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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



                ค าน า 
 
  การบริหารจัดการการศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้จะต้องมีการศึกษารายละเอียดในหลักการของ
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้เข้าใจแล้วบุคลากรในโรงเรียนร่วมกันวางแผนงาน จัดท า
โครงการ เพื่อเป็นแนวด าเนินงานของโรงเรียนในการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองแสง
โคกน้อย จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อการเปล่ียนแปลงของโรงเรียนบ้านหนองแสง    
โคกน้อย  ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดผลดีต่อการบริหาร
จัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา 
22,23,24 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยมีสาระส าคัญท่ี
จะต้องด าเนินการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สภาพแวดล้อมท่ัวไปทางการบริหารภายในโรงเรียน ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติราชการตามภารกิจของโรงเรียน ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก จุดเด่นและจุดด้อยของปัจจัย
ต่าง ๆ วิสัยทัศน์    พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ ตลอดจนโครงการ แผนงานในการ
ปฏิบัติราชการ เมื่อโรงเรียนได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 แล้ว คาดว่าจะท าให้
คุณภาพของผู้เรียนดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น บุคลากรในโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา สภาพ
ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  น่าอยู่ น่าเรียน เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การบริหารจัดการศึกษามี
คุณภาพดียิ่งขึ้น และโรงเรียนจะเป็นท่ียอมรับของชุมชนและสังคม    
 ท้ังนี้  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ขอขอบคุณผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจาก
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ท่ีให้ข้อคิด ทฤษฎี หลักการในการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มา ณ โอกาสนี้         
       

 
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

1.   ข้อมูลทั่วไป    

 1.1  ประวัติสถานศึกษา    โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  
 1.2   ท่ีต้ัง บ้านหนองแสง หมู่ท่ี  17  ต าบลพระลับ อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000 
          พื้นท่ีท้ังหมด  5  ไร่  3  งาน  18  ตารางวา       
          โทรศัพท์  043-915083  โทรสาร  043-915083 
               website  : http://nskk1.org 
           e-mail  nongsangshool@hotmail.com 
2. ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564  ( วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ) 

             จ านวนนักเรียนท้ังหมด    172   คน 
 เพศชาย    จ านวน     90   คน  เพศหญิง  จ านวน    82   คน 

2.1 จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับช้ัน 
 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน(คน) 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

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

รวม 8 6 14 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 8 13 21 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 4 9 13 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 8 6 14 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 10 3 13 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 6 11 17 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 9 9 18 1 

รวม 45 51 96 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 14 13 27 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 13 7 20 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 10 5 15 1 

รวม 37 25 62 3 
รวมทั้งส้ิน 90 82 172 12 
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2.2  จ านวนนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ   

รำยกำร จ ำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจ ำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม   7 4.06 
2. นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ    - - 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 
4. 
 

นักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ   
(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

172 100 

3.  ข้อมูลบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2564   ( วันท่ี 10 มิถุนายน 2564 ) 

       บุคลากรท้ังหมด........17..........คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ใน
ต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี ป.ตร ี

สูงกว่ำ   
ป.ตร ี

น้อยกว่ำ     
30  ปี 

30 – 50 
มำก 
กว่ำ 

50  ปี 

น้อย
กว่ำ  
10 ปี 

10 – 20 
มำก 
กว่ำ 
20 ปี 

ผู้อ านวยการ   1 - -  1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  2 12 - 5 9 2 6 6 4 4 6 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง/พ่ีเลี้ยง - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - 1 - 1 - - 
อื่น ๆ /เจ้าหน้าท่ี
ธุรการ   

- 1 - 1 - - 1 - - 1 - 

รวม 4 14 1 7 10 2 10 6 6 6 6 

หมำยเหตุ   จ านวนครูผู้สอนปฐมวัย......1.......คน 

4.   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  ปีกำรศึกษำ 2564 

      4.1  อาคารเรียน  4  หลัง แบ่งเป็น  11  ห้องเรียน  9  ห้อง ประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อื่นๆ) 
      4.2  อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง 
 4.3  อื่น ๆ (ระบุ)    อาคารห้องสมุดจ านวน 1 หลัง อาคารโภชนาการ จ านวน 1 หลัง 
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5.   ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2564 

ปีงบประมาณ  2564 – 2565 (พ.ค. 64  – เม.ย. 65) 
       5.1   รายรับ  จ านวน    591,860    บาท  แยกเป็น 
    1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม    591,860    บาท  แยกเป็น   
           -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ......................บาท  (ร้อยละ...................)  
           -  หมวดเงินอุดหนุน    591,860    บาท  (ร้อยละ  100)  
      5.2  ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
        1)  คอมพิวเตอร์  มีท้ังหมด.............26.............เครือ่ง  เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน........26..........เครือ่ง 
             -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ............1..........เครือ่ง 
             -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน............25..........เครือ่ง 
             -  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลห้องสมุด......-..........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)    ห้องอื่นๆ(ระบุ)..ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์....1........ห้อง   
         สภาพการใช้งาน....................(  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
6.   สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2564          

 6.1 กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย   
6.1.1 มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก   

ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ   
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1.  เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง   มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 
2.  เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม  และมีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 
3.  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.  เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
พร้อมท้ังมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันเป็นอย่างดี 
5.  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการท างานเป็นผู้น าทางวิชาการ  ใน
สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 

1.  ส่งเสริมการมีความคิด
รวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิด 
2.  ส่งเสริมการท ากิจกรรม
เสริมสติปัญญาให้เหมาะสม
ตามวัย 
3.  ส่งเสริมและพัฒนา การ
ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี 
เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ล้างมือ
ก่อนออกจากห้องน้ า ห้อง
ส้วม และการเลือก
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6.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความศรัทธา เช่ือมั่นในครูและสถานศึกษา  ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการการจัดประสบการณ์เด็กระบบปฐมวัยเป็นอย่างดี 

รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1.   ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์แบบ  Mind  Mapping  เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิด    
อย่างเป็นระบบ 
2.  ควรส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ความคิดรวบยอด
เพิ่มมากขึ้น 
3.  ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์และอื่นๆ 
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม่หลากหลาย 

 
6.1.2 มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   

ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 
   จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1.  ผู้บริหารมีความต้ังใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความต้ังใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์ ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน  
ซึ่งมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 3.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
4. ผู้บริหารเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี  โรงเรียนจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการ
ด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
5. ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

1.  ขาดส่ือและอุปกรณ์ในการ
พัฒนาประสบการณ์ของเด็ก
อย่างรอบด้าน   พร้อมท้ังจัด
สภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และพอเพียง       
2.  ผลการประเมินตนเอง
ไม่ได้น าผลการประเมินมา
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
3. ก าหนดแผนการพัฒนาครู
อย่างชัดเจน 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 1.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมและ
เพียงพอ       
2.  ควรมีการน าผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
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6.1.3 มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ  
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  ท าให้เด็กมีพัฒนาการการอย่าง
สมดุล 
2.  ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริหารจัดการท่ีสร้างวินัยเชิงบวก  ซึ่งได้เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
3.  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
 4.  ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1.  การพัฒนาครูเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถในการ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
มีความหลากหลาย และมี
ความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 
2.  การผลิตส่ือท่ีหลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน 
3.  การจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาการผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1.  ควรมีการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และมี
ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
2. ควรมีการผลิตส่ือท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
สาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกนั 
3.  ควรมีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

6.2 กำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
6.2.1 มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 

  ระดับคุณภำพ     ดีเลิศ 

  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการแสวหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง และการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
3.  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและ
ทักษะต่างๆตามหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 
4.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางการและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ และมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

1.  การพัฒนาความสามารถใน
การคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์ให้
ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2.  พัฒนาความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
3.  การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการ
ทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุก
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5. ผู้เรียนมีความสุภาพ  อ่อนน้อม  มีเมตตามีจิตอาสา  มีระเบียบวินัย  จนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย 
เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม  ได้แก่  กิจกรรมพี่น าน้องตามงดงามด้วย
ระเบียบวินัย 
6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจิตอาสา 
7. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
8. ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

ระดับช้ันให้สูงขึ้นหรือมีคุณภาพ
เป็นไปตามเป้าหมายของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
ล าดับ 
 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1.  ควรการพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
2. ควรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านโค้ดด้ิง ให้กับผู้เรียน 
3.  ควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
4. ควรเร่งพัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนเพื่อให้คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 

6.2.2  มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

  ระดับคุณภำพ     ดีเลิศ 

  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มุ่งมั่น  และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน  บริหารและ
การจัดการอย่างเป็นระบบ   สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
 2. ผู้บริหารได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานและจัดท า
รายงาน ผลการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวม
ข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
 

1. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนด้วยกระบวนการ   
Professional  Learning  
Community  (PLC) และเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วม  
 2. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
ด้านเทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง 
และการขับเคล่ือนคุณภาพการ
จัดการศึกษาต่อไป  

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1.  ควรพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ  Professional  
Learning  Community  (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
 2.  ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้าน 
เทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 
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   6.2.3  มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

     ระดับคุณภำพ     ดีเลิศ 

  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไป
ประยุกตไ์ด้    
3. มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อ
การเรียนรู ้
 4. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือ
และวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 5. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนให ้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
6. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

1. ควรมีเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูล
ท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าข้อมูล
ย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อ
นักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
   
 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1. โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดท าเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็น 
รูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
 2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  

   
 6.3   ผลกำรประเมินภำยนอกจำกส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ...3... จาก สมศ. เมื่อวันท่ี  19  ถึง  21  เดือน  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554  บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ท่ีเข้าประเมินชื่อ  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเมินมาตรฐานการศึกษา  มีผลการประเมินดังนี้ 
(กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 14 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสามประกอบด้วย 12 ตัวบ่งช้ี) 

6.3.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวยั  

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี)  
( / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับกำรศึกษำปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ......91.97.........คะแนน 

 มีคุณภาพระดับ....ดีมาก............ 
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รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน..8..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 2, 5, 6, 7,  
     8, 9, 10 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน..4..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 3, 4, 11, 12 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน...-...ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ........-.......... 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน...-...ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ........-.......... 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน...-...ตัวบ่งช้ี 
ได้แก่ .......-........... 

6.3.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

ในภำพรวมสถำนศึกษำจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน : ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ 
( / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ ประเภทโรงเรียน 

 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา .....81.76..........คะแนน 

 มีคุณภาพระดับ.....ดี................ 
รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน..7..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 2, 4, 6, 7, 8, 
     9, 10 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน..4..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 1, 3, 11, 12 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน..1..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ ตัวบ่งช้ีท่ี 5 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน..-..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ .................. 

 ตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน..-..ตัวบ่งช้ี ได้แก่ .................. 
6.4 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 

(ระบุโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในแต่ละมาตรฐาน) 
6.4.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ในภำพรวม 
-จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  7  โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ปฐมวัย 

 มีคุณภาพระดับ.......ดีเลิศ.............. 
6.4.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ในภำพรวม 
-จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  15  โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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 มีคุณภาพระดับ.......ดีเลิศ.............. 
 

6.5   ผลกำรทดสอบปลำยปี  
6.5.1 ผลกำรสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2563 

(1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 
                               ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  47.48   ซึ่งต่ า
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ 56.20 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนา คือ 
    - มาตรฐาน ท 1.1   
    - มาตรฐาน ท 5.1  
    - มาตรฐาน ท 3.1 
    - มาตรฐาน ท 4.1 
    - มาตรฐาน ท 2.1     
ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

(2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
                               ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  26.67  
ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ 29.99 เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ี
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนา คือ  
    - บูรณาการ 
    - มาตรฐาน ค 1.1 
    - มาตรฐาน ค 2.2 
    - มาตรฐาน ค 2.1    
ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

(3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
                               ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  33.99  ซึ่ง
ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ  38.78  เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ ท่ี
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนา คือ 

  - มาตรฐาน ว 1.2  
  - บูรณาการ 
  - มาตรฐาน ว 1.3 
  - มาตรฐาน ว 3.1 
  - มาตรฐาน ว 2.1 
  - มาตรฐาน ว 3.2 
  - มาตรฐาน ว 4.2 
  - มาตรฐาน ว 2.2 
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  - มาตรฐาน ว 2.3 

ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
(4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 

                               ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  29.79  ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ  43.55  เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาควรเร่งพัฒนา คือ 
    - มาตรฐาน ต 2.1 
    - มาตรฐาน ต 1.3 
    - มาตรฐาน ต 1.1 
    - มาตรฐาน ต 2.2 
    - มาตรฐาน ต 1.2 
    - มาตรฐาน ต 4.1 
ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

6.5.2 ผลกำรสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2563 
(1) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

                               ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  47.48 ซึ่งต่ า
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ  56.20  เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนา คือ 

 - มาตรฐาน ท 1.1 
 - มาตรฐาน ท 5.1 
 - มาตรฐาน ท 3.1 
 - มาตรฐาน ท 4.1 
 - มาตรฐาน ท 2.1  

ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 
(2) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 

                               ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  26.67 ซึ่งต่ า
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ  29.99  เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนา คือ  
    - บูรณาการ 
    - มาตรฐาน ค 1.1 
    - มาตรฐาน ค 2.2 
    - มาตรฐาน ค 2.1   
ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

(3) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
                               ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 33.99 
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ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ 38.78  เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มาตรฐานการเรียนรู้ท่ี
สถานศึกษาควรเร่งพัฒนา  คือ 
    - มาตรฐาน ว 1.2 
    - บูรณาการ 
    - มาตรฐาน ว 1.3 
    - มาตรฐาน ว 3.1 
    - มาตรฐาน ว 2.1 
    - มาตรฐาน ว 3.2 
    - มาตรฐาน ว 4.2 
    - มาตรฐาน ว 2.2 
    - มาตรฐาน ว 2.3 
 ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

(4) กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ(ภำษำอังกฤษ) 
                               ค่าเฉล่ียกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  29.79  ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ 43.55  เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  มาตรฐาน
การเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาควรเร่งพัฒนา คือ  
    - มาตรฐาน ต 2.1 
    - มาตรฐาน ต 1.3 
    - มาตรฐาน ต 1.1 
    - มาตรฐาน ต 2.2 
    - มาตรฐาน ต 1.2 
    - มาตรฐาน ต 4.1 
ซึ่งเป็นมาตรฐาน/สาระการเรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ   

  6.3.2 ผลกำรสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2563 
                 ค่าเฉล่ียผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) มีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 51.45 ด้านภาษาไทย (Thai Language) มีค่าเฉล่ียร้อยละ 60.00 เมื่อพิจารณารายด้านท้ัง 2 ด้าน พบว่า  
                 ด้ำนคณิตศำสตร์   
                 ด้านคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นต้องพัฒนา 3 ล าดับจากค่าเฉล่ียน้อยไปหามาก ได้แก่ มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจ
พื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของส่ิงท่ีต้องการวัด และน าไปใช้ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 38.03  มาตรฐาน ค 
3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา มีค่าเฉล่ียร้อยละ 57.57 มาตรฐาน ค 2.2 เข้าใจ
และวิเคราะห์รูปเรขาคณิต สมบัติของรูปเรขาคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต และทฤษฎีบททางเรขาคณิต และ
น าไปใช้ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 59.09 
                  ด้ำนภำษำไทย  
   ด้านภาษาไทยจ าเป็นต้องพัฒนา 3 ล าดับจากค่าเฉล่ียน้อยไปหามาก ได้แก่  มาตรฐาน ท 2.1 ใช้
กระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ
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และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 51.33 มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษา
และหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติ
ของชาติ มีค่าเฉล่ียร้อยละ 51.72 และมาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทยอย่างเห็นคุณค่า และน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง มีค่าเฉล่ียร้อยละ 61.36 
        6.4  ผลจำกกำรประเมินโครงกำร 
               ข้อสรุปจากการประเมินโครงการท่ีได้ด าเนินการในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ในภาพรวมทุกโครงการด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีความต้องการจะด าเนินการต่อเนื่องในปีการศึกษา 2563  โดยจะน าปัญหาและ
ข้อบกพร่องมาแก้ไข  ในภาพรวมพบอุปสรรคคือ งบประมาณมีจ ากัด เวลาในการด าเนินโครงการมนี้อย ซึ่งจะน ามา
ทบทวนปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในปีการศึกษา 2563 
        6.5  ผลจำกกำรนิเทศของศึกษำนิเทศก์  กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมจำกบุคคล หน่วยงำนที่เก่ียวข้องมำ 
               จากผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม พบว่า ด้านผู้เรียน มีเด็กบางคนท่ียังต้องเพิ่มเติมทักษะการอ่านออก เขียน
ได้ ทักษะทางภาษาอังกฤษ โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชนและของสถานศึกษา
อื่น เน้นการโค้ดด้ิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี
ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  และมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
        6.6  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ชุมชน ผู้ปกครอง 
               คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง มีข้อเสนอแนะการพัฒนาเด็กให้มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ
และเสนอแนะให้โรงเรียนส่งเสริมความสามารถเด็กในการประกวดแข่งขันทางด้านวิชาการ  ด้านกีฬา ด้านหุ่นยนต์ และ
อื่นๆ ตามความสามารถของผู้เรียน 
        6.7 นโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำยของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่นเขต 1                
              จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2562 ได้มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ และมีทักษะชีวิตท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน โดยการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 โดยมีประเด็นกลยุทธ์ดังนี้  
              1) ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษาให้เอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนเป็นรายบุคคล มี
ทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 น าไปสู่การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า(Career Education) 
             2) พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรักในสถาบันหลักของชาติยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดท่ีถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นพลเมืองโลก
ท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
            3) พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน  
            4) พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต มีสุขภาวะท่ีดีสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข    
            5) การจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
           6) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  
           7) น า Digital Technology มาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามสมรรถนะ ความต้องการ 
และความถนัดสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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ส่วนท่ี 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
                   จากผลการประเมินภายในปีการศึกษา 2563  ผลการประเมินโครงการและข้อเสนอแนะในแต่ละ
โครงการ ผลจากการนิเทศของศึกษานิเทศก์  การนิเทศ ก ากับ ติดตามจากบุคคล หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมา ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 โรงเรียนได้น ามาวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และปัญหาท่ีเกิดขึ้น และน าผลการวิเคราะห์มาวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและวางแผนปฏิบัติการประจ าปีในการศึกษา 2564  ท้ังด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ การ
จัดประสบการณ์เรียนการสอนของครู และคุณภาพของเด็ก โดยได้ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ 
SOAR Analysis เพื่อวิเคราะห์หา จุดแข็ง โอกาส ส่ิงท่ีสถานศึกษาอยากจะเป็น และผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นและวัดผลได้เป็น
รูปธรรม ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังแสดงในตาราง ต่อไปนี้ 
กำรวิเครำะห์สถำนภำพโรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย  โดยใช้ SOAR Analysis 

ส่ิงท่ีต้องค้นหา
ในเชิงกลยุทธ์ 

Strategic 
Inquiry 

Strengths ทรัพยำกรหรอืสิ่งทีด่ีที่สดุที่เรำมีขณะนีมี้อะไรบ้ำง? 
1. เด็กปฐมวัยมีความอยากรู้อยากเห็น มีความสนใจและ
กระตือรือร้น ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ดี  
มีร่างกายแข็งแรง กล้าแสดงออก  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   
2. ครูในระดับปฐมวัยมีจ านวนเพียงพอท่ีจะดูแลเด็กได้อย่าง
ท่ัวถึง  มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีทุกคน   
มีประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย  
3. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการท างาน 
เป็นผู้น าทางวิชาการ  ให้การส่งเสริมสนับสนุนครูในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
4. ผู้ปกครองนักเรียนมีความศรัทธา เช่ือมั่นในครูและ
สถานศึกษา ชุมชนให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการการจัด
ประสบการณ ์
เด็กระบบปฐมวัยเป็นอย่างดี 
กำรจัดกำรศึกษำระดบัพื้นฐำน  
1. ผู้เรียนท่ีด้อยโอกาสทางการศึกษาได้รับทุนสนับสนุนด้านการ
เรียนทุกคน  ได้รับการดูแลเอาใจใส่  ก ากับติดตามท้ังด้านการ
เรียน ด้านพฤติกรรมอย่างทั่วถึง   
2. ครูมีความรู้ความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโค้ด
ด้ิง หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
3. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการ
บริหารสูง มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

Opportunities 
มีโอกำสที่เป็นไปได้ อะไรบ้ำง? 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ โรงเรียนของ
เรำ 
1. นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี 
2. นักเรียนรู้จักใช้ รู้จักจ่าย 
3. ชุมชนมีความรักและความหวง
แหนโรงเรียนของบุตรหลาน 
4. ผู้บริหารและครูมีความรักและ
ความสามัคคีพร้อมท่ีจะพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู ้
มีโอกำสที่เป็นไปได้อะไรบ้ำง? 
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกกลุ่มสำระ
กำรเรียนรู้ของเรำ 
1. นักเรียนรักและเข้าใจธรรมชาติ
วิชา 
2. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 
3. นักเรียนมีความคิดเชิงระบบจาก
การเรียนโค้ดด้ิงและวิทยาการ
หุ่นยนต์ 
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3. โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรท้องถ่ินท่ีมีความสอดคล้องสัมพันธ์
กันต้ังแต่ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
การบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
จุดแข็งของทกุกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของเรำ 
1. สื่อสารได้เข้าใจ 
2. คิดวิเคราะห์ปัญหาเป็น 
3. แก้ปัญหาได้ 
4. น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
5. สร้างองค์ความรู้ได้ (แผนผังความคิด) 

4. นักเรียนเข้าใจการด ารงชีวิตให้มี
ความสุขและห่างไกลยาเสพติด 
3. ครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพ 
 

เจตนำ หรือสิ่ง
ดีๆที่อยำกเห็น
ในองค์กร 

Appreciative 
Intent 

Aspirations สิ่งที่เรำต้องกำรจะเป็น และสิ่งที่เรำอยำก
เห็นส ำหรับโรงเรียนของเรำในอนำคต 
1. ระดับปฐมวัยต้องการห้องเรียนคุณภาพ และแสงสว่าง
เพียงพอ โดยการน ากิจกรรม 5 ส มาใช้ 
2. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานต้องการห้องเรียนท่ีสามารถ
สืบค้นข้อมูลได้ตลอดเวลา  
3. ต้องการให้โรงเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านนวตักรรมทาง
เทคโนโลยี ของชุมชนและโรงเรียนอื่น 
Aspirations สิ่งที่เรำต้องกำรจะเป็นและสิ่งที่เรำอยำก
เห็นส ำหรับทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ของเรำในอนำคต 
1. นักเรียนระดับปฐมวัย ต้องการให้นักเรียนมีพฒันาการท้ัง 
4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
2. นักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้องการนักเรียนท่ี
เป็นคนดี มีความรู้พื้นฐาน มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพ เป็น 
นวัตกรน้อย 

