เมตตามีจิตสาธารณะ เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
            เป็นที่ยอมรับของชุมชน และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลาน 
                          เขา้มาเรียน 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
1)  ผู้บริหารมีความมุ่งม่ัน ตั้งใจ เสียสละ และมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจในการ 

           ทำงานที่ชัดเจนตลอดจนมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีคุณภาพการในการบริหารงาน  
           สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 

      2)  ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรให้เข้ารับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
     3)  จัดสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และสังคมให้มีความพร้อมพอเพียง ทั้งอาคารเรียน 
                         สนามกีฬา และบริเวณโดยรอบที่มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ 
                         อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการสนับสนุนที่ดีจากชุมชนในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
    4)  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัด 
                         กิจกรรมการเรียนรู้ ตลอดจนการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
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มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
    ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 

      1)  ครูผู้สอนมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมได้ 
                          อย่างหลากหลาย 
      2)  ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่นได้อย่าง 
                          ต่อเนื่อง 
      3)   ครูผู้สอนได้มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
                          ตามมาตรฐานการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

        7.3 ผลการทดสอบปลายปี  
7.3.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2563 
        (1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                          ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ  67.36  ซึ่งสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 56.20   เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้ พบว่าสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระ 
                          (2) กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
        ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ผลการเรีย 
36.82  ซึ่งสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ  29.99   เมือ่พิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  เมื่อพิจารณาราย
สาระการเรียนรู้ สูงกว่าระดับประเทศทุกสาระ         

     (3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                          ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  37.64  
ซึ่งสูงกวา่คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ    38.78   เมือ่พิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มีสาระการเรียนรู้ที่
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ 1.) บูรณาการ 2.) วิทยาศาสตร์กายภาพ  3.) วทิยาศาสตร์โลก และอวกาศ 

มีคะแนนต่ำกว่าประดับประเทศตามลำดับ 

                 (4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
                          ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศประถมศึกษาปีที ่6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.77  
ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ   43.55  เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มีสาระการเรยีนรู้ภาษากับ
ความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก  มีคะแนนต่ำกว่าระดับประเทศ 
        ค่าเฉลี่ยรวม เทา่กับ 49.15  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  42.13  และได้ลำดับที ่2 ของ
ระดับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1 
          7.3.2 ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2563 
                 ค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านภาษา  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 49.43  มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  47.48  ด้านคำนวณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  52.58  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
40.47 ค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 51.15 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 43.90 มีระดับคุณภาพดี และได้ลำดับที ่5 
ของ ระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่9 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
               7.3.3 ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1  ปีการศึกษา 2563 
          ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ด้านการอ่านออกเสียงมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  87.14 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 74.14  ด้านการอ่านรู้เรื่องมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 92.71 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 71.82  ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 89.92 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 
73.02 มีระดับคุณภาพดีมาก 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมาย
และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา  สืบสานวัฒนธรรมไทย  สุจริตโปร่งใส   
ใช้หลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2. พันธกิจ (MISSION) 
 1.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  

2   ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติแนว Active learning และใช้สื่อเทคโนโลยี 
     นวัตกรรมที่หลากหลาย 
3.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”สู่กระบวนการเรียนรู้ 
    ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพฒันาปลูกฝังคุณธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
    ค่านิยม 12 ประการ ห่างไกลยาเสพติด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 5. ส่งเสริมการใช้กระบวนการ PLC ในการขับเคลื่อนพัฒนาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้อย่าง 
              ต่อเนื่อง และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

6. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศกัยภาพ 
7. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
    เพ่ือพัฒนางานและคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

           8. วิจัยและสร้างนวตักรรมพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
           9. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม 

    ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
3. เป้าหมาย (GOAL) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา   
2. ผู้เรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและ 
   สติปัญญาอย่างมีคุณภาพและพัฒนาได้ ร้อยละ 100  
3. นักเรยีนชั้นอนุบาลปีที่ 3 สามารถอ่านคำพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100 
4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผ่านการประเมินการอ่านเขียนในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า 
    ระดับประเทศ 
5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สามารถอ่านออกเขียนได้ในบัญชีคำพ้ืนฐานตามเกณฑ์ทีก่ำหนด 
6. ร้อยละ 80 ของนักเรียนระดับประถมศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 
7. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NTและ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ 
8. เดก็พิการได้รับการพัฒนา ดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม และเต็มศักยภาพ 
9. ผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร และค่านิยม 12 ประการ  
10. ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการ Active learning ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมที่หลากหลาย  
    และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการงานอย่างต่อเนื่อง 

         11. จัดกิจกรรมการเรียนรู้  บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”สู่กระบวนการเรียนรู้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะชีวิต 
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     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
          12. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

13. คร ูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
14. บริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

4. กลยุทธ์(STRATITIC) 
    1.  น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของ 
         เศรษฐกจิพอเพียง บูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”สู่กระบวนการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
                  ใหม้ีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีก่ำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.  พัฒนาระดับปฐมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เตรียม 
                  ความพร้อมเพ่ือเข้ารับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป 

   3.  พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์และการคิด 
        อย่างมีวิจารณญาณ 

             4.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กเรียนร่วมอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเต็มศักยภาพ 
   5.  พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ใหส้อดคล้องกับ ทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
                   โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน เป็นรายบุคคล 

  6.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง ( Active  learning)  
         ใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทีห่ลากหลาย  และใช้กระบวนการ PLC ในการพัฒนาการงานอย่างต่อเนื่อง 

       7.  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ออกแบบ 
                   การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการวัดประเมินผลอย่างมคีุณภาพในรูปแบบทีห่ลากหลาย 
             8.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล  

