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แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 

ของสถานศึกษา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
บ้านหนองแสง หมูท่ี่ 17 ตำบลพระลับ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 

 
  การบริหารจัดการการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้จะต้องมีการศึกษารายละเอียดในหลักการของ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้เข้าใจแล้วบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนงาน จัดทำ
โครงการ เพ่ือเป็นแนวดำเนินงานของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคก
น้อย จึงจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนบ้านหนองแสง    โคกน้อย  
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการ
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22,23,24 
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีสาระสำคัญที่จะต้อง
ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สภาพแวดล้อมทั่วไปทางการบริหารภายในโรงเรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติราชการตามภารกิจของโรงเรียน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดเด่นและจุดด้อยของปัจจัยต่าง ๆ 
วิสัยทัศน์    พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ตลอดจนโครงการ แผนงานในการปฏิบัติราชการ 
เมื่อโรงเรียนได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2565 แล้ว คาดว่าจะทำให้คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  น่าอยู่ 
น่าเรียน เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพดียิ่งขึ้น และโรงเรียนจะเป็นที่ 
ยอมรับของชุมชนและสังคม    

 ทั ้งนี ้ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ขอขอบคุณผู ้อำนวยการสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ให้ข้อคิด ทฤษฎี หลักการในการจัดทำแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
บ้านหนองแสงโคกน้อย มา ณ โอกาสนี้         
       

 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

กรกฎาคม  2565 
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.   ข้อมูลท่ัวไป    
 1.1  ประวัติสถานศึกษา    โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  
 1.2  ที่ตั้ง บ้านหนองแสง หมู่ที่  17  ตำบลพระลับ อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000 
          พ้ืนที่ทั้งหมด  5  ไร่  3  งาน  18  ตารางวา       
          โทรศัพท์  043-915083  โทรสาร  043-915083 
               website  : http://nskk1.org 
           e-mail  nongsangshool@hotmail.com 
2. ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2565  ( วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ) 
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด    186   คน 

• เพศชาย    จำนวน     91   คน  เพศหญิง  จำนวน    95   คน 
2.1  จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

 
ชั้น 

จำนวนนักเรียน(คน) 
จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 8 9 1 
อนุบาล 2 6 4 10 1 
อนุบาล 3 6 3 9 1 

รวม 13 15 28 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 9 9 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 12 21 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 10 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 7 15 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 3 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 11 17 1 

รวม 45 52 97 6 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 14 28 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 7 15 1 

รวม 33 28 61 3 
รวมทั้งสิ้น 91 96 186 12 

2.2  จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จำนวน (คน ) คิดเป็นร้อยละของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 

1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   14 7.52 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    - - 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

186 100 

 

http://nskk1.org/
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3.  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2565   ( วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ) 

       บุคลากรทั้งหมด       19     คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 – 50 
มาก 
กว่า 

50  ป ี

น้อย
กว่า  

10 ป ี
10 – 20 

มาก 
กว่า 

20 ป ี

ผู้อำนวยการ   1 - -  1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  2 12 - 6 8 2 6 6 5 5 4 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง/พี่เลี้ยง - 2 1 1 - - 2 - 2 - - 
นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - 1 - 1 - - 
อ่ืน ๆ /เจ้าหน้าที่
ธุรการ   

- 1 - 1 - - 1 - - 1 - 

รวม 4 15 2 8 9 2 11 6 8 7 4 

หมายเหตุ   จำนวนครูผู้สอนปฐมวัย......1.......คน พี่เล้ียง   1    คน 

4.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ปีการศึกษา 2565 

      4.1  อาคารเรียน  4  หลัง แบ่งเป็น  11  ห้องเรียน  9  ห้อง ประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
      4.2  อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง 
 4.3  อื่น ๆ (ระบุ)    อาคารปฐมวัยจำนวน 1 หลัง อาคารโภชนาการ จำนวน 1 หลัง 
5.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา 2565 

ปีงบประมาณ  2565 – 2566 (พ.ค. 65  – เม.ย. 66) 
       5.1   รายรับ  จำนวน    518,430     บาท  แยกเป็น 
    1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม    618,430    บาท  แยกเป็น   
           -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ......................บาท  (ร้อยละ...................)  
           -  หมวดเงินอุดหนุน    618,430    บาท  (ร้อยละ  100)  
      5.2  ทรัพยากรที่จำเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด.............26.............เครือ่ง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จำนวน........26..........เครือ่ง 
             -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ............1..........เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน............25..........เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือสืบค้นข้อมูลห้องสมุด......-..........เครือ่ง 
        2)  ห้องสมุด.........1.............ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์............1...........ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
        4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา...........1............ห้อง   
    สภาพการใช้งาน....................(   ดี        พอใช้        ปรับปรุง) 
       5)    ห้องอ่ืนๆ(ระบุ)..ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์....1........หอ้ง   
         สภาพการใช้งาน....................(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
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6.   สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565          
 6.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย   

6.1.1 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์สามารถ 
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
๒. เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม  และมีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
๓. เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๔. เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
พร้อมทั้งมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันเป็นอย่างดี 
๕. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงานเป็นผู้นำทางวิชาการ  ใน
สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
๖. ผู้ปกครองนักเรียนมีความศรัทธา เชื่อมั่นในครูและสถานศึกษา  ชุมชนให้
ความร่วมมือในการบริหารจัดการการจัดประสบการณ์เด็กระบบปฐมวัยเป็น
อย่างดี 

๑. ส่งเสริมเด็กให้มีเจคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ
เทคโนโลยี อย่างเหมาะสมกับวัย 
๒. ส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริม
สติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
๓. ส่งเสริมและพัฒนา การปลูกฝังใน
เรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร  ล้างมือก่อนออก
จากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือก
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้
เป็นนิสัย 

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
๑. ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์แบบ  Mind  Mapping  เพ่ือให้เด็กได้ฝึกคิดอย่าง 
เป็นระบบ 
๒. ควรส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ความคิดรวบยอดเพ่ิม
มากขึ้น 
๓. ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์และอ่ืน ๆ 
๔. ควรส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่หลากหลาย 

 
6.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   

ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีใน
การบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการทำงาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท 
๒. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน  
ซึ่งมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
๓. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้
คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
จัดการศึกษาปฐมวัย 

๑.  ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนา
ประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน
พร้อมทั้งจัดสภาพ 
แวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 
 อย่างปลอดภัย และพอเพียง       
๒.  ผลการประเมินตนเองไม่ได้นำผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 



๔ 

 

๔. ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี  โรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
๕. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

๓. กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่าง
ชัดเจน   

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 

๑.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ       
๒.  ควรมีการนำผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 

6.1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ  

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  ทำให้เด็กมีพัฒนาการการ
อย่างสมดุล 
๒. ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก  ซึ่งได้เด็กเรียนรู้จากการ
เล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
๓. ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
๔. ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

๑. การพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 
และมีความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 
๒. การผลิตสื่อที่หลากหลายและมี
ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๓. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
๑. ควรมีการพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๒. ควรมีการผลิตสื่อที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
๓. ควรมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 
6.2 การประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

6.2.1 มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน 

  ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางการและน้ำหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ และมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

5. ผู้เรียนมีความสุภาพ  อ่อนน้อม  มีเมตตามีจิตอาสา  มีระเบียบวินัย  จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม  ได้แก่  กิจกรรมพ่ีนำน้องตามงดงามด้วย
ระเบียบวินัย 
6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจิตอาสา 

7. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

8. ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

1. การพัฒนาความสามารถในการ
คิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียน
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2. พัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
3. การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการ
ทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุก
ระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 
 

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
1. จัดให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  คิดอย่างเป็นระบบให้ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ 
2. จัดให้มีการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านโค้ดดิ้ง(coding) ให้กับผู้เรียนตามจุดประสงค์ของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรหุ่นยนต์ 
3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
4. เร่งพัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนเพื่อให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้นโดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่
ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ   กิจกรรมติวเตอร์  การจัดทำแบบทดสอบเพ่ือวัดคุณภาพของ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพื่อประสานความร่วมมือและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหานำไปสู่การพัฒนา
ผู้เรียน 
6. จัดทำคู่มือการประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

 

 

 

 

 

 

 



๖ 

 
6.2.2  มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

  ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มุ่งมั่น  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  บริหารและ
การจัดการอย่างเป็นระบบ   สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 
2. ผู้บริหารได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานและจัดทำ
รายงาน ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. ผู้บริหาร  ได้บริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร ๔ ฝ่ายงาน ได้ยึดวัตถุประสงค์
และมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ โดยใช้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี 
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ แผนประกันภายในบันทึกการดำเนินงานและ
รายงานการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือ 
4. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพในสาระการเรียนรู้ที่สอนของหน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดขึ้นทุกคนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี 
ผู้บริหารมีการบริหารโดยใช้แผนปฏิบัติงานเป็นแนวทางดำเนินการ 
 

1. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการ  
Professional  Learning  
Community  (PLC) และเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
2. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนด้าน
เทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัด
การศึกษาต่อไป    

แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
1. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ  Professional  
Learning  Community  (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง และ
การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
3. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการกำหนดแผนพัฒนางานแต่ละฝ่าย เช่น การให้ความเห็นชอบ การให้
คำแนะนำ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของบุตรหลานตนเองต่อไป 

    6.2.3  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ระดับคุณภาพ     ดีเลิศ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 
4. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักที่จะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 
6. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

1. ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็น
รูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่
ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือ
นักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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แนวทางพัฒนาเพื่อให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น 
      โรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๗๕ ตามประเด็นสำคัญต่อไปนี้ 
1. โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่
ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
3. ปรับปรุงโครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมนักเรียนทุกคน ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้อย่างฉลาด 

   
 6.3   ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
             6.3.1 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ     3    จาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  เมื่อวันที่  19  ถึง  21  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2554  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้า
ประเมินชื่อ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเมินมาตรฐานการศึกษา  มีผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 
14 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้) 

- ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  
( / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ......91.97.........คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ....ดีมาก............ 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน..8..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 5, 6, 7,  
     8, 9, 10 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน..4..ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3, 4, 11, 12 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จำนวน...-...ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ........-.......... 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน...-...ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ........-.......... 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จำนวน...-...ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ .......-........... 

- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
( / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา .....81.76..........คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ.....ดี................ 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน..7..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2, 4, 6, 7, 8, 
     9, 10 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน..4..ตัวบ่งชี ้ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 1, 3, 11, 12 
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 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จำนวน..1..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน..-..ตัวบ่งชี้ ได้แก่ .................. 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จำนวน..-..ตัวบ่งชี ้ได้แก่ .................. 

  6.3.2 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ   4   (พ.ศ.2565-2568) จาก สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่  
22 เมษายน พ.ศ. 2565 ออกให้ ณ วันที่  6 มกราคม พ.ศ.2565  

 
6.4  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 

(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละมาตรฐาน) 
6.4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ในภาพรวม 
-จัดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  7  โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ปฐมวัย 
 มีคุณภาพระดับ.......ดีเลิศ.............. 

6.4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในภาพรวม 
-จัดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  16  โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ความสำเร็จสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 มีคุณภาพระดับ.......ดีเลิศ.............. 
 

6.5  ผลการทดสอบปลายปี  
6.5.1 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

    ๑) ผลการประเมินความสามารถด ้านการอ่านของผ ู ้ เร ียน (RT) ช ั ้นประถมศึกษาป ีท ี ่  ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 70.10 69.01 69.95 
การอ่านรู้เรื่อง 88.84 76.55 72.79 
รวม ๒ สมรรถนะ 79.47 72.78 71.37 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่า ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ คะแนน
เฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
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  จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง (70.10) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา(69.01) อยู่ (1.09) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (69.95) อยู่ (0.15) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (๘8.84) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (๗6.55) อยู่ (12.29) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (๗๒.79) อยู่ (16.05) รวมทั้งสองสมรรถนะ (79.47) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา (๗2.78)อยู่ (6.69) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (๗1.37) อยู่ (๘.10) 
ตามลำดับ 

  ๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของ 
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 8 42.10 6 31.57 5 26.31 0 0 
การอ่านรู้เรื่อง 16 84.21 2 10.52 1 5.26 0 0 
รวม ๒ สมรรถนะ 11 57.89 7 36.84 1 5.26 0 0 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 42.10 อยู่ในระดับ ดี  
ร้อยละ 31.57 ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 84.21 อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 10.52 รวมทั้งสอง 
สมรรถนะ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 57.89 อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 36.84 

   ๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ ๑ และร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๗๕.๕๗ 70.10 -5.47 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๘.๘๕ 88.84 +9.99 
รวม ๒ สมรรถนะ ๗๗.๒๑ 79.47 +2.21 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียงปีการศึกษา 2565 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 และการอ่านรู้เรื่อง  
ปีการศึกษา 2565 สูงกว่า ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา 2565 สูงกว่า    
ปีการศึกษา 2563 
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การอ่านออก
เสียง

การอ่านรู้เรื่อง รวม 2
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 70.1 88.84 79.47
ระดับเขตพื้นที่ 69.01 76.55 72.78
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.37

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔  พบว่า คะแนนเฉลี่ย ด้านการอ่านรู้เรื่อง และความสามารถ 2 สมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น ตั้งแต่  
ปีการศึกษา 2562  2563 และ 2565 ตามลำดับ แต่ สำหรับค่าเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียง ปี 2565 ต่ำกว่า  
ปีการศึกษา 2563 
  6.5.2 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

    ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 85.46 55.48 56.14 
คณิตศาสตร์ 88.53 48.73 49.44 
รวม ๒ สมรรถนะ 86.00 52.11 52.80 

*หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา.....2565......สูงกว่า   
ปีการศึกษา...2563...คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา....2565.......สูงกว่า ปีการศึกษา...2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

๐.
๒๐.
๔๐.
๖๐.
๘๐.

๑๐๐.

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 ๕๑.๖๗ 50.71 ๕๑.๑๙
ปี 2563 75.57 78.85 77.21
ปี 2564 70.10 88.84 79.47

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 85.46 88.53 86.00
ระดับ สพฐ. 55.48 48.73 52.11
ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๑๑ 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ  คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ สูง
กว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
           ๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓- ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 60.00 85.46 +25.46 
คณิตศาสตร์ 51.45 88.53 +37.08 
รวม ๒ สมรรถนะ 55.72 86.00 +30.28 

 
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา.....2565......สูงกว่า  
ปีการศึกษา...2563.... คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา....2565.......สูงกว่า ปีการศึกษา...2563........ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  - ๒๕๖๔ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  และคะแนนเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2565 นั้น สูงกว่า ปี
การศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2562 อย่างต่อเนื่อง 
  6.5.3 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

    ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๑.๗๑ ๔๙.๕๔ ๕0.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๓0.๕๓ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๑๗ ๓๓.๖๘ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๑๓ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 
รวม 4 สมรรถนะ ๓๓.๑๓ ๓๓.๖๓ ๔0.๑๘ 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
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100.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 38.19 28.22 33.20
ปี 2563 60.00 51.45 55.72
ปี 2564 85.46 88.53 86.00

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



๑๒ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
พบว่า คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

 ๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที ่๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๗.๔๘ ๔๑.๗๑ - ๕.๗๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๖๗ ๓0.๕๓ +๓.๘๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๙๙ ๓๒.๑๗ -๑.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๗๙ ๒๘.๑๓ -๑.๖๖ 
รวม ๔ สมรรถนะ ๓๔.๔๘ ๓๓.๑๓ -๑.๓๕ 

 
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  สูงกว่า ปีการศึกษา ๒56๓ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสี่สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒56๔  ต่ำกว่า  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 42.35 21.18 26.74 23.24 28.38
ปี 2563 47.48 26.67 33.99 29.79 34.48
ปี 2564 41.71 30.53 32.17 28.13 33.13

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 41.71 30.53 32.17 28.13 33.13
ระดับ สพฐ. 49.54 35.85 33.68 35.46 33.63
ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 40.18

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๑๓ 

 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ในทุกวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2563 นั้น มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2562  
แต่ ในปีการศึกษา 2565 นั้น คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่า คะแนนปีการศึกษา 2563 แต่  
คะแนนเฉลี่ย ใน 3 วิชา คือ ภาไทย วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ นั้น ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 
 
 6.5.4 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 

   1) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๗.๖๘ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 
คณิตศาสตร์ ๒0.๕๕ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๘๙ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๕๕ ๓0.๗๙ ๓๑.๑๑ 
รวม ๓สมรรถนะ ๓0.๖๖ ๓๔.๘๓ ๓๔.๕๕ 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
พบว่า......คะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชา ได้แก่  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ และ  
วิชาภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ยที่ ต่ำกว่า คะแนนระดับ  สพฐ.และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 47.68 20.55 29.89 24.55 30.66
ระดับ สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 34.83
ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.55

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๑๔ 

 
 

 ๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๑.๒๕ ๔๗.๖๘ -๓.๕๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๓๖ ๒o.๕๕ -๓.๘๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๖๕ ๒๙.๘๙ +๑.๒๔ 
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 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า........คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2565 มีค่าคะแนนสูงกว่า ปี
การศึกษา 2562 และปี 2563  แต่ในรายวิชาอื่นๆในปีการศึกษา 2565 ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชา
ภาษาอังกฤษ นั้น จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 
 
        6.5  ผลจากการประเมินโครงการ 
               ข้อสรุปจากการประเมินโครงการที่ได้ดำเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมา ในภาพรวมทุกโครงการดำเนินการ
ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีความต้องการจะดำเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา 2565  โดยจะนำปัญหา
และข้อบกพร่องมาแก้ไข  ในภาพรวมพบอุปสรรคคือ งบประมาณมีจำกัด เวลาในการดำเนินโครงการมีน้อย ซึ่งจะนำมา
ทบทวนปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีการศึกษา 2565 
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ปี 2562 54.95 19.00 28.45 26.30 32.18
ปี 2563 51.25 24.36 28.65 27.95 33.05
ปี 2564 47.68 20.55 29.89 24.55 30.66
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เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
                   จากผลการประเมินภายในปีการศึกษา 2565  ผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะในแต่ละ
โครงการ ผลจากการนิเทศของศึกษานิเทศก์  การนิเทศ กำกับ ติดตามจากบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 โรงเรียนได้นำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และปัญหาที่เกิดขึ้น และนำผลการวิเคราะห์มาวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและวางแผนปฏิบัติการประจำปีในการศึกษา 2565  ทั้งด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ การ
จัดประสบการณ์เรียนการสอนของครู และคุณภาพของเด็ก โดยได้ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ 
SOAR Analysis เพ่ือวิเคราะห์หา จุดแข็ง โอกาส สิ่งที่สถานศึกษาอยากจะเป็น และผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนและวัดผลได้เป็น 
รูปธรรม ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 
การวิเคราะห์สถานภาพโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  โดยใช้ SOAR Analysis 

สิ่งที่ต้องค้นหาใน
เชิงกลยุทธ์ 

Strategic 
Inquiry 

Strengths ทรัพยากรหรือสิ่งที่ดีที่สุดท่ีเรามีขณะนี้มีอะไรบ้าง? 
1. เด็กปฐมวัยมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและ
กระตือรือร้น ปฏิบัตติามข้อตกลงได้ดี  
มีร่างกายแข็งแรง กล้าแสดงออก  มีสุขภาพกายและสุขภาพจติที่ดี   
2. ครูในระดับปฐมวยัมีจำนวนเพยีงพอท่ีจะดูแลเด็กได้อย่างท่ัวถึง  มี
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรีทุกคน   
มีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย  
3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงาน 
เป็นผู้นำทางวิชาการ  ให้การส่งเสริมสนับสนุนครูในการจัดกิจกรรม
การเรยีนการสอน  
4. ผู้ปกครองนักเรียนมคีวามศรัทธา เชื่อมั่นในครูและสถานศึกษา 
ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการการจดัประสบการณ์ 
เด็กระบบปฐมวัยเป็นอย่างด ี
การจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน  
1. ผู้เรียนท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับทุนสนับสนุนด้านการเรียน
ทุกคน  ได้รับการดูแลเอาใจใส่  กำกับติดตามทั้งด้านการเรียน ด้าน
พฤติกรรมอยา่งทั่วถึง   
2. ครูมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 มีความสามารถด้านการจดัการเรยีนการสอนโค้ดดิ้ง หุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการบริหารสูง 
มีเป้าหมายทีชั่ดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 การ
บริหารจดัการโดยชุมชนมสี่วนร่วม 
จุดแข็งของทุกกลุม่สาระการเรียนรู้ของเรา 
1. สื่อสารได้เข้าใจ 
2. คิดวิเคราะห์ปัญหาเป็น 
3. แก้ปัญหาได ้
4. นำความรู้ที่ไดไ้ปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
5. สรา้งองค์ความรูไ้ด้ (แผนผังความคิด) 

Opportunities 
มีโอกาสที่เป็นไปได้ อะไรบ้าง? 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนของเรา 
1. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี 
2. นักเรียนรู้จักใช้ รู้จักจ่าย 
3. ชุมชนมีความรักและความหวงแหน
โรงเรียนของบุตรหลาน 
4. ผู้บริหารและครูมีความรักและความ
สามัคคีพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้
เป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้
มีโอกาสที่เป็นไปได้อะไรบ้าง? 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของเรา 
1. นักเรียนรักและเข้าใจธรรมชาตวิิชา 
2. นักเรียนมีนิสยัรักการอ่าน 
3. นักเรียนมีความคดิเชิงระบบจากการ
เรียนโคด้ดิ้งและวิทยาการหุ่นยนต ์
4. นักเรียนเข้าใจการดำรงชีวิตใหม้ี
ความสุขและห่างไกลยาเสพตดิ 
3. ครผูู้สอนเป็นครูมืออาชีพ 
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เจตนา หรือสิ่ง
ดีๆท่ีอยากเห็นใน
องค์กร 

Appreciative 
Intent 

Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็น และสิ่งท่ีเราอยากเห็น
สำหรับโรงเรียนของเราในอนาคต 
1. ระดับปฐมวัยต้องการห้องเรียนคุณภาพ และแสงสว่างเพียงพอ 
โดยการนำกิจกรรม 5 ส มาใช้ 
2. ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องการห้องเรียนทีส่ามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ตลอดเวลา  
3. ต้องการให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยี ของชุมชนและโรงเรียนอ่ืน 
Aspirations สิ่งที่เราต้องการจะเป็นและสิ่งที่เราอยากเห็นสำหรับ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของเราในอนาคต 
1. นักเรียนระดับปฐมวัย ต้องการให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สตปิัญญา 
2. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้องการนักเรียนที่เป็นคนดี มี
ความรู้พื้นฐาน มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพ เป็น นวัตกรน้อย 