Result ผลลัพธ์ที่เรำอยำกเห็น 
และสำมำรถวัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. ห้องเรียนคุณภาพ 
2. นักเรียนมีสุขภาวะท่ีดี  
3. โรงเรียนมีเครื่องมือ ส่ือการเรียน
การสอน ท่ีทันสมัย รองรับการจัด
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และเป็น 
DIGITAL PARK หรือศูนย์การเรียนรู้
ด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของ
ชุมชน 
Result ผลลัพธ์ทุกกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ที่เรำอยำกเห็น และสำมำรถ
วัดผลเป็นรูปธรรมได้ 
1. นักเรียนยิ้มง่าย ไหว้สวย ทุกคน 
2. นักเรียนมีสุขภาพดีและมีสุขภาวะ
ท่ีดี 
3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด 
4. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งและมี
ความสุขรู้เท่าทันเทคโนโลยี 

 จากการประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ SOAR Analysis โรงเรียนจึงได้ก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

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

เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มีความฉลาดทางดีจิทัล  มีจิตส านึกอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกนั
ในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข ” 
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2. พันธกิจ (MISSION) 

พันธกิจของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีดังนี้ 
1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะการคิด พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ ICT เป็น เน้นความรู้สู่อาเซียน 

          4. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 5. ปรับสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ 
 6. บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

3. เป้ำหมำย (GOAL) 
1. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย 
 3. ผู้เรียนมีทักษะการคิดและน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 4. มีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย 
 5. สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนร่มรืน่ สวยงาม น่าอยู่ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 

6. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหาร  
4. กลยุทธ์ (STRATITIC) 
นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 
ยุทธศำสตร์ ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อควำมม่ันคง 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมม่ันคงของสถำบันหลัก และกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอนัมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข       

แนวทำงที่ 1.1 น้อมน ำแนวพระรำชด ำริ สืบสำนพระรำชปณิธำนและพระบรม รำโชบำยด้ำน 
กำรศึกษำ หรือ “ศำสตร์พระรำชำ”  มำใช้ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน                                                               
ตัวชี้วัดท่ี 1 สถานศึกษามีการบูรณาการ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อยา่ง 

ยั่งยืน 
แนวทำงที่ 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้ำงวิถีประชำธิปไตย ควำมสำมัคคี สมำนฉันท์ สันติวิธี ต่อต้ำน 
กำรทุจริตคอรัปชั่น และยึดม่ันในกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข 

                     ตัวชี้วัดท่ี 2 สถานศึกษา ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                     ตัวชี้วัดท่ี 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผ่านการอบรมหลักสูตรผู้น าลูกเสือและยุวกาชาด ผู้บริหาร
สถานศึกษา และครูผ่านการอบรมหลักสูตรผู้น าลูกเสือและยุวกาชาด 
                     แนวทำงที่ 1.3 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องเก่ียวกับสถำนบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ผ่ำนหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์และควำมเป็นพลเมือง 
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ตัวชี้วัดท่ี 4 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่าน

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 
 กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ 

แนวทำงที่ 2.1 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ทีเ่อือ้ต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตำมหลักสูตร และค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 ประกำร 

ตัวชี้วัดท่ี 5  ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ 

แนวทำงที่ 2.2 เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ เก่ียวกับภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ เช่น อำชญำกรรม  
และควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำงๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่  ภัยจำกไซเบอร์ ฯลฯ 
  ตัวชี้วัดท่ี 6. ผู้เรียนท่ีมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ 
นโยบำยที่ 2  ด้ำนกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน และส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 

กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรพัฒนำผู้เรียนอยำ่งมีคุณภำพด้วยกำรปรับหลักสูตร กำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสม         

แนวทำงที่ 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และน ำ
หลักสูตรไปสู่กำรปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภำพ และจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตำมควำมจ ำเป็นและควำม
ต้องกำรของผู้เรียน ชุมชน ท้องถ่ิน และสังคม    

ตัวชี้วัดท่ี 7 สถานศึกษาน าหลักสูตรระดับปฐมวัยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 8 สถานศึกษาน าหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดท่ี 9 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และสภาพบริบทของชุมชน 
ท้องถิ่น และสังคม 

แนวทำงท่ี 1.2 ส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนให้ผู้เรียนมีควำมม่ันใจในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ ภำษำ 
ประเทศคู่ค้ำ และภำษำอำเซียนอย่ำงน้อย 1 ภำษำ 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
ตัวชี้วัดท่ี 11 สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนภาษาอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา 

แนวทำงที่ 1.3 พัฒนำระบบกำรวัดและประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภำพและมำตรฐำนน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียนเต็มตำมศักยภำพ         

ตัวชี้วัดท่ี 12  สถานศึกษามีกระบวนการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย      
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้     
แนวทำงที่ 2.1 พัฒนำผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษำ ให้มีพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม  

และสติปัญญำ ให้มีควำมพร้อมเข้ำสู่กำรเรียนในระดับที่สูงขึ้น          
ตัวชี้วัดท่ี 13 ผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม 

สติปัญญา และพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น            
แนวทำงที่ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ตำมช่วงวัย 

ตัวชี้วัดท่ี 14 ผู้เรียนมีทักษะ  การอ่าน การเขียน ผ่านเกณฑ์ตามช่วงวัย  
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- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 อ่านออก เขียนได้ 
- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 

แนวทำงที่ 2.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสยัรักกำรอ่ำน  
 ตัวชี้วัดท่ี 15 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
แนวทำงที่ 2.4 ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติจริง (Active  

Learning) เน้นทักษะกระบวนกำรให้เกิดทักษะกำรคิด วิเครำะห์ คิดแก้ปัญหำ และคิดสร้ำงสรรค์ในทุกกลุ่มสำระ
เรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 16 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 มีผลการทดสอบคะแนนความสามารถพื้นฐานระดับชาติ  
(NT) ด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านเหตุผลต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป มีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 

ตัวชี้วัดท่ี 17 ผู้เรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนน O-NET ต้ังแต่ 
ร้อยละ 50 ขึ้นไปในแต่ละกลุ่มสาระมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

ตัวชี้วัดท่ี 18 ผู้เรียนมีทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่าน 
กิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

แนวทำงที่ 2.5 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ตัวชี้วัดท่ี 19 ผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

แนวทำงที่ 2.6 ปลูกฝังทักษะกระบวนกำรวิทยำศำสตร์และจิตวิทยำศำสตร์ 
ตัวชี้วัดท่ี 20 สถานศึกษาปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน 

แนวทำงที่ 2.7 สนับสนุนกำรผลิต จัดหำและใช้สื่อกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอ ำนวย 
ควำมสะดวกที่หลำกหลำยรวมทั้งห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำในกำรจัดกำรเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน 
และนอกห้องเรียนเพือ่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงเต็มศักยภำพ 
  ตัวชี้วัดท่ี 21 สถานศึกษา ผลิต จัดหาและใช้ส่ือการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม ห้องสมุดและ 
แหล่งเรียนรู้ 

แนวทำงที่ 2.8 ส่งเสริมกำรจัดหลักสูตรทักษะอำชีพ ควบคู่ไปกับวิชำสำมัญ เช่น ทวิศึกษำ (Dual  
Education) หลักสูตรระยะสั้น 

ตัวชี้วัดท่ี 22 สถานศึกษามีหลักสูตรทักษะอาชีพอย่างน้อย 1 หลักสูตร 
แนวทำงที่ 2.9 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจ ำเป็นพิเศษ (ผู้พิกำร ผู้ด้อยโอกำส 

และผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ) ให้เต็มตำมศักยภำพด้วยรูปแบบที่เหมำะสม) 
ตัวชี้วัดท่ี 23 ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ)  

ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบท่ีเหมาะสม   
แนวทำงที่ 2.10 ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมแนะแนวเพือ่กำรศึกษำต่อและกำรประกอบอำชีพอย่ำง

เข้มแข็งต่อเนื่องและเปน็รูปธรรม 
  ตัวชี้วัดท่ี 24 สถานศึกษาจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ 
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กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
แนวทำงที่ 3.1 ยกระดับผลกำรประเมินระดับนำนำชำติตำมโครงกำร PISA (Programme for  

International Student Assessment) 
ตัวชี้วัดท่ี 25 สถานศึกษาท่ีสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับการเตรียมความพร้อม ใน 

การประเมินระดับนานาชาติตามโครงการ PISA  
 แนวทำงที่ 3.2 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศในด้ำนต่ำง ๆ 

ตัวชี้วัดท่ี 26 สถานศึกษาส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ 
แนวทำงที่ 3.3 ส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรแบบสหวิทยำกำร เช่น สะเต็มศึกษำ (Science  

Technology Engineering and Mathematics Education :STEM Education) เพื่อพัฒนำกระบวนกำรคิด 
และกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 

ตัวชี้วัดท่ี 27 สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) มีนวัตกรรมเพื่อ 
สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 
                      - ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมตามแนวสะเต็มศึกษา 
                          - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือส่ือ   Studio 
Coding ,   C_ROBOT_Simulater 
                           - ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์ ควบคุม
ระบบสมองกลฝังตัว ตรวจหาข้อผิดพลาดและแก้ไขแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ พัฒนาโครงงาน
วิทยาศาสตร์อย่างง่ายโดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตามความเหมาะสม และใช้ซอฟต์แวร์ C_ROBOT_Simulater, 
Arduino IDE, MakeCode microbit 
                            - ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เรียนรู้ IOT และน ามาพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ
ปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์และบอร์ด
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบสมองกลฝังตัวและปัญญาประดิษฐ์ ตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน  พัฒนาโครงงานท่ี
มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์และเช่ือมโยงกับชีวิตจริง  พัฒนาการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและระบบ
อัตโนมัติน าไปสู่อาชีพและรายได้ 
 กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนกำรท ำวิจัย และน ำผลกำรวิจัยไปใช้พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

แนวทำงที่ 4.1 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัดท่ี 28 สถานศึกษามีผลงานวิจัยและน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
(วิจัยสถาบัน) 
แนวทำงที่ 4.2 ส่งเสริมกำรท ำวิจัยเพื่อพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผลโดยเน้น

ให้มีกำรวิจัยในชั้นเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 29 ครูมีวิจัยในช้ันเรียนและน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และการ

วัดประเมินผล 
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นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรส่งเสริม พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพในรูปแบบที่หลำกหลำย   

แนวทำงที่ 1.1 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้สำมำรถจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพทั้งระบบ
เชื่อมโยงกับกำรเลื่อนวิทยฐำนะในรูปแบบที่หลำกหลำย เช่น TEPE Online ,ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ 
(Professional Learning Community : PLC) กำรเรียนรู้ผ่ำน กิจกรรมปฏิบัติจริง (Active Learning) ฯลฯ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 30 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีทันสมัย 
ตัวชี้วัดท่ี 31 ครูได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรูอ้ย่างมีคุณภาพในรูปแบบ/เทคนิค ท่ีหลากหลาย 
ตัวชี้วัดท่ี 32 สถานศึกษามีกระบวนการ PLC เป็นกลไกในการขับเคล่ือน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 
แนวทำงที่ 2.1 พัฒนำระบบกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้อง

ในกำรก ำหนด กำรก ำหนดแผนอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ กำรบรรจุแต่งต้ัง กำรประเมินและกำรพัฒนำ กำรสร้ำง
แรงจูงใจให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำน 

ตัวชี้วัดท่ี 33 สถานศึกษามีระบบการประเมินและการพัฒนาคร ู
ตัวชี้วัดท่ี 34 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน 

นโยบำยที่ 4 ด้ำนโอกำส ควำมเสมอภำค และควำมเท่ำเทียมกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
ยุทธศำสตร์ที่ 4  ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 

กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ   
แนวทำงที่ 1.1 ส่งเสริมประชำกำรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกำสในกำรเข้ำรับบริกำรทำงกำรศึกษำอย่ำง

ทั่วถึง มีคุณภำพและเสมอภำค 
ตัวชี้วัดท่ี 35 ประชากรวัยเรียนภาคบังคับได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างท่ัวถึง มี

คุณภาพและเสมอภาค 
แนวทำงที่ 1.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมควำมประพฤติ

นักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และสร้ำงภูมิคุ้มกันทำงสังคม 
ตัวชี้วัดท่ี 36 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 37 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาในระบบส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 38 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในระบบคุ้มครองนักเรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 39 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม 
กลยุทธ์ที่ 2 ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
แนวทำงที่ 2.1 ประสำนหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรจัดกำรศึกษำที่เหมำะสม ส ำหรับเด็กด้อยโอกำส ที่ไม่อยู่ในทะเบียน

รำษฎร์ เช่น เด็กไร้สัญชำติ เด็กต่ำงด้ำว เป็นต้น 
  ตัวช้ีวัดท่ี 40 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม เต็มตามศักยภาพ 
 แนวทำงที่ 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้เทคโนโลยีในกำรจัดกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่ำงทั่วถึง เช่น กำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) 
กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนดำวเทียม (Distance Learning Television :  
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DLTV) ฯลฯ 
  ตัวช้ีวัดท่ี 41 ผู้เรียนได้รับการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
                                               - โรงเรียนมีบริการอินเตอร์เน็ตเพื่อสืบค้นข้อมูล ครอบคลุมพื้นท่ีท่ัวท้ังบริเวณโรงเรียน 
 

นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 จัดกำรศึกษำเพื่อเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกำรศึกษำเพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิต   
แนวทำงที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน ำ
แนวคิดตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำรปฏิบัติในกำรด ำเนนิชีวิต 

ตัวชี้วัดท่ี 42 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม  
จริยธรรมและน้อมน าแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทำงที่ 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถำนศึกษำพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และสื่อกำร 

เรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  ตัวชี้วัดท่ี 43 สถานศึกษามีหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม 
 แนวทำงที่ 1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัดท่ี 44 สถานศึกษามีเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมอย่างน้อย 1 เครือข่าย 

นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัด
กำรศึกษำ 

ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรและส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 

แนวทำงที่ 1.1 พัฒนำระบบกำรวำงแผน กำรน ำแผนไปสู่กำรปฏิบัติ  กำรก ำกับติดตำมตรวจสอบ
และประเมินผล เพือ่กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพโดยยึดหลักธรรมำภิบำล 

  ตัวชี้วัดท่ี 45 ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษา รวมท้ัง
การให้บริการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 46 สถานศึกษาใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 

แนวทำงที่ 1.2 พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยเพือ่กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
พัฒนำระบบงบประมำณและกำรสนับสนุนค่ำใชจ้่ำยเพื่อกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน 

ตัวชี้วัดท่ี 47 สถานศึกษาจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องแนวทางการด าเนินงาน  
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

แนวทำงที่ 1.3 พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่กำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและ 
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เข้ำถึงได้พัฒนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ ที่มีมำตรฐำนเชื่อมโยงและเข้ำถึงได้ 

ตัวชี้วัดท่ี 48  สถานศึกษามีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา 
แนวทำงที่ 1.4 สร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับคุณภำพสถำนศึกษำตำมบริบทของพื้นที่ เช่น   

โรงเรียนประชำรัฐ (ดีใกล้บ้ำน), โรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนห้องเรียนกีฬำ,โรงเรียนมำตรฐำนสำกลฯลฯ 
ตัวชี้วัดท่ี 49 สถานศึกษาแต่ละประเภทมีการพัฒนาการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นท่ี                                           
- โครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยความร่วมมือกับ บริษัท ซีพีออลล์ จ ากัด   

แนวทำงที่ 1.5 ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำใหเ้ข้มแข็ง 
 ตัวชี้วัดท่ี 50 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

แนวทำงที่ 1.6 ยกย่องเชิดชูเกียรติส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ  
สถำนศึกษำและองค์คณะบุคคล ที่มีผลงำนเชิงประจักษ์ 

ตัวชี้วัดท่ี 51 สถานศึกษามีการยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน องค์คณะบุคคลและบุคลากรท่ีมีผลงาน 
เชิงประจักษ์ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม   
 แนวทำงที่ 2.1 ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้พื้นที่เป็น

ฐำน (Area-base Management),รูปแบบกำรบริหำรแบบกระจำยอ ำนำจ “CLUSTERS” 
           ตัวชี้วัดท่ี 52 สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง  
          แนวทำงที่ 2.2 เขตพื้นที่กำรศึกษำจัดท ำแผนบูรณำกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับส ำนักงำนศึกษำธิกำร 

จังหวัดและส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 
ตัวชี้วัดท่ี 53 สถานศึกษามีแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
แนวทำงที่ 2.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำรูปแบบเครือข่ำย เช่น  

เครือข่ำยส่งเสริมประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ สหวิทยำเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ 
ตัวชี้วัดท่ี 54 สถานศึกษามีเครือข่ายสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างน้อย 1  

เครือข่ายข้ึนไป 
- กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 4 ล าน้ าชี มีโรงเรียนใน 4 ต าบล จ านวน  17   

โรงเรียน 
แนวทำงที่ 2.4 ส่งเสริมและพัฒนำโรงเรียนด้วยพลังประชำรัฐอย่ำงต่อเนื่อง และยั่งยืน 

 

                     ตัวชี้วัดท่ี 55 สถานศึกษามีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมด้วยพลัง 
ประชารัฐ 
 
  

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
แนวทำงที่ 3.1 ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสำธำรณชน ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  

สร้ำงควำมตระหนักในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กำรก ำกับดูแล ตลอดจนกำรส่วนร่วมรับผิดชอบในกำรพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

ตัวชี้วัดท่ี 56 สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ให้มีความรู้ ความ 
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เข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน การก ากับดูแล ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
 

  ตัวชี้วัดท่ี 57 สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ได้รับ เกียรติบัตร รางวัล ด้านคุณภาพการศึกษา 
ในระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ 

5. นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564-2565 
 ข้อท่ี 1 ด้านความปลอดภัย 

พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการมีสุขภาวะท่ี
ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

ข้อท่ี 2 ด้านโอกาส 
2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุคน มีพัฒนาการท่ีดี ท้ังทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์  

สังคม และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างมีคุณภาพตาม 

มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการด าเนิน
ชีวิต มีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ พึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อท่ี 3 ด้านคุณภาพ 
  3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะท่ีจ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 
21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติท่ีถูกต้องต่อบ้านเมือง 
  3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพื่อการมี
งานท า 
  3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพฒันาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ีสร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
  3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
 ข้อท่ี 4 ด้านประสิทธิภาพ 
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  4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นท่ีเป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีส่ีมุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนท่ีสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพื้นท่ี 
  4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ท่ีมีจ านวนนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 น้อยกว่า 
20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
  4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีต้ังในพื้นท่ี
ลักษณะพิเศษ 
  4.5 สนับสนุนพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  4.6 เพิ่มประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

6.  อัตลักษณ์ผู้เรียน 
 “ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ” 
 
7.  เอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
 “ ผู้น าด้านหุ่นยนต์ ” 
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8. เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2564 

    8.1  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย   

ปี 2564 
แนวทำงกำรพฒันำ 

(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ระดบัดีมำก งำนบริหำรทั่วไป 

โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
- กิจกรรมอาหารเสริมนม 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมกีฬาสภีายใน 
- กิจกรรมแอโรบคิหน้าเสาธง 
- กิจกรรมป้องกันและไขปัญหา 
  สารเสพติดในโรงเรียน 
- กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 

1.1  มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 87 
1.2  มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 88 
1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 89 
1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 88 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ระดบัดีมำก งำนบริหำรทั่วไป 
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมวันเด็ก  
-กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมย้ิมง่ายไหว้สวย 

2.1 ร่าเริงแจ่มใสมคีวามรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 88 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 94 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 88 
2.4 ชื่นชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 90 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ระดบัดีมำก งำนวิชำกำร 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำน
สติปัญญำ  
- กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง 
- กิจกรรมหนูรักภาษาพัฒนาสู่อาเซียน 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรมค่าย ICT, Coding 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 

3.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ 90 
3.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์ 
      การเรียนรู้ 

88 

3.3 มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 93 
3.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 88 
3.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 88 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดบัดีมำก งำนบุคลำกร 
โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองของ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
-กิจกรมการจัดท าแผนประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา  
ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานฯ 
-กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
 

4.1 ครู.เข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษา 
     ปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

93 

4.2 ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย   
     สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

93 

4.3 ครูบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก 93 
4.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 93 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย   

ปี 2564 
แนวทำงกำรพฒันำ 

(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 
4.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง 
      หลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

89 -กิจกรรมบูรณาการแผนการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
- กิจกรรมสร้าง พัฒนาสื่อการเรียนการ
สอน และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาตนเองจากเทคโนโลยี 
สร้างช่องยูทูป ของครูผู้สอน 
-กิจกรรมพัฒนาตนเองทางออนไลน์ 

4.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผล 
      ในการปรับการจัดประสบการณ ์

89 

4.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 94 

4.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 94 

4.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 94 

4.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ 
พัฒนาการเด็ก 

93 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดบัด ี งำนวิชำกำร 
โครงการสง่เสริมการจัดการศึกษาและ
พัฒนาระบบบริหารฯ 
กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศน
ศึกษาฯ 
-กิจรรมตรวจสุขภาพประจ าป ี
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
-กิจกรรมการประชุมบคุลากรทางการ
ศึกษา 
-กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้
-กิจกรรมสร้างเสริมรักการอ่าน 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู ้
-กิจกรรมห้องสมุด มุมคนดีคนเก่ง 
-กิจกรรมออมทรัพย์ 

5.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 

5.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

4 

5.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

4 

5.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 

5.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 4 

5.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 

4 

5.7 เด็ก ผู้ปกครอง และขุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 4 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็
ส ำคัญ 

ระดบัดีมำก งำนบุคลำกร 
โครงกำรส่งเสริมกำรพัฒนำตนเองของ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
-กิจกรมการจัดท าแผนประสบการณ์ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
-กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา  
ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานฯ 
-กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
- กิจกรรมพัฒนาตนเองทางออนไลน์ 

 
 
 
 

6.1 ครู.เข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษา 
     ปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

93 

6.2 ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย   
     สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

93 

6.3 ครูบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก 93 

6.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
 

93 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย   

ปี 2564 
แนวทำงกำรพฒันำ 

(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็
ส ำคัญ 

ระดับดีมาก งำนวิชำกำร 
โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
- ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา (แผนกลยุทธ์) 
- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผน
กลยุทธ์) 
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- ประกันคุณภาพภายใน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา (SAR) 

7.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 4 

7.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 

7.3 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 4 

7.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ 
      ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 

7.5 น าผลการประเมินผลคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้ 
      วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4 

7.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 4 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็
ส ำคัญ 