         เน้นการมีส่วนร่วม ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
5.  เอกลักษณ์ 
 ยิ้ม ไหว้ ทายทัก 
6.  อัตลักษณ์ 
 สถานศึกษาพอเพียง 



๑๐ 
 
7. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
      7.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

 มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป
้าห

มา
ย 

  
ปี 

25
64

 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ โครงการพัฒนาคุณภาพของเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี 
      และดูแลความปลอดภัยของตนได้ 

 
ดีเลิศ 

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
2. กิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจ 
3. กิจกรรมพฒันาการด้านสังคม 
4. กิจกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ ควบคุมและ 
      แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

 
ดีเลิศ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็น 
      สมาชิกท่ีดีของสังคม 

 
ดีเลิศ 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได ้ มีทักษะ 
       การคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 

 
ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม โครงการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
     สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

 
ยอดเยีย่ม 

1. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย  
   พ.ศ. 2564 
2. กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร 
3. กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 
    การเรียน 
4. กิจกรรมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ 
    การศึกษา 
5. กิจกรรมแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 
6.กิจกรรมการดำเนินงานรายการค่าใช้จ่าย
ประจำ 

2.2 จัดครูให้สอดคล้องกับห้องเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ 
     จัดประสบการณ์ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
     อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู้ 
      เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู 

 
ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบการบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ 
     ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 

 
ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ดีเลิศ โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก 
     ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

 
ดีเลิศ 

1. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะ 
   ทางวิชาการ 
2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและ 
   ภายนอกสถานที่ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กสร้างประสบการณ์ตรง เล่นและ 
     ปฏิบัติอย่างมคีวามสุข 

 
ดีเลิศ 

 
 
 
 



๑๑ 
 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป
้าห

มา
ย 

  
ปี 

25
64

 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ 
      เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 3. กิจกรรมจัดทำแผนประสบการณ์เรียนรู้ 
4.  กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อ 
5. กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก 
 

3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และนำ 
     ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
     ประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก 

 
ดีเลิศ 

 
7.2 ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป
้าห

มา
ย 

  
ปี 

25
64

 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ

ผู้เรียน 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  
         การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 

 
ดีเลิศ 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน  
   การคิดคำนวณ 
2. กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 
3. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 21  
    (3R  8Cs) 
5. กิจกรรมสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี 
   และดิจิทลั 
6. กิจกรรมบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” 
   สู่กระบวนการเรียนรู้ 
7. กิจกรรมฝึกทกัษะอาชีพ 
 

     2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
          วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
          และแก้ปัญหา 

 
ดีเลิศ 

     3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          และการสื่อสาร 

 
ดีเลิศ 

     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 
          สถานศึกษา 

 
ดีเลิศ 

     6)  มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่อ 
         งานอาชีพ 

 
ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้

เป
้าห

มา
ย 

  
ปี 

25
64

 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคข์องผู้เรียน ดีเลิศ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
และค่านิยมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 

     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่ 
          สถานศึกษากำหนด 

 
ดีเลิศ 

1. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. กิจกรรมหน้าเสาธง 
3. กิจกรรมยิม้ ไหว้ ทายทัก 
4.ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน   
5.กิจกรรมวันสำคัญทางพทุธศาสนา  
6. กิจกรรมวันไหว้ครู 
7.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
8. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
9. กิจกรรมค่ายคุรุชนคนคุณธรรม 
10. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
11. กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษาที่ 9 
12. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

     2)  ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเปน็ไทย ดีเลิศ 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
         และหลากหลาย 

 
ดีเลิศ 

     4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสงัคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 2.1 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารและการ
จัดการ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษา 
     กำหนดชัดเจน 

 
ยอดเยี่ยม 

1. กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร 
    สถานศึกษาพ.ศ. 2564 
2. กิจกรรมจดัหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม 
3. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย 
4. กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นผู้มี 
   สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
6. กิจกรรมพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 
7. กิจกรรมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน 
    เป็นฐาน 
8. กิจกรรมพัฒนาการจดัการศึกษาตาม 
   บริบทของพ้ืนที่ 
9. กิจกรรมการแก้ปัญหาสถานการณ์การ 
    แพร่ระบาดโรคตดิเชื้อโควิด 19 
10. กิจกรรมการดำเนินงานรายการค่าใช้จ่าย
ประจำ 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยีย่ม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

 
ยอดเยีย่ม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
      ทางวิชาชีพ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

 
ยอดเยี่ยม 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน 
      การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ยอดเยีย่ม 

 
 



๑๓ 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป
้าห

มา
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ปี 
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แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 2.2 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โรงเรียน
สุจริต) 

  1. กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและ 
    ความตระหนักรู้ในการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต  
2. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
3. กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกัน 
   การทุจริตเชิงรุก 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 
ดีเลิศ 

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

3.1 จดักระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ 
     ปฏิบัติจริงและสามามารถนำไปประยุกต์ใชในชีวิตได้ 

 
ดีเลิศ 

1. กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active  
    Learning โดยเน้นฐานสมรรถนะของผู้เรียน 
    รายบุคคล 
2. กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ 
   ภายนอกสถานศึกษา 
3. กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. กิจกรรมการวัดและประเมินผลผู้เรียน  
   ปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิธีที่หลากหลาย 
5. กิจกรรมชุมนุม  
6. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สถานศึกษา 
   ผู้บริหาร ครู และนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ 
   ในด้าน ต่าง ๆ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ 
     ต่อการเรียนรู้ 

 
ดีเลิศ 

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และ 
     นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

 
ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
     เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