Result ผลลัพธ์ที่เราอยากเห็น และ
สามารถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. ห้องเรียนคณุภาพ 
2. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี  
3. โรงเรียนมเีครื่องมือ สื่อการเรยีนการ
สอน ท่ีทันสมัย รองรับการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 และเป็น DIGITAL 
PARK หรือศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ของชุมชน 
Result ผลลัพธ์ทกุกลุม่สาระการเรียนรู้
ที่เราอยากเห็น และสามารถวัดผลเป็น
รูปธรรมได้ 
1. นักเรียนยิ้มง่าย ไหว้สวย ทุกคน 
2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมสีุขภาวะที่ดี 
3. นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิสูงขึ้นตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
4. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุขรูเ้ท่าทันเทคโนโลย ี

 จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ SOAR Analysis โรงเรียนจงึได้กำหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้  

1. วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ภายในปี พ.ศ.2565  โรงเรยีนบ้านหนองแสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มีความฉลาดทางดีจิทัล  มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกัน
ในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข ” 

2. พันธกิจ (MISSION) 
พันธกิจของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีดังนี้ 
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิด พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ ICT เป็น เน้นความรู้สู่อาเซียน 

          4. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 5. ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ 
 6. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

3. เป้าหมาย (GOAL) 
1. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
 3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดและนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน 
 4. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 5. สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ และเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน 

6. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ 
บริหาร  
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4. กลยุทธ์ (STRATITIC) 

นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       

แนวทางท่ี 1.1 น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธานและพระบรม ราโชบายด้าน 
การศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน                                                               
ตัวชี้วัดที่ 1 สถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่าง 

ยั่งยืน 
แนวทางท่ี 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้าน 
การทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 

                     ตัวชี้วัดที่ 2 สถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                     ตัวชี้วัดที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผ่านการอบรมหลักสูตรผู้นำลูกเสือและยุวกาชาด 
                     แนวทางที่ 1.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

ตัวชี้วัดที่ 4 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 

 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน ที่เอ้ือต่อการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ตัวชี้วัดที่ 5  ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก

ของคนไทย 12 ประการ 
แนวทางท่ี 2.2 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม  

และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 6. ผู้เรียนที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 

นโยบายที่ 2  ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม         

แนวทางท่ี 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำ
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความ
ต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม    

ตัวชี้วัดที่ 7 สถานศึกษานำหลักสูตรระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 8 สถานศึกษานำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 



๑๘ 

 
ตัวชี้วัดที่ 9 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสภาพบริบทของ 

ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 
แนวทางท่ี 1.2 ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความม่ันใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษา 

ประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 
ตัวชี้วัดที่ 10 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
ตัวชี้วัดที่ 11 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

แนวทางท่ี 1.3 พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ         

ตัวชี้วัดที่ 12  สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย      
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้     
แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงข้ึน          
ตัวชี้วัดที่ 13 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น            
แนวทางท่ี 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย 

ตัวชี้วัดที่ 14 ผู้เรียนมีทักษะ  การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย  
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านออก เขียนได้ 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 – 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

แนวทางท่ี 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  
 ตัวชี้วัดที่ 15 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
แนวทางท่ี 2.4 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active  

Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่มสาระ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 16 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ  
(NT) ด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผลตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดที่ 17 ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน O-NET ตั้งแต่ 
ร้อยละ 50 ขึน้ไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัดที่ 18 ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน 
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

แนวทางท่ี 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ตัวชี้วัดที่ 19 ผู้เรียนมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

แนวทางท่ี 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ 
ตัวชี้วัดที่ 20 สถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

แนวทางท่ี 2.7 สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวย 
ความสะดวกที่หลากหลายรวมทั้งห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
  ตัวชี้วัดที่ 21 สถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้ 

แนวทางท่ี 2.8 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual  
Education) หลักสูตรระยะสั้น 



๑๙ 

 
ตัวชี้วัดที่ 22 สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 

แนวทางท่ี 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม) 

ตัวชี้วัดที่ 23 ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ)  
ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม   

แนวทางท่ี 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่าง
เข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
  ตัวชี้วัดที่ 24 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 

 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
แนวทางท่ี 3.1 ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA (Programme for  

International Student Assessment) 
ตัวชี้วัดที่ 25 สถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม ใน 

การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
 แนวทางท่ี 3.2 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 

ตัวชี้วัดที่ 26 สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
แนวทางท่ี 3.3 ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยาการ เช่น สะเต็มศึกษา (Science  

Technology Engineering and Mathematics Education :STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด 
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

ตัวชี้วัดที่ 27 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อ 
สร้างมูลค่าเพ่ิม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
                      - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา 
                          - ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ   Studio 
Coding ,   C_ROBOT_Simulater 
                           - ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ ควบคุม
ระบบสมองกลฝังตัว ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ พัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตามความเหมาะสม และใช้ซอฟต์แวร์ C_ROBOT_Simulater, 
Arduino IDE, MakeCode microbit 
                            - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนรู้ IOT และนำมาพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ
ปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์และบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน  พัฒนาโครงงานที่
มีการบูรณาการกับวิชาอ่ืนอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง  พัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระบบ
อัตโนมัตินำไปสู่อาชีพและรายได้ 
 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

แนวทางท่ี 4.1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 28 สถานศึกษามีผลงานวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(วิจัยสถาบัน) 
แนวทางท่ี 4.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลโดยเน้น

ให้มีการวิจัยในชั้นเรียน 
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ตัวชี้วัดที่ 29 ครูมีวิจัยในชั้นเรียนและนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการ

วัดประเมินผล 
 

นโยบายที่ 3 ด้านการส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย   

แนวทางท่ี 1.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบท่ีหลากหลาย เช่น TEPE Online ,ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) การเรียนรู้ผ่าน กิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
 

ตัวชี้วัดที่ 30 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย 
ตัวชี้วัดที่ 31 ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบ/เทคนิค ที่หลากหลาย 
ตัวชี้วัดที่ 32 สถานศึกษามีกระบวนการ PLC เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
แนวทางท่ี 2.1 พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในการกำหนด การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมินและการพัฒนา การสร้าง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจในการทำงาน 

ตัวชี้วัดที่ 33 สถานศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาครู 
ตัวชี้วัดที่ 34 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

นโยบายที่ 4 ด้านโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ   
แนวทางท่ี 1.1 ส่งเสริมประชาการวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค 
ตัวชี้วัดที่ 35 ประชากรวัยเรยีนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มี

คุณภาพและเสมอภาค 
แนวทางท่ี 1.2 สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความประพฤติ

นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
ตัวชี้วัดที่ 36 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 37 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 38 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 
ตัวชี้วัดที่ 39 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
 

กลยุทธ์ที ่2 ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
แนวทางท่ี 2.1 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียน

ราษฎร์ เชน่ เด็กไร้สัญชาติ เดก็ต่างด้าว เป็นต้น 
  ตัวชี้วัดที่ 40 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
 แนวทางท่ี 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างท่ัวถึง เช่น การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television :  
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DLTV) ฯลฯ 
  ตัวชี้วัดที่ 41 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 
                                               - โรงเรียนมีบริการอินเตอร์เน็ตเพ่ือสืบค้นข้อมูล ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน 
 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต   
แนวทางท่ี 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำ
แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 42 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม  
จริยธรรมและน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อการ 

เรียนรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัดที่ 43 สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางที่ 1.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
  ตัวชี้วัดที่ 44 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย 

นโยบายที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี 1.1 พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ  การกำกับติดตามตรวจสอบ
และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

  ตัวชี้วัดที่ 45 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้ง
การให้บริการ 
  ตัวชี้วัดที่ 46 สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีการกำกับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

แนวทางท่ี 1.2 พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวชี้วัดที่ 47 สถานศึกษาจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการดำเนินงาน  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 

แนวทางที่ 1.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและ 
เข้าถึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้ 

ตัวชี้วัดที่ 48  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
แนวทางท่ี 1.4 สร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เช่น   

โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรยีนห้องเรียนกีฬา,โรงเรียนมาตรฐานสากลฯลฯ 
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ตัวชี้วัดที่ 49 สถานศึกษาแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่                                           
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยความร่วมมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด   

แนวทางท่ี 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
 ตัวชี้วัดที่ 50 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
สถานศึกษาและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ 

ตัวชี้วัดที่ 51 สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรที่มีผลงาน 
เชิงประจักษ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
 แนวทางท่ี 2.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้พ้ืนที่เป็น

ฐาน (Area-base Management),รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ “CLUSTERS” 
           ตัวชี้วัดที่ 52 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง  
          แนวทางท่ี 2.2 เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการ 

จังหวัดและสำนักงานศึกษาธิการภาค 
ตัวชี้วัดที่ 53 สถานศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
แนวทางท่ี 2.3 สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น  

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
ตัวชี้วัดที่ 54 สถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1  

เครือข่ายขึ้นไป 
- กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 ลำน้ำชี มีโรงเรียนใน 4 ตำบล จำนวน  17   

โรงเรียน 
แนวทางท่ี 2.4 ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 

                     ตัวชี้วัดที่ 55 สถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง 
ประชารัฐ 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แนวทางท่ี 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ  

สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 56 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ 
เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

  ตัวชี้วัดที่ 57 สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับ เกียรติบัตร รางวัล ด้านคุณภาพการศึกษา 
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 

5. นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2565 
 ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 
 



๒๓ 

 
 
ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 

2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  
สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม 
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 
21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมี
งานทำ 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 
20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 



๒๔ 

 
6.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 “ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ” 
 
7.  เอกลักษณ์สถานศึกษา 
 “ ผู้นำด้านหุ่นยนต์ ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 
8. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 

    8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย   

ปี 2565 
แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีมาก งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนส่งเสรมิสุขภาพ 
- กิจกรรมอาหารเสริมนม 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมออกกำลังกายหนา้เสาธง 
- กิจกรรมป้องกันและไขปญัหา 
  สารเสพติดในโรงเรียน 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

1.1  มีน้ำหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 88 
1.2  มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 89 
1.3  มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 90 
1.4  หลีกเลีย่งต่อสภาวะที่เสี่ยงตอ่โรค  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ 89 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีมาก งานบริหารทั่วไป 
ส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันเด็ก  
-กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย 

2.1 ร่าเริงแจม่ใสมีความรูส้ึกท่ีดีตอ่ตนเอง 89 
2.2 มคีวามมั่นใจและกล้าแสดงออก 95 
2.3 ควบคมุอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกับวยั 89 
2.4 ช่ืนชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 91 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ระดับดีมาก งานวิชาการ 
โครงการส่งเสริมศักยภาพพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย  
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
- กิจกรรมหนูรักภาษาพัฒนาสู่อาเซียน 
-กิจกรรมโครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมค่าย ICT, Coding 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
โครงการผู้นำด้านหุ่นยนต์และห้องปฏบิัติการ
ปัญญาประดิษฐ ์
-กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต ์
-กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต ์Unplug 
-กิจกรรม Digital Park ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรม
ทางเทคโนโลยี ของชุมชน 
-กิจกรรมโครงการบา้นนักวิทยาศาสตร์น้อย
ประเทศไทย 

3.1 สนใจเรยีนรูส้ิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 91 
3.2 มคีวามคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิง่ต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ ์
      การเรียนรู ้

89 

3.3 มีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย 94 
3.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ 89 
3.5 มจีินตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์ 89 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับดีมาก งานบุคลากร 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-กิจกรมการจัดทำแผนประสบการณ์ท่ีเน้น
ทักษะกระบวนการคิด ความคิดรวบยอดใช้
นวัตกรรมมอนเตสซอรี่ จัดประสบการณ์ตาม
แนวสะเต็มศึกษา บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
-กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา  
ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานฯ 
-กิจกรรมการทำวิจัยในชั้นเรียน 

4.1 ครู.เข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจดัการศึกษา 
     ปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจดัประสบการณ ์

94 

4.2 ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย   
     สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

94 

4.3 ครูบริหารจดัการที่สร้างวินัยเชิงบวก 94 
4.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 94 



๒๖ 

 
มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย   

ปี 2565 
แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
4.5 ครูใช้เครื่องมือการวดัและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง 
      หลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

90 - กิจกรรมสร้าง พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน และสิง่แวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู ้
- กิจกรรมพัฒนาตนเองจากเทคโนโลยี 
สร้างช่องยทููป ของครูผู้สอน 
-กิจกรรมพัฒนาตนเองทางออนไลน์ 

4.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทีต่นรับผิดชอบ  และใช้ผล 
      ในการปรับการจัดประสบการณ ์

90 

4.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา 95 

4.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผูป้กครอง 95 

4.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 95 

4.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ 
พัฒนาการเด็ก 

94 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับด ี งานวิชาการ 
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและ
พัฒนาระบบบริหารฯ 
-กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศน
ศึกษาฯ 
-กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำป ี
-กิจกรรมพัฒนาหลักสตูร 
-กิจกรรมการประชุมบุคลากรทางการ
ศึกษา 
-กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้
-กิจกรรมสร้างเสรมิรักการอ่าน 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 
-กิจกรรมห้องสมุด มมุคนดีคนเก่ง 
 

5.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 

5.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

4 

5.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งดา้นวชิาการและการจัดการ 

4 

5.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 

5.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพฒันาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 4 

5.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษา ทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 

4 

5.7 เด็ก ผู้ปกครอง และขุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับดีมาก งานบุคลากร 
โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
-กิจกรมการจดัทำแผนประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
-กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา  
ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานฯ 
-กิจกรรมการทำวิจัยในช้ันเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาตนเองทางออนไลน ์
 

6.1 ครู.เข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจดัการศึกษา 
     ปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจดัประสบการณ ์

94 

6.2 ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย   
     สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

94 

6.3 ครูบริหารจดัการที่สร้างวินัยเชิงบวก 94 

6.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 94 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับดีมาก งานวิชาการ 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ประชุมการจดัทำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (แผนกลยุทธ์) 
- จัดทำแผนพัฒนาการจดัการศึกษา (แผน
กลยุทธ์) 
- จัดระบบข้อมลูสารสนเทศ 
- ประกันคุณภาพภายใน 

7.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 4 

7.2 จดัทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 

7.3 จดัระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 4 



๒๗ 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้ เป้าหมาย   
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

7.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพ 
      ภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษา 

4 - รายงานการประเมินคณุภาพภายในของ 
สถานศึกษา (SAR) 

7.5 นำผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ 
      วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 

7.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 4 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับดีมาก งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมสนับสนนุให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู ้
- กิจกรรมการบริการการใช้คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมการบริการห้องสมุด 
- กิจกรรมห้องสหกรณโ์รงเรียน 
- กิจกรรมบริการห้องอาเซียน 
- กิจกรรมบริการห้องพยาบาล 
- กิจกรรมเปดิรั้วโรงเรียน 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน 
- กิจกรรมจัดมุมประสบการณ ์
- กิจกรรมเยีย่มบ้าน 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู ้

8.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน 
      สถานศึกษา 

4 

8.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง 
     สถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

8.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 ผู้คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีมาก งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง 
- กิจกรรมบริการอนามัยในโรงเรียน 
- กิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
- กิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
- กิจกรรมชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสมำ่เสมอ 91 
1.2 มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 90 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก 
      สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
      ทางเพศ 

92 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง   
     เหมาะสม 

93 

1.5 มีมนุษยสัมพันธท์ี่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 93 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 
     นาฏศิลป์/กีฬา/นนัทนาการตามจินตนาการ 

90 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีมาก งานบริหารทั่วไป 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  
- กิจกรรมลานธรรม 
- กิจกรรมสวดมนต์แปล แผ่เมตตา 
- กิจกรรมอาสานำพาความดี 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมออมทรัพย์ 
- กิจกรรมสหกรณ์ 
- กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย 
- กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง 
- กิจกรรมภาษาสัมพันธ์ 
- กิจกรรมระเบียบแถว 
- กิจกรรมอนุรักษ์ไทย (รำวงมาตรฐาน) 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพกัแรมลูกเสือ 
- กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย 
- กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร 93 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญกูตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 94 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 95 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 96 
2.5 มีคุณลักษณะ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน 93 



๒๙ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีมาก งานวิชาการ 
โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมอ่านออกเขยีนได้ 
- กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
- กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น 
- กิจกรรมค่าย ICT 
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่และต่อตา้นยาเสพติด 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาต ิ
- กิจกรรมวันอาเซียน 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันคริสมาสต ์

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
      แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 

88 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

88 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการ
เรียนรู้ระหว่างกัน 

88 

3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 88 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นสำคัญ 

ระดับด ี งานวิชาการ 
โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ 
- กิจกรรมสรุปความรู้สู่แผนผังความคิด 
- กิจกรรมสร้างสรรค์จากงานศิลป ์
- กิจกรรมสร้างนักอ่าน ปั้นนักคิด 
- กิจกรรมสดุยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด 
พิชิตการอ่าน 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต ์

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการ
พูด 
      หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

85 

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 83 
4.3 กำหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตผุลประกอบ 83 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ 86 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นสำคัญ 

ระดับด ี งานวิชาการ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
- กิจกรรมจัดทำข้อสอบ O-net NT 
Las Pisa Pre O-net เพื่อพัฒนาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะสำคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห์ 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
-กิจกรรมสร้างเสริมทักษะสู่วิชาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขันด้าน
วิชาการ หุ่นยนต์ ศิลปะ กีฬา 
 
 
 
 
 
 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 78 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

88 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 82 
5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 43 



๓๐ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นสำคัญ 

ระดับดีมาก งานบริหารทั่วไป 
โครงการประชาธปิไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
 

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 88 
6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 93 
6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้ 93 
6.4 มคีวามรูส้ึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหาความเกีย่วกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 93 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นสำคัญ 

ระดับดีมาก งานบุคลากร 
โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองของครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาครเูกี่ยวกับการจดัทำแผน 
ID plan และ PLC  
- กิจกรรมพัฒนาครเูกี่ยวกับการบรูณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้า
สู่แผนการจัดการเรยีนรู ้
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
- กิจกรรมประชุมพัฒนาการทำวิจยัในช้ัน
เรียน 
- กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา  
ทัศนศึกษาและดูงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมการประชุมครูเกี่ยวกับการนิเทศ
ภายใน 
-กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ฯ (PLC) 

7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ 
      กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

89 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

90 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

89 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ 
     ภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรียนรู ้

89 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

89 

7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการ
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

89 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 

89 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 96 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

93 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ ระดับดีมาก งานบุคลากร 
โครงการพัฒนาระบบบริหารของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมอบรม ประชมุ สัมมนา ทัศนศกึษา ศึกษาดู
งานเพือ่พัฒนาครูสู่มอือาชีพ 
- กิจกรรมการประชุมครู 
- กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการ
สถานศกึษา 
- กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรยีน 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำระเบียบและข้อบังคับของโรงเรยีน 
- กิจกรรมประสานงานและพัฒนาเครอืข่ายการศกึษา 
- กิจกรรมความสัมพนัธก์ับชุมชน 
- กิจกรรมสำมะโนนกัเรียน 
- กิจกรรมรับนกัเรียน 
- กิจกรรมเยีย่มบ้าน 
- กิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน 

8.1 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 4 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
4 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

4 

8.4 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้ พร้อมรบัการกระจาย
อำนาจ 

4 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชมุชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

4 

8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใสก่ารจัด 
     การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4 



๓๑ 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

ระดับดีมาก 
งานวิชาการ 
โครงการการพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทจุริต 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมระเบียบวัดผลประเมินผล
โรงเรียนตามหลักสูตร 51 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัต ิ
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต ์

9.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 4 
9.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจ 

4 

9.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทีส่่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
       ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

4 

9.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
       จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4 

9.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรบัปรุง 
       การเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

4 

9.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรยีนทุกคน 4 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับดีมาก งานบริหารทั่วไป 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
- กิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผดิชอบ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายขอ้มูล
สารสนเทศ การจดัเก็บข้อมลูโรงเรียน เว็บ
ไซด์โรงเรยีน 
- กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 

10.1 ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและ    
       ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้ 
       การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรืน่ มีแหล่งเรยีนรูส้ำหรับผู้เรียน 

4 

10.2 จดัโครงการ กจิกรรมทีส่่งเสริมสขุภาพอนามยัและความปลอดภัยของผูเ้รยีน 4 
10.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ผู้เรยีน
เรียนรูด้้วยตนเอง และหรือเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม 

4 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับดีมาก งานวิชาการ 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมจัดระบบขอ้มูลสารสนเทศ 
- กิจกรรมกำหนดและประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำระเบยีบบังคับของโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย 
- กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ ์
- กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีของคร ู(SAR 
ครู) 
- กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีสถานศึกษา 
(SAR) 
- กิจกรรมห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือขา่ยขอ้มูลสารสนเทศ 
เว็บไซด์ เพจ Facebook Line 

11.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 
11.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 

11.3 จัดระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 

11.4 ตดิตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
       การศึกษาของสถานศึกษา 

4 

11.5 นำผลการประเมินคณุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 

11.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เปน็รายงานประเมินคณุภาพภายใน 4 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับดีมาก งานบริหารท่ัวไป 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
- กิจกรรมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมห้องสมุด ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ 
- กิจกรรมการใช้ห้องปัญญาประดิษฐ์ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศในห้องเรียน 
- กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 

12.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ภายในสถานศึกษา 
       และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 
       สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 
       ของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

  



๓๒ 

 
 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้
เป้าหมาย   
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

12.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ระดับดีมาก -กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์
วิดีทัศน์ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีมาก งานวิชาการ 
โครงการผู้นำด้านหุ่นยนต์และห้องปฏบิัติการ
ปัญญาประดิษฐ ์
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต ์
- กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์, Coding 
- กิจกรรมนวัตกรน้อย สร้างนวัตกรรม 
- กิจกรรม Digital Park ศูนยก์ารเรียนรู้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชน 

13.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา 4 
13.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

86 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีมาก งานวิชาการ 
โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
-- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
--กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
--กิจกรรมคัดแยกขยะ 
- กิจกรรมปลูกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง 
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียง 
- กิจกรรมค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 

- กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวนิัย 4 
14.2 ผลการดำเนินงานพิเศษ ด้านสง่เสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 97 
14.3 จัดโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสงัคม 4 
14.4 ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสงัคม 97 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  งานบริหารทั่วไป 
โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการด ี
- กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง 
- กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
- กิจกรรมอาสานำพาความดี 
- กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวนิัย  4 
15.2 ผลการดำเนินงานพิเศษ ด้านสง่เสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  97 
15.3 จัดโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสงัคม 4 
15.4 ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสงัคม 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

 
 

ส่วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

1.  แหล่งงบประมาณ  
      แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
ที่มาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565   
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 29 (จำนวน นร.) 49,300 - 
  -  ระดับประถม   (1,900 X 96  (จำนวน นร.) 182,400 - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 X 61  (จำนวน นร.) 213,500 - 
 (หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ำกว่า 120 คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี   
  และ ร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ำกว่า 300 คน จัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1000/ปี) 61,000 - 
 รวมเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 506,200 - 
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม  (430 X 29  (จำนวน นร.) 12,470 - 
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 96  (จำนวน นร.) 46,080 - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 61 (จำนวน นร.) 53,680 - 
 รวมเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 112,230 - 
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)   

 - งบอุดหนุนรายหัวเหลือจ่ายจากโครงการต่าง ๆ -  
 - งบรายได้สถานศึกษา 161,143 86 
 - งบสนับสนุนจากเทศบาลตำบลพระลับ 50,000 - 
 - งบสนับสนุนจากกองทุนเพ่ือความเสนอทางการศึกษา (กสศ.) - - 
 รวมเงินงบอ่ืน ๆ 211,143 86 

                          รวมงบประมาณ (1+2+3) 829,573 86 
 การจัดสรรงบประมาณ:   
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม    
 - ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์  120,000 86 
 - ค่าวัสดุประจำห้องเรียน ค่าปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสถานที่ 41,763 - 
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อสนองนโยบายของ สพป.ขอนแก่น เขต 1, สพฐ. และอ่ืน ๆ 50,000 - 
 รวม 211,763 86 

 
2. ส่วนที่เหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. /สมศ. 
/ ความต้องการของ ร.ร.   617,810 - 

 รวมประมาณ (1+2) 829,573 86 
 



๓๔ 

 
 
2. โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2565 
    2.1 สรุปงบหน้าโครงการ 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนอง 
มฐ.ที่ ชื่อโครงการ 

ใช้งบประมาณจาก สนอง 
มฐ.ที่ 

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว แหล่งอ่ืน รายหัว แหล่งอ่ืน 

1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,255 - 1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 26,000  
2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3,000 500 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 5,000 16,467 
3 ส่งเสริมศักยภาพทักษะ

พื้นฐานผู้เรียนระดบัปฐมวัย 
11,720 4,970 3 ส่งเสริมทักษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
9,700 3,000 

4 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา   

5,000 - 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน      

128,560 14,000 

5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ 2,395 - 5 ประชาธิปไตยในโรงเรียน                                     - - 
6 ประกันคุณภาพภายใน 5,000 - 6 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
40,000 - 

7 ส่งเสริมสนบัสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่ง
การเรียนรู้     

10,000 7,000 7 พัฒนาระบบบริหารของ
สถานศึกษาตามหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

28,535 - 

8 ยิ้มง่าย ไหวส้วย - - 8 การพัฒนาหลักสูตร           10,000 - 
9 ผู้นำดา้นหุ่นยนต์และ

ห้องปฏิบัติการ
ปัญญาประดิษฐ ์

3,000 - 9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน                                    60,915 - 

    10 ประกันคุณภาพการศึกษา                         19,500 - 
    11 ส่งเสริมสนบัสนุนให้

สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการ
เรียนรู้                   

62,000 116,293 

    12 ผู้นำดา้นหุ่นยนต์และ
ห้องปฏิบัติการปัญญาประดษิฐ์    

5,000 - 

    13 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 1,000 - 
    14 โรงเรียนสุจริต                                   5,000 - 
    15 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3,000 - 
    16 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6,000  
    17 ยิ้มง่าย ไหวส้วย 1,000 - 
  44,370 12,470   411,210 149,760 
   (เงินสนับ สนุนฯ)    (เงินสนับ สนุนฯ) 

รวมงบประมาณ 56,840 รวมงบประมาณ 560,970 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 
2.2. รายละเอียดโครงการ ปฐมวัย 
1. โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  (งานบริหารทั่วไป)  ด้านความปลอดภัย 
 

หลักการและเหตุผล    
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก  
   ตัวช้ีวัดที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสยัที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. สนองจุดเน้นของ  สพฐ. ข้อ 1. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสตปิัญญา  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ    
3. ตามข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ  3  ด้านการจัดการศึกษา  ข้อ 1  เด็กควรได้รับในการพัฒนาคุณลักษณะนสิัยความอดทน  
การเป็นผู้นำผูต้ามที่มากข้ึนด้วยการประยุกต์กิจกรรมต่าง ๆ ในกิจกรรมเคลื่อนไหว  กิจกรรมกลุ่มร่วมกันพัฒนาวัด  หรือกิจกรรมทาง
ศาสนา        
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภยั 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรยีน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภยั
คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบตัิซ้ำ               

วัตถุประสงค ์ ประเมินตามขอบข่ายและตัวชี้วดัตามสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางดา้น
ร่างกาย 

ขอบข่าย:   
1.1 มีนำ้หนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 86 87 
1.2 มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 87 88 
1.3 มสีุขนิสยัในการดูแลสุขภาพตนเอง 88 89 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงตอ่โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพตดิ 87 88 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมอาหารเสริม(นม) ตลอดปีการศึกษา - งบเทศบาล 
2. กิจกรรมอาหารกลางวัน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
3. กิจกรรมกีฬาสภีายใน 
- ชุดดรัมเมเยอร์  2,255 บาท 

พ.ย. 65 2,255 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

4. กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
5. กิจกรรมป้องกันและแกไ้ขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
6. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
–เครื่องดนตรีเด็กปฐมวัย 2,000 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

 รวม 4,255  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง      ผู้เสนอโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 

- ใช้การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

นายทิพวัฒน์  ริยะ               ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 
2. โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  (งานบริหารทั่วไป)  ด้านคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล   
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมนิ
คุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรยีนในพื้นที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล    
3.  ตามข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของ
สถานศึกษาโดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อ 3 ด้านคณุภาพ 
          3.1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                           

วัตถุประสงค ์ ประเมินตามขอบข่ายและตัวชี้วดัตามสภาพ
ความสำเร็จ 

ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของ
ศาสนา 
2. นักเรียนท่ีมีความซื่อสัตยส์ุจริต 
และที่มีความกตัญญูกตเวที 
3. นักเรียนท่ีมีความเมตตา กรณุาและ
เสียสละเพื่อส่วนรวม 
4. นักเรียนท่ีมีความประหยดั รู้จกัใช้
ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
5. นักเรียนท่ีนยิมไทย เห็นคณุค่าในภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไท 

ขอบข่าย :   
2.1 ร่าเริงแจม่ใสมีความรูส้ึกท่ีดีตอ่ผู้อื่น 87 88 
2.2 มคีวามมั่นใจและกล้าแสดงออก 93 94 
2.3  ควบคมุอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวยั 87 87 
2.4  ช่ืนชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาต ิ

89 90 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันมาฆบูชา ก.พ.66 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
2. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 13  พ.ค. 65 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
3. ค่ายคณุธรรม  
-  ถวายเพล ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย  500 

ส.ค.65 500 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา  18 ก.ค. 65 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
5. กิจกรรมวันไหวค้ร ู 12 มิ.ย. 65 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
6. กิจกรรมวันเด็ก – ชุดการแสดง 3,000 12 ม.ค. 66 3,000 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
7. กิจกรรมยิ้มง่ายไหวส้วย ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

รวม 3,500  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง     ผู้เสนอโครงการ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ                ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 



๓๗ 

 
3. โครงการ ส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย (งานวิชาการ) ด้านโอกาส 

หลักการและเหตุผล  หลักสำคัญในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้ซึ่งผู้สอนจำเป็นต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3 – 5 ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องคำนึงถึงความสนใจและความ
ต้องการของเด็กทุกคนท้ังเด็กปกต ิเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณจ์ิตใจ สังคม สติปญัญา 
เพื่อใหน้ักเรียนท่ีสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกบัสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 2 เตรยีมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั 
     อย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)  ข้อ 5 เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
     และศิลปะศาสตร์ (Excel to excellence) 
3. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3   ข้อ 2 สถานศึกษาควรจดัให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในเพิม่มากขึ้น เช่น สวนวิทยาศาสตร์  
    สวนพฤกษศาสตร์ ป้ายความรู้ และจัดหารสื่อและอุปกรณ์การเรยีนการสอนให้เพยีงพอ    
 4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
    ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
              2.1 สนับสนุน ใหเ้ด็กปฐมวัยไดเ้ข้าเรียนทุคน มีพัฒนาการที่ดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัย                     

วัตถุประสงค ์ ประเมินตามขอบข่ายและตัวชี้วดัตามสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ขอบข่าย :    
4.1 ร้อยละนักเรยีนทีส่นใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และ
รักการเรียนรู ้

89 90 

4.2 ร้อยละนักเรยีนทีม่ีความคดิรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

87 88 

4.3 ร้อยละนักเรยีนที่มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 92 93 
4.4 ร้อยละนกัเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 87 88 
4.5 ร้อยละนักเรยีนที่มีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ 87 88 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  - สื่อ อุปกรณ์การเรียน 5,000 พ.ค.65-มี.ค.66 5,000 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

2. กิจกรรมหนูรักภาษาพัฒนาสู่อาเซียน  พ.ค.65-มี.ค.66 - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

3.กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประทศไทย 
- อุปกรณ์การเรียน 6,720 

ตลอดปีการศึกษา 6,720 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

3. กิจกรรมบณัฑิตน้อย  25-29 มี.ค.66 - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

4. กิจกรรมค่าย ICT  
– ซื้อสื่อ ICT อุปกรณ์และโปสเตอร์ 1,000 

ส.ค.65 1,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

5. ค่ายวิชาการ 
- เกมการศึกษา   3,970 

22 ส.ค.65 3,970 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

รวม 16,690  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง ผู้เสนอโครงการ 

นายทิพวัฒน์  ริยะ          ผู้อนุมัติโครงการ 1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตวับ่งชี้ความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายหอ้งเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 



๓๘ 

 
4. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานบุคคล)  ด้านคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลผุล ควรส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสทิธิผล  
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวช้ีวัดที่ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจดัประสบการณ์ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
    มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่นแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ คือ สถานศึกษาควรให้ครไูดร้ับการอบรม 
    เพิ่มเติมด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจดัประสบการณ์ ระบบการประเมินการ 
    พัฒนาเด็ก สื่อ อุปกรณ์และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นต้น 
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
    ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
             3.3 ปรับหลักสตูรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดบั จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัตจิริง รวมทั้งส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
             3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัตหิน้าท่ีได้ดี มคีวามรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั มีการพฒันาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นคร ู

วัตถุประสงค ์ ประเมินตามขอบข่ายและตัวชี้วดัตามสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ขอบข่าย :    
5.1 ครูเข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

92 93 

5.2 ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

92 93 

5.3 ครูบริหารจัดการท่ีสร้างวินัยเชิงบวก 92 93 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 92 93 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

88 89 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

88 89 

5.7 ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 93 94 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 93 94 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 93 94 
5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเด็ก 

92 93 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 

กิจกรรม เดือนที่
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดทำแผนการจดัประสบการณ์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ความคิด
รวบยอดใช้นวัตกรรมมอนเตสซอรี ่จัดประสบการณ์ตามแนวสะเตม็ศึกษา  บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
– กระดาษ A4 1,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 



๓๙ 

 
2. กิจกรรมอบรม ประชุม สมัมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูสูม่ืออาชีพ 
– ค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน 4,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

4,000 นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 

3. กิจกรรมการทำวิจยัในช้ันเรียน  ต.ค.63 และ 
มี.ค.65 

- นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 

4. กิจกรรมสร้าง พัฒนาสื่อการเรยีนการสอน และสิ่งแวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้ ตลอดปี
การศึกษา 

- นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 

5. กิจกรรมพัฒนาตนเองจากเทคโนโลยี สร้างช่องยูทูปของครูผู้สอน ตลอดปี
การศึกษา 

- นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 

6. กิจกรรมพัฒนาตนเองทางออนไลน ์ ตลอดปี
การศึกษา 

- นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 

รวม  5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง       ผู้เสนอโครงการ 
นายทิพวัฒน์  ริยะ                   ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคล
รายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 

 
5. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบบรหิารของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
   (งานบุคคล)  ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลผุล ผูบ้ริหารควรไดร้ับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  
    มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ตัวช้ีวัดที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
          ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 
           ตัวช้ีวัดที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภยั และเพียงพอ 
     มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
           ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 
           ตัวช้ีวัดที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง เลน่ และปฏิบตัิอย่างมีความสุข 
           ตัวช้ีวัดที่ 3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกบัวัย 
           ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ประเมินพฒันาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และ 
                            พัฒนาเด็ก 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. 
    ข้อ 3 เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณติศาสตร์ ดา้นวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในสอง 
            ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)  
    ข้อ 4 นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient)   
    ข้อ 5 สร้างทางเลือกในการเรยีนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออก 
           กลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning)                          
    ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  
           (Sufficiency Economy)  
    ข้อ 8 นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รบัการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)                        
    ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคม 
            อาเซียน มีภูมิคุม้กันต่อการเปลีย่นแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
    ข้อที่ 1 สถานศึกษาควรหาแนวทางจัดห้องเรียนระดับปฐมวยั ให้แยกออกจากระดับประถมศึกษาและพัฒนาสูค่วามเป็นเลิศ 
    ข้อที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมุดที่อยู่ใกล้ห้องเรียนระดับปฐมวัย ให้เป็นที่พักคอยสำหรับผูป้กครองที่มารอรับเด็ก  
    พร้อมจัดมุมเรียนรู้และอินเทอร์เน็ตไว้บริการ 
    ข้อที่ 3 สถานศึกษาควรพิจารณามอบหมายให้ผูเ้ลีย้งดูเด็กสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรูเ้พื่อแบ่งเบาภาระงานครู 
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบรหิารจดัการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

วัตถุประสงค ์ ประเมินตามขอบข่ายและตัวชี้วดัตามสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบข่าย :    
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจดัการศึกษาปฐมวัย 4 4 
6.2 ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์  ภาวะผูน้ำ  และความคดิริเริ่มที่เน้นการ 
     พัฒนาเด็กปฐมวัย 

4 4 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ 
     ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

4 4 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
      แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 4 

6.5 ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 4 4 



๔๑ 

 
 

6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ  คำปรกึษา  ทางวิชาการและเอาใจใส ่
     การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศกัยภาพและเตม็ 

4 4 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 4 4 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริม่ต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมอบรม ประชุม สมัมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูสูม่ือ
อาชีพ –ค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สมัมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน 
1,500 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,500 นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 

2. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปขีองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส.ค.65 - นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  - นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 
4. กิจกรรมการพัฒนาหลักสตูร 
- การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  

 - นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 

5. กิจกรรมโครงการการประชุมบคุลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
- กิจกรรมประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา  
(กระดาษ A4/กระดาษปก 395) 

พ.ค.65-มิ.ย.65 395 
 

นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 

6. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรยีนรู ้
- กิจกรรมเปดิรั้วโรงเรียน (ค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์การจัดกจิกรรม) 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของปฐมวัย 

 - นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 

7. กิจกรรมสร้างเสริมรักการอ่าน –หนังสือนิทาน 500 ตลอดปีการศึกษา 500 นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 
8. กิจกรรมเรียนรูสู้่โลกกว้าง ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 
9. กิจกรรมห้องสมดุ มุมคนดีคนเก่ง ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสกุัญญา เทียมกลาง 

รวม 2,395  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง   ผู้เสนอโครงการ 

นายทิพวัฒน์  ริยะ              ผู้อนุมัติโครงการ 
1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
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6. โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา  (งานวิชาการ)  ด้านประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล  ประกันคณุภาพภายในเป็นหัวใจสำคญัของการจัดการศึกษา สถานศึกษาจึงต้องกำหนดและประกาศการใช้มาตรการ
ศึกษาเพื่อให้การจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   ตัวช้ีวัดที่  2.6 มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสใหผู้้เกี่ยวกับทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ  9 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่านการ
รับรองจากการประเมินคณุภาพภายนอก (Quality Schools)          
3. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3  สถานศึกษาควรแยกรายงายประเมินตนเอง(SAR)ของระดับการศึกษาปฐมวัยออกจากระดับ 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
             4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารและ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
             4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค ์ ประเมินตามขอบข่ายและตัวชี้วดัตามสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

ขอบข่าย :    
8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 4 4 
8.2 จดัทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 

8.3 จดัระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการ 4 4 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 

8.5 นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 4 

8.6 จดัทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 4 4 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 (แผนกลยุทธ์) - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  500 

พ.ค.-มิ.ย.65  500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

2. จัดทำแผนพัฒนาการจดัการศกึษา (แผนกลยุทธ์)  
    - ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  500 

พ.ค.65 –มี.ค.66 500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

3. จัดระบบข้อมลูสารสนเทศ -แฟ้มเอกสารข้อมูลนักเรียน 2,500 พ.ค.65– มี.ค.66 2,500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

4. ประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา - ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร 500 16-30 พ.ค.65 1,000 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

5. จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR)  
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  500 

มีนาคม 66 500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

รวม 5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง ผู้เสนอโครงการ 

นายทิพวัฒน์  ริยะ            ผู้อนุมัติโครงการ 1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 



๔๓ 

 
7. โครงการ  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (งานบริหารทั่วไป)  ด้านคุณภาพ 
หลักการและเหตุผล      
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
    ตัวช้ีวัดที่ 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์      
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมนิ
คุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรยีนในพื้นที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     
3.  ตามข้อเสนอแนะของ  สมศ.  รอบ 3  ด้านผลการจดัการศึกษาปฐมวัน  ข้อท่ี 1    สถานศึกษาควรจัดให้มีแหล่งเรียนรูภ้ายในเพิม่มาก
ขึ้น  เช่น  สวนวิทยาศาสตร์  สวนพฤกษศาสตร์  ป้ายความรู้  และจดัหาสื่ออุปกรณ์การเรยีนการสอนให้เพียงพอ  ด้านการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัน  ข้อท่ี 1 สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมดุที่อยู่ใกล้ห้องเรียนระดับปฐมวัย  ให้เป็นทีพ่ักผ่อนสำหรบัผู้ปกครองที่มารอรบัเด็ก  
พร้อมจัดมมุเรยีนรู้และอินเตอร์เนต็ไว้บริการ 
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อ 3 ด้านคุณภาพห 
          3.2 พัฒนาผู้เรยีนให้มีสมรรถนะและทักษะดา้นการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทลั และ
ภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

วัตถุประสงค ์ ประเมินตามขอบข่ายและตัวชี้วดัตามสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษามีการมีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

ขอบข่าย :   
9.1 เป็นแหล่งเรียนรูเ้พื่อพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 4 4 
9.2 มีการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกนัภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกีย่วข้อง 

4 4 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร ์ ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

2. กิจกรรมการใช้บริการห้องสมดุ ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

3. กิจกรรมการใช้บริการห้องสหกรณ ์ ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

4. กิจกรรมการใช้บริการห้องอาเซียน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

5.  กิจกรรมการใช้บริการห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

6. กิจกรรมเปดิรั้วโรงเรียน – อุปกรณส์ื่อ  2,000  มี.ค. 66 2,000 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

8. กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์  
    - สื่อมุมประสบการณ์ 7,000 

ตลอดปีการศึกษา 7,000 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

9. กิจกรรมเยีย่มบ้าน ส.ค. 65 - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

10.กิจกรรมแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ค่ารถ 2,000 – ค่าอาหารว่าง 2,000 – ค่าเข้าชม 3,000  

ธ.ค.65 7,000 
(เงินสนับสนุน) 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

รวม 17,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง      ผู้เสนอโครงการ 

นายทิพวัฒน์  ริยะ               ผู้อนุมัติโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง 

 
 
 
 
 
 



๔๔ 

 
8. โครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย  (งานบริหารทั่วไป)  ด้านคุณภาพ  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล     
           มารยาทไทยถือเป็นเอกลกัษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ทีม่ีมารยาท
ยอ่มอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมีพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น มีกริยามารยาทท่ีไม่สภุาพ 
ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็น
การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทีส่บืทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทท่ีดีเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเรื่องที่ดีท่ีจะได้ปลูกฝังในเด็กให้มีความรัก ให้เข้าใจในศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของไทยเพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป  
1. สนองมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา   มาตรฐานท่ี 14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสยัทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น     
2. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
3.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรยีนในพื้นที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล    
4.  ตามข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของ
สถานศึกษาโดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อ 3 ด้านคณุภาพ 
          3.1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง            
           

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น 

ขอบข่าย :   
14.3 จัดโครงการและกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมอัตลักษณ์
สถานศึกษา (ยิ้มง่าย ไหว้สวย) 

4 4 

14.4 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมอัตลักษณส์ถานศึกษา (ยิ้มง่าย ไหว้สวย) 

81 82 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันไหวค้ร ู   ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

2 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

3. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

4. ค่ายคณุธรรม มิ.ย.2565 - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

 รวม -  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง      ผู้เสนอโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 



๔๕ 

 
9. โครงการ ผู้นำด้านหุ่นยนต์และห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (งานวิชาการ)   ด้านคุณภาพ เอกลักษณ์
สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล     
           ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ จึงมคีวามจำเป็นที่จะตอ้งจัดการเรยีนรู้ โคด้ดิ้ง หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดษิฐ์ เพื่อให้เป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างคุม้ค่า และปลอดภัย  
1. สนองมาตรฐานด้านเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ตัวช้ีวัดที่ 9.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและ 
ความสนใจของผู้เรียน 
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อ   3. พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน ใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 
มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
                  ข้อ   3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจทิัล 
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
6.  ตามข้อเสนอแนะของ ศึกษานิเทศก์  และข้อเสนอแนะคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  ด้านการพัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นศูนย์
การเรยีนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชนและของสถานศึกษาอ่ืน                            

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา เอกลักษณ์และ
จุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น 

ขอบข่าย :   
13.1 จัดโครงการและกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ เอกลักษณ์
สถานศึกษา 

4 4 

13.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ 
เอกลักษณส์ถานศึกษา 

84 85 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์   ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
2 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์,Unplug (วัสดุการเรียน 1,500) ตลอดปีการศึกษา 1,500 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
3. กิจกรรม Digital Park ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
4. กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (วัสดุการเรียน 1,500) ตลอดปีการศึกษา 1,500 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
 รวม 3,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล       นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง     ผู้เสนอโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง       นายทิพวัฒน์  ริยะ                 ผู้อนุมัติโครงการ 

       
 
  
 
 



๔๖ 

 
2.3 รายละเอียดโครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  (งานบริหารทั่วไป)  ด้านความปลอดภัย 

หลักการและเหตุผล    
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    4) สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
2.  สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ 2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทกุคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน   
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 1 คณุภาพผู้เรยีน  1.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจติสังคม (มฐ.1) 
4.  ตามข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของสถานศกึษา
โดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบคุคล  เพื่อประโยชน์ในการควบคมุและบงัคับใช้กฎหมาย                 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภยั  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผูเ้รียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา 
จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมสีุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซ้ำ      

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วดัสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ขอบข่าย :    
1.1  มสีุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 89 90 
1.2  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 88 8 
1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลีย่งตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปญัหาทางเพศ 

90 91 

1.4  เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 91 92 
1.5  มมีนุษยสมัพันธ์ที่ดีและใหเ้กยีรตผิู้อื่น 91 92 
1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์/กีฬา/นันทนาการ
ตามจินตนาการ 

88 89 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาต ิ
2. กิจกรรมบริการอนามยัในโรงเรียน –ซ้ือยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์  ATK 3,000  ตลอดปีการศึกษา 9,000 น.ส.จินตนา น.ส.เมษา  

นางพิศมัย 
3. กิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา  
นักเรียน 186 คน –  ซ้ือวัสดุอุปกรณ์แปรงฟัน 2,000 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 น.ส.จินตนา น.ส.เมษา  
นางพิศมัย 

4.กิจกรรมกีฬาสีภายใน -ค่าลงทะเบียน (130*100) 13,000 –ค่ารถ (5*400) 2,000  พ.ย. 65 15,000 นายวรัญญู  โสชาต ิ
5. กิจกรรมอาหารเสริม(นม) ตลอดปีการศึกษา เทศบาลตำบลพระลับ นางพศิมัย 
6. กิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางพศิมัย 
7. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาต ิ
8. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ต.ค .65 – มี.ค. 66 - นายวรัญญู  โสชาต ิ
9. กิจกรรมชั่งน้ำหนกัวัดส่วนสูง  พ.ค.,ต.ค.,พ.ย.65 ,

ก.พ.66 
- น.ส.แสงระว ี

รวม 26,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม    ผู้เสนอโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ  2.แบบสอบถาม - ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ             ผู้อนุมัติโครงการ 



๔๗ 

 
2. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (งานบริหารทั่วไป) ด้านคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล     
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้รียน 
                    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
                    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.     ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรยีนในพื้นที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 1 คณุภาพผู้เรยีน 
                    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรยีน  
                         1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษากำหนด โดยไม่ขดัต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ 
                             สังคม (มฐ.2.1 – 2.2) 
                         2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย (มฐ.2.4) 
                         3) การยอมรบัท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย (มฐ.2.3) 
4. ตามข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของสถานศกึษา
โดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบคุคล  เพื่อประโยชน์ในการควบคมุและบงัคับใช้กฎหมาย        
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อ 3 ด้านคณุภาพ 
          3.1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคน
ดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง                            

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมเบ้ืองต้นของศาสนา 
2. นักเรียนท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตและท่ีมีความกตัญญู
กตเวที 
3. นักเรียนท่ีมีความเมตตา กรุณาและเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 
4. นักเรียนท่ีมีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
5. นักเรียนท่ีนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิใจในความเป็นไท 

ขอบข่าย :   
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 91 92 
2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 92 93 
2.3  ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 93 94 
2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

94 95 

2.5 มีคุณลักษณะ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

92 93 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันมาฆบูชา  10   ก.พ. 66 - น.ส.จินตนา ทุยบึงฉิม 
นางบรรจง  บุตรทา 
นางนงนุช  พระวงศ์ 

2. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 19  พ.ค. 65 - 
3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา  18  ก.ค. 65 1,000 
4. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- นักเรียน ป.1-3 ค่าลงทะเบียนเข้าค่ายคุณธรรม จำนวน 48 คน เข้าค่ายคุณธรรม และ
บำเพ็ญประโยชน์ ณ รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย เป็นเงิน 1000 บาท 
- นักเรียน ป.4-ป.6 ค่าลงทะเบียนเข้าค่ายคุณธรรม ที่วัดสว่างโพธิ์ชัย จำนวน 48 คน 
เข้าค่ายคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย เป็นเงิน 1000 บาท 
- นักเรียน ม.1-ม.3  เข้าค่ายคุณธรรม จำนวน 62 คน ณ รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย    
เป็นเงิน 1,000 บาท 

ก.ค.65 3,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

น.ส.จินตนา ทุยบึงฉิม 
นางบรรจง  บุตรทา 
นางนงนุช  พระวงศ์ 

5. กิจกรรมส่งเสรมิโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กระดาษสติกเกอร์ขาวด้าน (5x120)  600 
- หมึกปริ้นเตอร์  (8x50)  400  

ส.ค.65 1,000 นางพรพิสุทธ์ิ มณีพิศุทธิ ์
 



๔๘ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมลานธรรม   ส.ค.65 - นางพรพิสุทธ์ิ มณีพิศุทธิ ์
7. กิจกรรมสวดมนต์แปล แผเ่มตตา  ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธ์ิ มณีพิศุทธิ ์
8. กิจกรรมอาสานำพาความด ี ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธ์ิ มณีพิศุทธิ ์
9. กิจกรรมวันไหวค้รู  12 มิ.ย.65 - นางนงนุข 
10. กิจกรรมวันแม ่ 12 ส.ค.65 -  
11. กิจกรรมวันเด็ก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อนรับแขก 500 
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที  500  - ค่าของรางวัล 2,000 

10  ม.ค. 66 3,000 นายวรัญญู  โสชาต ิ

12. กิจกรรมออมทรัพย ์ ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง บุตรทา 
13. กิจกรรมสหกรณ ์ ตลอดปีการศึกษา - นางพิสมัย ชุมแวงวาป ี
14. กิจกรรมรักษาความปลอดภัย ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาติ 
15. กิจกรรมสูตรคณูดีมีวินัย ตลอดปีการศึกษา - นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 
16. กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาติ 
17. กิจกรรมภาษาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา - น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 
18. กิจกรรมระเบียบแถว ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาติ 
19. กิจกรรมอนรุักษ์ไทย(รำวงมาตรฐาน) ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง  บุตรทา 
20. กิจกรรมกีฬาสภีายใน ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาติ 
21.  กิจกรรมเดินทางไกลและอยูค่่ายพักแรมลูกเสือ 
ลูกเสือสำรอง  - ค่าอุปกรณ์การเข้าค่าย  2,932 
ลูกเสือสามัญ – ค่าลงทะเบยีน  2,840 
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ – ค่าลงทะเบียน  7,695  

ธ.ค. 65 13,467 
(เงินสนับสนุนฯ) 
 

น.ส.จินตนา  ชุมแวงวาปี 
นางบรรจง  บุตรทา 
นางนงนุช  พระวงศ์ 

22. กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย ตลอดปีการศึกษา - น.ส.เมษา  โพธ์ิสุวรรณ 
23. กิจกรรมธรรมะสดุสัปดาห์  ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ 
 รวม 21,467  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางพรพิสุทธ์ิ มณีพิศุทธิ์  ผู้เสนอโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตาม

สภาพจริง 
นายทิพวัฒน์  ริยะ       ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 
3. โครงการ ส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ (งานวิชาการ) ด้านคุณภาพ 
หลักการและเหตุผล   
     ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การศึกษาไม่จำกดัเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น  ยัง
สามารถศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง เป็นแหล่งที่ทำให้นักเรียนสรา้งองค์ความรู้ไดด้้วยตนเอง 
1. สนองต่อมาตรฐานของสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
          ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
                          2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
                          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                          6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 5 เพิม่ศักยภาพนักเรียนดา้นคณติศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 1 คณุภาพผู้เรยีน 
                    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                         3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (มฐ.3) 
4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ข้อ 1 สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้สื่อท่ีมีอยู่แล้ว ให้เกดิประสิทธิผลสูงสุด โดยการจดัหาซอฟแวร์
ประเภทความรูต้่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ O-Net มาเพิ่มประสทิธิภาพการเรยีนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุม่สาระการเรียนรู้ที่มผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ำ ควรมีการทบทวนความรู้  และสอนซ่อมเสริมผูเ้รียนอย่างต่อเนื่อง 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคณุภาพ 
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิิทัล 
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูด้้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ขอบข่าย :   
3.1มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 

86 87 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม 

86 87 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

86 87 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และนำเสนอผลงาน 86 87 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมห้องสมุด 
ช้ันอนุบาลปีที่ 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
-ช้ันวางหนังสือ โต๊ะเล็ก สื่อ อุปกรณ์ห้องสมดุ 

ตลอดปีการศึกษา 
 

2,000 
 

น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ ์

2.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
ชั้นประถมศึกษาปีที ่1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 คณะครูทุกคน บันทึกรักการอา่น 
- กระดาษ A4 (500*3) 500 – กระดาษเกียรติบัตร  (5*100) 500 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 นางนงนุช พระวงศ์ 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางพิศมัย  ชุมแวงวาป ี



๕๐ 

 
- ค่าถ่ายเอกสาร  500           - กระดาษปก (5*100)  500 

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  นักเรียน 52 คน – ค่าถ่ายเอกสาร  
1,000 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางพิศมัย  ชุมแวงวาป ี

4. กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  นักเรียน 44 คน  
- กระดาษ A4 500     - ค่าถ่ายเอกสาร  500 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางณัฐพร  แตกหนองโน 
 

5. กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 นักเรียน  61  คน – ค่าถ่ายเอกสาร  700  

ตลอดปีการศึกษา 700 นางนงนุช พระวงศ์ 
 

6. กิจกรรมค่าย ICT 
นักเรียนระดับช้ัน ป.1-3 จำนวน   52  คน 
- ค่าเอกสารประกอบการเข้าค่าย ICT 1,000 

มิ.ย.65 1,000 
(เงินสนับสนุน) 

น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
และคณะครู ป.1-3 

7. กิจกรรมค่าย ICT 
นักเรียนระดับช้ัน ป.4-6 จำนวน  44  คน 
- ค่าเอกสารประกอบการเข้าค่าย ICT 1,000 

มิ.ย.65 1,000 
(เงินสนับสนุน) 

นางบรรจง  บุตรทา  
และคณะครู ป.4-6 

8. กิจกรรมค่าย ICT 
นักเรียนระดับช้ัน ม.1-3 จำนวน  61  คน 
- ค่าเอกสารประกอบการเข้าค่าย ICT 1,000 

มิ.ย.65 1,000 
(เงินสนับสนุน) 

นางนงนุช  พระวงศ์ 
และคณะครู ม.1-3 

9. กิจกรรมวันสุนทรภู่ และต่อต้านสารเสพตดิ (นักเรียน 157 คน) 26 มิ.ย. 2565 1,000 นางนงนุช  พระวงศ์ และคณะ 
10. กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ  (นักเรียน 157 คน) 29 ก.ค. 2565 - นางนงนุช  พระวงศ์ และคณะ 
11.  กิจกรรมวันอาเซียน (นักเรียน 157 คน) 
 

8  ส.ค. 2565 1,000 น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 
 

12. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (นักเรียน 157 คน) 18 ส.ค. 2565 - นางนงนุช  พระวงศ์ และคณะ 
13. กิจกรรมวันคริสมาสต์ (นักเรียน 157 คน) 25 ธ.ค. 2565 1,000 น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 
 รวม 12,700  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 

นางนงนุช  พระวงศ์ ผู้เสนอโครงการ 
นายทิพวัฒน์  รยิะ   ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 
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4. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (งานวิชาการ) ด้านโอกาส 
หลักการและเหตุผล    
             จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา  2558  ถึงปีการศึกษา  2559  พบว่าในภาพรวมเฉลี่ยแล้วมีความก้าวหน้าอยู่ในระดับท่ีต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเป็น  ผลทดสอบ O-NET ใน
ระดับ ป.6  และ ม.3  NT ป.3 และผลการทดสอบ LAS ของนักเรียนชั้น  ป. 2 , ป.5 และ ม.2 ซ่ึงต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ ดังน้ัน โรงเรียนจึง
จำเป็นท่ีจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น และถือเป็นภารกิจสำคัญของโรงเรียนท่ีจะต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ จัดให้มีคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
            อนึ่ง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดไว้ว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตามหลักสูตรและนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพป.
ขอนแก่น เขต 1  สพฐ. ท่ีกำหนดให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาอังกฤษ โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า         ร้อย
ละ 5  รวมท้ังผลการประเมินสมรรถนะสำคัญและการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
1. สนองต่อมาตรฐานของสถานศึกษา  
    มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน  
          ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                           1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ  
                           2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                           3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                           4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                           6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
    มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
           ตัวชี้วัดท่ี 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                      3.4 ตรวจสอและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้              
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพผู้เรียน 
                    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                         1) ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (มฐ.5.3) 
                         4) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  (มฐ.5.2)  
                         5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (มฐ.5.1 และ มฐ.5.4) 
4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ข้อ 1 สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้สื่อท่ีมีอยู่แล้ว ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดหาซอฟแวร์ประเภทความรู้
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบ O-Net มาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ควรมีการ
ทบทวนความรู้  และสอนซ่อมเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
    ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
             2.2 ดำเนินการให้เด็กและเยาวชนไดร้ับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษา
เพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะหต์นเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรยีนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดจิิทัล 
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

   เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น และให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 

ขอบข่าย : เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ของผู้เรียนทุกระดับชั้น  ปีการศึกษา 2565 

  

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 76 77 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 86 87 
5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 80 81 
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5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 41 42 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดทำข้อสอบ O-NET NT Las Pisa Pre O-net เพื่อพัฒนาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คลังข้อสอบ) แบบฝึกหัดในการจดัการเรียนการสอน
แบบ On hand และแบบ Blended Learning ทุกระดับช้ัน นักเรียน 157 
คน – กระดาษ A4 (6*500) 34,560 – ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 

พ.ย. 65–ก.พ.66 44,560 น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางนงนุช พระวงศ์ 

2. กิจกรรมส่งเสรมิสมรรถนะสำคญัคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสตูร 
- ค่าถ่ายเอกสาร  500  - กระดาษ A4 200 
- กระดาษปก (2*100) 200 – เทปติดสัน (2*50) 100 

ก.พ. – มี.ค. 66 1,000 น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางนงนุช พระวงศ์ 

3. กิจกรรมส่งเสรมิการอ่านคดิวิเคราะห ์
- ค่าถ่ายเอกสาร  500 - กระดาษ A4 300 - หมึกปริ้นเตอร์ (4*50) 
200 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางนงนุช พระวงศ์ 

4. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- ค่าถ่ายเอกสาร  1,000  - กระดาษปก 500 - เทปติดสัน 500 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางนงนุช พระวงศ์ 

5. กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลศิทางวิชาการ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันวิชาการ 60,000 

ตลอดปีการศึกษา 60,000 น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางนงนุช พระวงศ์ 

6. พัฒนาแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม่สาระ 
- กระดาษ A4 (10*500) 15,000  - ค่าถ่ายเอกสาร 5,000 

ตลอดปีการศึกษา 20,000 น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางนงนุช พระวงศ์ 

7. กิจกรรมค่ายวิชาการ  ระดับชัน้ ป. 1-3 
นักเรียนจำนวน 52 คน –อุปกรณ์ค่ายวิชาการ 8,000 

ส.ค.65 8,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
 

8. กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้น ป. 4-6 
นักเรียนจำนวน 44 คน –อุปกรณ์ค่ายวิชาการ 3,000 

ส.ค.65 3,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางณัฐพร  แตกหนองโน 
 

9. กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม. 1-3 
นักเรียนจำนวน 61  คน –อุปกรณ์ค่ายวิชาการ 3,000 

ส.ค.65 3,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางนงนุช พระวงศ์ 

10.กิจกรรมส่งเสรมิทักษะการคดิ OPEN APPROACH   ตลอดปีการศึกษา - นางสาวจนิตนา  ทยุบึงฉมิ 
นางมลาวัลย ์นกหงษ ์
นางสาวปุณยนุช  ทรัพย์สนิพนัธุ ์

รวม 142,560  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 

นางนงนุช  พระวงศ์  ผู้เสนอโครงการ 
นายทิพวัฒน์  ริยะ   ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์            
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 
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5. โครงการ   ประชาธิปไตยในโรงเรียน   (งานบริหารทั่วไป) ด้านคุณภาพ           
หลักการและเหตุผล   
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                          6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
          ตัวช้ีวัดที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                           3) การยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบนความแตกตา่งและหลากหลาย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ตัวช้ีวัดที่  3.1 จัดการเรยีนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ 2  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน   
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 
   มาตรฐานที่ 1 คณุภาพผู้เรยีน 
                    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                         6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรอืการทำงาน  (มฐ.6)  
4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบยีบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของสถานศึกษา
โดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบคุคล  เพื่อประโยชน์ในการควบคมุและบงัคับใช้กฎหมาย      
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.1 ส่งเสรมิการจดัการศึกษาให้ผู้เรยีนมีความรู้ มีทักษะการเรยีนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็น
คนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคตทิี่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง          

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รัก
การทำงาน สามารถทำงานร่วมกบัผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติทีด่ีต่ออาชีพสุจรติ 

ขอบข่าย :   
6.1 วางแผนการทำงานและดำเนนิการจนสำเร็จ 86 87 
6.2 ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

91 92 

6.3 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได ้ 91 92 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความเกีย่วกับอาชีพที่ตนเอง
สนใจ 

91 92 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสภานักเรียน พ.ค.65 และ  พ.ย.65 - นายวรัญญู น.ส.เมษา 
2. กิจกรรมจิตอาสา ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู น.ส.เมษา 
3. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ มีนาคม  2566 - นางนงนุช พระวงศ์ 

รวม -  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นายวรัญญู  โสชาติ              ผู้เสนอโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ               ผู้อนุมัติโครงการ 
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6. โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานบุคคล)  ด้านคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลผุล ควรส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหส้ามารถปฏบิัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสทิธิภาพและเกดิประสิทธิผล  
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ตัวช้ีวัดที่ 2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
                     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
                     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
           ตัวช้ีวัดที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                         2) การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบคุลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  (มฐ.7)  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
                    3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ (มฐ.7.5) 
4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านผลการจดัการศึกษา ข้อท่ี 2 สถานศึกษาควรมมีาตรการในการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝา่ย ครูควรปรับการเรียนเปลีย่นการสอน แสวงหาเทคนคิ วิธีสอน รูปแบบการสอน นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ทุกระดับช้ัน เพือ่ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ถึงข้ันการคิดวิเคราะห์ คดิสังเคราะห์ และการประเมินค่า ควรประสานขอความ
ร่วมมือกับต้นสังกัดหรือกลุ่มพัฒนาคุณภาพ เพื่อร่วมกันพัฒนาประสทิธิภาพของครู ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดทักษะ
การคิดระดับสูง 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคณุภาพ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครยูุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มี
ทักษะในการปฏิบัติหนา้ที่ไดด้ี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นคร ู

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 
 

ขอบข่าย :    
7.1 ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ 

87 88 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

87 88 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

87 88 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภมูปัญญา
ของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจดัการเรยีนรู ้

87 88 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลทีมุ่่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

87 88 

7.6 ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้งด้านการ
เรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

87 88 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

87 88 



๕๕ 

 
7.8 ครูประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

94 95 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

91 92 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาครเูกี่ยวกับการจัดทำแผน ID plan และ PLC  
 วิทยาการหุ่นยนต์ PA                                      
- ระดับประถมศกึษาปีที ่1-3 เขียนโปรแกรมอยา่งง่ายโดยใช้ซอฟตแ์วร์หรือสือ่ 
Studio Coding ,   C_ROBOT_Simulater 
- ระดับประถมศกึษาปีที ่4-6 ใช้ซอฟตแ์วร์ C_ROBOT_Simulater, Arduino IDE, 
MakeCode microbit 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนรู้ IOT และนำมาพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ
ปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย ประยกุต์ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการออกแบบและเขยีน
โปรแกรมโดยใช้ซอฟตแ์วร์และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบสมองกลฝังตัว
และปัญญาประดิษฐ์  

ตลอดปีการศึกษา 
 

- 
 

นางนงนุช พระวงศ ์
นางสาวจนิตนา ทยุบึงฉมิ 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางสาวรุง่ฤดี จันดาศกัดิ ์

2. กิจกรรมพัฒนาครเูกี่ยวกับการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคญั  

ตลอดปีการศึกษา - นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 

3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเยี่ยมบา้นนักเรยีน ประชุมครู
เพื่อคัดกรองนักเรียนพิเศษเรยีนรวมและจดัทำแผน IEP 

มิ.ย.65 - นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 

4. กิจกรรมประชุมพัฒนาการทำวิจัยในช้ันเรียน และประชุมสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

ต.ค.65 และ  
มี.ค.66 

- นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 

5. กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา - ค่ารถ  10,000  - 
ค่าลงทะเบียนการประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงาน 20,000  
- ค่าที่พัก 10,000 

ตลอดปีการศึกษา 40,000 
 

นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 

6. กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของครูและบคุลากรทางการศกึษา ก.ย.65 และ เม.ย.66 - นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 

7. กิจกรรมประชุมครเูกี่ยวกับการนิเทศภายใน 
 

ตลอดปีการศึกษา - นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 

8. กิจกรรมส่งเสรมิทักษะการคดิ OPEN APPROACH  และ Macro 
Model 

ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช พระวงศ ์
นางสาวจนิตนา ทยุบึงฉมิ 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางสาวรุง่ฤดี จันดาศกัดิ ์

รวม  40,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางมลาวัลย์  นกหงษ ์     ผู้เสนอโครงการ 