ระดับดีมาก งำนบริหำรทั่วไป 
โครงกำรส่งเสริมสนับสนนุให้สถำนศกึษำเป็นแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมการบริการการใช้คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมการบริการห้องสมุด 
- กิจกรรมห้องสหกรณ์โรงเรียน 
- กิจกรรมบริการห้องอาเซียน 
- กิจกรรมบริการห้องพยาบาล 
- กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน 
- กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์ 
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 

8.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน 
      สถานศึกษา 

4 

8.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง 
     สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

4 
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8.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 
ปี 2564 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 ผูคุ้ณภำพของผู้เรียน ระดบัดีมำก งำนบริหำรทั่วไป 
โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
- กิจกรรมแอโรบิค 
- กิจกรรมบริการอนามัยในโรงเรียน 
- กิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพใน
โรงเรียนประถมศึกษา 
- กิจกรรมกีฬาสภีายใน 
- กิจกรรมอาหารเสริม(นม) 
- กิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปญัหาสารเสพติด
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 
- กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 90 
1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 89 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก 
      สภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหา 
      ทางเพศ 

91 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง   
     เหมาะสม 

92 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อื่น 92 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/ 
     นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

89 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดบัดีมำก งำนบริหำรทั่วไป 
โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันวิสาขบชูา  
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  
- กิจกรรมลานธรรม 
- กิจกรรมสวดมนต์แปล แผ่เมตตา 
- กิจกรรมอาสาน าพาความดี 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมออมทรัพย์ 
- กิจกรรมสหกรณ์ 
- กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย 
- กิจกรรมแอโรบิค 
- กิจกรรมภาษาสัมพันธ ์
- กิจกรรมระเบียบแถว 
- กิจกรรมอนุรักษ์ไทย (ร าวงมาตรฐาน) 
- กิจกรรมกีฬาสภีายใน 
- กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 

- กิจกรรมย้ิมง่ายไหว้สวย 
- กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห ์

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 92 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 93 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 94 
2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 95 
2.5 มีคุณลักษณะ “ยิ้มง่าย ไหว้สวย” ตามอัตลักษณข์องโรงเรียน 92 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ปี 2564 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดบัดีมำก งำนวิชำกำร 

โครงกำรส่งเสริมทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
- กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
- กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น 
- กิจกรรมค่าย ICT 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ และต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันอาเซียน 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันคริสมาสต์ 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  
      แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆรอบตัว 

87 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพื่อค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

87 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

87 

3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 87 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส ำคัญ 

ระดบัด ี งำนวิชำกำร 
โครงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงเป็น
ระบบ 
- กิจกรรมสรุปความรู้สู่แผนผงัความคิด 
- กิจกรรมสร้างสรรค์จากงานศลิป์ 
- กิจกรรมสร้างนักอ่าน ปั้นนักคิด 
- กิจกรรมสุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด 
พิชิตการอ่าน 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูด 
      หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

84 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 82 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 82 
4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ 85 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียน 
                 เป็นส ำคัญ 

ระดบัด ี งำนวิชำกำร 
โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
ของนักเรียน 
- กิจกรรมจัดท าข้อสอบ O-net NT 
Las Pisa Pre O-net เพ่ือพัฒนาทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
- กิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะส าคัญ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิดวิเคราะห ์
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมพัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
-กิจกรรมสร้างเสริมทักษะสู่วิชาชีพ 
- กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขันด้าน
วิชาการ หุ่นยนต์ ศิลปะ กีฬา 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 77 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 87 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 81 
5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 42 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ปี 2564 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียน 
                 เป็นส ำคญั 

ระดบัดีมำก งำนบรหิำรทั่วไป 
โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรยีน 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 
 

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 87 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 92 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 92 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 92 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียน 
                 เป็นส ำคญั 

ระดบัดีมำก งำนบคุลำกร 
โครงกำรส่งเสริมพัฒนำตนเองของครู
และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
- กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการจัดท าแผน 
ID plan และ PLC  
- กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงเข้า
สู่แผนการจัดการเรียนรู ้
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเย่ียมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมประชุมพัฒนาการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
- กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา  
ทัศนศึกษาและดูงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมการประชุมครูเก่ียวกับการนิเทศ
ภายใน 
-กิจกรรมสร้างชุมชนการเรียนรู้ฯ (PLC) 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
      กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

88 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

89 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

88 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและ 
     ภูมิปัญญาของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

88 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

88 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

88 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ
และใช้ผลในการปรับการสอน 

88 

7.8 ครูประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกทีดี่ของสถานศึกษา 95 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 92 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดบัดีมำก งำนบุคลำกร 
โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรของ
สถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศน
ศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
- กิจกรรมการประชุมคร ู
- กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 4 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน

หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
4 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

4 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
 

4 
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มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ เป้ำหมำย 

ปี 2564 
แนวทำงกำรพัฒนำ 

(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

4 - กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมจัดท าระเบียบและข้อบังคับของ
โรงเรียน 
- กิจกรรมประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
- กิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชน 
- กิจกรรมส ามะโนนักเรียน 
- กิจกรรมรับนักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้าน 
- กิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน 

 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด 
     การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็
ส ำคัญ 

ระดบัดีมำก 

งำนวิชำกำร 
โครงกำรกำรพัฒนำหลกัสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมระเบียบวัดผลประเมินผล
โรงเรียนตามหลักสูตร 51 
- กิจกรรมชุมนุม 
- กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ 

9.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 4 
9.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

4 

9.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  
       ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

4 

9.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ 
       จริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4 

9.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง 
       การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

4 

9.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน
ทุกคน 
 

4 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดบัดีมำก งำนบรหิำรทั่วไป 
โครงกำรปรบัปรุงภูมิทศัน์ในโรงเรียน 
- กิจกรรมท าความสะอาดเขต
รับผิดชอบ 
- กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ 
- กิจกรรมท าหลังคาจอดรถ 
 

10.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ    
       ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้ 
       การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มร่ืน มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4 

10.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 4 
10.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย   แนวทำงกำรพฒันำ 
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ปี 2564 (งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดบัดีมำก งำนวิชำกำร 
โครงกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 
- กิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- กิจกรรมก าหนดและประกาศใช้มาตรฐาน
การศึกษา 
- กิจกรรมจัดท าระเบียบบังคับของโรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย 
- กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ์ 
- กิจกรรมประกันคุณภาพภายใน 
- กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปีของครู (SAR 
ครู) 
- กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปีสถานศึกษา 
(SAR) 

11.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 
11.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 

11.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 

11.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน 
       การศึกษาของสถานศึกษา 

4 

11.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4 

11.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ระดบัดีมำก งำนบริหำรทั่วไป 
โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็น
สังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
- กิจกรรมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมห้องสมุด  
- กิจกรรมการใช้ห้องปัญญาประดิษฐ์ 
- กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศในห้องเรียน 
- กิจกรรมเปิดร้ัวโรงเรียน 
-กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์ 

12.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
       และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก 
       สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร 
       ของสถานศึกษารวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

12.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

ระดับดีมาก 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดับดีมาก งำนวิชำกำร 
โครงกำรห้องปฏิบัตกิำรปัญญำประดษิฐ์ 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 
- กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์, Coding 
- กิจกรรมนวัตกรน้อย สร้างนวัตกรรม 
- กิจกรรม Digital Park ศูนย์การเรียนรู้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชน 

13.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมเอกลักษณส์ถานศึกษา 4 
13.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

85 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ระดบัดีมำก งำนวิชำกำร 
โครงกำรโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
- กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
- กิจกรรมคัดแยกขยะ 
- กิจกรรมปลูกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง 
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียง 
- กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 4 
14.2 ผลการด าเนินงานพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย 96 
14.3 จัดโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 4 
14.4 ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 96 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้ เป้ำหมำย   แนวทำงกำรพฒันำ 
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ปี 2564 (งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน  งำนบรหิำรทั่วไป 
โครงกำรโรงเรยีนสุจรติ 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง 
- กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
- กิจกรรมอาสาน าพาความด ี
- กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  4 
15.2 ผลการด าเนินงานพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  96 
15.3 จัดโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 4 
15.4 ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 96 

 
 

ส่วนที่ 3 
แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ 

1.  แหล่งงบประมำณ  
      แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
ท่ีมาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2564   
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว   
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 14 (จ านวน นร.) 23,800 - 
  -  ระดับประถม   (1,900 X 96  (จ านวน นร.) 182,400 - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500 X 62  (จ านวน นร.) 217,000 - 
 (หาก ร.ร.ใด มีนร.ต่ ากว่า 120 คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี   
  และ ร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ ากว่า 300 คน จัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1000/ปี) 62,000 - 
 รวมเงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว 485,200 - 
2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม  (430 X 14  (จ านวน นร.) 6,020 - 
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 96  (จ านวน นร.) 46,080 - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 62 (จ านวน นร.) 54,560 - 
 รวมเงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 106,660 - 
3 งบอื่น ๆ  (ถ้ำมี)   
 - งบอุดหนุนรายหัวเหลือจ่ายจากโครงการต่าง ๆ -  
 - งบรายได้สถานศึกษา 161,143 86 
 - งบสนับสนุนจากเทศบาลต าบลพระลับ - - 
 - งบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสนอทางการศึกษา (กสศ.) - - 
 รวมเงินงบอื่น ๆ 161,143 86 

                          รวมงบประมำณ (1+2+3) 753,003 86 
 กำรจัดสรรงบประมำณ:   
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 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  ค่าปรับปรุง ซ่อมแซม    
 - ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์  111,143 86 
 - ค่าวัสดุประจ าห้องเรียน ค่าปรับปรุง-ซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 48,520 - 
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อสนองนโยบายของ สพป.ขอนแก่น เขต 1, สพฐ. และอื่น ๆ 50,000 - 
 รวม 209,663 86 

 
2. ส่วนท่ีเหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. /สมศ. 
/ ความต้องการของ ร.ร.   543,340 - 

 รวมประมำณ (1+2) 753,003 86 
 
2. โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2564 
    2.1 สรุปงบหน้ำโครงกำร 

ระดบัปฐมวัย ระดบักำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

สนอง 
มฐ.ท่ี 

ช่ือโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก สนอง 

มฐ.ท่ี 
ช่ือโครงการ 

 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว แหล่งอื่น รายหัว แหล่งอื่น 

1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3,000 - 1 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 20,000  
2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2,000 500 2 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 6,000 31,840 
3 ส่งเสริมพัฒนาการด้าน

สติปัญญา 
2,000 3,520 3 ส่งเสริมทักษะในการแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ 
11,500 3,500 

4 ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา   

3,000 - 4 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน      

128,560 3,000 

5 ส่งเสริมการจัดการศึกษา 4,590 - 5 ประชาธิปไตยในโรงเรียน                                     - - 
6 ประกันคุณภาพภายใน 3,500 - 6 ส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครู

และบุคลากรทางการศึกษา   
40,000 - 

7 ส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้     

3,330 2,000 7 พัฒนาระบบบริหารของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

29,210 - 

    8 การพัฒนาหลักสูตร           10,000 - 
    9 ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน                                    106,490 - 
    10 ประกันคุณภาพการศึกษา                         19,500 - 
    11 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา

เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                   
24,000 62,300 

    12 ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์    5,000 - 
    13 โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 1,000 - 
    14 โรงเรียนสุจริต                                   5,000 - 
    15 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 6,000- - 
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    16 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3,000  
  21,420 6,020   415,260 100,640 
   (เงินสนับ สนุนฯ)    (เงินสนับ สนุนฯ) 

รวมงบประมำณ 27,440 รวมงบประมำณ 515,900 

 
 
 
 
 
2.2. รำยละเอียดโครงกำร ปฐมวัย 
1. โครงกำร  โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  (งานบริหารท่ัวไป)  ด้ำนควำมปลอดภัย 

 

หลักกำรและเหตุผล    
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก  
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. สนองจุดเน้นของ  สพฐ. ข้อ 1. การเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ    
3. ตำมข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ  3  ด้านการจัดการศึกษา  ข้อ 1  เด็กควรได้รับในการพัฒนาคุณลักษณะนิสัยความอดทน  การ
เป็นผู้น าผู้ตามท่ีมากข้ึนด้วยการประยุกต์กิจกรรมต่าง ๆ ในกิจกรรมเคลื่อนไหว  กิจกรรมกลุ่มร่วมกันพัฒนาวัด  หรือกิจกรรมทาง
ศาสนา        
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัย
คุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า               

วัตถุประสงค์ ประเมินตำมขอบข่ำยและตัวชีว้ัดตำมสภำพควำมส ำเรจ็ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย 

ขอบข่าย:   
1.1 มีน้ าหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 86 87 
1.2 มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 87 88 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพตนเอง 88 89 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 87 88 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมอาหารเสริม(นม) ตลอดปีการศึกษา - งบเทศบาล 
2. กิจกรรมอาหารกลางวัน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

3. กิจกรรมกฬีาสีภายใน 
- ชุดดรัมเมเยอร์  1,000 บาท 

พ.ย. 64 1,000 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

4. กิจกรรมแอโรบิคหน้าเสาธง ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
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5. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
6. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ  
–เครื่องดนตรีเด็กปฐมวัย 2,000 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

 รวม 3,000  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง      ผูเ้สนอโครงกำร 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 
- แบบสอบถาม 

- ใช้การวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

นายทิพวัฒน์  ริยะ               ผู้อนุมัติโครงกำร 

 
 
2. โครงกำร  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  (งานบริหารท่ัวไป)  ด้ำนคุณภำพ 

หลักกำรและเหตุผล   
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 
    ตัวชี้วัดที่ 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
    ตัวชี้วัดที่ 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรบัรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล    
3.  ตำมข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของ
สถานศึกษาโดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบุคคล  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
          3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน 
เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง                           

วัตถุประสงค์ ประเมินตำมขอบข่ำยและตัวชีว้ัดตำมสภำพ
ควำมส ำเร็จ 

ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

1. นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของ
ศาสนา 
2. นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต 
และที่มีความกตัญญูกตเวที 
3. นักเรียนที่มีความเมตตา กรุณาและ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
4. นักเรียนที่มีความประหยัด รู้จักใช้
ทรัพย์สินของตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
5. นักเรียนที่นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิ
ปัญญาไทย และภูมิใจในความเป็นไท 

ขอบข่าย :   
2.1 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น 87 88 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 93 94 
2.3  ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 87 87 
2.4  ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 

89 90 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันมาฆบูชา ก.พ.65 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
2. กิจกรรมวันวิสาขบูชา 13  พ.ค. 64 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
3. ค่ายคุณธรรม  ส.ค.64 500 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
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-  ถวายเพล ณ วัดสว่างโพธ์ิชัย  500 (เงินสนับสนุนฯ) 
4. กิจกรรมวันเข้าพรรษา  18 ก.ค. 64 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
5. กิจกรรมวันไหว้คร ู 12 มิ.ย. 64 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
6. กิจกรรมวันเด็ก – ชุดการแสดง 2,000 12 ม.ค. 65 2,000 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
7. กิจกรรมย้ิมง่ายไหว้สวย ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

รวม 2,500  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง     ผู้เสนอโครงกำร 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ                ผูอ้นุมัติโครงกำร 

3. โครงกำร ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสตปิัญญำ (งำนวิชำกำร) ด้ำนโอกำส 
หลักกำรและเหตุผล  หลักส าคัญในการจัดประสบการณก์ารเรียนรู้ ซึ่งผู้สอนจ าเป็นต้องศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ เพราะในการจัด
ประสบการณ์ให้เด็กอายุ 3 – 5 ปี จะต้องยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคู่กับการให้การศึกษา โดยต้องค านึงถึงความสนใจและความ
ต้องการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา 
เพ่ือให้นักเรียนที่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกบัวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก 
    ตัวชี้วัดที่ 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 2 เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
     อย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)  ข้อ 5 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
     และศิลปะศาสตร์ (Excel to excellence) 
3. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3   ข้อ 2 สถานศึกษาควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในเพ่ิมมากข้ึน เช่น สวนวิทยาศาสตร์  
    สวนพฤกษศาสตร์ ป้ายความรู้ และจัดหารสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ    
 4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
    ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
              2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ให้สมกับวัย                     

วัตถุประสงค์ ประเมินตำมขอบข่ำยและตัวชีว้ัดตำมสภำพควำมส ำเรจ็ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 

ขอบข่ำย :    
4.1 ร้อยละนักเรียนที่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ และ
รักการเรียนรู ้

89 90 

4.2 ร้อยละนักเรียนที่มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ้

87 88 

4.3 ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 92 93 
4.4 ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์

87 88 

4.5 ร้อยละนักเรียนที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 87 88 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กิจกรรม เดือนที่ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผดิชอบ 

1. กิจกรรมหนูน้อยคนเก่ง  - สื่อ อุปกรณ์การเรียน 2,000 พ.ค.64-มี.ค.65 2,000 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 
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2. กิจกรรมหนูรักภาษาพัฒนาสู่อาเซียน  พ.ค.64-มี.ค.65 - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

3. กิจกรรมบัณฑิตน้อย  25-29 มี.ค.65 - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

4. กิจกรรมค่าย ICT  
– ซื้อสื่อ CD. อุปกรณ์และโปสเตอร์ 500 

ส.ค.64 1,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

5. ค่ายวิชาการ 
- เกมการศึกษา   2,520 

22 ส.ค.64 2,520 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

รวม 5,520  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง ผูเ้สนอโครงกำร 

นายทิพวัฒน์  ริยะ          ผู้อนุมัติโครงกำร 1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 
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4. โครงกำร ส่งเสริมกำรพฒันำตนเองของครแูละบคุลำกรทำงกำรศกึษำ (งานบุคคล)  ด้ำนคุณภำพ 

หลักกำรและเหตุผล  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลผุล ควรส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    ตัวชี้วัดที่ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
    มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ คือ สถานศึกษาควรให้ครูได้รับการอบรม 
    เพ่ิมเติมด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ ระบบการประเมินการ 
    พัฒนาเด็ก สื่อ อุปกรณ์และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เป็นต้น 
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
    ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
             3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้
แบบลงมือปฏิบัติจรงิ รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบ
การวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 
             3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐาน
สมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง 
รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

วัตถุประสงค์ ประเมินตำมขอบข่ำยและตัวชีว้ัดตำมสภำพควำมส ำเรจ็ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

ขอบข่ำย :    
5.1 ครูเขา้ใจปรชัญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

92 93 

5.2 ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคลอ้งกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

92 93 

5.3 ครูบริหารจัดการที่สรา้งวินัยเชิงบวก 92 93 
5.4 ครูใชส้ื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 92 93 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  
และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

88 89 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

88 89 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 93 94 
5.8 ครูมีปฏสิัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 93 94 
5.9 ครูมีวฒุิและความรูค้วามสามารถในด้านการศึกษาปฐมวยั 93 94 
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5.10 ครจูัดท าสารนิทศัน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเด็ก 

92 93 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม เดือนที่
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ความคิด
รวบยอดใช้นวัตกรรมมอนเตสซอรี่ จัดประสบการณ์ตามแนวสะเต็มศึกษา  บ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
– กระดาษ A4 1,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

1,000 นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 

2. กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูสู่มืออาชีพ – 
ค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน 2,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

2,000 นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 

3. กิจกรรมการท าวิจัยในชั้นเรียน  ต.ค.63 และ 
มี.ค.64 

- นางสาวสุกัญญา 
       เทียมกลาง 

รวม  3,000  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล  

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง       ผู้เสนอโครงกำร 
นายทิพวัฒน์  ริยะ                   ผู้อนุมัติโครงกำร 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคล
รายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 
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5. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกำรศกึษำและพฒันำระบบบริหำรของสถำนศึกษำตำมหลกัปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
   (งานบุคคล)  ด้ำนประสิทธิภำพ 
หลักกำรและเหตุผล  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลผุล ผู้บริหารควรได้รับการสง่เสริมและพัฒนาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
    มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
           ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
           ตัวชี้วัดที่ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
           ตัวชี้วัดที่ 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
     มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
           ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
           ตัวชี้วัดที่ 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 
           ตัวชี้วัดที่ 3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
           ตัวชี้วัดที่ 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ 
                            พัฒนาเด็ก 
2. สนองจุดเน้น สพฐ. 
    ข้อ 3 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหน่ึงในสอง 
            ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Excellence)  
    ข้อ 4 นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient)   
    ข้อ 5 สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออก 
           กลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning)                          
    ข้อ 6 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ  
           (Sufficiency Economy)  
    ข้อ 8 นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)                        
    ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 
            อาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านการบริหารจดัการศึกษา  
    ข้อที่ 1 สถานศึกษาควรหาแนวทางจัดห้องเรียนระดับปฐมวัย ให้แยกออกจากระดับประถมศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
    ข้อที่ 2 สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมุดที่อยู่ใกล้ห้องเรียนระดับปฐมวัย ให้เป็นที่พักคอยส าหรับผู้ปกครองที่มารอรับเด็ก  
    พร้อมจัดมุมเรียนรู้และอินเทอร์เน็ตไว้บริการ 
    ข้อที่ 3 สถานศึกษาควรพิจารณามอบหมายให้ผู้เลี้ยงดูเด็กสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือแบ่งเบาภาระงานครู 
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
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 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ ประเมินตำมขอบข่ำยและตัวชีว้ัดตำมสภำพควำมส ำเรจ็ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบข่ำย :    
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรชัญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 4 4 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้นการ 
     พัฒนาเด็กปฐมวัย 

4 4 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ 
     ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

4 4 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตาม 
      แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 4 

6.5 ผู้บริหารสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 4 4 
6.6 ผู้บริหารใหค้ าแนะน า  ค าปรึกษา  ทางวิชาการและเอาใจใส่ 
     การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 

4 4 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

4 4 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม เดือนท่ีด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

1. กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ –ค่าลงทะเบียนการอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน 1,000 

ตลอดปี
การศึกษา 

3,000 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

2. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ส.ค.64 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 
4. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
- การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (กระดาษ A4 400 /กระดาษปก 100) 

 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

5. กิจกรรมโครงการการประชุมบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  
- กิจกรรมประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา  

พ.ค.64-มิ.ย.65 - 
 

นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

6. กิจกรรมโครงการสนับสนุนการศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
- กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน (ค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์การจดักิจกรรม) 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของปฐมวัย 

 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

7. กิจกรรมสร้างเสริมรักการอ่าน –หนังสือนิทาน 1,570 ตลอดปีการศึกษา 1,590 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

8. กิจกรรมศึกษาแหลง่เรียนรู ้ ก.ค.64 - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

9. กิจกรรมห้องสมุด มุมคนดีคนเก่ง ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

10. กิจกรรมออมทรัพย์  (ค่าสมุดคู่มือฝากเงิน) ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง 