ส่วนที ่3 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ  

1.  แหล่งงบประมาณ   

      แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 
ที่มาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2564   
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว จำนวนเงิน 
  -  ระดับปฐมวัย  (1,700 X  29)        49,300  
  -  ระดับประถมศึกษา   (1,900 X 96)        182,400  
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับปฐมวัย  (430 X 29)   12,470  
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 96) 46,080  
3 งบอ่ืน ๆ   59,018  
                          รวมงบประมาณ     349,268  
 การจัดสรรงบประมาณ   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟฟ้า/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ   
ค่าปรับปรุงซ่อมแซม           74,222  

 
2. ส่วนที่เหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. /
สพป. / สมศ. / ความตอ้งการของโรงเรียน   275,046  

 รวม             349,268  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 
2. โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2564 
    2.1 สรุปงบหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก สนอง 

มฐ.ที่ 
ชื่อโครงการ 

 

ใช้งบประมาณจาก สนอง 
มฐ.ที่ รายหัว อ่ืนๆ รายหัว อ่ืนๆ 

โครงการพฒันา
คุณภาพของเด็ก 

16,300 8,970 1 1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

28,440 42,422 1 

โครงการขับเคลื่อน
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

18,000 2,000 2 2. โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะและค่านยิม
ที่ดตีามสถานศึกษา
กำหนด    

13,500 11,000 1 

โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

15,000 1,500 3 
 

3. โครงการขับเคลื่อน
การบริหารและการจัด
การศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

141,648 28,988 2 

    4. โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียน
สุจริต) 

2,000 - 2 

    5. โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

19,500 - 3 

รวม 49,300 12,470  รวม 205,088 82,410 - 
รวมงบประมาณ 61,770 รวมงบประมาณ 287,498 



๑๖ 
 

งบประมาณระดับปฐมวัย 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอุดหนุน อ่ืน มาตรฐานที่ 

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเ้รียน 16,300 8,970 1 
1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

    1. กิจกรรมฟันสวย 
    2. ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ อุปกรณแ์ชร์บอลและฟุตบอล 
    3 .แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาท่ี 9 

3,300 
800 

1,500 
1,000 

- 
- 
- 
- 

 

2 กิจกรรมพฒันาด้านจิตใจ 
    1. สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกลม 
    2. วันแม่แห่งชาติ 
    3. วันเด็กแห่งชาติ 
    4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
    5. บัณฑิตน้อย 
    6. ค่ายคุรุชนคนคุณธรรม 

2,000 
- 

500 
1,000 

- 
500 

1,000 
- 
- 
- 
- 
- 

1,000 

1 

3 กิจกรรมพัฒนาการด้านสังคม 
    1. การทำงานเป็นกลุ่ม 
    2. การทำขนมไทย 

3,000 
2,000 
1,000 

- 
- 
- 

1 

4 กิจกรรมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
    1. การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี 
    2. การทดลองวิทยาศาสตร์ 
    3. การอ่านคำพ้ืนฐานตามเกณฑ์กำหนด 
    4. กิจกรรมค่ายวิชาการ 

8,000 
7,000 

- 
1,000 

7,970 
- 

2,000 
- 

5,970 

1 

2. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารและการจัดการ    18,000 2,000 2 
1     1. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2561 

    2. พัฒนาบุคลากร                    
    3. กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียน 
    4.  กิจกรรมรายงานผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    5. กิจกรรมแก้ปัญหาสถานการณก์ารแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ 
        โควิด 19 
    6.กิจกรรมการดำเนินงานรายการค่าใช้จ่ายประจำ  ค่าน้ำและ 
      ค่าซ่อมแซม 

- 
4,000 
4,000 

- 
 
 
 

10,000 

- 
- 
- 
- 
 

2,000 

 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอุดหนุน อ่ืน มาตรฐานที่ 

3. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 15,000 1,500 3 
 1. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

2. กิจกรรมจัดทำแผนประสบการณ์เรยีนรู้ 
3.  กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อ 
4.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5. กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก  

 3,500 
500 

8,000 
- 

3,000 

- 
- 
- 

1,500 
- 

 

 49,300 12,470  
รวม 61,770  

 
งบประมาณระดับขั้นพื้นฐาน 

 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอุดหนุน อ่ืน มาตรฐานที่ 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 28,440 42,422 1 
1 กิจกรรมพฒันาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ 

1. พัฒนาการอ่านเขียนคำพ้ืนฐานตามช่วงวัย 
2. พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนสื่อความตามระดับชั้นป.4-6 
2. การคดิคำนวณ 

5,000 
3,000 
1,000 
1,000 

  

2 กิจกรรมสง่เสริมการใช้ห้องสมุด 
1. สุนทรภู่รำลึก 
2. วันภาษาไทยแห่งชาติ 
3. ภาษาไทย-อังกฤษวันละคำ 
4. สุภาษิตไทย-อังกฤษ 
5. เล่มเล็กหรรษา 

5,000 
2,000 
1,000 

- 
- 

2,000 

- 1 

3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
1. สอนเสริมแบบเขม้ 
2. เขา้ค่ายวิชาการ 

5,000 
5,000 

- 

14,000 
- 

14,000 

1 

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ในศตวรรษท่ี 21 (3R  8Cs) 
1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
2. กิจกรรมทัศนศึกษา 
3. กิจกรรมสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

4,000 
4,000 

- 
- 

28,422 
- 

17,000 
11,422 

1 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอุดหนุน อ่ืน มาตรฐานที่ 
5 กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีและดิจิทัล       

- นำเสนอผลงานนักเรยีน 
2,940  - 1 

6 กิจกรรมบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา”สู่กระบวนการเรียนรู้ 
1. บูรณาการเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจดั
กระบวนการ เรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบูรณา
การในหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้นต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปทีี ่
1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามความยากง่าย และมีการติดตาม 
ประเมินผลอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 
2. ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ออมทรัพย์ในโรงเรียน 
4. ปุ๋ยหมักจากใบไม้ 