นายทิพวัฒน์  ริยะ          ผู้อนุมัติโครงการ 1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 
7. โครงการพัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (งานบุคคล) ด้านโอกาส 

หลักการและเหตุผล  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลุผล ผู้บริหารควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ตัวชี้วัดท่ี 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
                     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2559 
   มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน (มฐ.8) 
4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ข้อท่ี 2 สถานศึกษาควรทบทวนการออกระเบียบวิธี 
   ปฏิบัติท่ีเป็นของสถานศึกษาโดยตรงในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
   และข้อท่ี 3 สถานศึกษาควรทบทวนการจัดเก็บข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระจัดกระจายตามกลุ่ม 
   งานต่าง ๆ พัฒนาให้เป็นสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM-MIS) 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
            2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไมใ่ห้ออกจากระบบการศึกษา รวมทัง้
ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ไดร้ับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
            2.4 ส่งเสรมิให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบรหิารจดัการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ี
ถูกต้อง ทันสมัย และการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรยีนมัธยมดีสีมุ่มเมือง โรงเรียนคณุภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรยีนที่สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคณุภาพ 
(Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 20 คน ใหไ้ด้รับ
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ สอดคลอ้งกับนโยบายโรงเรียนคณุภาพของชุมชน 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขอบข่าย :    
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 4 4 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

4 4 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกำหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 

4 4 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ 4 4 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 4 4 
8.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
 

4 4 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 



๕๗ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ - ค่าลงทะเบียน  24,535 

ตลอดปีการศึกษา 
 

24,535 นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
 

2. กิจกรรมการประชุมครู  ตลอดปีการศึกษา - น.ส.ปรียาดา ทองบุ 
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
   - ค่าอาหารว่าง 4,000 

พค.,ต.ค.,พย., 65 
, มี.ค. 66 

4,000 นางบรรจง  บุตรทา 

4. กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน มี.ค.66 - นางนงนุช  พระวงศ์ 
5. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส.ค.65 - นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 
6. กิจกรรมจดัทำระเบียบและข้อบังคับของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ก.ค. 65 - นางนงนุช  พระวงศ์ 
7. กิจกรรมประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา ตลอดปีการศึกษา - นายสากล  สิทธิโคตร 
8.  กิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดปีการศึกษา - นายสากล  สิทธิโคตร 
9. กิจกรรมสำมะโนนักเรียน ก.พ.-มี.ค. 66 - นางนงนุช  พระวงศ์ 
10. กิจกรรมรับนักเรียน มี.ค. 66 - นายสากล  สิทธิโคตร 

นางนงนุช  พระวงศ์ 
11. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน มิ.ย.65  - นางนงนุช  พระวงศ์ 

นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 
น.ส.เมษา  โพธ์ิสุวรรณ  

12. กิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิศุทธิ์ มณีพิสุทธิ์ 
รวม 28,535  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล 

นางมลาวัลย์  นกหงษ์     ผู้เสนอโครงการ 
นายทิพวัฒน์  ริยะ         ผู้อนุมัติโครงการ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 

 
8. โครงการ  การพัฒนาหลักสูตร  แผนงานวิชาการ   (งานวิชาการ) ด้านคุณภาพ  
หลักการและเหตุผล   
           สถานศึกษามีการจัดหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคณุภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน หลักสตูรสถานศึกษาควรมี
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและให้สอดคล้องกับหลักสตูรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2562 (ฉบับปรับปรุง)  เหมาะสมกับผู้เรียน 
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
         ตัวช้ีวัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
                    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                    2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 
                    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรยีนรู้  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
         ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง และสามารถนำประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้             
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 6 สรา้งทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง ลดอตัรา
การออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบรหิารและการจดัการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    2.1 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนน้คุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและดำเนินการ        
                         อย่างเป็นรูปธรรม (มฐ.10) 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจดัการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
                    3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม (มฐ.10)  
4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ด้านบริหารจัดการ  ข้อที่ 1 สถานศึกษาควรทบทวนกระบวนการจัดการเรยีนรู้ด้วยการพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคณุภาพโดยนำนวัตกรรม OPEN APPROACH  มาเสริมนวัตกรรม PROJECT  APPROACH ที่สถานศึกษาใช้อยู่ 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสตูรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจำเป็นในแต่ละระดบั จัดกระบวนการเรียนรูแ้บบลง
มือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดลุทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวดัและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ สถานศึกษา มีการจดั
หลักสตูร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบดา้น 

ขอบข่าย :   
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

4 4 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผู้้เรยีนเลือกเรียน
ตามความถนดั ความสามารถและความสนใจ 

4 4 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ของ
ผู้เรยีน 

4 4 

10.4 สนับสนุนให้ครจูัดกระบวนการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนได้ ลง
มือปฏิบัติจริงและสรุปความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

4 4 

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 

4 4 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รยีนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลมุถึงผู้เรยีนทุกคน 

4 4 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 



๕๙ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- ค่าถ่ายเอกสาร  1,000 

26 พ.ค. 65 
30 มิ.ย. 65 

1,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 
 
 

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น   
 

26 พ.ค. 65 
30 มิ.ย. 65 

- 

3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต  
- ค่าถ่ายเอกสาร  1,000 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 

4. กิจกรรมนิเทศภายใน ( คุณครู 13 คน) 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเลม่  1,000 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 

5. กิจกรรมนิเทศตดิตาม จาก สพป.ขอนแก่น เขต 1 
- ค่าอาหารและอาหารว่าง 2,000   

ตลอดปีการศึกษา 2,000 

5. กิจกรรมระเบียบวดัผลประเมินผลโรงเรยีนตามหลักสูตร 51 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเลม่  1,000 - แบบ ปพ.ต่าง ๆ ป.1-ม.3    
2,000 

ตลอดปีการศึกษา 3,000 

6. กิจกรรมชุมนุม 
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
ชุมนุมคุ้มครองผูบ้ริโภค ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3  

ตลอดปีการศึกษา - 

7. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ ตลอดปีการศึกษา 2,000 
รวม 10,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

นางนงนุช  พระวงศ์  ผู้เสนอโครงการ 
นายทิพวัฒน์  ริยะ    ผู้อนุมัติโครงการ 1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกจิกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 

 
9. โครงการ   ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน     (งานบริหารทั่วไป)   ด้านประสิทธิภาพ  

หลักการและเหตุผล   
1.  สนองมาตรฐานของสถานศึกษา   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
          ตัวช้ีวัดที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
2.  สนองจุดเน้นสพฐ.  ข้อ 4  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาไดร้ับการพัฒนาเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม    
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
                    2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                         4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (มฐ.11) 
4.  ตามข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3  ด้านบริหารการศึกษา  ข้อที่ 1  สถานศึกษาควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรูด้้วยการพฒันา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคณุภาพ และนำนวัตกรรม OPEN  APPROACH  มาเสริมนวตักรรม  PROJECT  APPROACH  ที่สถานศึกษาใช้อยู่  
ข้อที่ 3  สถานศึกษาควรทบทวนการจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครือ่งคอมพิวเตอร์แบบกระจัดกระจายตามกลุ่มงานต่าง ๆ พัฒนาให้เปน็
สารสนเทศเพื่อการบริหาร (MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEM-MIS) 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
            4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวตักรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ 

ขอบข่าย :   
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏบิัติการ อาคารเรยีนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การไดด้ี 
สภาพแวดล้อมรม่รื่น มีแหล่งเรยีนรู้สำหรับผูเ้รียน 

4 4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามยัและความ
ปลอดภัยของผูเ้รียน 

4 4 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้
ผู้เรยีนเรยีนรู้ได้ด้วยตนเองหรือเรยีนรู้แบบมสี่วนร่วม 

4 4 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ 
- อุปกรณท์ำความสะบาด น้ำมันตัดหญ้า คา่ซ๋อมแซมอุปกรณ์และเครือ่งตัดหญ้า 

ตลอดปีการศึกษา 50,915 นายวรัญญู  โสชาต ิ

2. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมลู
โรงเรียน เว็ปไซด์โรงเรียน 

ตลอดปีการศึกษา - นางณัฐพร  แตกหนองโน 

3. กิจกรรมรักษาความปลอดภัย (กล้องวงจรปิด 10,000)  10,000 นายวรัญญู  โสชาต ิ
  รวม 60,915  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล นายวรัญญู  โสชาติ                     ผู้เสนอโครงการ 
- แบบประเมินความพึงพอใจ  -ใช้วิธีประเมินตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 
10. โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษา  (งานวิชาการ) ด้านประสิทธิภาพ 

หลักการและเหตุผล  
        สถานศึกษามีการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีของ
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เพื่อให้ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
1.  สนองมาตรฐานของสถานศึกษา   
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 10  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและไดร้ับการรับรองจากการประเมินคณุภาพภายนอก 
ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ชนบท โรงเรียนโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล 
                    4.1 การใช้ระบบประกันคณุภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจดัการศึกษาใหด้ียิง่ขึ้น (มฐ.12)  
4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ข้อ2 สถานศึกษาควรทบทวนการออกระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เป็นของสถานศึกษาโดยตรงในฐานะที่เป็น
นิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการาควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
ข้อ 3 สถานศึกษาควรทบทวนจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระจดักระจายตามกลุ่มงานต่าง ๆ พัฒนาให้เป็นสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM-MYS) 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
              4.5 สนับสนุนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความคล่องตัวในการบรหิาร
และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.6 เพิม่ประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
 

ขอบข่าย :   
12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 4 
12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 4 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 

12.5 นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 4 

12.6 จัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4 4 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 500 

ตลอดปีการศึกษา 500 นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นายวรัญญู  โสชาต ิ

2. กิจกรรมกำหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  500 

พ.ค.65 500 นางนงนุช  พระวงศ์ 
น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 

3. กิจกรรมจัดทำระเบียบบังคับของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  50 

พ.ค.65 500 นางนงนุช  พระวงศ์ 
น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 

4. กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  500 
 
 

พ.ค.-มิ.ย. 65 500 นางนงนุช  พระวงศ์ 
น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 



๖๒ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมจัดทำแผนกลยุทธ์ 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  500 

ต.ค.65,  มี.ค.66 500 นางนงนุช  พระวงศ์ 
น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 

6. กิจกรรมประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  2,000 – ค่าแฟ้ม กระดาษปกฯ 10,000 

ต.ค.65,  มี.ค.66 15,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 

7. กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีของครู (SAR ครู) มี.ค.66 - คณะครูทุกคน 
8. กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม  1,000  

มี.ค.66 1,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 

9. กิจกรรมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
- ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม 1,000 

พฤษภาคม 65 1,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
นางบรรจง  บุตรทา 
นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 

10. กิจกรรมห้องสมุด Online  ตลอดปีการศึกษา - นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 
11. กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ เว็ปไซด์ เพจ facebook 
Line 

ตลอดปีการศึกษา - นางณัฐพร  แตกหนองโน 

รวม 19,500  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล นางนงนุช  พระวงศ์  ผู้เสนอโครงการ 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

นายทิพวัฒน์  ริยะ   ผู้อนุมัติโครงการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

 
11.  โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (งานบริหารทั่วไป) ด้านคุณภาพ 
หลักการและเหตุผล   
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรูท้ี่เอื้อต่อการเรยีนรู้  
                     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมลูสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจดัการเรียนรู้              
2. สนองจุดเน้นของ สพฐ.   ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมนิ
คุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรยีนในพื้นที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล    
3. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรยีนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
                    3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น (มฐ.13)  
4. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3  ด้านผลการจดัการศึกษา  สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้สื่อท่ีมีอยู่แล้ว  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยการจัดหาซอฟแวร์ประเภทความรู้ต่าง ๆ ที่เกีย่วข้องกับการสอบ  O-Net   มาเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเฉพาะกลุม่
สาระการเรียนรู้ทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนต่ำ  ควรมีการทบทวนความรู้  และสอนซ่อมเสรมิผูเ้รียนอยา่งต่อเนื่อง 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจทิัล 
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษามีการมีการ
สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

ขอบข่าย :   
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง 

4 4 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4 4 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา - นางณัฐพร  แตกหนองโน 
2. กิจกรรมห้องสมดุ ห้องสมดุอิเลคทรอนิกส ์ ตลอดปีการศึกษา 4,000 น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ ์
3. กิจกรรมการใช้ห้องปัญญาประดิษฐ์ ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาต ิ
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง  บุตรทา 
5. กิจกรรมเสียงตามสาย ตลอดปีการศึกษา - น.ส.รุ่งฤดี  จันดาศักดิ ์
6. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
ระดับชั้น ม.1-2 สวนสัตว์นครราชสีมา 
- ค่ารถ 20,985   
ระดับชั้น ม.3 จ.เลย -ค่ารถ 20,000 (เงินสนับสนุนฯ) 
-ค่าที่พัก 20,000 (เงินอุดหนุน) 

ก.ย 65 40,985 
(เงินสนับสนุนฯ) 

20,000  
(เงินอุดหนุน) 

 

นางนงนุช  พระวงศ์ 
และคณะ 



๖๔ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมแหล่งเรียนรู ้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-3 สวนสัตว์นครราชสีมา 
- ค่ารถ  10,000      - ค่าเครื่องดื่ม 2,028 

มิ.ย.-ก.ย 65 12,028 
(เงินสนับสนุนฯ) 

น.ส.จินตนา  ทุยบึงฉิม 
และคณะ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 สวนสัตว์นครราชสีมา 
- ค่ารถ 10,000    - ค่าเครื่องดืม่  3,280  

มิ.ย. 65 13,280 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางบรรจง  บุตรทา 
และคณะ 

8. กิจกรรมจัดปา้ยนิเทศประจำหอ้งเรียน  
- ค่ากระดาษโปสเตอร์ กระดาษสี กระดาษกาวเยื่อ และ
อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน สผีนัง (3,000*11) 

มิ.ย.65 33,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 

9. กิจกรรมชุมนุม 
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3  
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6  
ชุมนุมคุ้มครองผูบ้ริโภค ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 

ตลอดปีการศึกษา 

- 

นางนงนุช  พระวงศ์ 
นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 

10. ชมรมหุ่นยนต ์ ตลอดปีการศึกษา 5,000 นางณัฐพร  แตกหนองโน 
11. กิจกรรมทักษะอาชีพ การทอเสื่อ การทำไม้กวาดดอก
หญ้า จักสานจากตอก  

ตลอดปีการศึกษา 
50,000 

(งบเทศบาล) 

นางนงนุช  พระวงศ์ 
นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์ 

 รวม 178,293  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางพรพิศุทธิ์  มณีพิสุทธ์ิ   ผู้เสนอโครงการ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตาม
สภาพจริง 

นายทิพวัฒน์  ริยะ         ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 
12. โครงการ ผู้นำด้านหุ่นยนต์และห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (งานวิชาการ)   ด้านคุณภาพ  
      เอกลักษณ์สถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล     
           ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องรูเ้ท่าทันเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ จึงมคีวามจำเป็นที่จะตอ้งจัดการเรยีนรู้ โคด้ดิ้ง หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดษิฐ์ เพื่อให้เป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างคุม้ค่า และปลอดภัย  
1. สนองมาตรฐานด้านเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา    
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ตัวช้ีวัดที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ตัวช้ีวัดที่ 9.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและ 
ความสนใจของผู้เรียน 
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อ   3. พัฒนาคุณภาพของผูเ้รียน ใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
นำไปสู่การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2559 
มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรยีน 
                  ข้อ   3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคดิขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยดีิจทิัล 
และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ 
6.  ตามข้อเสนอแนะของ ศึกษานิเทศก์  และข้อเสนอแนะคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  ด้านการพัฒนาโรงเรียนใหเ้ป็นศูนย์
การเรยีนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชนและของสถานศึกษาอ่ืน                            

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา เอกลักษณ์และ
จุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น 

ขอบข่าย :   
13.1 จัดโครงการและกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิ เอกลักษณ์
สถานศึกษา 

4 4 

13.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ 
เอกลักษณส์ถานศึกษา 

84 85 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์   ตลอดปีการศึกษา - นางณัฐพร  แตกหนองโน 
2 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์, Coding ตลอดปีการศึกษา - นางณัฐพร  แตกหนองโน 
3. กิจกรรมนวัตกรน้อย สร้างนวัตกรรม ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาติ          
4. กิจกรรม Digital Park ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของ
ชุมชน 

ตลอดปีการศึกษา 5,000 นายวรัญญู  โสชาติ          

 รวม 5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล       นายวรัญญู  โสชาติ           ผู้เสนอโครงการ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง       นายทิพวัฒน์  ริยะ            ผู้อนุมัติโครงการ 
       

-  
 
 
 
 



๖๖ 

 
13. โครงการ  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  (งานวิชาการ) ด้านคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ถือเป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
1. สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ตัวชี้วัดท่ี 1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 5 เพิ่มศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
    ข้อ 7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านผลการจัดการศึกษา ข้อท่ี 3 สถานศึกษาควรพิจารณานำกระบวนการตลาดมา 
    พัฒนาผ้ามัดย้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสีสัน รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ การกำหนดราคา การนำสินค้าเข้า 
    ตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายตามหลักการตลาด 4 P คือ PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION  
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
            3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี
วินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขอบข่าย :    
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  4 4 
15.2 ผลการดำเนินงานพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  95 96 
15.3 จัดโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 4 4 
15.4 ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 95 96 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า   ตลอดปีการศึกษา - น.ส.จินตนา ทุยบึงฉิม  นางพิสมัย  ชุมแวงวาปี น.ส.แสงระวี ดงแสง 
กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง  บุตรทา  นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 
กิจกรรมคัดแยกขยะ ตลอดปีการศึกษา - นางสาวธนัญภรณ์  นนทสาร  
กิจกรรมปลูกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางสาวธนัญภรณ์  นนทสาร 
กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ์ 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียง ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ์ 
กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ์ 
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดปีการศึกษา - นางสาวธนัญภรณ์  นนทสาร 

รวม 1,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ 
1.แบบประเมินความพึงพอใจ               
2.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ 

วิธีการประเมินผล 
1.สังเกต  2.สัมภาษณ์   3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

นางนงนุช  พระวงศ์ ผู้เสนอโครงการ 
นายทิพวัฒน์  รยิะ  ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 
14. โครงการ  โรงเรียนสุจรติ (งานบริหารทั่วไป) ด้านคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรปูการศึกษา ถือเป็นมาตรการสำคญัในการพัฒนาและส่งเสรมิ
สถานศึกษาให้ยกระดับคณุภาพสูงขึ้น  
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
          ตัวช้ีวัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 5 เพิ่มศักยภาพนักเรยีนด้านคณิตศาสตร ์ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
    ข้อ 7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบคุลากรทางการ 
    ศึกษาได้รับการพัฒนาเตรยีมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มภีมูิคุ้มกันต่อการเปลีย่นแปลงและสงัคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านผลการจดัการศึกษา ข้อท่ี 3 สถานศึกษาควรพิจารณานำกระบวนการตลาดมา 
    พัฒนาผ้ามัดย้อม ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภณัฑด์้านสสีัน รปูแบบ บรรจภุัณฑ์ การกำหนดราคา การนำสินคา้เข้า 
    ตลาด การโฆษณา การส่งเสรมิการขายตามหลักการตลาด 4 P คือ PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION  
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
    ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
            3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี
วินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดม่ันการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบข่าย :    
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมใหผู้้เรยีนมีระเบียบ
วินัย  

4 4 

15.2 ผลการดำเนินงานพิเศษ ดา้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีระเบียบวินัย  95 96 
15.3 จัดโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 4 4 
15.4 ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 95 96 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   ตลอดปีการศึกษา 2,500 นายสากล  สิทธิโคตร  
กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง ตลอดปีการศึกษา 2,500 นายสากล  สิทธิโคตร 
กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง  บุตรทา  นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 
กิจกรรมอาสานำพาความดี ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ 
กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ 

รวม 5,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล นายสากล  สิทธิโคตร        ผู้เสนอโครงการ 

นายทิพวัฒน์  ริยะ            ผู้อนุมัติโครงการ 1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 
16. โครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น (งานวิชาการ)   ด้านคณุภาพ 
หลักการและเหตุผล   
     ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การศึกษาไม่จำกดัเฉพาะในโรงเรียน
เท่านั้น  ยังสามารถศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง เป็นแหล่งท่ีทำให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
1. สนองต่อมาตรฐานของสถานศึกษา  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  
          ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
                          2) มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คดิอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลีย่นความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
                          5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                          6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ตัวช้ีวัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคดิและปฏิบตัจิริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรยีนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 5 เพิม่ศักยภาพนักเรียนดา้นคณติศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
3. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ข้อ 1 สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้สื่อท่ีมีอยู่แล้ว ให้เกดิประสิทธิผลสูงสุด โดยการจดัหา
ซอฟแวร์ประเภทความรู้ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสอบ O-Net มาเพิม่ประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรยีน โดยเฉพาะกลุม่สาระการ
เรียนรู้ทีม่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ ควรมีการทบทวนความรู้  และสอนซ่อมเสริมผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคณุภาพ 
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มสีมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ        

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษา
มีการมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู ้

ขอบข่าย :   
16.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนและบคุลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- 4 

16.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- 84 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการทำเสื่อจากกก   ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางนงนุช  พระวงศ ์ 
2 กิจกรรมการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ตลอดปีการศึกษา 1,000 นางบรรจง  บุตรทา  
3. กิจกรรมจักสานจากตอก ตลอดปีการศึกษา 1,000 และคณะครู ชช.2, ชช.3 
4. กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น (หมอลำ) ตลอดปีการศึกษา - นางสาวจินตนา  ทยุบึงฉิมและคณะ 

 รวม 3,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล       นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย      ผู้เสนอโครงการ 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง       นายทิพวัฒน์  ริยะ              ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 
 