รวม 4,590  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง   ผู้เสนอโครงกำร 
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1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

นายทิพวัฒน์  ริยะ              ผู้อนุมัติโครงกำร 

6. โครงกำร ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  (งานวิชาการ)  ด้ำนประสิทธิภำพ 
หลักกำรและเหตุผล  ประกันคุณภาพภายในเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษา สถานศึกษาจงึต้องก าหนดและประกาศการใช้
มาตรการศึกษาเพ่ือให้การจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   ตัวชี้วัดที่  2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้ก่ียวกับทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ  9 สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มรีะบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง และผ่าน
การรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)          
3. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3  สถานศึกษาควรแยกรายงายประเมินตนเอง(SAR)ของระดับการศึกษาปฐมวัยออกจากระดับ 
    การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
             4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
             4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์ ประเมินตำมขอบข่ำยและตัวชีว้ัดตำมสภำพควำมส ำเรจ็ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ขอบข่ำย :    
8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 4 4 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

4 4 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจัดการ 4 4 
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 

8.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4 4 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 4 4 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กิจกรรม เดือนที่ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
 (แผนกลยุทธ์) - ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม  500 

พ.ค.-มิ.ย.64 
 

500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์)  
    - ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร  500 

พ.ค.64 –มี.ค.65 500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ -แฟ้มเอกสารข้อมูลนักเรียน 1,500 พ.ค.64– มี.ค.65 1,500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

4. ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - ค่าถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสาร 500 16-30 พ.ค.64 500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 
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5. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา (SAR) - ค่าถ่ายเอกสาร เขา้เล่มเอกสาร  500 

มีนาคม 65 500 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

รวม 3,500  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง ผู้เสนอโครงกำร 

นายทิพวัฒน์  ริยะ            ผู้อนุมัติโครงกำร 1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 
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7. โครงกำร  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำเปน็สังคมแห่งกำรเรียนรู้ (งานบริหารท่ัวไป)  ด้ำนคณุภำพ 
หลักกำรและเหตุผล      
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
    ตัวชี้วัดที่ 2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์      
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรบัรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล     
3.  ตำมข้อเสนอแนะของ  สมศ.  รอบ 3  ด้านผลการจดัการศึกษาปฐมวัน  ข้อที่ 1    สถานศึกษาควรจัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในเพ่ิมมาก
ข้ึน  เช่น  สวนวิทยาศาสตร์  สวนพฤกษศาสตร์  ป้ายความรู้  และจัดหาสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้เพียงพอ  ด้านการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัน  ข้อที่ 1 สถานศึกษาควรพัฒนาห้องสมุดที่อยู่ใกล้ห้องเรียนระดับปฐมวัย  ให้เป็นที่พักผ่อนส าหรับผู้ปกครองที่มารอรับเด็ก  
พร้อมจัดมุมเรียนรู้และอินเตอร์เน็ตไว้บริการ 
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
          3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

วัตถุประสงค์ ประเมินตำมขอบข่ำยและตัวชีว้ัดตำมสภำพควำมส ำเรจ็ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการมีการ
สร้าง สง่เสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ขอบข่าย :   
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 4 4 
9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4 4 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

2. กิจกรรมการใช้บริการห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

3. กิจกรรมการใช้บริการห้องสหกรณ ์ ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

4. กิจกรรมการใช้บริการห้องอาเซียน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

5.  กิจกรรมการใช้บริการห้องพยาบาล ตลอดปีการศึกษา 330 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

6. กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน – อุปกรณ์สื่อ  1,000  มี.ค. 65 1,000 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

7. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดปีการศึกษา - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

8. กิจกรรมจัดมุมประสบการณ์  
    - บล็อกไม้ 6,000 - รูปภาพจัดห้องเรียน 700 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

9. กิจกรรมเย่ียมบ้าน ส.ค. 64 - นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

10.กิจกรรมแหลง่เรียนรู้สวนสัตว์ขอนแก่น 
- ค่ารถ 1,000 – ค่าอาหาร+ ของว่าง 800 –ค่ายถ่ายเอกสาร 200 

ธ.ค.64 2,000 
(เงินสนับสนุน) 

นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง 

รวม 5,330  

กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางสาวสุกัญญา  เทียมกลาง      ผู้เสนอโครงกำร 
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-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ               ผู้อนุมัติโครงกำร 

2.3 รำยละเอียดโครงกำรระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. โครงกำร  โรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ  (งานบริหารท่ัวไป)  ด้ำนควำมปลอดภัย 

หลักกำรและเหตุผล    
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผู้เรียน 
   ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                    2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                    4) สุขภาวะทางรา่งกาย และจิตสังคม 
2.  สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ 2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน   
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  4) สุขภาวะทางรา่งกายและลักษณะจิตสังคม (มฐ.1) 
4.  ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของสถานศึกษาโดยตรงในฐานะ
ที่เป็นนิติบุคคล  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย                 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 1 ด้านความปลอดภัย  พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา จากภัยพิบัติ
และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า      

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะ
ที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ขอบข่าย :    
1.1  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 89 90 
1.2  มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 88 8 
1.3  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

90 91 

1.4  เห็นคณุค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 91 92 
1.5  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 91 92 
1.6  สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 88 89 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมแอโรบิค ตลอดปีการศึกษา - นางเกษศิรินทร์ 
2. กิจกรรมบริการอนามัยในโรงเรียน –ซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ 3,000  ตลอดปีการศึกษา 3,000 นางพรพิสุทธิ์ น.ส.เมษา  นางพิสมัย 

3. กิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา  
นักเรียน 172 คน –  ซื้อวัสดุอุปกรณ์แปรงฟัน 2,000 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 นางพรพิสุทธิ์ น.ส.เมษา  
นางพิสมัย 

4.กิจกรรมกีฬาสีภายใน -ค่าลงทะเบียน (130*100) 13,000 –ค่ารถ (5*400) 2,000  พ.ย. 64 15,000 นายสากล นายวรัญญู 
5. กิจกรรมอาหารเสริม(นม) ตลอดปีการศึกษา เทศบาลต าบลพระลับ นางพิสมัย 
6. กิจกรรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางจินตนา 
7. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในโรงเรียน ตลอดปีการศึกษา - นายสากล นายวรัญญ ูนางผ่องศรี 

8. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย  ต.ค .64 – มี.ค. 65 - นางพรพิสุทธิ์ 
9. กิจกรรมชั่งน้ าหนักวัดส่วนสูง  พ.ค.,ต.ค.,พ.ย.64 ,ก.พ.65 - นางพรพิสุทธิ์ 

รวม 20,000  
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กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล นายสากล  สิทธิโคตร         ผู้เสนอโครงกำร 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ  2.แบบสอบถาม - ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ             ผูอ้นุมตัิโครงกำร 

2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  (งานบริหารท่ัวไป) ด้ำนคุณภำพ 

หลักกำรและเหตุผล     
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
   ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
                    2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย 
                    3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.     ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                    1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
                         1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ 
                             สังคม (มฐ.2.1 – 2.2) 
                         2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย (มฐ.2.4) 
                         3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย (มฐ.2.3) 
4. ตำมข้อเสนอแนะของ  สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของสถานศึกษา
โดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบุคคล  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย        
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อ 3 ด้านคุณภาพ 
          3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี 
มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง                            

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

1. นักเรียนปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนา 
2. นักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและที่มีความกตัญญู
กตเวที 
3. นักเรียนที่มีความเมตตา กรุณาและเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 
4. นักเรียนที่มีความประหยัด รู้จักใช้ทรัพย์สินของตนและ
ส่วนรวมอย่างคุ้มคา่ 
5. นักเรียนที่นิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย และ
ภูมิใจในความเป็นไท 

ขอบข่าย :   
2.1 มคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 91 92 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 92 93 
2.3  ยอมรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมทีแ่ตกต่าง 93 94 
2.4  ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

94 95 

2.5 มีคุณลักษณะ “ย้ิมง่าย ไหว้สวย” ตามอัตลักษณ์
ของโรงเรียน 

92 93 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันมาฆบูชา  10   ก.พ. 64 - นายสากล นางผ่องศรี  
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2. กิจกรรมวันวิสาขบชูา 19  พ.ค. 63 - นางนงนุช  
3. กิจกรรมวันเข้าพรรษา  18  ก.ค. 63 1,000 

กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- นักเรียน ป.1-3 ค่าลงทะเบียนเข้าค่ายคุณธรรม จ านวน 48 คน เข้าค่ายคุณธรรม และ
บ าเพ็ญประโยชน์ ณ รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย เป็นเงิน 1000 บาท 
- นักเรียน ป.4-ป.6 ค่าลงทะเบียนเข้าค่ายคุณธรรม ที่วัดสวา่งโพธิ์ชัย จ านวน 48 คน เข้า
ค่ายคุณธรรม และบ าเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสว่างโพธิ์ชัย เป็นเงิน 1000 บาท 
- นักเรียน ม.1-ม.3  เข้าค่ายคุณธรรม จ านวน 62 คน ณ รร.บ้านหนองแสงโคกน้อย    
เป็นเงิน 1,000 บาท 

ก.ค.64 3,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นายสากล นางพรพิสุทธิ ์
นางนงนุช 

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

ส.ค.64 1,000 นางพรพิสุทธ์ิ 
 

6. กิจกรรมลานธรรม  -ป้ายพุทธสุภาษิต 2,000 ส.ค.64 2,000 นางพรพิสุทธ์ิ 
7. กิจกรรมสวดมนต์แปล แผ่เมตตา  ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธ์ิ 
8. กิจกรรมอาสาน าพาความดี ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธ์ิ 
9. กิจกรรมวันไหว้ครู  12 มิ.ย.64 - นายสากล 
10. กิจกรรมวันแม่ 12 ส.ค.64 -  
11. กิจกรรมวันเด็ก 
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืมต้อนรับแขก 500 
- ค่าอุปกรณ์ตกแต่งเวที  500  - ค่าของรางวัล 1,000 

10  ม.ค. 65 2,000 นางพรพิสุทธ์ิ 

12. กิจกรรมออมทรัพย์ ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง 
13. กิจกรรมสหกรณ ์ ตลอดปีการศึกษา - นายสากล  นางสุกัลยา  

นางพิสมัย 
14. กิจกรรมรักษาความปลอดภัย ตลอดปีการศึกษา - นายสากล 

15. กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย ตลอดปีการศึกษา - นางร าพรรณ 

16. กิจกรรมแอโรบคิ ตลอดปีการศึกษา - นางเกษศิรินทร์ 

17. กิจกรรมภาษาสัมพันธ์ ตลอดปีการศึกษา - นางผ่องศร ี

18. กิจกรรมระเบียบแถว ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู 

19. กิจกรรมอนุรักษ์ไทย(ร าวงมาตรฐาน) ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง 

20. กิจกรรมกีฬาสภีายใน ตลอดปีการศึกษา - นายสากล  นายวรัญญู 

21.  กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
ลูกเสือส ำรอง  - ค่าอุปกรณ์การเข้าค่าย  7,000 
ลูกเสือสำมัญ – ค่าลงทะเบียน  10,040 
ลูกเสือสำมัญรุ่นใหญ่ – ค่าลงทะเบียน  11,800  

ธ.ค. 64 28,840 
(เงินสนับสนุนฯ) 

 

นายสากล 
นางพรพิสุทธิ ์
นายวรัญญู 

22. กิจกรรมย้ิมง่ายไหว้สวย ตลอดปีการศึกษา - น.ส.เมษา 

23. กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์  ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธิ ์

 รวม 37,840  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางพรพิสุทธ์ิ มณีพิศุทธ์ิ  ผู้เสนอโครงกำร 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตาม
สภาพจริง 

นายทิพวัฒน์  ริยะ       ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

 



48 

 
 
3. โครงกำร ส่งเสริมทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ (งานวิชาการ) ด้ำนคุณภำพ 
หลักกำรและเหตุผล   
     ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง การศึกษาไม่จ ากัดเฉพาะในโรงเรียนเท่าน้ัน  ยัง
สามารถศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง เป็นแหล่งที่ท าให้นักเรียนสร้างองคค์วามรู้ได้ด้วยตนเอง 
1. สนองต่อมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
   มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน  
          ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                          5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                          6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          ตัวชี้วัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 5 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                         3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มฐ.3) 
4. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ข้อ 1 สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดหาซอฟแวร์
ประเภทความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบ O-Net มาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ า ควรมีการทบทวนความรู้  และสอนซ่อมเสริมผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

ขอบข่าย :   
3.1มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 

86 87 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และต้ังค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพ่ิมเติม 

86 87 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้
ระหว่างกัน 

86 87 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 86 87 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมห้องสมุด 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
-ชั้นวางหนังสือ โต๊ะเล็ก สื่อ อุปกรณ์ห้องสมุด 

ตลอดปีการศึกษา 
 

3,000 
 

นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย 

2.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 คณะครูทุกคน บันทึกรักการอ่าน 
- กระดาษ A4 (500*3) 2,500 – กระดาษเกียรติบัตร  (5*100) 500 
- ค่าถ่ายเอกสาร  500           - กระดาษปก (5*100)  500 

ตลอดปีการศึกษา 4,000 นางนงนุช พระวงศ์ 
นางผ่องศรี ชนะบุญ 
นายสากล สิทธิโคตร 

3. กิจกรรมอ่ำนออกเขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  นักเรียน 45 คน – ค่าถ่ายเอกสาร  1,500 

ตลอดปีการศึกษา 1,500 นายสากล สิทธิโคตร 

4. กิจกรรมอ่ำนคล่องเขียนคล่อง 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  นักเรียน 57 คน  
- กระดาษ A4 500     - ค่าถ่ายเอกสาร  1,000 

ตลอดปีการศึกษา 1,500 นางผ่องศรี ชนะบุญ 
 

5. กิจกรรมอ่ำนเป็นเขียนเป็น 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 นักเรียน  60  คน – ค่าถ่ายเอกสาร  1,500  

ตลอดปีการศึกษา 1,500 นางนงนุช  พระวงศ์ 

6. กิจกรรมค่ำย ICT 
นักเรียนระดับชั้น ป.1-3 จ านวน   48  คน 
- ค่ารถ (3*500) 1,000  - ค่าเอกสารประกอบการเข้าค่าย ICT 500 

มิ.ย.64 1,500 
(เงินสนับสนุน) 

นายสากล สิทธิโคตร 
และคณะครู ป.1-3 

7. กิจกรรมค่ำย ICT 
นักเรียนระดับชั้น ป.4-6 จ านวน  48  คน 
- ค่าเอกสารประกอบการเข้าค่าย ICT 1,000 

มิ.ย.64 1,000 
(เงินสนับสนุน) 

นางผ่องศรี  ชนะบุญ และ
คณะครู ป.4-6 

8. กิจกรรมค่ำย ICT 
นักเรียนระดับชั้น ม.1-3 จ านวน  62  คน 
- ค่าอาหารว่าง  1,000  

มิ.ย.64 1,000 
(เงินสนับสนุน) 

นางนงนุช  พระวงศ์ 
และคณะ ม.1-3 

9. กิจกรรมวันสุนทรภู่ และต่อต้านสารเสพติด (นักเรียน 172 คน) 26 มิ.ย. 2564 - นางนงนุช  พระวงศ์ และคณะ 

10. กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ  (นักเรียน 172 คน) 29 ก.ค. 2564 - นางนงนุช  พระวงศ์ และคณะ 

11.  กิจกรรมวันอำเซียน (นักเรียน 172 คน) 
 

8  ส.ค. 2564 - นางผ่องศรี  ชนะบุญ และ
คณะ 

12. กิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ (นักเรียน 172 คน) 18 ส.ค. 2564 - นางนงนุช  พระวงศ์ และคณะ 

13. กิจกรรมวันคริสมำสต์ (นักเรียน 172 คน) 25 ธ.ค. 2564 - นางผ่องศรี  ชนะบุญและคณะ 

 รวม 15,000  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล 

นางนงนุช  พระวงศ์ ผู้เสนอโครงกำร 
นายทิพวัฒน์  ริยะ   ผู้อนุมตัิโครงกำร 
 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 
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4. โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน (งานวิชาการ) ด้ำนโอกำส 

หลักกำรและเหตุผล    
             จากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทุกชั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี
การศึกษา  2558  ถึงปีการศึกษา  2559  พบว่าในภาพรวมเฉลี่ยแล้วมคีวามกา้วหน้าอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงไม่ว่าจะเปน็  ผลทดสอบ O-NET ในระดับ 
ป.6  และ ม.3  NT ป.3 และผลการทดสอบ LAS ของนักเรียนชั้น  ป. 2 , ป.5 และ ม.2 ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ ดังน้ัน โรงเรียนจึงจ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่สูงขึ้น และถือเป็นภารกิจส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คูคุ่ณธรรมตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ จัดให้มีคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง จึงต้องด าเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนให้สูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
            อน่ึง มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดไว้ว่า ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรและนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้นของ สพป.
ขอนแก่น เขต 1  สพฐ. ที่ก าหนดให้ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ใน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม
ศึกษาศาสนาและวฒันธรรม และ ภาษาอังกฤษ โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า         ร้อย
ละ 5  รวมทั้งผลการประเมินสมรรถนะส าคัญและการอ่านคิดวิเคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยจึงได้จัดท าโครงการน้ีขึ้น  
1. สนองต่อมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
    มำตรฐำนท่ี  1 คุณภำพของผู้เรียน  
          ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
                           1) มีความสามารถในการอา่น การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  
                           2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                           3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                           4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                           6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
    มำตรฐำนท่ี  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ      
           ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                      3.4 ตรวจสอและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                      3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้              
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 5 
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                    1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                         1) ความสามารถในการอา่น เขียน การสื่อสารและการคิดค านวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชั้น (มฐ.5.3) 
                         4) ความกา้วหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  (มฐ.5.2)  
                         5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ (มฐ.5.1 และ มฐ.5.4) 
4. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ข้อ 1 สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดหาซอฟแวร์ประเภทความรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ O-Net มาเพ่ิมประสิทธภิาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ควรมีการ
ทบทวนความรู ้ และสอนซ่อมเสริมผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
    ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
             2.2 ด าเนินการให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน วางรากฐานการศึกษา
เพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
    ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และ
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน เป้ำหมำย 
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 ปี 2563 ปี 2564 

   เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้สูงขึ้น และให้ผู้เรียนมี
ความรูแ้ละทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ขอบข่าย : เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามหลกัสูตรสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของผู้เรียนทุกระดับชั้น  ปีการศึกษา 2564 

  

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 76 77 
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 86 87 
5.3  ผลการประเมินการอา่น คิดวิเคราะห ์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 80 81 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 41 42 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดท าข้อสอบ O-NET NT Las Pisa Pre O-net เพ่ือพัฒนาทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คลังข้อสอบ) แบบฝึกหัดในการจัดการเรียนการสอน
แบบ On hand และแบบ Blended Learning ทุกระดับชั้น นักเรียน 172 
คน – กระดาษ A4 (6*500) 32,500 – ค่าถ่ายเอกสาร 10,000 

พ.ย. 64–ก.พ.65 42,500 นายสากล สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
นางนงนุช พระวงศ ์

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

ก.พ. – มี.ค. 65 1,000 นายสากล สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
นางนงนุช พระวงศ ์

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

ตลอดปีการศึกษา 1,000 นายสากล สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
นางนงนุช พระวงศ ์

4. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- ค่าถ่ายเอกสาร  500  - กระดาษปก 200 - เทปติดสัน 300 

ตลอดปีการศึกษา 2,000 นายสากล สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
นางนงนุช พระวงศ ์

5. กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันวิชาการ 40,000 

ตลอดปีการศึกษา 40,000 นางนงนุช พระวงศ์   
และคณะ 

6. พัฒนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ 
- กระดาษ A4 (10*500) 20,000  - ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 

ตลอดปีการศึกษา 32,060 นางนงนุช พระวงศ์   
และคณะ 

7. กิจกรรมค่ายวิชาการ  ระดับชั้น ป. 1-3 
นักเรียนจ านวน 48 คน –กระดาษ 100 ปอนด์ 500 -ของรางวัล 500 

ส.ค.63 1,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นายสากล  สิทธิโคตร 
และคณะ 

8. กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้น ป. 4-6 
นักเรียนจ านวน 48 คน -กระดาษ 100 ปอนด์ 500 -ของรางวัล 500 –เกมการศึกษา 1000 

ส.ค.63 1,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
และคณะ 

9. กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้น ม. 1-3 
นักเรียนจ านวน 62  คน -กระดาษ 100 ปอนด์ 500 - ของรางวัล  500  

ส.ค.63 1,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางนงนุช พระวงศ์   
และคณะ 

10.กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด OPEN APPROACH   ตลอดปีการศึกษา 10,000 นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม 

นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
นางสาวปุณยนุช  ทรัพย์สินพันธุ์ 

รวม 131,560  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล 

นางนงนุช  พระวงศ์  ผู้เสนอโครงกำร 
นายทิพวัฒน์  ริยะ   ผู้อนุมัติโครงกำร 
 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์            
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

5. โครงกำร   ประชำธิปไตยในโรงเรียน   (งานบริหารท่ัวไป) ด้ำนคุณภำพ           
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หลักกำรและเหตุผล   
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ   
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
          ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                          6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
          ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรยีน 
                           3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          ตัวชี้วัดที่  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ 2  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่องและมีทักษะการคิดข้ันพ้ืนฐาน   
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559 
   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                    1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
                         6) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการท างาน  (มฐ.6)  
4. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3  ด้านการบริหารการศึกษา สถานศึกษาควรทบทวนออกระเบียบ  วิธีปฏิบัติที่เป็นของสถานศึกษา
โดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบุคคล  เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย      
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาใหผู้้เรียนมีความรู ้มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคน
ดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้อง
ต่อบ้านเมือง          

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รัก
การท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

ขอบข่าย :   
6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 86 87 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

91 92 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 91 92 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 91 92 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสภานักเรียน พ.ค.64 และ  พ.ย.64 - นายสากล นายวรัญญู น.ส.เมษา 
2. กิจกรรมจิตอาสา ตลอดปีการศึกษา - นายสากล นายวรัญญู น.ส.เมษา 
3. กิจกรรมแนะแนวอาชีพ มีนาคม  2565 - นางนงนุช พระวงศ์ 

รวม -  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นายวรัญญู  โสชาติ              ผูเ้สนอโครงกำร 

- แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ               ผูอ้นุมัติโครงกำร 

6. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำตนเองของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (งานบุคคล)  ด้ำนคุณภำพ 
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หลักกำรและเหตุผล  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้บรรลผุล ควรส่งเสริมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
          ตัวชี้วัดที่ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                     2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชีย่วชาญทางวิชาชีพ 
                     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
           ตัวชี้วัดที่ 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบคุลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561  
  มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
                         2) การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวามเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  (มฐ.7)  
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ (มฐ.7.5) 
4. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านผลการจัดการศึกษา ข้อที่ 2 สถานศึกษาควรมีมาตรการในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ครูควรปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน แสวงหาเทคนิค วิธีสอน รูปแบบการสอน นวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ทุกระดับชั้น เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ถึงข้ันการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และการประเมินคา่ ควรประสานขอความ
ร่วมมือกับต้นสังกัดหรือกลุ่มพัฒนาคุณภาพ เพ่ือร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพของครู ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างเครื่องมือวัดทักษะ
การคิดระดับสูง 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
 3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ มี
ทักษะในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งมีจิต
วิญญาณความเป็นครู 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

ขอบข่ำย :    
7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

87 88 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

87 88 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

87 88 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมปัญญา
ของท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

87 88 
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7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

87 88 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการ
เรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

87 88 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

87 88 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

94 95 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ 

91 92 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการจัดท าแผน ID plan และ PLC  
 วิทยาการหุ่นยนต์                                       
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ Studio 
Coding ,   C_ROBOT_Simulater 
- ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้ซอฟต์แวร์ C_ROBOT_Simulater, Arduino IDE, 
MakeCode microbit 
- ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เรียนรู้ IOT และน ามาพัฒนาโครงงานสมองกลฝังตัวและ
ปัญญาประดิษฐ์อย่างง่าย ประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงค านวณในการออกแบบและเขียน
โปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์และบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบสมองกลฝังตัว
และปัญญาประดิษฐ์  

ตลอดปีการศึกษา 
 

- 
 

นายสากล สิทธิโคตร 
นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
น.ส.ปรียาดา ทองบ ุ

2. กิจกรรมพัฒนาครูเก่ียวกับการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ตลอดปีการศึกษา - นายสากล สิทธิโคตร 
นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
น.ส.ปรียาดา ทองบ ุ

3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเย่ียมบ้านนักเรียน ประชุมครู
เพ่ือคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรวมและจัดท าแผน IEP 

มิ.ย.63 - นายสากล สิทธิโคตร 
นางมลาวัลย์  นกหงส์ 
น.ส.ปรียาดา ทองบ ุ

4. กิจกรรมประชุมพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียน และประชุมสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  

ต.ค.63 และ  
มี.ค.64 

- นายสากล สิทธิโคตร 
นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
น.ส.ปรียาดา ทองบ ุ

5. กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา - ค่ารถ  10,000  - ค่าลงทะเบียนการ
ประชุม อบรม สัมมนา ทัศนศึกษาและดูงาน 20,000  - ค่าท่ีพัก 10,000 

ตลอดปีการศึกษา 40,000 
 

นายสากล สิทธิโคตร 
นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
น.ส.ปรียาดา ทองบ ุ

6. กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา ก.ย.63 และ เม.ย.64 - นายสากล สิทธิโคตร 
นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
น.ส.ปรียาดา ทองบ ุ

7. กิจกรรมประชุมครูเก่ียวกับการนิเทศภายใน 
 

ตลอดปีการศึกษา - นายสากล สิทธิโคตร 
นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
น.ส.ปรียาดา ทองบ ุ

8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด OPEN APPROACH  และ Macro 
Model 

ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช พระวงศ์ 
นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางสาวรุ่งฤดี จันดาศักดิ์ 

รวม  40,000  
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กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นายสากล  สิทธิโคตร      ผู้เสนอโครงกำร 

นายทิพวัฒน์  ริยะ          ผู้อนุมัติโครงกำร 1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรของสถำนศึกษำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง  (งานบุคคล) ด้ำนโอกำส 
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หลักกำรและเหตุผล  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหบ้รรลุผล ผู้บรหิารควรได้รับการส่งเสริมและพฒันาเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
   มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 
                     2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
                     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวฒันธรรม   
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.2559 
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บรหิารสถานศึกษา 
                    2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน (มฐ.8) 
4. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านการบรหิารจัดการศึกษา ข้อที่ 2 สถานศึกษาควรทบทวนการออกระเบียบวิธี 
   ปฏิบัติที่เป็นของสถานศึกษาโดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
   และข้อที่ 3 สถานศึกษาควรทบทวนการจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระจัดกระจายตามกลุ่ม 
   งานต่าง ๆ พัฒนาให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM-MIS) 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
            2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้ง
ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
            2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ 
(Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขอบข่ำย :    
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรยีน 4 4 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบรหิารแบบมีส่วนร่วมและใชข้้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 

4 4 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 

4 4 

8.4 ผู้บริหารสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 4 4 
8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 4 4 
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8.6 ผู้บริหารใหค้ าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสก่ารจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4 4 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ - ค่าลงทะเบียน  7,840 

ตลอดปีการศึกษา 
 

25,210 นางมลาวัลย์ นกหงษ์ 
 

2. กิจกรรมการประชุมคร ู ตลอดปีการศึกษา - น.ส.ปรียาดา ทองบ ุ
3. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
   - ค่าอาหารว่าง 4,000 

พค.,ต.ค.,พย., 64 
, มี.ค. 65 

4,000 นางบรรจง  บุตรทา 

4. กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน มี.ค.65 - นางนงนุช  พระวงศ์ 
5. กิจกรรมตรวจสุขภาพประจ าปีของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส.ค.64 - นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 
6. กิจกรรมจัดท าระเบยีบและข้อบังคับของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ก.ค. 64 - นางนงนุช  พระวงศ์ 
7. กิจกรรมประสานงานและพัฒนาเครือขา่ยการศึกษา ตลอดปีการศึกษา - นายสากล  สิทธิโคตร 
8.  กิจกรรมความสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดปีการศึกษา - นายสากล  สิทธิโคตร 
9. กิจกรรมส ามะโนนักเรียน ก.พ.-ม.ีค. 65 - นางนงนุช  พระวงศ์ 
10. กิจกรรมรับนักเรียน ม.ีค. 65 - นายสากล  สิทธิโคตร 

นางนงนุช  พระวงศ์ 
11. กิจกรรมเย่ียมบ้าน มิ.ย.64 - นางนงนุช  พระวงศ์ 

นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ ์
น.ส.เมษา  โพธิ์สุวรรณ  

12. กิจกรรมการจัดระบบควบคุมภายใน ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิศุทธิ ์มณีพิสุทธิ์ 
รวม 29,210  

กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำร
ประเมินผล 

นางสุกัลยา    ภูมิขันธ์     ผู้เสนอโครงกำร 
นายทิพวัฒน์  ริยะ         ผู้อนุมัติโครงกำร 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. โครงกำร  กำรพัฒนำหลักสูตร  แผนงำนวิชำกำร   (งานวิชาการ) ด้ำนคุณภำพ  
หลักกำรและเหตุผล   
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           สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน หลักสูตรสถานศึกษาควรมี
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2562 (ฉบับปรับปรุง)  เหมาะสมกับผู้เรียน 
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
   มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
         ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                    2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                    2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
                    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
         ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้             
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 6 สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศกึษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการ
ออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    2.1 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมายและด าเนินการ        
                         อย่างเป็นรูปธรรม (มฐ.10) 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสใหผู้้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม (มฐ.10)  
4. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ด้ำนบริหำรจัดกำร  ข้อที่ 1 สถานศึกษาควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพโดยน านวัตกรรม OPEN APPROACH  มาเสริมนวัตกรรม PROJECT  APPROACH ที่สถานศึกษาใช้อยู่ 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ท่ีเน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จ าเป็นในแต่ละระดับ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลง
มือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ สถานศึกษา มีการจัด
หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

ขอบข่าย :   
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 4 4 
10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

4 4 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความ
ต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจ ของ
ผู้เรียน 

4 4 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ ลง
มือปฏิบัติจริงและสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4 4 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

4 4 
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10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

4 4 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  
- ค่าถ่ายเอกสาร  1,000 

26 พ.ค. 63 
30 มิ.ย. 63 

1,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นางสาวจินตนา ทุยบึงฉิม 
นางณัฐพร  แตกหนองโน 
นางสาวรุ่งฤดี  จันดาศักด์ิ 
 

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน   
 

26 พ.ค. 63 
30 มิ.ย. 63 

- 

3. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต  
- ค่าถ่ายเอกสาร  1,000 

ตลอดปีการศึกษา 1,000 

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

ตลอดปีการศึกษา 1,000 

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

ตลอดปีการศึกษา 3,000 

6. กิจกรรมชุมนุม 
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

ตลอดปีการศึกษา - 

7. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ ตลอดปีการศึกษา 4,000 
รวม 10,000  

กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

นางนงนุช  พระวงศ์  ผู้เสนอโครงการ 
นายทิพวัฒน์  ริยะ    ผู้อนุมัติโครงการ 1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. โครงกำร   ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน     (งานบริหารท่ัวไป)   ด้ำนประสิทธิภำพ  

หลักกำรและเหตุผล   
1.  สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ   
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มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
          ตัวชี้วัดที่ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.  สนองจุดเน้นสพฐ.  ข้อ 4  นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม    
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
                    2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
                         4) การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ (มฐ.11) 
4.  ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3  ด้านบริหารการศึกษา  ข้อที่ 1  สถานศึกษาควรทบทวนกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้วยการพัฒนา
ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ และน านวัตกรรม OPEN  APPROACH  มาเสริมนวัตกรรม  PROJECT  APPROACH  ที่สถานศึกษาใช้อยู่  
ข้อที่ 3  สถานศึกษาควรทบทวนการจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระจัดกระจายตามกลุ่มงานต่าง ๆ พัฒนาให้เป็น
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEM-MIS) 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
            4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2565 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ 

ขอบข่าย :   
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี 
สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

4 4 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

4 4 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้
ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4 4 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมท าความสะอาดเขตรับผิดชอบ 
- อุปกรณ์ท าความสะบาด 

ตลอดปีการศึกษา 36,490 นายสากล สิทธิโคตร 

2. กิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิศุทธ์ิ 
3. กิจกรรมปูพ้ืนโรงจอดรถ 
 

ก.ค.63 70,000 นายสากล สิทธิโคตร 

  รวม 106,490  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล นายสากล  สิทธิโคตร                   ผู้เสนอโครงการ 

- แบบประเมินความพึงพอใจ  -ใช้วิธีประเมินตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ                      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

10. โครงกำร ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  (งานวิชาการ) ด้ำนประสิทธิภำพ 
หลักกำรและเหตุผล  
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        สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีของ
สถานศึกษาควรมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เพ่ือให้ครูทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 
1.  สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ   
   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
   มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 10  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
ตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่ชนบท โรงเรียนโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559  
   มาตรฐานที่ 4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
                    4.1 การใช้ระบบประกันคุณภาพภายในเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน (มฐ.12)  
4. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ข้อ2 สถานศึกษาควรทบทวนการออกระเบียบ วิธีปฏิบัติที่เป็นของสถานศึกษาโดยตรงในฐานะที่เป็น
นิติบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการาควบคุมและบงัคับใช้กฎหมาย 
ข้อ 3 สถานศึกษาควรทบทวนจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระจัดกระจายตามกลุ่มงานต่าง ๆ พัฒนาให้เป็นสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM-MYS) 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ด้านที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
              4.5 สนับสนุนพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาให้เปน็ต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความคล่องตัวในการบริหารและ
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ขอบข่าย :   
12.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4 4 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

4 4 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

4 4 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชว้างแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

4 4 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 4 4 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- ค่าถา่ยเอกสาร เข้าเล่ม 500 
 

ตลอดปีการศึกษา 500 นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี 
นายวรัญญู  โสชาต ิ

กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
2. กิจกรรมก าหนดและประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา 
- ค่าถา่ยเอกสาร เข้าเล่ม  500 

พ.ค.64 500 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นายสากล  สิทธิโคตร 
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นางผ่องศรี  ชนะบุญ 

3. กิจกรรมจัดท าระเบียบบังคับของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
- ค่าถา่ยเอกสาร เข้าเล่ม  500 

พ.ค.64 500 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นายสากล  สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 

4. กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
- ค่าถา่ยเอกสาร เข้าเล่ม  500 

พ.ค.-ม.ิย. 64 500 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นายสากล  สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 

5. กิจกรรมจัดท าแผนกลยุทธ ์
- ค่าถา่ยเอกสาร เข้าเล่ม  500 

ต.ค.64,  ม.ีค.65 500 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นายสากล  สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 

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

ต.ค.64,  ม.ีค.65 15,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นายสากล  สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 

7. กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปขีองครู (SAR ครู) มี.ค.65 - คณะครูทุกคน 
8. กิจกรรมจัดท ารายงานประจ าปขีองสถานศึกษา (SAR) 
- ค่าถา่ยเอกสาร เข้าเล่ม  1,000  

มี.ค.65 1,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นายสากล  สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 

9. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
- ค่าถา่ยเอกสาร เข้าเล่ม 1,000 

พฤษภาคม 64 1,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
นายสากล  สิทธิโคตร 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
นางบรรจง  บุตรทา 
นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 

รวม 19,500  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล นางนงนุช  พระวงศ์  ผู้เสนอโครงการ 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/
รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เก่ียวข้อง 

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

นายทิพวัฒน์  ริยะ   ผู้อนุมัติโครงการ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
11.  โครงกำร ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (งานบริหารทั่วไป) ด้ำนคุณภำพ 

หลักกำรและเหตุผล   
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ    
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   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
          ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                     3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
                     3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
                     3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
                     3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้              
2. สนองจุดเน้นของ สพฐ.   ข้อที่ 1  สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรบัรองจากการประเมิน
คุณภาพภายนอก  ตลอดจนพัฒนาโรงเรียนในพ้ืนที่ชนบท  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล    
3. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
                    3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถ่ิน (มฐ.13)  
4. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ. รอบ 3  ด้านผลการจัดการศึกษา  สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
โดยการจัดหาซอฟแวร์ประเภทความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบ  O-Net   มาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน  โดยเฉพาะกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า  ควรมีการทบทวนความรู้  และสอนซ่อมเสริมผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการมีการ
สร้าง สง่เสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ขอบข่าย :   
13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่
เก่ียวข้อง 

4 4 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4 4 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดปีการศึกษา - นางพิศมัย  ชุมแวงวาปี 
2. กิจกรรมห้องสมุด ตลอดปีการศึกษา 4,000 นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย 
3. กิจกรรมการใช้ห้องปัญญาประดิษฐ์ ตลอดปีการศึกษา - นายวรัญญู  โสชาติ 

กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์กับชุมชน ตลอดปีการศึกษา - นายสากล  สิทธิโคตร 
5. กิจกรรมเสียงตามสาย ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ์ 
6. กิจกรรมแหลง่เรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ก.ย 64 39,760 นางนงนุช  พระวงศ์ 
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ระดับชั้น ม.1-2 จังหวัดหนองคาย 
- ค่ารถ 11,800   
ระดับชั้น ม.3 จ.เลย -ค่ารถ 27,960 

(เงินสนับสนุนฯ) 
 

และคณะ 

7. กิจกรรมแหลง่เรียนรู ้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สวนสัตว์เขาสวนกวาง 
- ค่ารถ  10,000      - ค่าเครื่องด่ืม 2,540  

มิ.ย.-ก.ย 64 12,540 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นายสากล  สิทธิโคตร 
และคณะ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฟาร์มปลูกสูข 
- ค่ารถ 8,000    - ค่าเครื่องด่ืม  2,000   

มิ.ย. 64 10,000 
(เงินสนับสนุนฯ) 

นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
และคณะ 

8. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศประจ าห้องเรียน  
- ค่ากระดาษโปสเตอร์ กระดาษสี กระดาษกาวเย่ือ และ
อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน  

มิ.ย.64 9,000 นางนงนุช และคณะ 

9. กิจกรรมชุมนุม 
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
ชุมนุมคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
ชุมนุมคุ้มครองผู้บริโภค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

ตลอดปีการศึกษา 

- 

นางนงนุช และคณะ 

10. ชมรมหุ่นยนต์ ตลอดปีการศึกษา 5,000 นางนงนุช  พระวงศ์ 
11. กิจกรรมทักษะอาชีพ น้ าสมุนไพร น้ ายาล้างจาน ขนม      ตลอดปีการศึกษา 

6,000 
นางพิสมัย  ชุมแวงวาปี 
นางผ่องศรี  ชนะบุญ 
นางเกษศิรินทร์ ธนะไชย 

 รวม 82,300  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางพรพิศุทธ์ิ  มณีพิสุทธ์ิ   ผู้เสนอโครงกำร 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง นายทิพวัฒน์  ริยะ         ผู้อนุมัติโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. โครงกำร ห้องปฏิบัติกำรปัญญำประดิษฐ์ (งำนวิชำกำร)   ด้ำนคุณภำพ 
หลักกำรและเหตุผล     
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           ทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยี ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพใน
อนาคตได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนรู้ โค้ดด้ิง หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และปัญญาประดิษฐ์ เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนได้
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รู้จักการใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มคา่ และปลอดภัย  
1. สนองมำตรฐำนด้ำนเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ    
   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
          ตัวชี้วัดที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          ตัวชี้วัดที่ 9.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการความสามารถ ความถนัดและ 
ความสนใจของผู้เรียน 
2.  สนองจุดเน้นของ สพฐ.  ข้อ   3. พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ น าไปสู่
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
4. สนองมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2559 
มาตรฐานที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                  ข้อ   3. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
5. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 
6.  ตำมข้อเสนอแนะของ ศึกษำนิเทศก์  และข้อเสนอแนะคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  ด้านการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์
การเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชนและของสถานศึกษาอื่น                            

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา เอกลักษณ์และ
จุดเน้นที่ก าหนดข้ึน 

ขอบข่าย :   
13.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม เอกลักษณ์
สถานศึกษา 

4 4 

13.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 
เอกลักษณ์สถานศึกษา 

84 85 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ 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  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล       นายวรัญญู  โสชาติ           ผู้เสนอโครงกำร 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง       นายทิพวัฒน์  ริยะ            ผู้อนุมัติโครงกำร 
       

- 13. โครงกำร  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  (งำนวิชำกำร) ด้ำนคุณภำพ 
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หลักกำรและเหตุผล  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรปูการศึกษา ถือเป็นมาตรการส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
   มำตรฐำนท่ี 1 คุณภำพของผูเ้รียน 
          ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 5 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
    ข้อ 7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวฒันธรรม   
3. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านผลการจัดการศึกษา ข้อที่ 3 สถานศึกษาควรพิจารณาน ากระบวนการตลาดมา 
    พัฒนาผ้ามัดย้อม ต้ังแต่ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสีสัน รูปแบบ บรรจภุัณฑ์ การก าหนดราคา การน าสินคา้เข้า 
    ตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายตามหลักการตลาด 4 P คือ PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION  
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี
วินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ขอบข่ำย :    
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมใหผู้้เรียนมีระเบียบวินัย  4 4 
15.2 ผลการด าเนินงานพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  95 96 
15.3 จัดโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 4 4 
15.4 ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 95 96 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม เดือนที่ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า   ตลอดปีการศึกษา - น.ส.จินตนา ทุยบึงฉิม นายสากล  สิทธิโคตร นางพิสมัย  ชุมแวงวาปี 

กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง  บุตรทา  นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 
กิจกรรมคัดแยกขยะ ตลอดปีการศึกษา - นายสากล  สิทธิโคตร นายสถิตกุล ชาวเกวียน 
กิจกรรมปลูกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว ตลอดปีการศึกษา 1,000 น.ส.จินตนา ทุยบึงฉิม นางผ่องศรี  ชนะบุญ นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย 

กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ์ 
กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียง ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ์ 
กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ์ 

รวม 1,000  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ               
2.แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 

วิธีกำรประเมินผล 

1.สังเกต  2.สัมภาษณ์   3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

นางนงนุช  พระวงศ์ ผู้เสนอโครงกำร 
นายทิพวัฒน์  ริยะ  ผู้อนุมัติโครงกำร 

 
 
 
14. โครงกำร  โรงเรียนสุจริต (งำนบริหำรท่ัวไป) ด้ำนคุณภำพ 
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หลักกำรและเหตุผล  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ถือเป็นมาตรการส าคัญในการพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน  
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
   มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน 
          ตัวชี้วัดที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
                          1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 5 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
    ข้อ 7 ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียง ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการ 
    ศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านผลการจัดการศึกษา ข้อที่ 3 สถานศึกษาควรพิจารณาน ากระบวนการตลาดมา 
    พัฒนาผ้ามัดย้อม ต้ังแต่ข้ันตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสีสัน รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ การก าหนดราคา การน าสินค้าเข้า 
    ตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขายตามหลักการตลาด 4 P คือ PRODUCT PRICE PLACE PROMOTION  
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
    ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
            3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทกัษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มี
วินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อ
บ้านเมือง 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบข่ำย :    
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมใหผู้้เรียนมีระเบียบวินัย  4 4 
15.2 ผลการด าเนินงานพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย  95 96 
15.3 จัดโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 4 4 
15.4 ผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมบริการ ชุมชนและสังคม 95 96 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

กิจกรรม เดือนที่ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมบริษัทสร้างการดี   ตลอดปีการศึกษา 2,500 นายสากล  สิทธิโคตร  
กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง ตลอดปีการศึกษา 2,500 นายสากล  สิทธิโคตร 
กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน ตลอดปีการศึกษา - นางบรรจง  บุตรทา  นางมลาวัลย์  นกหงษ์ 
กิจกรรมอาสาน าพาความดี ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ ์
กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห ์ ตลอดปีการศึกษา - นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ ์

รวม 5,000  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นายสากล  สิทธิโคตร        ผูเ้สนอโครงกำร 

นายทิพวัฒน์  ริยะ            ผู้อนุมัติโครงกำร 1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
16. โครงกำร ภูมิปัญญำท้องถ่ิน (งำนวิชำกำร)   ด้ำนคุณภำพ 
หลักกำรและเหตุผล   
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     ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง การศึกษาไม่จ ากัดเฉพาะในโรงเรียน
เท่าน้ัน  ยังสามารถศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ทุกแห่ง เป็นแหล่งที่ท าให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
1. สนองต่อมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
   มำตรฐำนที ่1 คุณภำพของผู้เรียน  
          ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 
                          1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
                          2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
                          3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                          4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                          5) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                          6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
   มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          ตัวชี้วัดที่ 3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
          ตัวชี้วัดที่ 3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ. 5 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี 
3. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3  ข้อ 1 สถานศึกษาควรพัฒนาการใช้สื่อที่มีอยู่แล้ว ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการจัดหา
ซอฟแวร์ประเภทความรู้ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการสอบ O-Net มาเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า ควรมีการทบทวนความรู้  และสอนซ่อมเสริมผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 3 ด้านคุณภาพ 
             3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูง นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า        

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้สถานศึกษา
มีการมีการสร้าง 
ส่งเสริม สนับสนุน 
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ขอบข่าย :   
16.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- 4 