4,500 
 
 
 
 
 

3,000 
500 

1,000 

- 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

1 

7 กิจกรรมฝึกทกัษะอาชีพ 
 

2,000  1 

2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมที่ดี
ตามสถานศึกษากำหนด    

13,500 11,00
0 

1 

1 1. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. กิจกรรมหน้าเสาธง 
3. กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทายทัก 
3. ครูพระสอนศลีธรรมในโรงเรียน   
4  กิจกรรมวันสำคญัทางพุทธศาสนา  
5. กิจกรรมวันไหว้ครู 
6. กิจกรรมวันแมแ่ห่งชาติ  
7. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
8. กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรม 
9. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
10. กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่ 
11. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

500 
- 
- 
- 

1,500 
500 

1,000 
3,000 

- 
- 

5,000 
2,000 

- 
- 

1,000 
- 
- 
- 
- 
- 

7,000 
3,000 

- 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอุดหนุน อ่ืน มาตรฐานที่ 

3. โครงการขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการศึกษาให้เกิด
ประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

141,648 28,988 2 

1 
 
 
 

กิจกรรมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2564 
ปรับปรุง และ นำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตาม
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ใน ๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย 
คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ไปใช้และบูรณาเนื้อหาคุณภาพชีวิตที่ดี
กับสิ่งแวดล้อม 

1,000 -  

2 กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
1. จัดหาและผลิตสื่อ 
3. ส่งเสริมครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. สนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผา่นกระบวนการการเรียนรู้ในระบบ 
    DLIT ,DLTV ตลอดจนการสืบค้นขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต 

35,000 
25,000 
10,000 

 
- 

10,000 
- 
- 
 

10,000 

2 

3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออก
เสียง และการอ่านรู้เรื่อง โดยใช้กระบวนการPLC 

3,000 - 2 

4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเป็นผู้มี สมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
1. อบรมพัฒนาตนเองจากหน่วยงานอื่น 
2. ศึกษาดูงาน 
3. สร้างขวัญ  กำลังใจ และบรรยากาศท่ีดีในการทำงาน 

23,000 
 

3,000 
20,000 

- 

- 
 
- 
- 

2 

5 กิจกรรมพฒันาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
1. ปรับปรงุสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของ 
   สิ่งแวดล้อม 
3. ประสานงานกับเครือข่ายชุมชนในเขตบรกิาร ๒ หมู่บ้าน  
   บ้านหนองคลองใหญ่ และบ้านหนองคลองน้อย  เทศบาลตำบล 
   ป่ามะนาว และสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง 

18,000 - 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอุดหนุน อ่ืน มาตรฐาน

ที ่
6 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

1. ประชุมวางแผน 
2. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
    3.1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   
   3.2  จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี   
   3.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน 
        คุณภาพภายใน 
   3.4 นิเทศภายใน 
   3.5 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

2,414 
 

- 2 

7 กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ 
1. พัฒนาและคงสภาพสถานศึกษาที่ได้รับคดัเลือกให้เป็น 
   - สถานศึกษาพอเพียง 
   - โรงเรียนดีประจำตำบล 
   - โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 
   - โรงเรียนสจุริตเครือข่าย 
   - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   - โรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จ 
     พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  
     บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
   - สถานศึกษาสีขาว 
   - โรงเรียนวิถีพุทธ 

3,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 

8 กิจกรรมการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
1. วางแผนการพัฒนาคุณการศึกษาโดยการมสี่วนร่วมจาก 
    คณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและสถานศึกษาในเครือข่าย 
2. ปฐมนิเทศผู้ปกครองและปัจฉิมนิเทศ 
3. บูรณาการจัดการศึกษารว่มกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
4. ประสานงานกับเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการ 
    ยกระดับคณุภาพการศึกษามีเครือขา่ย    

1,000 
- 
 

500 
- 
 

500 

- 
 

2 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอุดหนุน อ่ืน มาตรฐาน

ที ่
    -  เครือข่ายเทศบาลตำบลป่ามะนาว 

   -  เครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ามะนาว 
   -  กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที ่๙     
   -  สถานีตำรวจภธูรอำเภอบ้านฝาง 

 
 

  

9 กิจกรรมแก้ปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชือ้โควิด 
19 
1.หน้ากากอนามัย 
2.เจลล้างมือ 
3.เครื่องวัดอุณหภูมิ 
4. อ่ืน ๆ 

- 10,000 2 

10 กิจกรรมการดำเนินงานรายการค่าใช้จ่ายประจำ 
1. ค่าไฟฟ้า 
2. ค่าวัสดุสำนักงาน 
3. ค่าวัสดุและซ่อมแซม 
4. ค่าอินเทอร์เน็ต 

55,234 
26,000 
6,834 

20,000 
 

8,988 
 
 
 

8,988 

2 

4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา(โรงเรียนสุจริต) 

2,000  2 

 1. กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ใน 
   การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

-   

 2. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
   บริหารจัดการ  

-   

 3. กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรมการป้องกันการทุจริตเชิงรุก -   
5. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 19,500 - 3 
1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active Learning โดยเน้นฐาน 

สมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล 
- การทำงานเป็นกลุ่ม 
- บทบาทสมมุติ 
- ผังแนวคิด 
- การอภิปราย 

5,000   

2 กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
สถานศึกษา 
    - แหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
    - แหล่งเรียนรู้ภายนอก วัด  สถานเรียนรู้ในชุมชนที่ใกล้เคียง 

1,000  3 

 
 
 