๖๙ 

 
17. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (งานวิชาการ)  ด้านโอกาส 

หลักการและเหตุผล  กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  และจากข้อมูลในแบบประเมิน
การดำเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรยีน  ทำให้ทราบผลการดำเนินงานของโรงเรยีนในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  ซึ่งมีทั้งจุดแข็งที่ช่วย
สนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิผล  และมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข   เพื่อให้การทำงานมีความเข้มแข็งขึ้น  อีกทั้งการสำรวจความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทำให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงาน       
1. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
          ตัวชี้วัดท่ี 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
                     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                     2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
                     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านการบริหารจัดการศึกษา ข้อท่ี 2 สถานศึกษาควรทบทวนการออกระเบียบวิธี 
   ปฏิบัติท่ีเป็นของสถานศึกษาโดยตรงในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคลเพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
   และข้อท่ี 3 สถานศึกษาควรทบทวนการจัดเก็บข้อมูลท่ีจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระจัดกระจายตามกลุ่ม 
   งานต่าง ๆ พัฒนาให้เป็นสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM-MIS) 
4. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
            2.3 พัฒนาระบบดูแลชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อป้องกันไมใ่ห้ออกจากระบบการศึกษา รวมทัง้
ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ไดร้ับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
            2.4 ส่งเสรมิให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบรหิารจดัการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง 
ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
             4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดสีี่มุมเมือง โรงเรยีนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถดำรงอยูไ่ด้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบรบิทของพื้นที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 20 คน ใหไ้ด้รับ
การศึกษาอย่างมีคณุภาพ สอดคลอ้งกับนโยบายโรงเรียนคณุภาพของชุมชน 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เด็กได้รบัโอกาส
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อให้การทำงานมีความเขม้แข็งขึ้น   

ขอบข่าย :    
16.1 มีการวิเคราะหผ์ู้เรยีนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

86 87 

16.2 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปญัหาให้แกผู่้เรยีนทั้ง
ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

86 87 

16.3 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

86 87 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรยีน  ตลอดปีการศึกษา - นางสาวจนิตนา  ทยุบึงฉมิ   

2. กิจกรรมแนะแนว  ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ ์

3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียน
รวมและจัดทำแผน IEP 

มิ.ย.65 
 

4,000 
 

นายวรัญญ ู โสชาต ิ
 
 



๗๐ 

 
 

กิจกรรม 
 

ช่วงเวลาดำเนินงาน 
 

งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมประชุมพัฒนาการทำวิจัยในช้ันเรียน และประชุมสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  PA 

ต.ค.65 และ  
มี.ค.66 

1,000 นางนงนุช  พระวงศ ์

5. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรวมและจัดทำแผน IEP ตลอดปีการศึกษา 1,000 นายวรัญญ ู โสชาต ิ

รวม  6,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม      ผู้เสนอโครงการ 

นายทิพวัฒน์  ริยะ               ผู้อนุมัติโครงการ 1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สมัภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 
18. โครงการ ยิ้มง่าย ไหว้สวย  (งานบริหารทั่วไป)  ด้านคุณภาพ  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล     
           มารยาทไทยถือเป็นเอกลกัษณ์ของชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกประการหนึ่งควบคู่กับสังคมไทยตลอดมา และผู้ทีม่ีมารยาท
ยอ่มอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขซึ่งในปัจจุบันเยาวชนในสังคมไทยส่วนมากมีพฤติกรรมท่ีไมเ่หมาะสม เช่น มีกริยามารยาทท่ีไม่สภุาพ 
ไม่ว่าจะเป็นการยืน การเดิน การนั่ง การแสดงความเคารพหรือการไหว้ การรับของและการส่งของต่อผู้อาวุโส เป็นต้น ดังนั้นเพื่อเป็น
การสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามทีส่บืทอดและปฏิบัติกันมาแต่โบราณให้คงอยู่ ปลูกฝังมารยาทท่ีดีเพื่อให้นักเรียนฝึกปฏิบตัิได้อย่างถูกต้อง
และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและเป็นเรื่องที่ดีท่ีจะได้ปลูกฝังในเด็กให้มีความรัก ให้เข้าใจในศิลปะ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของไทยเพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป  
1. สนองมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศกึษา   มาตรฐานท่ี 14   การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย  ตามวิสยัทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น     
2. สนองมาตรฐานของสถานศกึษา  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
    ตัวช้ีวัดที่ 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
3.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคณุภาพภายในท่ีเข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรยีนในพื้นที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล    
4.  ตามข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของ
สถานศึกษาโดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
5. นโยบาย สพฐ. ปีงบประมาณ 2564-2565  
   ข้อ 3 ด้านคณุภาพ 
          3.1 ส่งเสริมการจัดการศกึษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง            
           

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
 

ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564  

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นท่ีกำหนดขึ้น 

ขอบข่าย :   
14.3 จัดโครงการและกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิอัตลักษณ์
สถานศึกษา (ยิ้มง่าย ไหว้สวย) 

4 4 

14.4 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกจิกรรมเพื่อ
ส่งเสริมอัตลักษณส์ถานศึกษา (ยิ้มง่าย ไหว้สวย) 

81 82 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันไหวค้ร ู   ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธ์ และคณะ 

2 กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธ์ และคณะ 

3. กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ก.ค..2565 1,000 นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธ์ และคณะ 

4. ค่ายคณุธรรม มิ.ย.2565 - นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธ์ และคณะ 

 รวม 1,000 นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธ์ และคณะ 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางพรพิสุทธ์ิ  มณีพิศุทธิ์          ผู้เสนอโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้วิธีการประเมินตาม

สภาพจริง 
นายทิพวัฒน์  ริยะ                  ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 



๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๓ 

 
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 
          ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564 จากรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน  
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2564 

 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 
 1.๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
             ๑) ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
                      ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
     (๑) วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรปฏิรูปการ
เรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมสะเต็มศึกษา  ส่งผลให้เกิดวิธีการพัฒนาด้านต่างๆของเด็ก ดังนี้ 
               พัฒนาการด้านร่างกาย    โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีกระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย 
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็ก
ได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจำทุกวัน
อย่างสม่ำเสมอ มีการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง มีกิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย ก่อนเข้าเรียนทุกวัน  จัดหา 
อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ไม่มีจุดที่เป็นอันตราย มีกฎ กติกา 
ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน 
โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนได้ใน มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย
ให้กับเด็ก และส่งเสริมสุขภาพในการดูแลส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬา
ตามความสามารถ สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายใน มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอก   

                พัฒนาการด้านอารมณ์   ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอา
สิ่งของ ของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน มีความมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียนได้วาดภาพ ระบายสี เพื่อสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ทำกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ดำเนินการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอนแบบมอนเตสซอรี  และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็กได้แสดงออกตามศักยภาพของตน   

 พัฒนาการด้านสังคม ส่งเสริมให้เด็ก  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่   มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
สามารถรับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด   ทั้งภายใน
และนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปันเพ่ือนในห้องเรียน ทำงานร่วมกับ
เพ่ือนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ของตน  และของ
ส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม  



๗๔ 

 
              พัฒนาการด้านสติปัญญา   โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย  อย่างต่อเนื่อง การ
จัดการสอนแบบโครงงานตามแนวทางการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ทำให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต 
ความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพื่อการเรียนรู้   โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาคำตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะทางภาษา มี
นิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและเพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและนำกิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง เข้ามาปูพ้ืนฐานทักษะการการคิดแก้ปัญหา  การคิดเชิง
เหตุผล  การคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน  สามารถเชื่อมโยงเข้ากับชีวิตประจำวันและสื่อสารได้อย่างมีความหมาย จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด ๑๙     
 

  (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
 1.๒.๑  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก (ตามแบบประเมิน ๔ ด้าน) 
             ๑)  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
                   ๑.๑)  เด็กร้อยละ ๘๖.๖๖  มีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและตามเป้าหมายของ
โรงเรียน 
                         ๑.๒)  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔  มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดีตามเป้าหมายของโรงเรียน 
                   ๑.๓)  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ เลน่ทำกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยทั้งตัวเองและผู้อื่น 
                   ๑.๔)  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
ดี 
            ๒)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
                  ๒.๑) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑ สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสม
ตามวัย 
                      ๒.๒) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

        ๒.๓) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง เคลื่อนไหวประกอบเพลงจังหวะและ 
ดนตรีได้ 
           ๒.๔) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  มีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน 
           ๒.๕) เด็กร้อยละ ๙๘.๔๑  สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จได้ด้วยตนเองสังเกตได้จากการ
กล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว  อดทนและรอคอย รู้จักหน้าที่รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอก
ห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
       ๓)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
            ๓.๑)  เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมาะสม 
            ๓.๒) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ มีวินัยในตัวเอง เกบ็ของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
            ๓.๓) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ ใช้สิ่งของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
            ๓.๔) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถดูแลรักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและทิ้งขยะได้ถูกที่ 
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            ๓.๕) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
            ๓.๖) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถเล่นหรือทำงานร่วมมือกับเพื่อนได้ 

๓.๗) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตาม 
สถานการณ์ 
            ๓.๘) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 
            ๓.๙) เด็กร้อยละ ๙๔.๔๔ สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้นำและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์                 
สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและส่วนรวม 
รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
       ๔) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
             ๔.๑) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖  สามารถฟังและสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้ 
            ๔.๒) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖ สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จำแนก จัดกลุ่ม เรียงลำดับเหตุการณ์ได้ 
             ๔.๓) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖ สามารถอธิบาย เชื่อมโยงสาเหตุ และผลที่เกิดขึ้นในสถานการณ์หรือการกรำ
ทำได้ 
            ๔.๔) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖ สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
            ๔.๕) เด็กร้อยละ ๙๖.๕๖  สามารถค้นหาคำตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการที่หลากหลายด้วยตนเอง 
        (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

 ๓.๑  จุดเด่น 
  ๑.  เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ สามารถดูแลสุขภาพและ
หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 

๒.  เด็กมีอารมณ์ที่แจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม  และมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
๓.  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ 

พึงประสงค์ มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
๔.  เด็กมีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  พร้อมทั้งมีสติปัญญา 

เรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจำวันเป็นอย่างดี 
๕.  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการทำงานเป็นผู้นำทางวิชาการ  ในสถานศึกษาจัดโครงสร้าง 

การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
๖.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความศรัทธา เชื่อมั่นในครูและสถานศึกษา  ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหาร 

จัดการการจัดประสบการณ์เด็กระบบปฐมวัยเป็นอย่างดี 
๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา    

๑.  ส่งเสริมเด็กให้มีเจคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม  
กับวัย 
           ๒.  ส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
            ๓.  ส่งเสริมและพัฒนา การปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ
ก่อนออกจากห้องน้ำ ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้เป็นนิสัย 
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 ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 

๑.   ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์แบบ  Mind  Mapping  เพ่ือให้เด็กได้ 
ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
            ๒.  ควรส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด 
ความคิดรวบยอดเพ่ิมมากขึ้น 
           ๓.  ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์
และอ่ืนๆ 
           ๔. ควรส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่หลากหลาย 
 

 ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
  1) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

๒)   โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 
๓)   โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
๔)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  
๕)  โครงการจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี 
๖)  กิจกรรมสะเต็มศึกษา  / กิจกรรมอันปลั๊กโค้ดดิ้ง 

 1.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
          (๑) วิธีการพัฒนา  

  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่สำคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับปฐมวัยได้แก่  การพัฒนา
วิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็กทุกด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ให้มีศักยภาพ  สำหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดย
ให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพ 
    โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอำนวยความ
สะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้  เช่น  จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพ่ือให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  
เครื่องนอน  เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือ
ที่จำเป็นต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ำ  เล่นทราย  ที่
เหมาะสมปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อมอุปกรณ์ที่
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จำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัด
ประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ คือมีครูประจำการที่
จบการศึกษาปฐมวัย   และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องrพัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัย
ทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการ
สังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง
ความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้
ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อ
เทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด  มีการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด
อย่างต่อเนื่อง 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

    ๑)  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
               ๒)  โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับชั้นเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
               ๓) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ของครูและบุคลากร 
               ๔) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม  การจัดหา/จัดทำเครื่องเล่นสนามและสื่อเพ่ือการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 
              ๕) โรงเรียนให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

   ๖) โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
              ๗)  ครูแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
              ๘)  รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี    

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
๓.๑  จุดเด่น 

 ๑.  ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตาม



๗๘ 

 
บทบาท 
          ๒.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์  
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้าน  ซึ่งมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่น 
         ๓.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 
          ๔. ผู้บริหารเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี  โรงเรียนจัดสิง่อำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี อุปกรณ์เพ่ือ 
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
         ๕. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้านพร้อมทั้งจัดสภาพแวดล้อม 

และสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง       
           ๒.  ผลการประเมินตนเองไม่ได้นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ทุกปีการศึกษา 
           ๓. กำหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน   
 ๓.๓ ข้อเสนอแนะ 

๑.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาสื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กให้ 
เหมาะสมและเพียงพอ       
           ๒.  ควรมีการนำผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
  ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 

  ๑)  โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย       
       ๒) โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
 1.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
         (๑) วิธีการพัฒนา   
           จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความสำคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้านทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม  ในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้คำว่า  เก่ง  ดี  มีสุข 
ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการ
พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
หลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การ



๗๙ 

 
เรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็ก
เคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอ
คอยกล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม  ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ มี
วินัย  เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะ ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ
ความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  
การแบ่งปัน การรอคอย เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟ้ือต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 

 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน  การประเมินพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจำวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น 
การสังเกต  การสอบถาม  การสำรวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้นำ
ผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาครูอย่าง
เพียงพอและทั่วถึงมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และอัต
ลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนดมีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่งรายงาน               ผล
การประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
            (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 

  ๑)  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เช่น มุมประสบการณ์  
โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
            ๒)  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือทำในกิจวัตรประจำวัน 
อย่างมีความสุขตามแบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
            ๓)  ครูจัดบรรยากาศในและนอกชั้นเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  มีบรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   
            ๔)  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย ตามแฟ้มสะสมผลงานเด็ก   โดย
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก       

(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
 ๓.๑  จุดเด่น 

 ๑.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์  ทำให้เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 

๒.  ครูจัดทำแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด 



๘๐ 

 
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนสอดคล้องกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก  ซึ่งได้เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
  ๓.  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของ
เด็กแก่ผู้ปกครอง 
  ๔.  ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง มีบรรยากาศ สภาพ
ห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
๑.  การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย  

และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๒.  การผลิตสื่อที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
๓.  การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 ๓.๓  ข้อเสนอแนะ 
              ๑.  ควรมีการพัฒนาครูเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 
และมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
            ๒. ควรมีการผลิตสือ่ที่หลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 
            ๓.  ควรมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
 ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 

1. โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มี
ข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.1.1 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
                    ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 

             (๑) วิธีการพัฒนา 
   โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 

ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้กระบวนการ
คิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดโดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ตั้งแต่ระดับชั้น ป.๑ พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการนำเทคนิควิธีสอนให้ตรง
ตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  ได้แก่  ห้องสมุด  
ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์   ครูในสายชั้นเดียวกันร่วมกันกำหนดแผนการจัดการเรียนรู้   การวัด
และประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้คำถามเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในด้านผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับชั้น  สามารถเขียนสื่อสารได้ดี  
รู้จักการวางแผนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และแสดงความคิดเห็นหรือ
วิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ 
จำแนกแยกแยะได้ว่าสิ่งไหนดี สำคัญ จำเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันสื่อและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสิ่งเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารที่สะอาดและมีประโยชน์  รักการออกกำลังกาย 
นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของสถานศึกษาของสังคม มี
ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  ทั้งนี้มีผลการดำเนินงาน
เชิงประจักษ์จากการจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

๑. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมอาหารเสริมนม                 - กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน                    - กิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธง 
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

๒. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา                          - กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา                        - กิจกรรมค่ายคณุธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ         - กิจกรรมวันไหว้ครู/วันแม่ 
- กิจกรรมวันเด็ก                                - กิจกรรมออมทรัพย์ 
- กิจกรรมสหกรณ์                    - กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย                     - กิจกรรมระเบียบแถว 

                               - กิจกรรมกีฬาสีภายใน   - กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 
๓. โครงการส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ 

- กิจกรรมห้องสมุด                             - กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมอ่านออกเขียนได้                   - กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
- กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น                   - กิจกรรมค่าย ICT 
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- กิจกรรมวันสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ                 - กิจกรรมวันอาเซียน 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์                        - กิจกรรมวันคริสมาสต์ 

๔. โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 
- กิจกรรมสรุปความรู้สู่แผนผังความคิด 
- กิจกรรมสร้างสรรค์จากงานศิลป์ 
- กิจกรรมสร้างนักอ่าน ปั้นนักคิด 
- กิจกรรมสุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด พิชิตการอ่าน 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 

๕. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 
- กิจกรรมจัดทำข้อสอบ O-net NT Las Pisa Pre-O-net ทุกกลุ่มสาระ 
  การเรียนรู้ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ                               
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ หุ่นยนต์ ศิลปะ กีฬา 

๖. โครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 
- กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์, Coding 
- กิจกรรมนวัตกรน้อย สร้างนวัตกรรม 
- กิจกรรม Digital Park ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชน 

๗. โครงการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
- กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมปลูกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง 
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียง 
- กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

๘. โครงการโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง 
- กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
- กิจกรรมอาสานำพาความดี 
- กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 
 

                 โรงเรียนได้มีการดำเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุ ณธรรม จริยธรรม  
ค่านิยมที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ได้แก่  กิจกรรมค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับชั้น  จัดกิจกรรมการพัฒนาให้
เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มีระบบการ
แนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการเรียนรู้ใน
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โลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะนักเรียนปลอดโรค  โครงการวัน
สำคัญต่างๆ เช่น  วันสำคัญทางศาสนา  วันแม่  วันพ่อ  กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน  กิจกรรมพ่ีนำ น้องตามงดงามด้วย
ระเบียบวินัย  กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน  กิจกรรมทำดีมีคุณค่า เป็นต้น  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ด้วยการแต่งกายผ้าพื้นเมืองในวันศุกร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือ
ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน  รวมทั้งปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เสียสละเพื่อส่วนรวม อีก
ทั้งยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดูแลและรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยโรงเรียนได้ดำเนิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โครงการโรงเรียนสีขาว  โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  
โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดให้โทษ  หลีกเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ไม่เพิกเฉยต่อการกระทำสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
                นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ ที่มุ่งส่งเสริมคุณภาพ 
ผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน โครงการที่ส่งเสริมจุดเน้นและอัตลักษณ์ของผู้ เรียนที่
โรงเรียนกำหนดไว้คือ“ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ” โดยจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้  
๑. กิจกรรมอนุรักษ์ไทย  ๒.กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวยและกิจกรรมการประกวดนักเรียนไหว้สวย  ทำให้นักเรียนมีความ
สุภาพ  อ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาเยือนและบุคคลทั่วไป และนอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดทำโครงการที่ส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษาที่กำหนดไว้คือ“ผู้นำด้านหุ่นยนต์”ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและ โครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิ ษฐ์  ซึ่งมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความเป็นผู้นำด้านหุ่นยนต์ ดังนี้ ๑.กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์  ๒.กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ 
หุ่นยนต์ ศิลปะ กีฬา และ ๓.กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์, Coding ๔. กิจกรรมนวัตกรน้อย  ๕.กิจกรรม Digital 
Park ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชน โดยผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมีค่า
ความสำเร็จอยู่ที่ ร้อยละ ๙๐โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนร้อยละ  ๘๐ 
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนร้อยละ  ๗๕และ โครงการ
ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนร้อยละ  ๘๕ 

ทั้งนี้โรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี 
คุณภาพตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาและตรงตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนตลอดปี ๒๕๖๔ ไป
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองได้ทราบ ผ่านการจัดงาน OPEN HOUSE ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๔ และยังมีการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมระหว่างปีการศึกษาผ่าน www.facebook.com/โรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย          
   (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
                  ๒.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
2) นักเรียนร้อยละ ๘๙ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) นักเรียนร้อยละ ๘๕ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 

4) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

5) นักเรียนร้อยละ ๘๗ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

6) นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

         ๒.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) นักเรียนร้อยละ ๙๕ การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 
2) นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) นักเรียนร้อยละ ๙๐ การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

http://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
http://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย


๘๔ 

 
4) นักเรียนร้อยละ ๙๕ มีสุขภาวะที่ดีทางสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

   
(๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 

      ๓.๑ จุดเด่น 
1. ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 

2. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพ้ืนฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
ต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 

4. ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางการและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ และ
มีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

5. ผู้เรียนมีความสุภาพ  อ่อนน้อม  มีเมตตามีจิตอาสา  มีระเบียบวินัย  จนเป็นเอกลักษณ์
ของสถานศึกษา  เป็นที่ยอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา 
มารยาทของสังคม  ได้แก่  กิจกรรมพ่ีนำน้องตามงดงามด้วยระเบียบวินัย 

6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจิตอาสา 

7. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 

8. ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 
 

               ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
1. การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2. พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
3. การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพ

เป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 
 
๓.๓ ข้อเสนอแนะ 

1. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทางการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนา เรื่องทักษะการคิดสร้างสรรค์จินตนาการ เพ่ือให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานอย่างมี
คุณภาพ 

2. การเรียนการสอนต้องมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลอ้งกับสื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาให้มากข้ึน มีการวัดและการประเมินที่หลากหลายในการประเมิน
ตามสภาพจริง 

3. ควรส่งเสริมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
4. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาให้มีผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ โดยการปลูกฝังนิสัยการรักการอ่านให้เกิดกับผู้เรียน 
                ๓.๔ แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

1. จัดให้มีการพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์  คิดอย่างเป็นระบบให้
ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 256๕ 

2. จัดให้มีการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านโค้ดดิ้ง(coding) ให้กับผู้เรียน
ตามจุดประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรหุ่นยนต์ 

3. จัดหาสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 



๘๕ 

 
4. เร่งพัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนเพื่อให้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น

โดยจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการ   
กิจกรรมติวเตอร์  การจัดทำแบบทดสอบเพ่ือวัดคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

5. จัดประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนเพ่ือประสานความร่วมมือและหาแนวทางร่วมกันในการ
แก้ไขปัญหานำไปสู่การพัฒนาผู้เรียน 

6. จัดทำคู่มือการประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 
 ๒.๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
  ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์  
      (๑) วิธีการพัฒนา 
 