16.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

- 84 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการท าเสื่อจากกก   ตลอดปีการศึกษา 2,000 นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย  
2 กิจกรรมการท าไม้กวาดจากดอกหญ้า ตลอดปีการศึกษา 2,000 นางณัฐพร แตกหนองโน  
3. กิจกรรมจักสานจากตอก ตลอดปีการศึกษา 2,000 และคณะครู ชช.2, ชช.3 
4. กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถ่ิน (หมอล า) ตลอดปีการศึกษา - นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิมและคณะ 

 รวม 6,000  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล       นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย      ผู้เสนอโครงกำร 

-แบบประเมินความพึงพอใจ -ใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง       นายทิพวัฒน์  ริยะ              ผู้อนุมัติโครงกำร 
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16. โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (งานวิชาการ)  ด้ำนโอกำส 

หลักกำรและเหตุผล  กิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  และจากข้อมูลในแบบประเมิน
การด าเนินงานระบบการช่วยเหลือดูแลนักเรียน  ท าให้ทราบผลการด าเนินงานของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งมีทั้งจุดแข็งที่ช่วย
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สนับสนุนให้การท างานมีประสิทธิผล  และมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข   เพ่ือให้การท างานมีความเข้มแข็งข้ึน  อีกทั้งการส ารวจความ
ต้องการและข้อเสนอแนะของครู  ผู้ปกครอง  และชุมชนเก่ียวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท าให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน       
1. สนองมำตรฐำนของสถำนศึกษำ  
มำตรฐำนท่ี 2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
          ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
                     2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                     2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเปา้หมาย 
                     2.4 พัฒนาครูและบคุลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ 
                     2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                     2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
2. สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 9 นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม   
3. ตำมข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3 ด้านการบรหิารจัดการศึกษา ข้อที่ 2 สถานศึกษาควรทบทวนการออกระเบียบวิธี 
   ปฏิบัติที่เป็นของสถานศึกษาโดยตรงในฐานะที่เป็นนิติบุคคลเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย 
   และข้อที่ 3 สถานศึกษาควรทบทวนการจัดเก็บข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระจัดกระจายตามกลุ่ม 
   งานต่าง ๆ พัฒนาให้เป็นสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM-MIS) 
4. นโยบำย สพฐ. ปีงบประมำณ 2564-2565  
   ข้อที่ 2 ด้านโอกาส 
            2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา รวมทั้ง
ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศกึษาข้ันพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
            2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    ข้อที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ 
 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้อง 
ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
             4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถด ารงอยู่ได้อย่างมี
คุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างย่ังยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
 4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 น้อยกว่า 20 คน ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชีว้ัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 
 ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

ส่งเสริมและช่วยเหลือให้เด็กได้รับโอกาส
ทางการศึกษาท่ีมคีุณภาพมีทักษะในการ
ด าเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
เพ่ือให้การท างานมีความเข้มแข็งข้ึน   

ขอบข่ำย :    
16.1 มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

86 87 

16.2 ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

86 87 

16.3 มีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน 

86 87 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการเย่ียมบ้านนักเรียน  ตลอดปีการศึกษา - นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม   
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2. กิจกรรมแนะแนว  ตลอดปีการศึกษา - นางนงนุช  พระวงศ์ 

3. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียน
รวมและจัดท าแผน IEP 

มิ.ย.63 1,000 นางณัฐพร  แตกหนองโน 
และคณะคร ู

4. กิจกรรมประชุมพัฒนาการท าวิจัยในชั้นเรียน และประชุมสะท้อนผล
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้  

ต.ค.63 และ  
มี.ค.64 

1,000  

5. กิจกรรมคัดกรองนักเรียนพิเศษเรียนรวมและจัดท าแผน IEP ตลอดปีการศึกษา 1,000  

รวม  3,000  
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม      ผู้เสนอโครงกำร 

นายทิพวัฒน์  ริยะ               ผู้อนุมัติโครงกำร 1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
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1. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
          ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จากรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน  
การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2563 

ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัย 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 

  1) ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ   

2) วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

  (1) วิธีกำรพัฒนำ   
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จัดการประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักกิจกรรม 6 กิจกรรมโดยบูรณา

การเข้ากับนวัตกรรมการสอนท่ีหลายหลาย ดังนี้   
-  การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี 
-  การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
 -  การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  

   โรงเรียนมีโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมการพัฒนาตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563 ดังนี้ 
     1) โครงการส่งเสริมสุขภาพปฐมวัย 

  - กิจกรรมหนูน้อยฟันสวย 
  - กิจกรรมอาหารเสริมนม 
  - กิจกรรมกีฬาสีภายใน 

  - กิจกรรม 3 อ. (ออกก าลัง  อารมณ์  อาหาร) 
     2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 

 - กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย 
 - กิจกรรมรับเด็กยามเช้า 
 - กิจกรรมฝึกสมาธิ สวดมนต์ 
 - กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

3)  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา  
  - กิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับปฐมวัย 
  - กิจกรรมหนูน้อยนักเล่านิทาน 
  - กิจกรรมพัฒนาทักษะพื้นฐานส าหรับเด็กปฐมวัย 
        - กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
         -กิจกรรมค่าย ICT ,Coding 

4)  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  
  - กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ 20 กิจกรรม 
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  - โครงงานวิทยาศาสตร์ 1 เรื่อง คือ เรื่อง กระดาษคืนชีพ 

5)  โครงการจัดการสอนแบบมอนเตสซอรี 
         - กิจกรรมจัดท าแผนจัดประสบการณ์ตามแนวทางมอนเตสซอรี 

     จากการได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้ และการจัดท า
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ส่งผลให้เกิดวิธีการพัฒนาด้านต่างๆของเด็ก ดังนี้ 
    ผลกำรพัฒนำด้ำนร่ำงกำย เด็กนักเรียนมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย   มี
ทักษะในการเคล่ือนไหวร่างกาย สามารถเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว  มีสุขนิสัยท่ีดีในการดูแลสุขภาพของ
ตนเอง  เช่น  สามารถขับถ่ายได้ดูท่ีและท าความสะอาดร่างกายหลังกายขับถ่ายได้  รู้จักล้างมือทุกครั้งก่อน – หลัง 
รับประทานอาหารและหลังจากการท ากิจกรรมต่าง ๆ ท่ีก่อให้เกิดความสกปรกของร่างกายข้ึน  มีการแปรงฟันก่อนนอน
ตอนบ่ายทุกวันจนติดเป็นนิสัยและเกิดความตระหนักในการดุแลสุขภาพร่างกายของตนเอง  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกายเหมาะสมตามวัยเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
  ผลกำรพัฒนำด้ำนอำรมณ์ จิตใจ  เด็กนักเรียนมีจิตใจร่างเริมแจ่มใส  มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมีใจ
รักและช่ืนชมศิลปะดนตรีและการเคล่ือนไหว  รักธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสามารถท ากิจกรรมท้ังในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจเหมาะสมตามวัยเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
  ผลกำรพัฒนำด้านสังคม  เด็กนักเรียนมีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนและปฏิบัติตาม
ค าส่ังของครูได้  มีความรับผิดชอบสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้จนส าเร็จ  มีการช่วยเหลือแบ่งปันกัน  เล่นและ
ท างานร่วมกันเป็นกลุ่มได้  มีความสามารถในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตน
นับถือ  สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมเหมาะสมตามวัยเป็นไปตาม
มาตรฐานและตัวบ่งช้ี 
     ผลกำรพัฒนำด้ำนสติปัญญำ  เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว  มีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รู้จักสังเกตต้ังค าถาม  คิดหาค าตอบและตอบค าถาม  เกิดทักษะทาง
ภาษาและมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ จากการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจริง  เด็กมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมกากรเรียนการสอนได้อย่าง
น่าช่ืนชม  ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัยเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

  โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้จัดท ารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย 
ประจ าปีการศึกษา 2563  รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง 
 

 (2)  ข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 
 2.2.1  มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของเด็ก (ตำมแบบประเมิน 4 ด้ำน) 
 

             1)  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
                  1.1)  เด็กร้อยละ 100   มีน้ าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัยและตามเป้าหมายของโรงเรียน 
                  1.2)  เด็กร้อยละ 93.75 มีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยท่ีดีตามเป้าหมายของโรงเรียน 
                  1.3)  เด็กร้อยละ 93.75 เล่นท ากิจกรรมได้อย่างปลอดภัยท้ังตัวเองและผู้อื่น 
                  1.4)  เด็กร้อยละ 93.75 สามารถเคล่ือนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว ประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้ดี 
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  2)  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

                 2.1) เด็กร้อยละ 87.50  สามารถแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเหมาะสมตามวัย 
                2.2) เด็กร้อยละ  87.50 กล้าพูด กล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

        2.3) เด็กร้อยละ  87.50 สนใจ มีความสุขและแสดงท่าทาง เคล่ือนไหวประกอบเพลงจังหวะและดนตรีได้ 
                2.4) เด็กร้อยละ 87.50  มีความเมตตา กรุณา มีน้ าใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน 
                2.5) เด็กร้อยละ 87.50  สามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายจนส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว  อดทนและรอคอย รู้จักหน้าท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับ
มอบหมายท้ังในและนอกห้องเรียน ตามเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  
      3)  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
                3.1)  เด็กร้อยละ 81.25 สามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้เหมาะสม 
                3.2) เด็กร้อยละ 81.25 มีวินัยในตัวเอง เก็บของเล่นของใช้เข้าท่ีอย่างเรียบร้อยด้วยตนเอง 
                3.3) เด็กร้อยละ 81.25 ใช้ส่ิงของเครื่องใช้อย่างประหยัดและพอเพียงด้วยตนเอง 
                3.4) เด็กร้อยละ 81.25 สามารถดูแลรักษาธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและท้ิงขยะได้ถูกท่ี 
                3.5) เด็กร้อยละ 81.25 สามารถปฏิบัติตนตามมารยาทไทยได้ตามกาลเทศะ 
                3.6) เด็กร้อยละ 81.25 สามารถเล่นหรือท างานร่วมมือกับเพื่อนได้ 

        3.7) เด็กร้อยละ 81.25 สามารถทักทาย พูดคุยกับผู้ใหญ่และบุคคลท่ีคุ้นเคยได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 
                3.8) เด็กร้อยละ 81.25 สามารถปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ 
                3.9) เด็กร้อยละ 81.25 สามารถปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

สังเกตได้จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บส่ิงของเครื่องใช้ ท้ังของส่วนตัว
และส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
      4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
            4.1) เด็กร้อยละ 93.75  สามารถฟังและสนทนาโต้ตอบ และเล่าเป็นเรื่องราวได้ 
            4.2) เด็กร้อยละ 93.75 สามารถจับคู่ เปรียบเทียบ จ าแนก จัดกลุ่ม เรียงล าดับเหตุการณ์ได้ 
            4.3) เด็กร้อยละ 93.75 สามารถอธิบาย เช่ือมโยงสาเหตุ และผลท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์หรือการ
คาดคะเนได้ 
           4.4) เด็กร้อยละ 93.75 สามารถระบุปัญหา สร้างทางเลือกและเลือกวิธีแก้ปัญหาได้ 
           4.5) เด็กร้อยละ 93.75  สามารถค้นหาค าตอบของข้อสงสัยโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลายด้วยตนเอง 
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(3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ  และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง   มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์  สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่ออุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 
2.  เด็กมีอารมณ์ท่ีแจ่มใส  แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสม  และมีทักษะการ
เคล่ือนไหวตามวัย 
3.  เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
4.  เด็กมีทักษะการคิดพื้นฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  
พร้อมท้ังมีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรมประจ าวันเป็นอย่างดี 
5.  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการท างานเป็นผู้น าทางวิชาการ  ใน
สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร 
6.  ผู้ปกครองนักเรียนมีความศรัทธา เช่ือมั่นในครูและสถานศึกษา  ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการการจัดประสบการณ์เด็กระบบปฐมวัยเป็นอย่างดี 

1.  ส่งเสริมการมีความคิด
รวบยอด การแก้ปัญหาท่ีเกิด 
2.  ส่งเสริมการท ากิจกรรม
เสริมสติปัญญาให้เหมาะสม
ตามวัย 
3.  ส่งเสริมและพัฒนา การ
ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี 
เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ล้างมือ
ก่อนออกจากห้องน้ า ห้อง
ส้วม และการเลือก
รับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1.   ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการการคิดวิเคราะห์แบบ  Mind  Mapping  เพื่อให้เด็กได้ฝึกคิด    
อย่างเป็นระบบ 
2.  ควรส่งเสริมการพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นทักษะกระบวนการคิด ความคิดรวบยอด
เพิ่มมากขึ้น 
3.  ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์ แสวงหาความรู้ทางคณิตศาสตร์และอื่นๆ 
4. ควรส่งเสริมกิจกรรมถ่ายทอดความคิดจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหม่หลากหลาย 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
1) ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ 

2) วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

  (1) วิธีกำรพัฒนำ   
  การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  ได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ
พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบท่ีส าคัญเพื่อท่ีจะขับเคล่ือนการศึกษาระดับปฐมวัย ได้แก่ การ
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาเด็กทุก
ด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้  มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  และความเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพื่อ
ร่วมกันพฒันาผู้เรียนตามศักยภาพ  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและ
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จัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
   โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย  มีเอกลักษณ์ คือ  “ผู้น าด้านหุ่นยนต์”  ในปีการศึกษา 2563ระดับช้ัน
อนุบาลจัดให้มกีิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมทักษะความคิดและการออกแบบ  
จึงน ามาใช้ในการบรูณาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัย  โดยจัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ คือ หน่วย “ร่างกายของ
ฉัน” แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรม ดังนี้  

1. กิจกรรมตัวหนูดูดี 
2. กิจกรรมตัวหนูกับเพื่อน 
3. กิจกรรมหนูท าได้ 
4. กิจกรรมตัวหนูกับหุ่น 
5. กิจกรรมหนูสร้างหุ่น 

มีการจัดรูปแบบการประเมินผลการจัดประสบการณ์คือ มีแบบประเมินผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษา  แบบสังเกตพฤติกรรมเด็กระหว่างท ากิจกรรม การตอบค าถาม และการมี
ส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 ผลกำรพัฒนำ  เด็กนักเรียนมีความกระตือรือร้นสนใจท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆ รอบตัว  มีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รู้จักสังเกตต้ังค าถาม  คิดหาค าตอบและตอบค าถาม  เกิดทักษะทางภาษาและมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ จากการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติจริง   เด็กมีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมกากรเรียนการสอนได้อย่างนา่ช่ืนชม  ส่งผลให้เด็ก
มีพัฒนาการด้านสติปัญญาเหมาะสมตามวัยเป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

   (2)  ข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 
      1)  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
               2)  โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับช้ันเรียนตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
               3) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์โดยการส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ของครูและบุคลากร 
               4) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม  การจัดหา/จัดท าเครื่องเล่นสนามและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 
              5) โรงเรียนให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ตาม
โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ 

   6) โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมตามโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
              7)  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
              8)  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   
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 (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ  และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 

 
   จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1.  ผู้บริหารมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการ
บริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการท างาน และคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาท 
2.  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการ
ศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์  
ความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน  ซึ่งมีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
 3.  ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ ให้ค าแนะน า 
ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยเต็มศักยภาพและ
เต็มเวลา ผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
4. ผู้บริหารเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี  โรงเรียนจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการ
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
5. ครไูด้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

1.  ขาดสื่อและอุปกรณ์ในการ
พัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่าง
รอบด้าน   พร้อมท้ังจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง       
2.  ผลการประเมินตนเองไม่ได้น า
ผลการประเมินมาปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเน่ืองทุกปีการศึกษา 
3. ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่าง
ชัดเจน 
 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
 1.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาส่ือและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กให้เหมาะสมและ
เพียงพอ       
2.  ควรมีการน าผลการประเมินตนเอง (SAR)  ของสถานศึกษามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ 

1) ระดับคุณภำพ  ดีเลิศ  

2) วิธีกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

  (1) วิธีกำรพัฒนำ   
     โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยมีโครงการ/กจิกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2563  ท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญส าหรับครูผู้สอนปฐมวัยดังนี้ 

 1)  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้  
  - กิจกรรมเรียนรู้โลกกว้าง   
  - กิจกรรมห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์  
  - กิจกรรมห้องสหกรณ์โรงเรียน 
  - กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน 
  - กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 
 



79 

 
 
 2) โครงการส่งเสริมการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - กิจกรรมการจัดท าแผนประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  - กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน 
  - กิจกรรมการท าวิจัยในช้ันเรียน 
  - กิจกรรมบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
  - กิจกรรมสร้าง พัฒนาส่ือการเรียนการสอน และส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
  - กิจกรรมพัฒนาตนเองจากเทคโนโลยี สร้างแบบฝึกทักษะออนไลน์ จากGoogle Forms         
                  ของครูผู้สอน 
  - กิจกรรมพัฒนาตนเองทางออนไลน ์
  - ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช 2563 
  - จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ 
  - ประกันคุณภายภายใน 
  - รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 
 

 ครูผู้สอนได้ด าเนินการตามแผนงานในโครงการและกิจกรรม ได้พัฒนาตนเองจากการเข้ารับการอบรมสัมมนา
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาใช้ในการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ  ครูมีการศึกษาหลักสูตร 
วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนจัดประสบการณ์ท่ีมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ท้ังทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ  สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี  
มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และ
มีการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย  จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พฒันาการเคล่ือนไหว
ทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจ รู้จัก
การรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม  ช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน
ได้  มีวินัย  เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมาคารวะ ด้านสติปัญญา  มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะ
ความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์
โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้รายกลุ่ม เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  
การแบ่งปัน การรอคอย เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมความสนใจ
ให้แก่ผู้เรียน  ช้ันเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเห็นอกเห็นใจ เอื้อเฟื้อต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจ
ภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกนัในช้ันเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
                ครูจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มี
การตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมินพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ี
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หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึงมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
และอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ซึ่ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกดัอย่างต่อเนื่อง 

(2)  ข้อมูล เอกสำร หลักฐำน ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 
 1)  ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ เช่น     

จัดมุมประสบการณ์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก  โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
            2)  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู้ลงมือท าในกิจวัตร
ประจ าวัน อย่างมีความสุขตามแบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
            3)  ครูจัดบรรยากาศในและนอกชั้นเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้  มีบรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   
            4)  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ตามแฟ้มสะสมผลงานเด็ก   โดย
ผู้ปกครองและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วม   น าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก      

    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ  และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 

1.  ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ ธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์  ท าให้เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
2.  ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
บริหารจัดการท่ีสร้างวินัยเชิงบวก  ซึ่งได้เด็กเรียนรู้จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
 3.  ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย  และ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
 4.  ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 

1.  การพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้มี
ความหลากหลาย และมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
2.  การผลิตส่ือท่ีหลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 
 3.  การจัดส่ิงอ านวยความ
สะดวกเพื่อพัฒนาการผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

แนวทำงพัฒนำเพื่อให้มีคุณภำพที่สูงขึ้น 
1.  ควรมีการพัฒนาครูเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย และมีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
2. ควรมีการผลิตส่ือท่ีหลากหลายและมีความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและพัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบ
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สาธารณูปโภคเพื่อส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกนั 
3.  ควรมีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

 

ผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

ระดับกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
1)  ระดับคุณภำพ     ดีเลิศ 
2)  วิธีกำรพัฒนำ  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชงิประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
       (1) วิธีกำรพัฒนำ 

โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ครูจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม 
ศักยภาพของผู้เรียนและเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผู้เรียน  โดยมีการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบระดมสมอง  แบบลงมือปฏิบัติจริง  แบบร่วมมือกันเรียนรู้  แบบใช้
กระบวนการคิด กระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลัก  และเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นเรื่องส าคัญท่ีสุดโดยมุ่ง
พัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนอ่านออกและเขียนได้ต้ังแต่ระดับช้ัน ป.1 พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถในการน าเทคนิควิธี
สอนให้ตรงตามศักยภาพผู้เรียน  ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  มีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล  
ได้แก่  ห้องสมุด  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์   ครูในสายช้ันเดียวกันร่วมกันก าหนดแผนการ
จัดการเรียนรู้   การวัดและประเมินผลแบบบูรณาการ ครูเน้นการใช้ค าถามเพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนในด้านผล
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  ผู้เรียนสามารถอ่านออกและอ่านคล่องตามมาตรฐานการอ่านในแต่ละระดับช้ัน  
สามารถเขียนส่ือสารได้ดี  รู้จักการวางแผนสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดีตามหลักประชาธิปไตย  กล้าแสดงออก และ
แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์ได้อย่างสร้างสรรค์  สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง  
รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ จ าแนกแยกแยะได้ว่าส่ิงไหนดี ส าคัญ จ าเป็น รวมทั้งรู้เท่าทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  ผู้เรียนรู้และตระหนักถึงโทษและพิษภัยของส่ิงเสพติดต่าง ๆ เลือกรับประทานอาหารท่ีสะอาดและมีประโยชน์  
รักการออกก าลังกาย นักเรียนทุกคนสามารถเล่นกีฬาได้อย่างน้อยคนละประเภท  ยอมรับในกฎกติกาของกลุ่ม ของ
สถานศึกษาของสังคม มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลและระหว่างวัย  
ท้ังนี้มีผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์จากการจัดกิจกรรมในโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 

1. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
- กิจกรรมอาหารเสริมนม 
- กิจกรรมอาหารกลางวัน 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมแอโรบิคหน้าเสาธง 
- กิจกรรมป้องกนัและไขปัญหา 
  สารเสพติดในโรงเรียน 
- กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ 

2. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 



82 

 
- กิจกรรมวันมาฆบูชา 
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา  
- กิจกรรมวันเข้าพรรษา 
- กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมโรงเรียนวิถีพุทธ  
- กิจกรรมวันไหว้คร/ูวันแม ่
- กิจกรรมวันเด็ก 
- กิจกรรมออมทรัพย ์
- กิจกรรมสหกรณ์ 
- กิจกรรมรักษาความปลอดภัย 
- กิจกรรมสูตรคูณดีมีวินัย 
- กิจกรรมระเบียบแถว 
- กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
- กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
- กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวย 
- กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

3. โครงกำรส่งเสริมทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้ 
- กิจกรรมห้องสมุด 
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
- กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ 
- กิจกรรมอ่านคล่องเขียนคล่อง 
- กิจกรรมอ่านเป็นเขียนเป็น 
- กิจกรรมค่าย ICT 
- กิจกรรมวันสุนทรภู่ และต่อต้านยาเสพติด 
- กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
- กิจกรรมวันอาเซียน 
- กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมวันคริสมาสต์ 

4. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ 
- กิจกรรมสรุปความรู้สู่แผนผังความคิด 
- กิจกรรมสร้างสรรค์จากงานศิลป์ 
- กิจกรรมสร้างนักอ่าน ปั้นนักคิด 
- กิจกรรมสุดยอดเด็กไทย หัวใจนักคิด พิชิตการอ่าน 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 

5. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียน 
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- กิจกรรมจัดท าข้อสอบ O-net NT Las Pisa Pre O-net เพื่อพัฒนาทุกกลุ่มสาระ   
  การเรียนรู้ 
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
- กิจกรรมพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ 
- กิจกรรมค่ายวิชาการ 
- กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ หุ่นยนต์ ศิลปะ กีฬา 

6. โครงกำรห้องปฏิบัติกำรปัญญำประดิษฐ์ 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 
- กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์, Coding 
- กิจกรรมนวัตกรน้อย สร้างนวัตกรรม 
- กิจกรรม Digital Park ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชน 

7. โครงกำรโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 
- กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
- กิจกรรมธนาคารขยะ 
- กิจกรรมปลูกไม้ประดับและพืชผักสวนครัว 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง 
- กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะความพอเพียง 
- กิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 

8. โครงกำรโรงเรียนสุจริต 
- กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
- กิจกรรมการสร้างส านึกพลเมือง 
- กิจกรรมออมทรัพย์ห้องเรียน 
- กิจกรรมอาสาน าพาความดี 
- กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์ 

                   โรงเรียนได้มีการด าเนินการเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน  ส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  เน้นการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม  ค่านิยมท่ีเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ได้แก่  กิจกรรมค่ายคุณธรรมกับนักเรียนทุกระดับช้ัน  จัดกิจกรรมการ
พัฒนาให้เหมาะสมกับวัย  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  เน้นให้ผู้เรียนมีวินัย ซื่อสัตย์  รับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ มี
ระบบการแนะแนวและการดูแลสุขภาวะจิต  น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันวางแผนการจัดการเรียนการสอนและมีการ
เรียนรู้ในโลกกว้าง การเข้าไปศึกษากับภูมิปัญญาในชุมชนรอบๆ  โครงการโรงเรียนปลอดขยะนักเรียนปลอดโรค  
โครงการวันส าคัญต่างๆ เช่น   วันส าคัญทางศาสนา  วันแม่  วันพ่อ  กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทายกัน  กิจกรรมพี่น า น้องตาม
งดงามด้วยระเบียบวินัย  กิจกรรมนั่งสมาธิก่อนเรียน  กิจกรรมท าดีมีคุณค่า เป็นต้น  โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย ด้วยการแต่งกายผ้าพื้นเมืองในวันศุกร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ 
ช่วยเหลือผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน  รวมท้ังปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ เสียสละเพื่อ
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ส่วนรวม อีกท้ังยังส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถดูแลและรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิตของตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดย
โรงเรียนได้ด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  โครงการโรงเรียนสีขาว  โครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ  โครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน  เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักป้องกันและหลีกเล่ียงจากส่ิงเสพติดให้โทษ  หลีกเล่ียง
สภาวะเส่ียงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ ไม่เพิกเฉยต่อการกระท าส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการฯ ท่ีมุ่งส่งเสริมคุณภาพ 
ผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน โครงการท่ีส่งเสริมจุดเน้นและอัตลักษณ์ของผู้เรียนท่ี
โรงเรียนก าหนดไว้คือ “ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ” โดยจัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม มีกิจกรรมท่ีด าเนินการดังนี้  
1. กิจกรรมอนุรักษ์ไทย  2.กิจกรรมยิ้มง่ายไหว้สวยและกิจกรรมการประกวดนักเรียนไหว้สวย  ท าให้นักเรียนมีความ
สุภาพ  อ่อนน้อม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มาเยือนและบุคคลท่ัวไป และนอกจากนี้ โรงเรียนยังได้จัดท าโครงการท่ีส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษาท่ีก าหนดไว้คือ“ผู้น าด้านหุ่นยนต์” ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และ โครงการห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์  ซึ่งมีกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความเป็นผู้น าด้านหุ่นยนต์ ดังนี้ 1.กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์  2.กิจกรรมส่งเสริมการประกวดแข่งขันด้านวิชาการ 
หุ่นยนต์ ศิลปะ กีฬา และ 3.กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการหุ่นยนต์, Coding 4. กิจกรรมนวัตกรน้อย 5.กิจกรรม Digital 
Park ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของชุมชน โดยผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมมีค่า
ความส าเร็จอยู่ท่ี ร้อยละ 90  โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนร้อยละ  80   
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนร้อยละ  75    และ โครงการ
ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนร้อยละ  84    

ท้ังนี้โรงเรียนได้น าเสนอผลการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมี 

คุณภาพตรงตามหลักสูตรของสถานศึกษาและตรงตามอัตลักษณ์เอกลักษณ์ของโรงเรียนตลอดปี 2563 ไปประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองได้ทราบ ผ่านการจัดงาน OPEN HOUSE (เปิดบ้าน)ประจ าปี
การศึกษา 2563 และยังมีการน าเสนอผลการจัดกิจกรรมระหว่างปีการศึกษาผ่าน www.facebook.com/โรงเรียนบ้าน
หนองแสงโคกน้อย สพฐ 

(2)  ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 2.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
  2)  นักเรียนร้อยละ 89 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  นักเรียนร้อยละ 85 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  นักเรียนร้อยละ 95 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  5)  นักเรียนร้อยละ 87 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  นักเรียนร้อยละ 90 มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 2.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  นักเรียนร้อยละ 95 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

http://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
http://www.facebook.com/โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย
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  2)  นักเรียนร้อยละ 100 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  นักเรียนร้อยละ 90 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  นักเรียนร้อยละ 95 มีสุขภาวะท่ีดีทางสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

(3)  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 
3.1 จุดเด่น 

1.  ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
2.  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการแสวหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  

และการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
   3.  ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละปีในด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆตาม
หลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 
   4.  ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีสมรรถภาพทางการและน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ และมีสุข
ภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
   5. ผู้เรียนมีความสุภาพ  อ่อนน้อม  มีเมตตามีจิตอาสา  มีระเบียบวินัย  จนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา  เป็นท่ียอมรับของชุมชนโดยรอบในเรื่องความมีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม  ได้แก่  กิจกรรมพี่
น าน้องตามงดงามด้วยระเบียบวินัย 
   6. ผู้เรียนมีคุณธรรมจิตอาสา 
   7. ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
   8. ความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน 

3.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  การพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนอย่างจริงจังและ 

ต่อเนื่อง 
2.  พัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
3.  การพัฒนาค่าเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับช้ันให้สูงขึ้นหรือมี 

คุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับ 
 
3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

1.  ควรการพัฒนาความสามารถในการคิดค านวณ  คิดวิเคราะห์ให้ผู้เรียนอย่างจริงจังและ 
ต่อเนื่อง 

2. ควรพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษและด้านโค้ดด้ิง ให้กับผู้เรียน 
3.  ควรจัดหาส่ือเทคโนโลยีให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน 
4. ควรเร่งพัฒนาการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของผู้เรียนเพื่อให้คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบระดับชาติ 

สูงขึ้น 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบรหิำรและกำรจัดกำร 
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1)  ระดับคุณภำพ     ดีเลิศ 
2)  วิธีกำรพัฒนำ  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชงิประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
       (1) วิธีกำรพัฒนำ 

                 ภายใต้การน าของท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น า สามารถ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และชัดเจน  ผู้บริหารได้ก าหนดให้มีการประชุมของคณะครูได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ี
ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูลสารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม นโยบายการปฏิรูป
การศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย  ปรับ
วิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   และได้น าเสนอแก่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ โดยมีวิสัยทัศน์ (VISION) ดังนี้ “ภายในปี พ.ศ.2565  โรงเรียนบ้านหนอง
แสงโคกน้อย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ มีความรู้ มีความสามารถ มี
ความฉลาดทางดีจิทัล  มีจิตส านึกอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อยู่ร่วมกันในสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างมีความสุข ” ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน “ ยิ้มง่าย ไหว้สวย ” และเอกลักษณ์สถานศึกษา  “ผู้น าด้านหุ่นยนต์ ” 

 มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูปการศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้
ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุกกลุ่มเป้าหมาย  ส่งเสริมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ  โดยส่งเสริมให้เข้ารับการอบรมในสาขาวิชาท่ีสอนตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร และ
ส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมให้คณะครูศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูด้วยกัน  สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในโอกาสวันส าคัญต่างๆตาม
ความเหมาะสม  และจัดให้โรงเรียนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ ห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์  เพื่อ
เป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้และน ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ส าหรับการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศ ได้มีการบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่ครอบคลุมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละฝ่ายและ
ทันสมัย  โรงเรียนได้จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศท้ังในรูปของเอกสาร  คอมพิวเตอร์  และลงเผยแพร่ไว้ในเว็บไซด์  ด้านการ
จัดสภาพแวดล้อม มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้น่าอยู่  น่าใช้ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษาท าให้มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนท่ีมั่นคง  มีส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับผู้เรียนพอเพียง อยู่ใน
สภาพท่ีใช้การได้ดี สะอาด ร่มรื่น และมีความปลอดภัย 

ในส่วนของรายงานการประกันคุณภาพภายใน  โรงเรียนได้มีการก ากับ ติดตามและ 
ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยมีกระบวนการด าเนินงานการตรวจติดตามคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาท่ีชัดเจน  ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดท าแผนการตรวจ
ติดตาม ก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน และด าเนินการตรวจติดตามโดยมีการตรวจสอบในส่วนของวิธีปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  
และติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  สรุปผลการตรวจติดตามและประเมินผล ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ลงนามรับรองรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  น าปัญหา/ข้อเสนอแนะ จากการตรวจ
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ติดตามเข้าประชุม ทบทวนเพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างต่อเนื่องภาคเรียนละ  1  ครั้ง  โดยตลอดปีการศึกษาได้ด าเนินการ
โครงการดังต่อไปนี ้

1. โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารฯ 
-กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษาฯ 
-กิจรรมตรวจสุขภาพประจ าปี 
-กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
-กิจกรรมการประชุมบุคลากรทางการศึกษา 
-กิจกรรมสนับสนุนการศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมสร้างเสริมรักการอ่าน 
-กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

2. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
- ประชุมการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์) 
- จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา (แผนกลยุทธ์) 
- จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 
- ประกันคุณภาพภายใน 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (SAR) 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมอบรม ประชุม สัมมนา ทัศนศึกษา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
- กิจกรรมการประชุมคร ู
- กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
- กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 

4. โครงการการพัฒนาหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนตามหลักสูตร 51 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 
- กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ 

       (2) ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 
  2.1  ผู้บริหารมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  2.2  ผู้บริหารมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3  ผู้บริหารด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
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  2.4  ผู้บริหารพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
  2.5  ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
  2.6  ผู้บริหารจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

(3)  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 
3.1 จุดเด่น 
1.  ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มุ่งมั่น  และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงาน  บริหารและการจัดการอย่าง 

เป็นระบบ   สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการท างาน 
  2. ผู้บริหารได้ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินผล การด าเนินงานและจัดท ารายงาน ผลการจัดการศึกษา 
และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  

3.2 จุดที่ควรพัฒนำ 
1. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ   

Professional  Learning  Community  (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม  
  2. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้านเทคโนโลยีให้มี
ความเข้มแข็ง และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป  

3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
1.  ควรพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ  

Professional  Learning  Community  (PLC) และเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 
  2. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้าน 
เทคโนโลยีให้มีความเข้มแข็ง และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป 

มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ 
1)  ระดับคุณภำพ     ดีเลิศ 
2)  วิธีกำรพัฒนำ  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชงิประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
       (1) วิธีกำรพัฒนำ 

                 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
การด าเนินงานและกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตร มีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรสถาน ศึกษา 
ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560)  เพื่อให้ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การ
พัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายท่ีว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดค านวณ 
รวมท้ังการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ การส่ือสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ในการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น จัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบโครงงาน รูปแบบ Active leaning การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  
นอกจากนั้นยังพัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถ ในการน าเสนอเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน ใช้ส่ือ
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เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน มีส่ือแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล เช่น ห้องสมุด ห้อง ICT ห้องคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนทุกคนทุก 

โรงเรียนได้ด าเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาครูให้ 
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพโดยการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม  เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  เช่น การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน  
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ  เพื่อแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาอาชีพ  
และการงานชีวิตและสังคม  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมได้ ครูจัดกิจกรรมอย่าง
หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ  แสดงออก  แสดงความคิดเห็น คิดเป็น  ท าเป็น ได้แก่  การแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้  มีทักษะทางวิชาการท่ีหลาก หลาย และได้แสดงออกซึ่งความรู้  
ความสามารถในด้านวิชาการตามศักยภาพครูได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรักการอ่าน  และแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วย
ตนเองอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน การจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม ส่ือการสอน 
และอ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ 
                   นอกจากนี้โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูผู้สอนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายตามสาระวิชา ต่าง ๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกห้องเรียน มีแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น ได้แก่ หมู่บ้านหนองแสงและหมู่บ้านโคกน้อย วัดท้ัง 3 วัด ใน
เขตบริการของโรงเรียนคือวัดป่าศรีบูรภา  วัดดอนแก้ว  วัดสว่างโพธิ์ชัย  มีทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น  น าวิทยากร
ภายนอกมาให้ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวรรณศิลป์  ศิลปะพื้นบ้าน และด้าน
ทักษะอาชีพ ผู้เรียนได้เรียนรู้ช่ืนชมและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและท้องถิ่นของตนจัดห้องให้ผู้เรียนได้สืบค้นข้อมูล 
มุมหนังสือตะกร้าความรู้ภายในห้องเรียน สร้างห้องปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เพื่อ ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ให้ผู้เรียนได้เรียนวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และความรู้ด้านเทคโนโลยี  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างครูและผู้ปกครองในกิจกรรมประชุมผู้ปกครองด้านการพัฒนาหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา พัฒนาสู่มาตรฐานสากล มีการบูรณาการภาระงาน ช้ินงาน ได้แก่ ทุกระดับช้ันจัดท าหน่วยการเรียนการสอน
วิชาวิทยาการหุ่นยนต์  เป็นรายวิชาเพิ่มเติม และปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย 
ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด เช่น 
จัดการเรียนรู้โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานท่ีต่างๆ ท้ังภายใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมิน
คุณภาพและประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้ ครูทุกคนท างานวิจัยในช้ันเรียน และได้รับการตรวจให้ค าแนะน า 
โดยคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
          ท้ังนี้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อยได้ด าเนินการโครงการและกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญดังนี้ 

1. โครงกำรประชำธิปไตยในโรงเรียน 
- กิจกรรมสภานักเรียน 
- กิจกรรมจิตอาสา 
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ 

2. โครงกำรส่งเสริมพัฒนำตนเองของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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- กิจกรรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการจัดท าแผน ID plan และ PLC  
- กิจกรรมพัฒนาครูเกี่ยวกับการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เข้าสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 
- กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- กิจกรรมประชุมพฒันาการท าวิจัยในช้ันเรียน 
- กิจกรรมการประชุม อบรม สัมมนา  
- ทัศนศึกษาและดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมการประเมินประสิทธิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กิจกรรมการประชุมครูเกี่ยวกับการนิเทศภายใน 

3. โครงกำรส่งเสรมิสนับสนุนให้สถำนศึกษำเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
- กิจกรรมห้องคอมพิวเตอร ์
- กิจกรรมห้องสมุด  
- กิจกรรมห้องปัญญาประดิษฐ์ 
- กิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน 
- กิจกรรมเสียงตามสาย 
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู ้
- กิจกรรมจัดท าป้ายนิเทศในห้องเรียน 
- กิจกรรมเปิดรั้วโรงเรียน 

4. โครงกำรกำรพัฒนำหลักสูตร 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรต้านทุจริต 
- กิจกรรมนิเทศภายใน 
- กิจกรรมระเบียบวัดผลประเมินผลโรงเรียนตามหลักสูตร 51 
- กิจกรรมชุมนุมหุ่นยนต์ 
- กิจกรรมการเรียนรู้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์ 

(2)  ข้อมูล  หลักฐำน  เอกสำรเชิงประจักษ์  ที่สนับสนนุผลกำรประเมินตนเอง 
  2.1  ครูร้อยละ 95 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 
  2.2  ครูร้อยละ 90 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  2.3  ครูร้อยละ 90 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
  2.4  ครูร้อยละ 95 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  2.5  ครูร้อยละ 90 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 
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(3)  จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ และแผนกำรพัฒนำคุณภำพให้สูงขึ้น 

3.1 จุดเด่น 
1.  มีการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด 

ของหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงและสามารถน าไปประยุกต์ได้  
 3. มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
   4. มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและ
ประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
   5. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนให ้ผู้เรียนรักท่ีจะเรียนรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข 

6. มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
3.2 จุดที่ควรพัฒนำ 

1. ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลท่ี 
ครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนน าข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
3.3 แผนกำรพัฒนำคุณภำพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

1. โรงเรียนโดยฝ่ายวิชาการ ควรจัดท าเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็น 
รูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 
   2. ควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพื่อนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง  
 
2.  ผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก  สมศ.  

             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ...3... จาก สมศ. เมื่อวันท่ี  19  ถึง  21 เดือน กรกฎาคม  
พ.ศ. 2554 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ท่ีเข้าประเมินชื่อ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเมินมาตรฐานการศึกษา ผู้เข้าประเมิน จ านวน 3 
คน มีผลการประเมินดังนี้  

2.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 
ผลกำรประเมิน 

ค่ำเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

รับรอง/ 
ไม่รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตบช.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 5.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 5.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.3  เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 4.00 ดี รับรอง 
ตบช.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 8.50 ดี รับรอง 
ตบช.5  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในข้ันต่อไป 9.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.6  ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 33.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา 13.50 ดีมาก รับรอง 
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ตบช.8  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 4.97 ดีมาก รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตบช.9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 

2.50 ดีมาก รับรอง 

ตบช.10  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 2.50 ดีมาก รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตบช.11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 2.00 ดี รับรอง 
ตบช.12  ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

2.00 ดี รับรอง 

คะแนนรวม 91.97 ดีมำก รับรอง 

ข้อเสนอแนะของสมศ. 
ด้ำนผู้เรียน  

   1) ผู้เรียนควรได้รับการฝึกสมาธิในการเรียนรู้มีสมาธิในการเล่นโดยฝึกให้เด็ก สงบนิ่ง ก่อนท ากิจกรรม
เป็นการเตรียมความพร้อมหรือฝึกให้เด็กได้นั่งสมาธิก่อนท ากิจกรรมต่อไป ฝึกกิจกรรมให้เด็กรู้จักรอคอย โดยครูควรเน้น
ย้ ากันท่ีเด็กจะปฏิบัติกิจกรรมท่ีต้องใช้เวลาในการรอคอย เช่น การซื้อขนมในเวลาพักกลางวันเป็นต้น 
   2) เด็กควรได้รับการฝึกให้มีการแสดงความคิดเห็นในการร่วมกิจกรรมรับฟงัความเห็นของเพื่อนในการ
เล่นตามมุมประสบการณ์ หรือให้เด็กได้เล่าเรื่องท่ีตนพบและเปิดโอกาสให้มีการซักถาม หรือบันทึกค าพูดเด็กจากผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีเด็กท าโดยครูฝึกอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 

  ด้ำนครู  
ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ และจัดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้ โดยจัดเด็ก 

เป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เช่น แบ่งกลุ่มเด็กท าโครงงาน ให้เด็กได้ทดลอง ต้ังค าถาม และลองผิดลองถูกด้วยตนเองเป็น
ต้น ครูควรต้ังค าถามให้เด็กได้คิดใช้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้เด็กใช้ความคิดอิสระและครูควรถามให้เด็กได้คิดต่อไป จัด
กิจกรรมให้เด็กส ารวจธรรมชาติ เปิดโอกาสให้เด็กได้น าเสนอส่ิงท่ีพบเห็น หรือส่ิงท่ีประทับใจ และเปิดโอกาสให้เด็กได้
ซักถามปัญหา หรือตั้งค าถาม ปัญหาท่ีเด็กพบและน าเสนอครูควรบันทึกให้ทุกปัญหา เพื่อหาข้อสรุปร่วมบันทึก และเก็บ
ไว้เพื่อพัฒนาต่อไป 

  ด้ำนผู้บริหำร  
   1) สถานศึกษาควรจัดหาอัตราก าลังครูปฐมวัยเพิ่มขึ้นให้มีอัตราส่วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และส่งครูเข้า
รับการฝึกฝนทักษะในการจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน วางแผนพัฒนาการจุดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียนให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ให้มีพื้นท่ีจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 ตรม./คน พัฒนาห้องสมุดท่ีอยู่ใกล้ห้องเรียนระดับปฐมวัย ให้เป็นที่พัก
คอยส าหรับผู้ปกครองท่ีมารอรับเด็ก พร้อมจัดมุมเรียนรู้และอินเทอร์เน็ตไว้บริการ 
   2) สถานศึกษาควรวางแผนก าหนดครูท าการสอนในระดับปฐมวัยให้ตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ และจ านวน
เด็กให้เหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนการก าหนดนโยบายเรื่องความปลอดภัยในเด็กเป็นประจ าทุกปี และมีคู่มือการ
ปฏิบัติเพื่อให้ครูและผู้ปกครองได้ปฏิบัติตาม 
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2.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
มำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ 

ผลกำรประเมิน 
ค่ำเฉลี่ย
คะแนน 

ระดับ 
คุณภำพ 

รับรอง/ 
ไม่รับรอง 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตบช.1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 8.34 ดี รับรอง 
ตบช.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 9.28 ดีมาก รับรอง 
ตบช.3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 8.58 ดี รับรอง 
ตบช.4 ผู้เรียนคิดเป็นท าเป็น 9.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.5 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 9.59 พอใช้ รับรอง 
ตบช.6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 9.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 ดีมาก รับรอง 
ตบช.8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 4.97 ดีมาก รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตบช.9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

5.00 ดีมาก รับรอง 

ตบช.10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 5.00 ดีมาก รับรอง 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตบช.11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 4.00 ดี รับรอง 
ตบช.12 ผลการสง่เสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน  และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