๒๒ 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบอุดหนุน อ่ืน มาตรฐาน

ที ่
3  กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

1. คัดกรองนักเรียน 
   - คัดกรองนักเรยีน 
  - คัดกรองที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   
2. ส่งเสริม สนับสนุน  
3. พัฒนาเต็มตามศกัยภาพด้วยรูปแบบทีเ่หมาะสม  
4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการจัดการศึกษา 
    ทีเ่หมาะสม 

1,000 - 3 

4 กิจกรรมการวัดและประเมินผลผู้เรียน ปรบัปรุงและพัฒนาด้วยวิธี
ที่หลากหลาย 
- แบบทดสอบ 
- แบบประเมิน 

5,000  3 

5 กิจกรรมชุมนุม 
1. ชุมนมุกีฬา 
2. ชุมนมุกิจกรรมเข้าจังหวะ 
3. ชุมนุมฝึกทักษะอาชีพ 

4,500 
1,500 
1,500 
1,500 

- 3 

6 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ สถานศึกษา  ผู้บริหาร ครู และ
นักเรียน สู่ความเป็นเลิศในด้าน ต่าง ๆ 
1. ส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถได้แสดงออกในการเข้าร่วมแข่งขัน 
    กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศกัยภาพสถานศึกษา ผู้บริหาร  
    ครู สู่ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ ให้ได้รบัเกียรติบัตร รางวัล 
    ด้านคณุภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ระดับภาคและระดับชาติ 

3,000 - 3 

 205,088 82,410  
รวม 287,498 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 
2.2. รายละเอียดโครงการ 

ระดับปฐมวัย 
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 

ที ่ ตวัชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563  

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยทีดี่  และดูแลความปลอดภัยของ ตนเองได้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคมุ  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3 มีการพฒันาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 
6 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนทีด่ำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 
1. กิจกรรมฟันสวย 
2. ออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ อุปกรณ์แชร์บอลและ 
   ฟุตบอล 
3. แข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 
   การศกึษาที ่9 
ประเมินผล 
   สังเกต  การทดสอบ  

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

800 
1,500 

 
1,000 

นางสุจิตรา  

2 กิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจ 
 
 

1. สวดมนต ์นั่งสมาธิ เดินจงกลม 
2. วันแม่แหง่ชาติ 
3. วันเด็กแห่งชาติ 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

- 
500 

1,000 

นางสาวกัญภร 
 

 
 
 



๒๔ 
 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดอืนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  4. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 

5. บัณฑิตน้อย 
6. ค่ายคุรุชนคนคุณธรรม 

 - 
500 

1,000 

 

3 กิจกรรมพัฒนาการด้านสังคม 
 

1. การทำงานเป็นกลุ่ม 
2. การทำขนมไทย 
ประเมนิผล 
 สังเกต  การทดสอบ  

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

2,000 
1,000 

 
 

นางสาวกัญภร 
 

4 กิจกรรมพฒันาการด้านสติปัญญา 
 
 
 

1. การจัดการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี 
2. การทดลองวิทยาศาสตร์ 
3. การอ่านคำพ้ืนฐานตามเกณฑ์กำหนด 
4. ค่ายวิชาการ 
ประเมินผล 
 สังเกต  การทดสอบ 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

6,000 
2,000 
1,000 
5,970 

 

นางสุจิตรา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

2. โครงการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารและการจัดการ    

สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563  

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของทอ้งถิ่น ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2 จัดครุให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3 ส่งเสริมให้ครมีูความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ยอดเยีย่ม ยอดเยี่ยม 
4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมขับเคลื่อนกระบวนการ

บริหารและการจัดการ    
 

1. ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2561 
2. พัฒนาบุคลากร                    
3. กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อ 
    การเรียน 
4.  กิจกรรมรายงานผลพัฒนาคุณภาพการศึกษา     
5.  กิจกรรมแก้ปัญหาสถานการณ์ระบาดโรคติดเชื้อ 
     โควิด 19 
6. กิจกรรมการดำเนินงานรายการค่าใช้จ่ายประจำ 
ประเมินผล 
 สังเกต  การทดสอบ  

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

- 
4,000 

 
4,000 

- 
2,000 

 
10,000 

นางสุจิตรา  

 
 



๒๕ 
 

3. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 

สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563  

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมคีวามสุข ดีเลิศ ดีเลิศ 
3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ ดีเลิศ 
4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดอืนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการแขง่ขันทักษะทางวิชาการ 
2. กิจกรรมจัดทำแผนประสบการณ์เรียนรู้ 
3.  กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อ 
4.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
    สถานศึกษา 
5. กิจกรรมประเมินพัฒนาการเด็ก  
ประเมินผล 
 สังเกต  การทดสอบ  

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

3,500 
500 

8,000 
 

1,500 
3,000 

นางสุจิตรา  

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 
 
ระดับขั้นพื้นฐาน 
       1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเ้รียน 

ที ่ ตวัชีวั้ด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563  

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคดิคำนวณ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา ดีเลิศ ดีเลิศ 
3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ 
4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ ดีเลิศ 
5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน การ

เขยีน การคิดคำนวณ 
 

1. พัฒนาการอ่านเขียนคำพ้ืนฐานตามช่วงวัย 
2. พัฒนาการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ 
    ตามระดับชั้น ป.4-6 
3. การคิดคำนวณ 
ประเมินผล 
 สังเกต  การทดสอบ  

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

3,000 
1,000 

 
1,000 

 
 

นางอรุณี   

 
 
 
 
 



๒๗ 
 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนทีด่ำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด 

 
1. สุนทรภู่รำลึก 
2. วันภาษาไทยแห่งชาติ    
3. ภาษาไทย-อังกฤษวันละคำ 
4. สุภาษติไทย-อังกฤษ 
5. หนังสือเล่มเล็กหรรษา 
ประเมินผล 
การสังเกตและการทดสอบ    