                    ภายใต้การนำของท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และชัดเจน ผู้บริหารได้กำหนดให้มีการประชุมของคณะครูได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม นโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย  ปรับวิสัยทัศน์ 
กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพผู ้เร ียน   และได้นำเสนอแก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยมีวิสัยทัศน์ (VISION) ดังนี้ “ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มี
ความฉลาดทางดีจิทัล มีจิตสำนึกอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข  ”ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน“ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ”และเอกลักษณ์สถานศึกษา“ผู้นำด้านหุ่นยนต์”  มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการตามบริบทของท้องถิ่น 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้  มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรหุ่นยนต์และหลักสูตรท้องถิ่นในทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งเสริมการ
ดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาที่สอน และ
ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื ่อพัฒนางานในหน้าที ่อย่างต่อเนื ่อง  ส่งเสริมให้คณะครูศึกษาดูงานเพื ่อเพ่ิม
ประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน  สร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันสำคัญต่างๆตาม
ความเหมาะสม  และจัดให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์  เพ่ือ
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  สำหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและ
ทันสมัย  โรงเรียนได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทั้งในรูปของเอกสาร  คอมพิวเตอร์  และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์  ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้น่าอยู่   น่าใช้ มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษาทำให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนที่มั่นคง  มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เรียนพอเพียง อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี สะอาด ร่มรื่น และมีความปลอดภัย 
                    ในส่วนของรายงานการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนได้มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการดำเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษาที่
ชัดเจน  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดทำแผนการตรวจติดตาม กำหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจน และดำเนินการตรวจติดตามโดยมีการตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  และติดตาม



๘๖ 

 
ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
ลงนามรับรองรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  นำปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจติ ดตามเข้า
ประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละ  ๑  ครั้งโดยตลอดปีการศึกษาได้ดำเนินการโครงการ
ดังต่อไปนี้ 
                       ๑. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารฯ 
                             -กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาฯ 
                             -กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 
                             -กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
                             -กิจกรรมการประชุมบุคลากรทางการศึกษา 
                             -กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
                             -กิจกรรมสร้างเสริมรักการอ่าน                

        -กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
                      ๒. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
                              - ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์) 
                              - จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์) 
                              - จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
                              - ประกันคุณภาพภายใน 
                              - รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 

           ๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                              - กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู 

 สู่มืออาชีพ 
                              - กิจกรรมการประชุมครู 
                              - กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
                              - กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
                      ๔. โครงการการพัฒนาหลักสูตร 
                              - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                              - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
                              - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต 
                              - กิจกรรมนิเทศภายใน 
                              - กิจกรรมระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนตามหลักสูตร ๕๑ 
                              - กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 
                              - กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
                              - กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ 
                      ๕.  เป็นโรงเรียนในโครงการพิเศษ  
                               - โรงเรียนประชารัฐ                                                

- โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
    - โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง        

- โครงการโรงเรียนสีขาว                   
- โครงการโรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- โครงการโรงเรียนสานอนาคตการศึกษา Connext ED 



๘๗ 

 
- โครงการกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  
- โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (ซีพีออลล์) 
- โครงการสร้างจิตสำนึกความรู้ในการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย กับ TSC ชวนเด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก 
- โครงการโรงเรียน Eco School 

                  (๒) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
                           ๒.๑ ผูบ้ริหารมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 
        ๒.๒  ผู้บรหิารมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
        ๒.๓  ผู้บรหิารดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
       ๒.๔  ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
       ๒.๕  ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                          ๒.๖  ผูบ้ริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
                (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
          ๓.๑ จุดเดน่                 

1. ผู้บริหารมีความตั้งใจ  มุ่งมั่น  และมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน  บริหารและการ
จัดการอย่างเป็นระบบ   สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงาน 

2. ผู้บริหารได้ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล การดำเนินงานและจัดทำรายงาน 
ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือใช้เป็น
ฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้บริหาร  ได้บริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหาร ๔ ฝ่ายงาน ได้ยึดวัตถุประสงค์และมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ โดยใช้แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ แผนประกันภายในบันทึกการดำเนินงานและรายงานการประเมิน
ตนเองเป็นเครื่องมือ 

4. ครูทุกคนได้รับการพัฒนาในวิชาชีพในสาระการเรียนรู้ที่สอนของหน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้นทุกคนได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปี ผู้บริหารมีการ
บริหารโดยใช้แผนปฏิบัติงานเป็นแนวทางดำเนินการ 

               ๓.๒ จุดที่ควรพัฒนา 
1. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ  

Professional  Learning  Community  (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วม 

2. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป    

 
๓.๓ ข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนควรขอความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า เพ่ือระดมทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการศึกษาของบุตร
หลานในชุมชน 
 
 



๘๘ 

 
   ๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 

1. จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วย
กระบวนการ  Professional  Learning  Community  (PLC) และเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้าน
เทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง และการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

3. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ งาน
บริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการกำหนด
แผนพัฒนางานแต่ละฝ่าย เช่น การให้ความเห็นชอบ การให้คำแนะนำ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของบุตรหลานตนเองต่อไป 

 
          ๒.๑.๓ มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
        ๑) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  
        ๒) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ 
              (๑) วิธีการพัฒนา 
 

                       โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
โดยการดำเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
ศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐)  เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการ
สอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิด
คำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ในการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning การจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการ  นอกจากนั้นยังพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ ในการนำเสนอเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของ
ผู้เรียน ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีสื่อแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด ห้อง ICT ห้อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคน 
                   โรงเรียนได้ดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพโดยการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  เช่น การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  เพื ่อให้ผู ้เรียนแสวงหาความรู ้ในการพัฒนาตนเองด้าน
การศึกษาอาชีพ  ทักษะชีวิตและสังคม  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ ครูจัด
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น 
ได้แก่  การแข่งขันทักษะทางวิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้  มีทักษะทางวิชาการที่หลากหลาย
และได้แสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการตามศักยภาพครูได้ส่ งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน  และแสวงหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อม สื่อการสอน ที่เอ้ืออำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 
                   นอกจากนี้โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามสาระวิชาต่าง ๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น ได้แก่ หมู่บ้านหนองแสงและหมู่บ้านโคกน้อย วัดทั้ง ๓ วัด ใน



๘๙ 

 
เขตบริการของโรงเรียนคือวัดป่าศรีบูรภา  วัดดอนแก้ว  วัดสว่างโพธิ์ชัย  มีทะเบียนภูมิ ปัญญาท้องถิ่น  นำวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณศิลป์  ศิลปะพื้นบ้าน และด้าน
ทักษะอาชีพ ผู้เรียนได้เรียนรู้ชื่นชมและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและท้องถิ่นของตนจัดห้องให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล 
มุมหนังสือตะกร้าความรู้ภายในห้องเรียน สร้างห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และความรู้ด้านเทคโนโลยี  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูและผู้ปกครองในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองด้านการพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาพัฒนาสู่มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ชิ้นงาน ได้แก่ ทุกระดับชั้นจัดทำหน่วยการเรียนการสอน
วิชาวิทยาการหุ่นยนต์  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม และปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่ว ย 
กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น 
จัดการเรียนรู้โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่างๆ ทั้งภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน และได้รับการตรวจให้คำแนะนำ
โดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ทั้งนี้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญดังนี้ 
                           ๑. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

          - กิจกรรมสภานักเรียน 
          - กิจกรรมจิตอาสา 
          - กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
     ๒. โครงการส่งเสริมพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          - กิจกรรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดทำแผน ID plan และ PLC  
          - กิจกรรมพัฒนาครูเรื่องการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
          - กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
          - กิจกรรมประชุมพัฒนาการทำวิจัยในชั้นเรียน 
          - กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา  
          - ทัศนศึกษาและดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          - กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                 ๓. โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมห้องคอมพิวเตอร์                          - กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมห้องปัญญาประดิษฐ์                      - กิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน 
- กิจกรรมเสียงตามสาย                              - กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดทำป้ายนิเทศในห้องเรียน             - กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 

                  ๔. โครงการการพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนตามหลักสูตร ๕๑ 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 



๙๐ 

 
- กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ 

                   (๒)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน 
                        ๒.๑  ครรู้อยละ ๙๕ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 
              ๒.๒  ครูร้อยละ ๙๐ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
              ๒.๓  ครูร้อยละ ๙๐ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
              ๒.๔  ครูร้อยละ ๙๕ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                       ๒.๕  ครูร้อยละ ๙๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
                   (๓) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
                ๓.๑ จุดเด่น 

1. มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา 

2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. มีการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ

ประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

5. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 
6. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

 ๓.๒  จุดที่ควรพัฒนา 
1. ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอน

สามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนนำข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 

 
๓.๓ ข้อเสนอแนะ 

                       ครูควรบันทึกข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาวิธีการสอน และการพัฒนาสื่อ ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่มีประโยชน์นำไปสู่การวิจัยในชั้นเรียน   และทำบันทึกหลังสอนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลจากการ
ทำบันทึกหลังการสอนมาปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนต่อไป 

 
๓.๔  แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
      โรงเรียนนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ไปเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผน

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๗๕ ตามประเด็นสำคัญต่อไปนี้ 
1. โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดทำเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบ

มาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนนำไปใช้พัฒนาตนเอง 



๙๑ 

 
3. ปรับปรุงโครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมนักเรียนทุกคน ให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี 

และใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้อย่างฉลาด 
 
2.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  

         2.1  สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ...3... จาก สมศ. เมื่อวันที่  19  ถึง  21 เดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประเมินมาตรฐานการศึกษา ผู้เข้า
ประเมิน จำนวน 3 คน มีผลการประเมินดังนี้  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

รับรอง/ 
ไม่รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตบช.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.3  เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 4.00 ด ี รับรอง 
ตบช.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปญัญาสมวัย 8.50 ด ี รับรอง 
ตบช.5  เด็กมคีวามพร้อมศึกษาตอ่ในข้ันต่อไป 9.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.6  ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์เรยีนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 33.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.7  ประสิทธิภาพของการบรหิารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 13.50 ดีมาก รับรอง 
ตบช.8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 4.97 ดีมาก รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตบช.9  ผลการพัฒนาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

2.50 ดีมาก รับรอง 

ตบช.10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเดน่ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณข์องสถานศกึษา 2.50 ดีมาก รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตบช.11  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 2.00 ด ี รับรอง 
ตบช.12  ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทีส่อดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.00 ด ี รับรอง 

คะแนนรวม 91.97 ดีมาก รับรอง 

 ข้อเสนอแนะของสมศ. 
ด้านผู้เรียน  

   1) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกสมาธิในการเรียนรู้มีสมาธิในการเล่นโดยฝึกให้เด็ก สงบนิ่ง ก่อนทำกิจกรรม
เป็นการเตรียมความพร้อมหรือฝึกให้เด็กได้นั่งสมาธิก่อนทำกิจกรรมต่อไป ฝึกกิจกรรมให้เด็กรู้จักรอคอย โดยครูควรเน้น
ย้ำกันที่เด็กจะปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องใช้เวลาในการรอคอย เช่น การซื้อขนมในเวลาพักกลางวันเป็นต้น 
   2) เด็กควรได้รับการฝึกให้มีการแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรมรับฟังความเห็นของเพ่ือนในการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ หรือให้เด็กได้เล่าเรื่องที่ตนพบและเปิดโอกาสให้มีการซักถาม หรือบันทึกคำพูดเด็กจากผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีเด็กทำโดยครูฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ 

  ด้านครู  
ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ และจัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ โดยจัดเด็ก 

เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เช่น แบ่งกลุ่มเด็กทำโครงงาน ให้เด็กได้ทดลอง ตั้งคำถาม และลองผิดลองถูกด้วยตนเองเป็น
ต้น ครูควรตั้งคำถามให้เด็กได้คิดใช้คำถามปลายเปิดเพื่อให้เด็กใช้ความคิดอิสระและครูควรถามให้เด็กได้คิดต่อไป จัด
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กิจกรรมให้เด็กสำรวจธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เด็กได้นำเสนอสิ่งที่พบเห็น หรือสิ่งที่ประทับใจ และเปิดโอกาสให้เด็กได้
ซักถามปัญหา หรือตั้งคำถาม ปัญหาที่เด็กพบและนำเสนอครูควรบันทึกให้ทุกปัญหา เพื่อหาข้อสรุปร่วมบันทึก และเก็บ
ไว้เพ่ือพัฒนาต่อไป 
 

  ด้านผู้บริหาร  
   1) สถานศึกษาควรจัดหาอัตรากำลังครูปฐมวัยเพ่ิมข้ึนให้มีอัตราส่วนตามเกณฑ์ท่ีกำหนด และส่งครูเข้า
รับการฝึกฝนทักษะในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน วางแผนพัฒนาการจุดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ให้มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 ตรม./คน พัฒนาห้องสมุดที่อยู่ใกล้ห้องเรียนระดับปฐมวัย ให้เป็นที่พัก
คอยสำหรับผู้ปกครองที่มารอรับเด็ก พร้อมจัดมุมเรียนรู้และอินเทอร์เน็ตไว้บริการ 
   2) สถานศึกษาควรวางแผนกำหนดครูทำการสอนในระดับปฐมวัยให้ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และ
จำนวนเด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนการกำหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในเด็กเป็นประจำทุกปี และมีคู่มือ
การปฏิบัติเพ่ือให้ครูและผู้ปกครองได้ปฏิบัติตาม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับ 
คุณภาพ 

รับรอง/ 
ไม่รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้พืน้ฐาน    
ตบช.1 ผู้เรียนมสีุขภาพกายและสขุภาพจิตที่ด ี 8.34 ด ี รับรอง 
ตบช.2 ผู้เรียนมคีุณธรรม จริยธรรมและคา่นิยมที่พึงประสงค ์ 9.28 ดีมาก รับรอง 
ตบช.3 ผู้เรียนมคีวามใฝรู่้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 8.58 ด ี รับรอง 
ตบช.4 ผู้เรียนคดิเป็นทำเป็น 9.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.5 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 9.59 พอใช้ รับรอง 
ตบช.6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 9.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 4.97 ดีมาก รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ ์    
ตบช.9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจดัตั้ง
สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

ตบช.10 ผลการพัฒนาตามจุดเนน้และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 ดีมาก รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม    
ตบช.11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสรมิบทบาทของสถานศึกษา 4.00 ด ี รับรอง 
ตบช.12 ผลการส่งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน  และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

4.00 ด ี รับรอง 

คะแนนรวม 81.76 ดี รับรอง 

 ข้อเสนอแนะของสมศ. 
ด้านผู้เรียน  

   1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ และวิเคราะห์ ปัญหาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการสอบ O-NET ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรร่วมกันวางแผนด้วยการวิเคราะห์ปัญหา
การวัดประเมินผลของสถานศึกษาและการสอน O-NET โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระมา
ประกอบการวิเคราะห์ดำเนินการแล้วนำผลมาดำเนินการสรุปผลเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น รวมทั้งการนำผลการจัด
กิจกรรมของครู มาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามศักยภาพและพ้ืนฐานความรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสม วางแผนในการ
ดำเนินการ แก้ไขอย่างเป็นระบบ แต่งตั้งกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและกวดขัน
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เอาใจใส่ในการเรียน การทำการบ้าน การทบวนบทเรียน การส่งงานตามกำหนดและเป็นงานที่มีคุณภาพ การพัฒนาแบบ
องค์รวมทุกชั้นเรียน สอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน จัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
ซ่อมเสริมตามสภาพปัญหาที่ผู้เรียนขาดความเข้าใจ 
 

  ด้านครู  
   1) สถานศึกษาควรนำผลประเมินจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียน การสอนของ
ครู แบบวัด แบบทดสอบของครู ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างจริงจัง โดยแจ้งปัญหา จุดบกพร่องของการจัดการ
เรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอให้ครูได้ปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

2) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูควรจัดทำตารางกำหนดเวลาการส่งแผนก่อนสอนล่วงหน้า วิเคราะห์ 
หลักสูตร ตามตัวชี้วัดชั้นปี กำหนดสาระการเรียนรู้  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดที่กำหนด ควรประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับเวลา การจัด
กิจกรรมหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม บันทึกปัญหาจากการจัดกิจกรรม ในบันทึกหลังสอนเพื่อนำไปใช้ใ นการซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพปัญหา รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าที่
ของครูที่กำหนดไว้ในหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลที่ครอบคลุมด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
ความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม ร่างกายจิตใจและสังคมและนำผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับปัญหา ใช้สื ่อให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 

  ด้านผู้บริหาร 
สถานศึกษาควรนำข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลหรือวิเคราะห์ ผลสรุปให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมในการใช้งาน  

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอ จัดทำสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์  จัดระบบเครือข่ายข้อมูลให้
สอดคล้องกับฐานข้อมูลของเขตพ้ืนที่ หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน เพ่ือใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี 
 2.2 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ   4   (พ.ศ.2565-2568) จาก สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่  
22 เมษายน พ.ศ. 2565 ออกให้ ณ วันที่  6 มกราคม พ.ศ.2565  
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3.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 

3.1 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้านในระดับ ๓ ขึ้นไป ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนด้าน 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

อนุบาล ๑ ๖ ๖ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๘๓.๓๓ ๖ ๑๐๐ 
อนุบาล ๒ ๒ ๑ ๘๓.๓๓ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๑ ๙๔.๔๔ 
อนุบาล ๓ ๗ ๗ ๑๐๐ ๖ ๙๕.๒๔ ๗ ๑๐๐ ๖ ๙๕.๒๔ 

รวม ๑๕ ๑๔ ๙๔.๔๔ ๑๔ ๙๘.๔๑ ๑๔ ๙๔.๔๔ ๑๓ ๙๖.๕๖ 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินพัฒนาการแต่ละด้าน ในระดับ ๓ ขึ้นไป ระดับ
การศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา คะแนน 
เฉลี่ยสูงขึ้น ตามลำดับ 
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3.2 ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละรายวิชาพ้ืนฐาน ในระดับ ๓ 
ขึ้นไป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 
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ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๑ ๗๕.๙๕ ๗๖.๒๕ ๗๗.๒๙ ๗๔.๗๑ ๗๔.๗๑ ๘๒.๙o ๘๒.00 ๘๔.๕๒ ๗๖.๑๔ 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๑๓ ๗๓.๙๒ ๗๖.๔๖ ๗๕.๖๙ ๗๔.00 ๗๔.๘๕ ๘๑.๙๒ ๗๖.๗๗ ๗๓.๔๖ ๗๒.๓๑ 
ประถมศึกษาปีที่๓ ๑๔ ๘๖.๖๔ ๘๔.๒๑ ๗๘.๔๖ ๘๓.๕0 ๘๕.๖๔ ๘๔.๙๓ ๘๗.๑๔ ๘๔.๒๙ ๘๖.๕0 
ประถมศึกษาปีที่๔ ๑๒ ๘๓.๓๓ ๖๐.00 ๖๖.๖๗ ๖๑.๖๗ ๖๐.00 ๙๑.๖๗ ๙๑.๖๗ ๙๑.๖๗ ๖๓.๓๓ 
ประถมศึกษาปีที่๕ ๑๗ ๙๔.๑๒ ๗๐.๕๙ ๘๒.๓๕ ๗๖.๔๗ ๗๖.๔๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๘.๒๔ ๕๘.๘๒ 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๑๘ ๘๘.๘๙ ๗๒.๒๒ ๖๔.๔๔ ๖๑.๑๑ ๖๖.๖๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๓.๓๓ ๗๗.๗๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๗ ๗๕.๔๕ ๗๕.๓๘ ๗๖.o๘ ๗๓.๙๕ ๗๘.๙๖ ๘๑.๓๘ ๗๙.๙๖ ๗๙.๕๔ ๗o.๗๕ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒0 ๗๔.๗๓ ๖๕.๗๕ ๗o.๕๖ ๖๕.๙๔ ๗๑.o๑ ๗๕.๔๙ ๗๔.๕o ๗๘.๖๖ ๖๔.๘๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕ ๗๙.๘o ๗๘.00 ๗๓.๔ ๘๑.๔๗ ๘๓.๙๓ ๘๑.๓๓ ๘๑.๘๗ ๘o.๗๓ ๗๕.๔o 

รวม           
ร้อยละ ๑๐๐ ๘๑.๖๓ ๗๓.๒๑ ๗๔.๐๔ ๗๒.๕๔ ๗๕.๑๕ ๘๗.๐๙ ๘๗.๔๓ ๘๒.๙๖ ๗๑.๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓   ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละรายวิชามี
คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น ตามลำดับ 
 
 
 

๐.
๑๐.
๒๐.
๓๐.
๔๐.
๕๐.
๖๐.
๗๐.
๘๐.
๙๐.

๑๐๐.