4.00 ดี รับรอง 

คะแนนรวม 81.76 ดี รับรอง 

 ข้อเสนอแนะของสมศ. 
ด้ำนผู้เรียน  

   1) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้ และวิเคราะห์ ปัญหาในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนจากการสอบ O-NET ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรร่วมกันวางแผนด้วยการวิเคราะห์ปัญหา
การวัดประเมินผลของสถานศึกษาและการสอน O-NET โดยใช้มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด ในแต่ละกลุ่มสาระมา
ประกอบการวิเคราะห์ด าเนินการแล้วน าผลมาด าเนินการสรุปผลเพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น รวมทั้งการน าผลการจัด
กิจกรรมของครู มาปรับเปล่ียนให้เหมาะสมตามศักยภาพและพื้นฐานความรู้ของผู้เรียนให้เหมาะสม วางแผนในการ
ด าเนินการ แก้ไขอย่างเป็นระบบ แต่งต้ังกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและกวดขัน
เอาใจใส่ในการเรียน การท าการบ้าน การทบวนบทเรียน การส่งงานตามก าหนดและเป็นงานท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาแบบ
องค์รวมทุกช้ันเรียน สอนซ่อมเสริมอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาของผู้เรียน จัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อ
ซ่อมเสริมตามสภาพปัญหาท่ีผู้เรียนขาดความเข้าใจ 

  ด้ำนครู  
   1) สถานศึกษาควรน าผลประเมินจากการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียน การสอนของ
ครู แบบวัด แบบทดสอบของครู ไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาครูอย่างจริงจัง โดยแจ้งปัญหา จุดบกพร่องของการจัดการ
เรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ และข้อเสนอให้ครูได้ปรับปรุงแก้ไข และติดตามผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
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2) แผนการจัดการเรียนรู้ของครูควรจัดท าตารางก าหนดเวลาการส่งแผนก่อนสอนล่วงหน้า วิเคราะห์ 

หลักสูตร ตามตัวช้ีวัดช้ันปี ก าหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังให้สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดท่ีก าหนด ควรประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับเวลา การจัด
กิจกรรมหรือไม่ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสม บันทึกปัญหาจากการจัดกิจกรรม ในบันทึกหลังสอนเพื่อน าไปใช้ในการซ่อม
เสริมและพัฒนาผู้เรียนตามสภาพปัญหา รวมท้ังปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามบทบาทหน้าท่ี
ของครูท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร วิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายบุคคลท่ีครอบคลุมด้านความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ 
ความพร้อมด้านสติปัญญา พฤติกรรม ร่างกายจิตใจและสังคมและน าผลไปพัฒนาผู้เรียนได้ตรงกับปัญหา ใช้ส่ือให้
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรม 

  ด้ำนผู้บริหำร 
สถานศึกษาควรน าข้อมูลต่าง ๆ มาประมวลหรือวิเคราะห์ ผลสรุปให้อยู่ในรูปแบบท่ีพร้อมในการใช้งาน  

จัดเก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอ จัดท าสารสนเทศให้เป็นปัจจุบันทันเหตุการณ์ จัดระบบเครือข่ายข้อมูลให้
สอดคล้องกับฐานข้อมูลของเขตพื้นท่ี หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน เพื่อใช้ระบบ
สารสนเทศในการบริหารให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี 
 
3.  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ 
       3.1  ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ปีกำรศึกษำ  2563  แต่ละรำยวิชำ 
ในระดับ  3  ขึ้นไป  ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6  และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1-3 
           จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  3  ขึ้นไป     
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ช้ัน 
จ านวน
นักเรียน 

 
ภาษาไทย 

 
คณิตศาสตร์ 

 
วิทยาศาสตร์ 

 
สังคมฯ 

 
ประวัติฯ 

 
สุขศึกษา 

พลศึกษา 
 

ศิลปะ 
 
การงานฯ 

ป.1 15 76.87 72.87 75.07 73.07 75.47 79.87 - 78.13 82.80 

ป.2 13 80.54 77.38 80.38 77.62 79.31 80.85 - 77.46 80.85 

ป.3 12 79.83 77.67 81.42 79.50 82.25 85.00 - 80.83 84.83 

ป.4 20 80.00 50.00 65.00 75.00 80.00 85.00 - 95.00 95.00 

ป.5 17 64.70 70.58 70.59 64.70 64.70 64.70 - 100 82.35 

ป.6 26 100.00 76.92 73.08 88.46 88.46 96.15 - 100 92.30 

ม.1 18 70.00 70.00 74.33 65.77 83.77 79.68 77.61 80.66 80.33 

ม.2 15 81.53 70.40 81.67 75.86 79.06 80.90 84.00 81.90 86.27 

ม.3 11 82.45 72.54 77.90 74.54 75.72 80.63 81.20 82.40 81.27 

รวม
เฉลี่ย 147 79.55 70.93 75.49 74.95 78.75 81.42 80.94 86.26 85.11 
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 3.2 ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ปีกำรศึกษำ  2563 แต่ละรำยวิชำเพิ่มเติม
ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1-6 และช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1-3  จ านวนและร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรด
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ  3  ขึ้นไป    

ช้ัน จ านวน
นักเรียน 

คณิต 
(เพ่ิมเติม) 

วิทยาการ
หุ่นยนต์ 

หน้าท่ี หลักสูตร
ท้องถ่ิน 

อังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

ป.1 15 - 75.07 75.67 - - 

ป.2 13 - 80.38 79.31 - - 

ป.3 12 - 85.00 80.08 - - 

ป.4 20 - 100.00 80.00 - - 

ป.5 17 - 82.35 70.58 - - 

ป.6 26 - 100.00 92.30 - - 

ม.1 18 69.61 87.83 73.83 83.33 70.61 

ม.2 15 73.26 89.80 81.40 81.20 72.46 

ม.3 11 77.45 92.90 85.54 81.00 65.00 

รวม
เฉลี่ย 

147 
73.44 88.15 79.86 81.84 69.36 

 
  3.3 ผลกำรประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับช้ัน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1 รักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ์
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 ซื่อสัตย์  สุจริต 100 100 83.33 95.00 100 100 72 93.75 100 

3 มีวินัย 100 100 100 95.00 100 84.62 72 93.75 81.81 
4 ใฝ่เรียนรู้ 73.33 69.23 41.67 75.00 82.35 76.92 72 93.75 100 
5 อยู่อย่างพอเพียง 100.00 84.62 75.00 75.00 82.35 100 72 100 100 
6 มุ่งมั่นในการ

ท างาน 
73.33 69.23 25.00 95.00 82.35 76.92 72 93.75 81.81 

7 รักความเป็นไทย 73.33 69.23 100.00 95.00 82.35 100 72 100 100 

8 มีจิตสาธารณะ 80.00 76.92 66.67 95.00 82.35 100 72 93.75 81.81 
รวมร้อยละ 87.49 83.65 73.96 90.63 88.79 92.31 82.50 96.09 93.17 

ผลเฉล่ียรวม (ร้อยละ) 87.62 
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  3.4 ผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์และเขียน 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับช้ัน 

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 
1 การอ่าน 80.00 100 91.67 73.68 70.59 100 72.00 93.75 100 

2 การคิด 86.67 100 91.66 73.68 70.59 100 72.00 93.75 100 
3 การวิเคราะห์ 86.67 100 91.66 73.68 70.59 100 72.00 93.75 100 
4 การเขียน 80.00 100 100 73.68 70.59 100 72.00 93.75 100 

รวมร้อยละ 83.33 100 93.74 73.68 70.59 100 100 93.75 100 
ผลเฉล่ียรวม (ร้อยละ) 87.46 

 
3.5 ผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของผู้เรียน (Reading  Test : RT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1  

ปีกำรศึกษำ 2563 
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3.6  ผลกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน ( National  Test : NT) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

 
 

 
 

3.7 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET) ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2563 
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3.8 กำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน ( O-NET) ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 ปีกำรศึกษำ 2563 

 

 
 
 

4.  กำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกโรงเรียน 

 4.1 ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
ข้อมูลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
แหล่งเรียนรู้ ช่ือแหลงเรียนรู้ จ านวนครั้ง 

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 
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  4.2 แหล่งเรียนรู้ภำยใน 

ท่ี สถานท่ี / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้งในการใช้ (ปี 2563) 
1 
2 
3 
4 

ห้องสมุด 
ห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องสหกรณ ์
ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 

ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 
ตลอดปีการศึกษา 

           4.3  แหล่งเรียนรู้ภำยนอก 
ท่ี สถานท่ี / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้งในการใช้ (ปี 2563) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

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

6 
6 
5 
- 
- 
- 
- 

8 
9 
1o 
11 
12 
 

พระธาตุขามแก่น 
วัดหนองแวงพระอารามหลวง 
บึงแก่นนคร 
สวนสัตว์เขาสวนกวาง 
อุทยานแห่งชาติภูเวียง 
 

- 
1 
- 
1 
- 
 

ท่ี สถานท่ี / แหล่งเรียนรู้ จ านวนครั้งในการใช้ (ปี 2563) 
13 
14 
15 

เข่ือนอุบลรัตน์ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้  ICT  ขอนแก่น 

- 
- 
- 
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5.  เกียรติยศและผลงำนดีเด่นของสถำนศึกษำ 

สถำนศึกษำ 

ที่ กิจกรรม ระดับของรางวัล 
1 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้รับรางวัล ระดับยอดเย่ียม ประเภท

สถานศึกษาประถมศึกษาขนาดเล็ก การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) ประจ าปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการ วันท่ี  28 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2563 

กลุ่มพื้นท่ีการบริหาร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ประจ าเขตตรวจราชการ
ท่ี 12 (Cluster)  

2 โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้รับรางวัลส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน 
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมแข่งขัน “มหกรรมทางวิชาการ
นักเรียนประจ าปีการศึกษา 2563 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

3 สถานศึกษายอดเย่ียม ประเภทขยายโอกาสทางการศึกษา ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้ง
ท่ี 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระดับ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกาศ ณ วันท่ี 1 
เมษายน 2563 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ผู้บริหำร  : นายทิพวัฒน์  ริยะ ผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

ที่ กิจกรรม ระดับของรางวัล 
1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง PLC เพ่ือพัฒนาความฉลาดรู้ในชั้นเรียน” (รุ่นที่ 2) 

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา  
ส านักงานเลขาธิการคุรุ
สภา 

2 ผ่านการวัดประเมินผลทักษะด้าน Digital Literacy วันที่  3  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 สพม.เขต 42(
นครสวรรค์-อุทัยธานี) 

3 ผ่านการทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา เรื่อง การคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1 เมษายน 
2563 

สพม.เขต 33 (สุรินทร์) 

4 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้หุ่นยนต์ “มหกรรมทางวิชาการนักเรียน
ประจ าปีการศึกษา 2563” วันที่ 14-29 กันยายน 2563 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

5 ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเย่ียมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. OBEC AWARDS ครัง้ที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกาศ ณ วันที่ 
1 เมษายน 2563 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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ครูผู้สอน   ได้รับรางวัล ดังนี้ 

 1) รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งท่ี 10 ปีการศึกษา 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ด ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกาศ ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563 

ท่ี ชื่อ – สกุล รำงวัล หน่วยงำน 

1 นายวรัญญู  โสชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ด้านการบริหาร
จัดการ 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

2 นางมลาวัลย์  นกหงษ์ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 
 
 

3 นางณัฐพร  แตกหนองโน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ระดับ
ประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

4 นางสาวเมษา  โพธิ์สุวรรณ ลูกจ้างยอดเยี่ยม ในสถานศึกษาขยายโอกาสทาง
การศึกษา 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

  

 2) รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 

ท่ี ชื่อ – สกุล รำงวัล หน่วยงำน 

1 นางณัฐพร  แตกหนองโน ครูท่ีปรึกษา ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ 
Tag Out ระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนสีชมพู
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันท่ี 31 ตุลาคม – 
1 พฤศจิกายน 2563 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น 

2 นายวรัญญู  โสชาติ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม
การการเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-3 
“มหกรรมทางวิชาการนักเรียน ประจ าปีการศึกษา 
2563” ระหว่างวนัท่ี 14-29 กันยายน 2563 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

3 นางบรรจง  บุตรทา ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

4 นางมลาวัลย์  นกหงษ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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ท่ี ชื่อ – สกุล รำงวัล หน่วยงำน 

5 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ปฐมวัย : การ
สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

6 นายสากล  สิทธิโคตร ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
คัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

7 นางณัฐพร  แตกหนองโน ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน
คัดลายมือส่ือภาษาไทย ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

8 นางนงนุช  พระวงศ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัด
ลายมือส่ือภาษาไทย ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

9 นางพิสมัย  ชุมแวงวาปี ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
เรียบร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ)     
ป.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

10 นางนงนุช  พระวงศ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขัน
เรียบร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

11 นางณัฐพร  แตกหนองโน ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวี
เยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนส่ี (4 บท) ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

12 นางบรรจง  บุตรทา ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ช้ัน       
ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

13 นางมลาวัลย์  นกหงษ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ช้ัน      ป.
4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

14 นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ช้ันป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

15 นางพรพิสุทธิ์  มณีพิศุทธิ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ช้ันป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

16 นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับ
ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

17 นางเกษศิรินทร์  ธนะไชย ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับ
ร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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18 นางสาวจินตนา  ทุยบึงฉิม ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน

ประติมากรรม ช้ัน ป.1-3 
สพป.ขอนแก่น เขต 1 

19 นางพิสมัย  ชุมแวงวาปี ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
ประติมากรรม ช้ัน ป.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

20 นางณัฐพร  แตกหนองโน ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ช้ัน ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

21 นายวรัญญู  โสชาติ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการ
เขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

22 นายวรัญญู  โสชาติ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการ
เขียนภาพไทยประเพณี ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

23 นายวรัญญู  โสชาติ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาด
ภาพลายเส้น ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

24 นายวรัญญู  โสชาติ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาด
ภาพระบายสี ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่อง
ทางการเรียน ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

25 นางบรรจง  บุตรทา ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

26 นางมลาวัลย์  นกหงษ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

27 นางสาวเมษา โพธิ์สุวรรณ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

28 นางสาวปุณยนุช  ทรัพย์สินพันธ์ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

29 นางณัฐพร  แตกหนองโน ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

30 นางผ่องศรี  ชนะบุญ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

31 นายวรัญญู  โสชาติ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

32 นางสาวสุกัญญา เทียมกลาง ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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33 นางสาวเมษา  โพธิ์สุวรรณ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ 
Tag Out ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน
หุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วม
การแข่งขันระดับนานาชาติ ระหว่างวันท่ี 31 
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสีชมพู
ศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น 

34 นายวรัญญู  โสชาติ ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ 
Tag Out ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขัน
หุ่นยนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วม
การแข่งขันระดับนานาชาติ ระหว่างวันท่ี 31 
ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนสีชมพู
ศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น 

 

นักเรียนที่มีผลงำนและท ำชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีกำรศึกษำ 2563 

ท่ี ชื่อ – สกุล รำงวัล หน่วยงำน 

1 เด็กชายณัฐพล นันทา ได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กดี ศรีขอนแก่น”  เนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2563 
วันท่ี 11 มกราคม 2563 

จังหวัดขอนแก่น 

2 เด็กชายเอกพล  กลมขันธ์ ได้รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์
อัตโนมัติ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  
ณ โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระหว่างวนัท่ี 25-26 มกราคม 2563 

โรงเรียนกมลาไสย 

3 นายยรรยงค์  อาษาพงษ์
นางสาวกุมาวดี  อิ่มทาง 
นางสาววนิดา  จอมทอง 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ Tag Out 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อ
คัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติ ระหว่างวันท่ี 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 
2563 ณ โรงเรียนสีชมพูศึกษา 

ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น 

4 เด็กชายณัฐพล  นันทา 
เด็กชายยรรค์ยง อาษาพงษ์ 
เด็กชายวรวุฒิ  ชัยนอก 
เด็กชายเอกพล  กลมขันธ์ 

ได้เข้าร่วมการแข่งขัน North East Robot 
Competition Tournament 2020 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ร่วมกับ บ.โรบอทแอนด์
อินโนเวตีฟเสิร์น น่ิง 
จ ากัด 

งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังที่   70    ประจ ำปีกำรศึกษำ   2563        
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1 เด็กหญิงภิรดาพร ขุนแสงธรรม 
เด็กหญิงวัทนนันท์  ชัยทอง 
เด็กชายธนันต์ธรณ์ พรพิพัฒน์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ปฐมวัย : การสร้างภาพ
ด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

2 เด็กหญิงศรัญญา  วิชาค า 
เด็กหญิงลินดา  พิษนุย
เด็กหญิงเกตน์สิริ กล่ าพันธ์ดี 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ใน
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

3 เด็กหญิงน้ ารฎา เขียวอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือ
ส่ือภาษาไทย ป.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

4 เด็กหญิงพิชญาภัค ไชยหงส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคัดลายมือ
ส่ือภาษาไทย ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

5 นางสาวจารวี  เพ็งศรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคัดลายมือส่ือ
ภาษาไทย ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

6 เด็กหญิงธิติยา  ไชยพิเดช ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเรียบร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

7 นางสาวกุมาวรี อิ่มนาง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเรียบร้อยถ้อย
ความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

8 เด็กหญิงสุทธิกานต์ ช านาญ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกวีเยาวชนคน
รุ่นใหม่ กลอนส่ี (4 บท) ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

9 เด็กหญิงวริศรา พิษนุย
เด็กหญิงกัญญาวรี์ อ าลา
เด็กหญิงเกตน์นิภา กล่ าพันธ์ดี 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ช้ัน ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

10 เด็กหญิงอัฐภิญญา รุ่งเพ็ขรวงศ ์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ช้ัน ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

11 เด็กหญิงวิจิตรา ทันใจ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ช้ัน ป.4-6  

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

12 นางสาวโสภิตตรา ดาบโสมศร ี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันขับร้องเพลง
ไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

13 เด็กหญิงทิราพรณ์ พิทักษ์เขตต์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ประเภทหญิง ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

ท่ี ชื่อ – สกุล รำงวัล หน่วยงำน 
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14 เด็กชายนฤเดช  สายสุด 

เด็กหญิงธิติยา  ไชยพิเดช
เด็กชายอภิวัฒน์ ฉัตรเมืองปักษ์  

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันประติมากรรม 
ช้ัน ป.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

15 เด็กหญิงน้ าฝน ค ามะวง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ช้ัน ป.4-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

16 นางสาวนริศรา พรมอินทร ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

17 นางสาวจีรนันท์ นูเพ็ง ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเขียนภาพ
ไทยประเพณี ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

18 เด็กชายวรวุฒิ  ชัยนอก ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

19 เด็กชายมาณัติ  แก้วมณี ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียน 
ช้ัน ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

20 เด็กชายธีระพัฒ วันชัย 
เด็กชายนรากร  ดรศรีจันทร์ 
เด็กชายอนุวัฒน์  ศรีแสงฤทธ์ิ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ป.1-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

21 นายวุฒิสิทธิ์  นนทสาร 
นางสาววนิดา จอมทอง 
นายอภิรัตน์  สุริสังข์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับกลาง ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

22 เด็กชายพงศธร สุริยา   
เด็กชายณัฐพงษ์  อันทะสี 
เด็กชายรัฐชานนท์ ศรีทอง 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ป.1-6 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 

23 เด็กชายยรรยงค์ อาษาพงษ์ 
เด็กชายณัฐพล  นันทา 
เด็กชายเอกพล  กลมขันธ์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับสูง ม.1-3 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย 
เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 
.................................... 

 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 
หนองแสงโคกน้อย จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันท่ี 28  เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2559 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย   
ปีการศึกษา  2563  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการประชุมครั้งท่ี 2 / 2563 
ลงวันท่ี  27  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

              ( นายทิพวัฒน์  ริยะ ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
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1)  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
       1.1  มำตรฐำนกำรศึกษำระดับปฐมวัย  พ.ศ. 2564  มีจ ำนวน  3  มำตรฐำน ได้แก่ 

 
 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำยมำตรฐำน/
ประเด็นกำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพเด็ก ระดับ…………….. 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 
4 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 4 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ 
        แสวงหาความรู้ได้ 

4 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ…………….. 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบท 
      ท้องถิ่น 

4 

2.2 จัดครูให้พอเพียงพอกับช้ันเรียน 4 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 4 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
         การจัดประสบการณ์ 

4 
 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4 
มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ  
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
       เต็มศักยภาพ 

4 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี 
        ความสุข 
 

4 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเปน็ส ำคัญ ระดับ…………….. 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
        กับวัย 

4 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน  
         พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 
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ประกำศโรงเรียนบ้ำนหนองแสงโคกน้อย 

เร่ือง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2564 

.................................... 
 โดยท่ีมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคน
ไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการส่งเสริมของสถานศึกษาโรงเรียนบ้าน 
หนองแสงโคกน้อย จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เมื่อวันท่ี 28  เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2559 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ปีการศึกษา  2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในประชุมครั้งท่ี 3 / 2564 
ลงวันท่ี  6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  
 
 ประกาศ ณ วันท่ี  15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 

              ( นายทิพวัฒน์  ริยะ ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
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ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1.2  มำตรฐำนกำรศึกษำ    ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน   พ.ศ. 2564  มีจ ำนวน  3  มำตรฐำน ได้แก่ 

 

 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรประเมิน 
ค่ำเป้ำหมำย

มำตรฐำน/ประเด็น
กำรพิจำรณำ 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน ระดับ…………….. 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
       1) ความสามารถในการอ่าน การเข่ียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 4 
      2) ความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

4 

      3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 4 
      4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 4 
      5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 4 
      6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 4 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
      1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 4 
     2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 4 
     3) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 4 
     4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 4 
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร ระดับ…………….. 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 4 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 
2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

4 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 4 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  
มำตรฐำนที่ 3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส ำคัญ ระดับ…………….. 
3.1  การจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

4 

3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 4 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 4 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 4 
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ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
 

ตามท่ี โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้เสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย เรื่อง การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  2564 ในคราวประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประชุมครั้งท่ี 3 / 2564  ลงวันท่ี  6  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัด
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างท่ัวถึง 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย ได้ร่วมกนัพิจารณาแล้ว  
ลงมติเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและ
การกระจายอ านาจ และเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 
          
                           นายวิรัตน์  ละน้อย 
                                        ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
                                                โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 

  
                  นายหนูแดง  น้อยต้อน     นายภูมิ  ภูค า 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      ผู้แทนองค์การปกครองท้องถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

           โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย    โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
 
               นายสมหวัง  ฝ่ายด า                                                      นางนงค์นุช  สีทา 
ผู้แทนศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน           ผู้แทนผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
            โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย                                      โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
                                                                  
                 นายสมศักดิ์  แสงสุวรรณ            พระใบฎีกาวิชาญ  ญาณวีโร 
ผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน        ผู้แทนพระสงฆ์ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย                                       โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย                                                                                

 
                 นางบรรจง  บุตรทา                                                      นายทิพวัฒน์  ริยะ 
ผู้แทนครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
             โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย                                       โรงเรียนบ้านหนองแสงโคกน้อย 
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