มิ.ย.64 
ก.ค.64 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

1,940 
1,000 

- 
- 

2,000 

นางมะลิวรรณและ 
นางสาวพิกุลศรี 

3 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ 1.สอนเสริมแบบเขม้ 
2.เข้าค่ายวิชาการ 
ประเมินผล 
การทดสอบ    

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

    ก.ย.64 

5,000 
14,000 

นางอรุณีและ 
นางสาวพิกุลศร ี  

4 กิจกรรมพัฒนาทักษะ ในศตวรรษที่ 
21 (3R  8Cs) 
 

1. การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
4. กิจกรรมสืบคน้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
ประเมนิผล 
การสังเกตพฤติกรรม  ผลงานนักเรียน   

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

4,000 
17,000 
11,422 

 

นางนภาภรณ์ 
นางมะลิวรรณ 
นางสาวทัศนีย์ 

5 กิจกรรมสร้างนวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีและดิจิทัล 

นำเสนอผลงานนักเรยีน มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

3,000 นางสาวทัศนีย์ 
และคณะครู 

 



๒๘ 
 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนทีด่ำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
6 กิจกรรมบูรณาการ “ศาสตร์

พระราชา”สู่กระบวนการเรียนรู้ 
1. มีการบูรณาการเรื่อง “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัด
กระบวนการ เรียนรู้โดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ และบูรณา
การในหลักสูตรสถานศึกษา ทุกระดับชั้นต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามความยากง่าย และมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 
2. ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
3. ออมทรัพย์ในโรงเรียน 
4. การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ 
ประเมินผล 
  แผนจัดการเรียนรู้  
บันทึกการออม 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

 
- 
 

 
 
 

3,000 
  500 

      1,000 

นางนภาภรณ์และ 
 นายเพิม่ 

7 กิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ 
 

 พ.ย. 64 - มี.ค.
65 

 

2,000 นางพรรณพิมล 
นางนภาภรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะและค่านิยมทีด่ีตามสถานศึกษากำหนด 

สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1 การมคุีณลักษณะและค่านิยมที่ดตีามที่สถานศึกษากำหนด ดีเลิศ ดีเลิศ 
2 ความภาคภูมิใจในทอ้งถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ ดีเลิศ 
3 การยอมรับทีจ่ะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ดีเลิศ 
4 สุขภาวะทางรา่งกาย และจติสังคม ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรม  คุณลักษณะ

และค่านยิมที่ดีตามสถานศึกษากำหนด 
 

1. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
2. อบรมหน้าเสาธง   
3. กิจกรรมยิ้ม ไหว้ ทายทัก 
3. ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
4. กิจกรรมวนัสำคัญทางพทุธศาสนา  
5. กิจกรรมวันไหว้ครู 
6. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  
7. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ
8. กิจกรรมค่ายคุรุชนคนคุณธรรม 
9. กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ 
10. กิจกรรมแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษาที่ 9 
11.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
ประเมินผล 
 สังเกต  ทดสอบ  ติดตาม  รายงานผลกิจกรรม 

มิ.ย.64 - มี.ค.65 
มิ.ย.64 - มี.ค.65 
มิ.ย.64 - มี.ค.65 
มิ.ย.64 - มี.ค.65 
มิ.ย.64 - มี.ค.65 

มิ.ย. 64 
ส.ค. 64 
ม.ค. 65 

มิ.ย.64 - มี.ค.65 
ธ.ค. 64 
พ.ย. 64 

 
มิ.ย.64 - มี.ค.65 
 

500 
- 

     1,000 
- 

1,500 
500 

1,000 
3,000 
7,000 
3,000 

 
5,000 
2,000 

 
 

นายเพิม่ 
ธนศิริ และคณะครู 

นางพรรณพิมล 
นางพรรณพิมล 

นายเพิ่ม 
นางสาวทัศนีย ์
นางพรรณพิมล 

ทัศนีย์และพิกลุศรี  
นางพรรณพิมล 

นายเพิม่ 
นายเพิม่ 

และนางมะลิวรรณ 
นายเพิม่ 

 

 



๓๐ 
 
3. โครงการพัฒนาขับเคลื่อนการบริหารและการจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ที ่ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563  

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1 มีเปา้หมายวิสัยทัศน์และพันธกจิที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ยอดเยีย่ม ยอดเยี่ยม 
2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม 
3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย ยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม 
4 พัฒนาครแูละบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม ยอดเยีย่ม 
5 จดัสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคณุภาพ ยอดเยีย่ม ยอดเยีย่ม 
6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบรหิารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

 
ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมทบทวนและปรับปรุง

หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2564  
ปรับปรงุ และ นำหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ใน 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ไปใช้และบูรณาเนื้อหาคุณภาพชีวิตที่ดี
กับสิ่งแวดล้อม 

ประเมินผล 
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

1,000 นางอรุณี   

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
2 กิจกรรมจัดหาและผลิตสื่อ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม  
1. จัดหาและผลิตสื่อ 
2. ส่งเสรมิครูใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดกจิกรรม 
    การเรียนรู้ 
3. สนับสนุนใหผู้้เรียนเรียนรู้ผา่นกระบวนการการ 
    เรียนรู้ในระบบDLIT ,DLTV ตลอดจนการสืบค้น 
    ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 
ประเมินผล 
บันทึกการใช้และผลิตสื่อ  ทะเบียนสื่อ  

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 
 
 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

25,000 
- 
 

 
 

10,000 

นางสาวพิกุลศรี และ 
นางสาวทัศนีย์ 
พร้อมคณะครู 

3 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำวิจัยในชั้น
เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านออก
เสียง และการอ่านรู้เรื่อง โดยใช้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนแบบร่วมมือ C.I.R.C. (Cooperative 
Integrated Reading and Composition) 
การสังเกตพฤติกรรม  ผลงานนักเรียน   