ภาษา
ไทย

คณิต วิทย์ สังคมฯ ประวัติ
ศาสตร์

สุขศึกษา ศิลปะ การงาน
อาชีพ

ภาษา
อังกฤษ

ปี 2562 ๘๓.๘๓ 70.15 76.01 82.00 77.02 92.98 88.08 88.78 56.27
ปี 2563 79.55 70.93 75.49 74.95 78.75 81.42 86.26 85.11 56.55
ปี 2564 83.90 77.62 83.90 90.20 81.03 95.02 96.58 97.62 70.17

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา
ในระดับ ๓ ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และชั้น มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1-3  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



๙๖ 

 

❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรายวิชาเพิ่มเติม 
ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่ละรายวิชาใน 
ระดับ ๓ ขึ้นไป  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ข้อมูล ณ ๓๑มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

รายวิชา 

คณ
ิตศ

าส
ตร

 ์
เพ

ิ่มเ
ติม

 

วิท
ยา

กา
ร

หุ่น
ยน

ต์ 

ภา
ษา

 
อัง

กฤ
ษ 

เพ
ิ่มเ

ติม
 

พล
ะ 

สา
ระ

กา
ร

เรีย
นร

ู้ท้อ
งถ

ิ่น 

หน
้าท

ี่
พล

เม
ือง

 

  

ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๑ - 90.47 - - - 80.00   
ประถมศึกษาปีที่๒ ๑๓ - 92.30 - - - 74.00   
ประถมศึกษาปีที่๓ ๑๔ - 100 - - - 82.64   
ประถมศึกษาปีที่๔ ๑๒ - 91.67 - - - 33.33   
ประถมศึกษาปีที่๕ ๑๗ - 100 - - - 76.47   
ประถมศึกษาปีที่๖ ๑๘ - 88.89 - - - 55.56   
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๗ ๗๘.o๘ ๗๙.๓๓ ๖๙.๔๒ 90.90 ๘๒.๙o ๗๗.๘๘   
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒o ๖๔.๗๕ ๗๒.๘๘ ๖๔.๔๔ 75.50 ๗๖.๔๙ ๗๑.๒๕   
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕ ๗๘.o๗ ๗๙.๓๓ ๖๙.๓๓ 80.00 ๘๔.๔๙ ๗๕.๓๓   

รวม          
ร้อยละ  ๖๔.๗๕ 88.31 ๖๗.๗๓ 82.13 ๘๐.๔๙ 69.60   
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คณิตศาสตร์
เพิ่มเติม

วิทยาการ
หุ่นยนต์

ภาษาอังกฤษ
เพิ่มเติม

พละ สาระการเรียนรู้
ท้องถิ่น

หน้าที่พลเมือง

ปี 2562

ปี 2563 73.44 88.15 69.36 80.94 81.84 79.86

ปี 2564 64.75 88.31 67.73 82.13 80.49 69.60

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของรายวิชาเพิ่มเติม
ในระดับ ๓ ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



๙๗ 

 
 
❖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ ๓๑มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๓ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๔ ๑๒ 11 91.67 
ประถมศึกษาปีที่๕ ๑๗ 17 ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๑๘ 16 88.89 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๗ ๒๔ ๘๘.๘๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒0 ๑๕ ๗๘.๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่๓ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 
รวม 157 146  
เฉลี่ยร้อยละ 92.99  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑- ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนทุก
ระดับชั้น อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไปทุกคน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
ปี 2562 100 100 100 100 100 100 80.95 81.25 90.9
ปี 2563 87.49 83.65 73.96 90.63 88.79 92.31 82.5 96.09 93.17
ปี 2564 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 91.67 ๑๐๐ 88.89 ๘๘.๘๘ ๗๘.๙๔ ๑๐๐

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
ที่ได้ระดับ ดี ขึ้นไป

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ และ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



๙๘ 

 
 
❖ ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับดีข้ึนไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูลณ ๓๑มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๑ ๒๑ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๑๓ ๑๓ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๓ ๑๔ ๑๔ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๔ ๑๒ 9 75.00 
ประถมศึกษาปีที่๕ ๑๗ 17 100 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๑๘ 16 88.89 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๗ ๒๔ ๘๘.๘๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒o ๑๕ ๗๘.๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕ ๑๕ ๑๐๐ 
รวม 157 144  
ร้อยละ 91.71  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดีขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑- ๖ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่
ได้ในระดับ ดีขึ้นไป สูงเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3
ปี 2562 92.86 100.0 100.0 85.72 80.77 89.48 90.95 81.25 90.90
ปี 2563 83.33 100.0 93.74 73.68 70.59 100.0 100.0 93.75 100.0
ปี 2564 ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 75 100 88.89 ๘๘.๘๘ ๗๘.๙๔ ๑๐๐

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละการอ่าน เขียน คดิวเิคราะห์ของนักเรียน
ทีไ่ด้ระดบั ด ีขึน้ไป

ระดบัช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ - ๖ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



๙๙ 

 
 
 

❖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑–๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ ๓๑มีนาคม ๒๕๖๕) 
 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ร้อยละ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

ประถมศึกษาปีที่๑ ๒๑ ๒๑ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๒ ๑๓ ๑๓ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๓ ๑๔ ๑๔ - ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่๔ ๑๒ 11 1 91.67 
ประถมศึกษาปีที่๕ ๑๗ 17 - 100 
ประถมศึกษาปีที่๖ ๑๘ 18 - 100 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๒๗ ๒๔ ๓ ๘๘.๘๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๒o ๑๕ ๕ ๗๘.๙๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๕ ๑๕ - ๑๐๐ 
รวม 157 148 9  
ร้อยละ  94.26 

 
❖ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ  

               ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑– ๖    ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 95 78 17 - - 95 100 
2. ความสามารถในการคิด 95 80 15 - - 95 100 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 95 87 8 - - 95 100 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 95 79 16 - - 95 100 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 95 95 - - - 95 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 

 
 
❖ ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  

๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

สมรรถนะ 
จ ำ น ว น
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
การเขียนคำ ๒๑ ๕ ๑๒ ๑ ๓  
รวม ๒๑ ๕ ๑๒ ๑ ๓  
เฉลี่ย (ร้อยละ)  ๒๓.0๘ ๕๗.๑๔ ๔.๗๖ ๑๔.๒๘  
 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

สมรรถนะ 
จ ำ น ว น
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง ๑๓ ๖ ๒ ๓ ๒  
การเขียนคำ ๑๓ ๖ ๒ ๓ ๒  
การอ่านรู้เรื่อง ๑๓ ๖ ๒ ๓ ๒  
การเขียนประโยค ๑๓ ๖ ๒ ๓ ๒  
การเขียนเรื่อง ๑๓ ๖ ๒ ๓ ๒  
รวม ๖๕ ๓0 ๑0 ๓ ๑0  
เฉลี่ย (คน) ๑๓ ๖ ๒ ๓ ๒  
เฉลี่ย (ร้อยละ)  ๔๖.๑๕ ๑๕.๓๕ ๒๓.๖๗ ๑๕.๓๘  

 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

สมรรถนะ 
จ ำ น ว น
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ด ี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง ๑๔ ๑๒ ๒ - -  
การเขียนคำ ๑๔ ๑๒ ๒ - -  
การอ่านรู้เรื่อง ๑๔ ๑๔ - - -  
การเขียนเรื่อง ๑๔ ๑๔ - - -  
รวม ๕๖ ๕๒ ๔ - -  
เฉลี่ย (คน) ๑๔ ๑๔ ๔ - -  
เฉลี่ย (ร้อยละ)  ๘๕.๗๑ ๑๔.๒๘ - -  

 
 
 
 
 



๑๐๑ 

 

 
❖ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

  ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT)ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง 70.10 69.01 69.95 
การอ่านรู้เรื่อง 88.84 76.55 72.79 
รวม ๒ สมรรถนะ 79.47 72.78 71.37 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง สูงกว่า ระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ คะแนน
เฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ สูงกว่า ระดับระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง (70.10) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา(69.01) อยู่ (1.09) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (69.95) อยู่ (0.15) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (๘8.84) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่
การศึกษา (๗6.55) อยู่ (12.29) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (๗๒.79) อยู่ (16.05) รวมทั้งสองสมรรถนะ (79.47) 
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา (๗2.78)อยู่ (6.69) คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ (๗1.37) อยู่ (๘.10) 
ตามลำดับ 
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การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 70.1 88.84 79.47
ระดับเขตพื้นที่ 69.01 76.55 72.78
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.37

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ 



๑๐๒ 

 
๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง 8 42.10 6 31.57 5 26.31 0 0 
การอ่านรู้เรื่อง 16 84.21 2 10.52 1 5.26 0 0 
รวม ๒ สมรรถนะ 11 57.89 7 36.84 1 5.26 0 0 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 42.10 อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 
31.57 ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 84.21 อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 10.52 รวมทั้งสองสมรรถนะ อยู่ใน
ระดับ ดีมาก ร้อยละ 57.89 อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ 36.84 

๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ
ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓–๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๗๕.๕๗ 70.10 -5.47 
การอ่านรู้เรื่อง ๗๘.๘๕ 88.84 +9.99 
รวม ๒ สมรรถนะ ๗๗.๒๑ 79.47 +2.21 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียงปีการศึกษา 2564 ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 และการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 
2564 สูงกว่า ปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 สูงกว่า   ปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ปี 
๒๕๖๒-๒๕๖๔  พบว่า คะแนนเฉลี่ย ด้านการอ่านรู้เรื่อง และความสามารถ 2 สมรรถนะ มีค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้น ตั้งแต่ ปี
การศึกษา 2562  2563 และ 2564 ตามลำดับ แต่ สำหรับค่าเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียง ปี 2564 ต่ำกว่า ปี
การศึกษา 2563 
 

๐.
๒๐.
๔๐.
๖๐.
๘๐.

๑๐๐.

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 ๕๑.๖๗ 50.71 ๕๑.๑๙
ปี 2563 75.57 78.85 77.21
ปี 2564 70.10 88.84 79.47

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



๑๐๓ 

 
 
❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 85.46 55.48 56.14 
คณิตศาสตร์ 88.53 48.73 49.44 
รวม ๒ สมรรถนะ 86.00 52.11 52.80 

*หมายเหตุ  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา.....2564......สูงกว่า   
ปีการศึกษา...2563...คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา....2564.......สูงกว่า  ปีการศึกษา...2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์สูงกว่า ระดับสพฐ. และระดับประเทศ  คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ สูง
กว่าระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
        ๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 

 ปีการศึกษา ๒๕๖๓- ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย 60.00 85.46 +25.46 
คณิตศาสตร์ 51.45 88.53 +37.08 
รวม ๒ สมรรถนะ 55.72 86.00 +30.28 

 
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา.....2564......สูงกว่า ปีการศึกษา...2563....
 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา....2564.......สูงกว่า ปีการศึกษา...2563........ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน 85.46 88.53 86.00
ระดับ สพฐ. 55.48 48.73 52.11
ระดับประเทศ 56.14 49.44 52.80

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๑๐๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  - ๒๕๖๔ 
พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  และคะแนนเฉลี่ยรวม 2 สมรรถนะ ปีการศึกษา 2564 นั้น สูงกว่า ปี
การศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2562 อย่างต่อเนื่อง 
 
❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 

 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๑.๗๑ ๔๙.๕๔ ๕0.๓๘ 
คณิตศาสตร์ ๓0.๕๓ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๓ 
วิทยาศาสตร์ ๓๒.๑๗ ๓๓.๖๘ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๑๓ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 
รวม 4 สมรรถนะ ๓๓.๑๓ ๓๓.๖๓ ๔0.๑๘ 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 41.71 30.53 32.17 28.13 33.13
ระดับ สพฐ. 49.54 35.85 33.68 35.46 33.63
ระดับประเทศ 50.38 36.83 34.31 39.22 40.18

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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50.00

100.00

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ปี 2562 38.19 28.22 33.20
ปี 2563 60.00 51.45 55.72
ปี 2564 85.46 88.53 86.00

ร้อ
ยล

ะ
เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

(NT) ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



๑๐๕ 

 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา  ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๗.๔๘ ๔๑.๗๑ - ๕.๗๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๖.๖๗ ๓0.๕๓ +๓.๘๖ 
วิทยาศาสตร์ ๓๓.๙๙ ๓๒.๑๗ -๑.๘๒ 
ภาษาอังกฤษ ๒๙.๗๙ ๒๘.๑๓ -๑.๖๖ 
รวม ๔ สมรรถนะ ๓๔.๔๘ ๓๓.๑๓ -๑.๓๕ 

 
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  สูงกว่า ปีการศึกษา ๒56๓ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสี่สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒56๔  ต่ำกว่า  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ในทุกวิชา ได้แก่ วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ ในปี
การศึกษา 2563 นั้น มีคะแนนเฉลี่ยทุกวิชา สูงกว่า ปีการศึกษา 2562 แต่ ในปี การศึกษา 2564 นั้น คะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ สูงกว่า คะแนนปีการศึกษา 2563 แต่ คะแนนเฉลี่ย ใน 3 วิชา คือ ภาไทย วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ 
นั้น ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 42.35 21.18 26.74 23.24 28.38
ปี 2563 47.48 26.67 33.99 29.79 34.48
ปี 2564 41.71 30.53 32.17 28.13 33.13

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
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❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๗.๖๘ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 
คณิตศาสตร์ ๒0.๕๕ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๘๙ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๕๕ ๓0.๗๙ ๓๑.๑๑ 
รวม ๓สมรรถนะ ๓0.๖๖ ๓๔.๘๓ ๓๔.๕๕ 

*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยทุกรายวิชา ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า
......คะแนนเฉลี่ยในทุกรายวิชา ได้แก่  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์  วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาภาษาอังกฤษ  มีค่าเฉลี่ย
ที่ ต่ำกว่า คะแนนระดับ  สพฐ.และระดับประเทศ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน 47.68 20.55 29.89 24.55 30.66
ระดับ สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 34.83
ระดับประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.55

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
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๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๓- ๒๕๖๔ 

 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๑.๒๕ ๔๗.๖๘ -๓.๕๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๓๖ ๒o.๕๕ -๓.๘๑ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๖๕ ๒๙.๘๙ +๑.๒๔ 
ภาษาอังกฤษ ๒๗.๙๕ ๒๔.๕๕ -๓.๔o 
รวม ๔ สมรรถนะ ๓๓.o๕ ๓o.๖๖ -๒.๓๙ 

 
*หมายเหตุ : คะแนนเฉลี่ยวิชา วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา   ๒๕๖๔  สูงกว่า ปีการศึกษา   ๒๕๖๓ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสี่สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ต่ำกว่า ปีการศึกษา  ๒563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า........คะแนนเฉลี่ยในวิชาวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 2564 มีค่าคะแนนสูงกว่า ปี
การศึกษา 2562และปี 2563  แต่ในรายวิชาอ่ืนๆในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ วิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภา
อังกฤษ นั้น จะมีค่าคะแนนเฉลี่ยที่ ต่ำกว่า ปีการศึกษา 2563 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ยรวม
ปี 2562 54.95 19.00 28.45 26.30 32.18
ปี 2563 51.25 24.36 28.65 27.95 33.05
ปี 2564 47.68 20.55 29.89 24.55 30.66

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  
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4.  การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

 4.1 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 
แหล่งเรียนรู้ ชื่อแหลงเรียนรู้ จำนวนครั้ง 

ข้อ แหล่งเรียนรู้  
1 ภาษาไทย ตลอดปีการศึกษา 
2 คณิตศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดปีการศึกษา 
4 สังคมศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
5 ประวัติศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 
6 สุขศึกษา ตลอดปีการศึกษา 
7 ศิลปะ ดนตรี ตลอดปีการศึกษา 
8 การงานอาชีพ ตลอดปีการศึกษา 
9 ภาษาอังกฤษ ตลอดปีการศึกษา 

   4.2 แหล่งเรียนรู้ภายใน 

ที ่ สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้งในการใช้ (ปี 2564) 
1 
2 
3 
4 

ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสหกรณ์ 
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

           4.3  แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ที ่ สถานที่ / แหล่งเรียนรู้ จำนวนครั้งในการใช้ (ปี 2564) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

วัดสว่างโพธิชัย บ้านหนองแสง 
วัดดอนแก้ว บ้านโคกน้อย แสง 
วัดป่าศรีบูรพา บ้านหนองแสง 
วัดป่าแสงอรุณ / สิมอีสาน 
วัดทุ่งเศรษฐี 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
โฮงมูนมังอีสาน 

6 
6 
5 
- 
- 
- 
- 

8 
9 
1o 
11 
12 
13 
14 
15 

 

พระธาตุขามแก่น 
วัดหนองแวงพระอารามหลวง 
บึงแก่นนคร 
สวนสัตว์เขาสวนกวาง 
อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
เขื่อนอุบลรัตน์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  ขอนแก่น 

- 
1 
- 
1 
- 
- 
- 
- 
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5.  เกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 

สถานศึกษา 
ที ่ กิจกรรม/รางวัล ระดับของรางวัล 
1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับสำนักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประเภทโรงเรยีนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  
เกียรตบิัตรระดับทอง 

ลำดับที่ 1 

2 เป็นโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ระดับต้น (ปี 2565 – 2568) กรม

ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนอีโคสคูล 

(Eco-School) ระดับต้น 

(ปี 2565 – 2568) 

3 รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) รองชนะเลิศ

ระดับเหรียญทอง สถานศกึษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทาง

การศกึษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โครงการ

ประกวดหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ 

ครั้งที่ 10 ประจำปีการศกึษา 2563 

รองชนะเลิศระดับ

เหรียญทอง สถานศึกษา

ยอดเยี่ยมประเภทขยาย

โอกาสทางการศึกษา 

ด้านนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียน

การสอน 

ผู้บริหาร  : นายทิพวัฒน์  ริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ที ่ กิจกรรม/รางวัล ระดับของรางวัล 
1 เป็นผู้เข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ผูเ้รียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเภท

นวัตกรรมการบริหารและการจัดการ 

ผู้เข้าร่วมการประกวด
นวัตกรรม 

ครูผู้สอน   ได้รับรางวัล ดังนี้ 

  รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 
ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 นางสาวเมษา  โพธิ์
สุวรรณ 

รางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 

(OBEC AWARDS) รองชนะเลิศระดับเหรียญ

ทอง ลูกจา้งยอดเยี่ยมในสถานศกึษาขยาย

โอกาสทางการศกึษา โครงการประกวด

หน่วยงานและผูม้ีผลงานดีเด่นที่ประสบ

ผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ครั้งที่ 10 ประจำปี

การศกึษา 2563 

สพฐ. 

2 นายวรัญญู  โสชาต ิ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การการเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 
2563” ระหว่างวันที่ 14-29 กันยายน 2563 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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นักเรียนที่มีผลงานและทำชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ – สกุล รางวัล หน่วยงาน 

1 เด็กหญิงเมทาวี วงคะฮาด 
เด็กหญิงกัญภรวงชารี 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Transporter 
Robot รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

รางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ ในงานนักประดิษฐ์
หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการ
แข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์
และเทคโนโลยี 
Kamalasai AI Robotics 
Thailand Championship 
ครั้งที่ 6 วันที่ 12-13 
มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ 
โรงเรียนกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ 

2 เด็กชายณัฐพล นันทา 
เด็กชายวรวุฒิ ชัยนอก 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Transporter 
Robot รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี 

3 เด็กหญิงวิจิตรทันใจ 
เด็กหญิงน้ำฝน คำมะวง 

รองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ Fast line Follower 
Robot รุ่นอายุไม่ จำกัดอายุ 

4 เด็กชายพงศธร สุริยา 
เด็กหญิงภัทราวดี ไชยศรี 

รองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ Transporter 
Robot รุ่นไม่จำกัดอายุ 

5 เด็กชายนรากรณ์ ดรศรีจันทร์ 
 

เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย รายการ Transporter 
Robot รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 

6 นักเรียนเป็นตัวแทนทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ 
ได้รับรางวัล 5 เหรียญเงิน และ 4 เหรียญทองแดงการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  
World Robot Games Online 2021 รอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นการแข่งขันแบบ 
Live ผ่านZoom ในระหว่างวันที ่ 25 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2564 โดย
ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพ 

 

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ  
World Robot Games 
Online 2021 
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ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 
.................................... 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 
หนองแสงโคกน้อย จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 28  เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ปีการศึกษา  2565  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 2 / 2565 
ลงวันที่  27  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
 ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

              ( นายทิพวัฒน์  ริยะ ) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑๒ 

 
1)  กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       1.1  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  พ.ศ. 2565  มีจำนวน  3  มาตรฐาน ได้แก ่
 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก ระดับ…………….. 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 
4 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 4 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ 
        แสวงหาความรู้ได้ 

4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ…………….. 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท 
      ท้องถิ่น 

4 

2.2 จัดครูให้พอเพียงพอกับชั้นเรียน 4 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 4 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
         การจัดประสบการณ์ 

4 
 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
       เต็มศักยภาพ 

4 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี 
        ความสุข 
 

4 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับ…………….. 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
        กับวัย 

4 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน  
         พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 

 
 
 
 

 



๑๑๓ 

 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

เรื่อง การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

.................................... 
 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 
หนองแสงโคกน้อย จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ 28  เดือน
มีนาคม พ.ศ. 2565 
 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ปีการศึกษา  2565  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประชุมครั้งที่ 3 / 2565 
ลงวันที่  6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
 ประกาศ ณ วันที่  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

              ( นายทิพวัฒน์  ริยะ ) 
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

 
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2  มาตรฐานการศึกษา    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พ.ศ. 2565  มีจำนวน  3  มาตรฐาน ได้แก่ 
 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย

มาตรฐาน/ประเด็น
การพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ…………….. 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
       1) ความสามารถในการอ่าน การเขี่ยน การสื่อสารและการคิดคำนวณ 4 
      2) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

4 

      3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 
      6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ 4 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน  
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด 4 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4 
     3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 4 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ…………….. 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน 4 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับ…………….. 
3.1  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

4 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 4 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 4 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 4 

 
 
 
 
 



๑๑๕ 

 
 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ตามท่ี โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  2565 ในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชุมครั้งที่ 3 / 2565  ลงวันที่  6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2565 เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัด
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างทั่วถึง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  
ลงมติเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
การกระจายอำนาจ และเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
       
    
                           นายวิรัตน์  ละน้อย 
                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
                                                โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

 
 
  

คำสั่งโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
ที่  57 / ๒๕๖5 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๖5 
…………………………………………… 

  อาศัยอำนาจมาตรา ๓๙ แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  
เพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  เป็นไปตามแนวนโยบายของส่วนราชการจึงต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๖5  โดยให้คณะกรรมการที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ดำเนินการสรุปการดำเนินงานของปีการศึกษา  
๒๕๖4 รวมทั้งวิเคราะห์ สรุปงานในภาพรวม  เสนอแนวทางพัฒนาในปีต่อไป  และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖5 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุเป้าหมาย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี  ๒๕๖5  ดังนี้ 

  ๑. นายทิพวัฒน์  ริยะ                  ผู้อำนวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
       ๒. นางนงนุช  พระวงศ์      ครู        กรรมการ 
  ๓. นางบรรจง  บุตรทา        ครู            กรรมการ 
  ๔. นายสากล  สิทธิโคตร       คร ู    กรรมการ 
  5. นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์       คร ู    กรรมการ   
  6. นางสาวธนันญ์ภร นนทสาร     คร ู    กรรมการ  
  7. นางสาวแสงระวี  ดงแสง     คร ู    กรรมการ    
  8. นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม     คร ู    กรรมการ   
  9. นางณัฐพร  แตกหนองโน     คร ู    กรรมการ   
  10. นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักดิ์     คร ู    กรรมการ   
  11. นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง     คร ู    กรรมการ   
  12. นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี       คร ู    กรรมการ   
  13. นายวรัญญู  โสชาต ิ      คร ู    กรรมการ   
  14. นางสาวปุณยนุช ทรัพย์สินพันธ์   คร ู    กรรมการ   
  15. นางสาวเมษา  โพธิ์สุวรรณ       ครูอัตราจ้าง   กรรมการ   
  16. นางสาวปรียาดา  ทองบุ     ธุรการ   กรรมการ   
  17. นางมลาวัลย์  นกหงษ์     ครู            กรรมการและเลขานุการ                 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความรู้  ความสามารถ  หากพบปัญหาให้
รายงานผู้บริหารทราบเพื่อแก้ไขต่อไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  1  เมษายน  พ.ศ.2๕๖5 
 
      
 

(นายทิพวัฒน์  ริยะ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

 



๑๑๗ 

 
 
 
 
 