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

3,000 นางสาวพิกุลศรี 
และคณะครู 



๓๒ 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

เป็นผู้มี สมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ  
 

1. อบรมพัฒนาตนเองจากหน่วยงานอ่ืน 
2. ศึกษาดูงาน 
3. สร้างขวัญ  กำลังใจ และบรรยากาศที่ดีในการ 
   ทำงาน  
ประเมินผล 
รายงานผลการอบรมและศึกษาดูงานและผลงานการ
ปฏิบัติงาน 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 
 

3,000 
20,000 

- 

นางนภาภรณ์   

5 กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

1. ปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการ 
    เรียนรู ้
2. สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้เห็น 
    คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
3. ประสานงานกับเครือข่ายชุมชนในเขตบริการ 2 
    หมู่บ้าน บ้านหนองคลองใหญ่ และบ้าน 
    หนองคลองน้อย  เทศบาลตำบลป่ามะนาว  
    และสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

18,000 นายเพ่ิม 

6 กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

11. ประชุมวางแผน   
2. แต่งต้ังผู้รบัผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. ดำเนินโครงการ/กิจกรรม   
    3.1 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา   
   3.2 จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี   

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

2,414 ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

นางนภาภรณ์ 
นางมะลิวรรณ  

 
 
 
 



๓๓ 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
  3.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศระบบประกัน 

     คุณภาพภายใน 
3.4 นิเทศภายใน 
3.5 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
ประเมนิผล 
กำกับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

 
 

 นางนภาภรณ์ และ
นางสาวธนศิริ 
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นางอรุณี 

7 กิจกรรมพัฒนาการจัดการศึกษาตาม
บริบทของพื้นที่ 

พัฒนาและคงสภาพสถานศึกษาท่ีได้รับคัดเลือกให้
เป็น  - สถานศึกษาพอเพียง  
   - โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม 
   - โรงเรียนสจุริตเครือขา่ย 
   - โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   - โรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จ 
     พระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  
     บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
   - สถานศึกษาสีขาว 
   - โรงเรยีนวิถีพุทธ 
   - องคก์รคุณธรรมต้นแบบ 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 
 
 
 
 
 

3,000 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 
 

นางอรุณี 
นางอรุณี 

มารินทร์,มะลิวรรณ,
นางสุจิตรา 
นางสุจิตรา 

 
นางนภาภรณ์ 

พิกุลศรี พรรณพิมล 
นางอรุณี 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8 กิจกรรมการบริหารจัดการโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน 
 

1.วางแผนการพัฒนาคุณการศึกษาโดยการมสี่วน
รว่มจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและ
สถานศึกษาในเครือข่าย 
2.ปฐมนิเทศผู้ปกครอง 
3.บูรณาการจัดการศกึษาร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1 
4.ประสานงานกับเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษามเีครือขา่ย 
  - เครอืข่ายเทศบาลตำบลป่ามะนาว 
  - เครอืข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่า
มะนาว 
- กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคณุภาพการศึกษาที ่9     
  - สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านฝาง 
ประเมินผล 
ความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

 
 
 

500 
 
 

500 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 
 

นางมะลิวรรณ 
 
 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  
 

9 กิจกรรมแก้ปัญหาสถานการณก์าร
แพร่ระบาดโรคตดิเชื้อโควิด 19 

1. หน้ากากผา้อนามัย 
2. เจลล้างมอื 
3. เครื่องวัดอุณหภูมิ 
4. วัสดุอื่นๆ 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

10,000 นางสาวมารินทร์ 

10 กิจกรรมการดำเนินงานรายการ
ค่าใช้จ่ายประจำ 

1. ค่าไฟฟ้า 
2. ค่าวัสดุสำนักงาน 
3. ค่าวัสดุและซ่อมแซม 
4. ค่าอินเทอร์เน็ต 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

26,000 
6,834 

20,000 
8,988 

นางมะลิวรรณ และ
นางสาวทัศนีย์ 

 
 



๓๕ 
 
4. โครงการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8 1. กิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรม 

   จริยธรรมและความตระหนักรู้ใน 
   การป้องกันและปราบปราม 
   การทุจริต 

- ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเพ่ิม ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียน 
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ แยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม 
สร้างจิตสำนึก สาธารณะ 
- ประชุม เสวนา ถอดบทเรียน การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของสถานศึกษา
ประจำปี งบประมาณ 2563 
- กิจกรรมการประเมิน ITA ของ สถานศึกษา 

เม.ย.64 - ก.ย.
64 

 

2,000 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

นางพรรณพิมล 
 
 

นางมะลิวรรณ 
 
 

นางอรุณี 
 
 

นางสาวทัศนีย์ 
นางนภาภรณ์   

2. กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาล
เพ่ือ 
    เพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
    บริหารจัดการ  
3. กิจกรรม การพัฒนานวัตกรรม 
   การป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

 
 
 
5. โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ที ่ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563  

เป้าหมาย 
ปี 2564 

1 จัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัตจิริงและสามามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 
4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 



๓๖ 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนว Active 

Learning โดยเน้นฐาน 
สมรรถนะของผู้เรียนรายบุคคล 
 

- การทำงานเป็นกลุ่ม 
- บทบาทสมมุติ 
- ผังแนวคิด 
- การอภิปราย 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

5,000 นางสาวพิกุลศรี 

2 กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

- แหล่งเรียนรู้ภายในห้องสมุด ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจ 
  พอเพียง 
- แหล่งเรียนรู้ภายนอก วัด  สถานเรียนรู้ในชุมชน 
  ที่ใกล้เคียง 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

1,000 นางพรรณพิมล 
 

3 กิจกรรมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. คัดกรองนักเรียน 
   - คัดกรองนักเรียน 
   - คัดกรองที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ   
2. ส่งเสริม สนับสนุน  
3. พัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม  
4. ประสานงานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการจัด 
    การศึกษาท่ีเหมาะสม   
ประเมินผล 
สังเกตพฤติกรรม   แบบรายงานผล 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

1,000 นางสาวทัศนีย์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินการ เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4 กิจกรรมการวัดและประเมินผลผู้เรียน 

ปรับปรุงและพัฒนาด้วยวิธีที่
หลากหลาย 
 

1. แบบทดสอบวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
2. นำผลมาปรับปรุงและพัฒนา 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

5,000 นางสาวพิกุลศรี 

5 กิจกรรมชุมนุม 1.ชุมนุมกีฬา 
2.ชุมนุมกิจกรรมเข้าจังหวะ 
3.ชุมนุมฝึกอาชีพ 
 ประเมินผล 
การทดสอบการปฏิบัติ  ผลงานนักเรียน 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

1,500 
1.500 
1,500 

นางสาวมารินทร์ 
และคณะครู  

6 การพัฒนาศกัยภาพ สถานศึกษา  
ผู้บริหาร ครู และนักเรยีน สู่ความเป็น
เลิศในด้านต่าง ๆ 

1. ส่งเสริมเด็กท่ีมีความสามารถได้แสดงออก 
    ในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งใน 
    สถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึน้ 
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ 
    สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู สู่ความเป็นเลิศ 
    ด้านต่าง ๆ ให้ไดร้บัเกียรติบัตร รางวัล 
    ด้านคุณภาพการศึกษาในระดับเขตพ้ืนที่ 
    การศึกษาระดับภาคและระดับชาติ 
ประเมินผล 
เกียรติบัตรและรางวัล    

มิ.ย.64 - มี.ค.
65 

 

3,000 นางสาวพิกุลศรีและ
นางสาวทัศนีย์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 

 
มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก     ๔ ดีเลิศ 
๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแความปลอดภัย
ของตนเองได้ 

๔ ดีเลิศ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๔ ดีเลิศ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกท่ีดีของสังคม ๔ ดีเลิศ 
๑.๔ มี'พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 
แสวงหาความรู้ได้ 

๔ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ 
ท้องถิ่น 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ  

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ๔ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๔ ดีเลิศ 

๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข  

๔ ดีเลิศ 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ๔ ดีเลิศ 
๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการ 
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๔ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๔ ดีเลิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
 

มาตรฐาน ระดับคุณภาพ แปลผล 
มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้เรียน  
   

๕ ดีเลิศ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๕ ดีเลิศ 
๑.๑.๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ ๔ ดีเลิศ 
๑.๑.๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๕ ดีเลิศ 

๑.๑.๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๔ ดีเลิศ 
๑.๑.๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕ ดีเลิศ 
๑.๑.๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ ดีเลิศ 
๑.๑.๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ๔ ดีเลิศ 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  ๕ ดีเลิศ 
1.๒.๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด ๕ ดีเลิศ 
๑.๒.๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ดีเลิศ 
๑.๒.3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ดีเลิศ 
๑.๒.๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๔ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากาหนดซัดเจน ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม หลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ยอดเยี่ยม 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ ๕ ยอดเยี่ยม 
๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและ การจัดการเรียนรู้ ๕ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ๔ ดีเลิศ 
๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

๔ ดีเลิศ 

๓.๒ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๔ ดีเลิศ 
๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก ๔ ดีเลิศ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา ผู้เรียน ๔ ดีเลิศ 
๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

๔ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ๕ ดีเลิศ 
 
 



 

 

 
สรุปผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (รวมทุกคนในชั้นเรียน) 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑-๖  ปีการศึกษา 256๓   
โรงเรียนบ้านหนองคลอง  สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ระดับชั้น    (ร้อยละ) 

 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 เฉลี่ย 
ภาษาไทย ๘๗.๒๑ ๘๐.๘๙ ๘๓.๐๐ ๘๒.๒๒ ๘๑.๒๙ ๗๗.๒๓ ๘๑.๙๗ 
คณิตศาสตร์ ๘๕.๖๔ ๗๙.๐๖ ๘๔.๐๗ ๘๐.๐๐ ๘๐.๖๔ ๗๗.๘๖ ๘๑.๒๑ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ ๙๐.๒๘ ๗๗.๗๘ ๘๒.๐๐ ๗๕.๑๐ ๘๒.๑๔ ๗๖.๗๓ ๘๐.๖๗ 
สังคมศึกษา ศาสนาฯ ๘๘.๓๕ ๗๘.๖๑ ๘๗.๘๕ ๗๘.๑๐ ๘๓.๐๐ ๗๙.๐๐ ๘๒.๔๙ 
ศิลปะ ๘๗.๒๑ ๘๒.๙๔ ๘๒.๖๔ ๘๑.๓๐ ๘๓.๔๓ ๗๙.๗๗ ๘๒.๘๙ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๕.๖๔ ๘๒.๙๔ ๘๘.๐๗ ๘๖.๙๕ ๘๒.๒๙ ๘๑.๒๗ ๘๔.๕๓ 
การงานอาชีพ ๙๐.๒๘ ๘๔.๗๘ ๙๒.๕๗ ๘๖.๙๕ ๘๒.๙๓ ๘๑.๖๘ ๘๖.๕๓ 
ภาษาอังกฤษ ๘๘.๓๕ ๗๖.๔๔ ๘๓.๕๐ ๗๕.๙๕ ๘๐.๕๐ ๗๕.๙๕ ๘๐.๑๒ 

เฉลี่ย ๘๔.๘๒ ๘๐.๔๓ ๘๖.๗๑ ๘๐.๘๒ ๘๑.๗๙ ๗๘.๖๙ ๘๒.๕๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


