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ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติสถานศึกษา 
           โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2470 ณ ศาลาวัดบ้านค าไฮ  
หรือวัดไทรทอง ผู้ก่อตั้งคือหลวงราษฎร์ธุรกิจ นายอ าเภอสมัยนั้น ต่อมาแยกเป็นเอกเทศในเนื้อที่  14 ไร่เศษ    
ชื่อโรงเรียนบ้านค าไฮประชาบ ารุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-4 เมื่อปีพ.ศ.2518เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านค าไฮสีฐานหัวทุ่งประชาบ ารุง   เปิด
ท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 7   

พ.ศ. 2525 หมู่บ้านสีฐานโอนไปสังกัดเขตเทศบาลเมืองขอนแก่น จึงโอนนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียน
เทศบาลบ้านสีฐาน จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนบ้านค าไฮสีฐานหัวทุ่งประชาบ ารุงเป็นโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่ง
ประชาบ ารุง จนถึงปัจจุบัน 

พ.ศ. 2528  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง   ได้เปิดรับนักเรียนตาบอดเรียนร่วม  จากมูลนิธิ
ธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดมาเรียนร่วมกับนักเรียนปกติ  จนถึงปี พ.ศ. 2535    กองการ ศึกษาพิเศษได้จัดส่งครู
การศึกษาพิเศษมาประจ าที่โรงเรียน และจัดการศึกษาเรียนร่วมอย่างเต็มรูปแบบเป็นโรงเรียนแรกของ
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น   และได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนน าโครงการเรียนร่วม ของ
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  จนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 มีหมู่บ้านในเขตบริการจ านวน 6 หมู่บ้าน คือบ้านค าไฮ หมู่ที่ 6,10 บ้านหัวทุ่งหมู่ที่ 5,14   
บ้านสันติสุข หมู่ที่ 11 บ้านไทรทอง หมู่ 23  และบ้านแก่นพะยอม  
  

ที่ตั้งโรงเรียน 
  ตั้งอยู่ที่  บ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง หมู่ที่ 23 ถนนศรีจันทร์ ต าบลบ้านเป็ด อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 
 

พ้ืนที่ทั้งหมด 3 แปลง 24 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2561) แบ่งได้ดังนี้ 
          แปลงที่ 1 เนื้อท่ี  16  ไร่   1 งาน   26  ตารางวา    เป็นที่ตั้งอาคารเรียนและสนามกีฬา 
          แปลงที่ 2  เนื้อท่ี    7  ไร่    1 งาน   44  ตารางวา เป็นสวนเกษตรของโรงเรียน  
 แปลงที่ 3  เนื้อท่ี    -   ไร่   3 งาน   22  ตารางวา    ใช้ปลูกสวนป่า  
         
            เบอรโ์ทรศัพท์  043 - 237762     โทรสาร -                                                        
   E-mail   :    pansakmoon@hotmail.com     
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2.  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2563 ( วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ) 
        จ านวนนักเรียนทั้งหมด    239    คน 
                  เพศชาย   จ านวน    131   คน                  

เพศหญิง  จ านวน    108    คน 
       2.1  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้นดังนี้ 

 
ชั้น 

จ านวนนักเรียน จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 15 19 34 2 
อนุบาล 2 35 22 57 2 
อนุบาล3 19 12 31 2 
รวมระดับอนุบาล 69 53 122 6 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 19 9 28 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 16 21 37 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 15 8 23 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 9 10 19 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 3 5 8 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 5 7 12 1 

รวมระดับประถมศึกษา 67 60 127 6 
รวมท้ังสิ้น 136 113 249 11 

 2.2  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ 
จ านวน 
(คน ) 

คิดเป็นร้อยละของ
จ านวนนักเรียนทั้งหมด 

1. นักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม   
   - พิการทางสายตา  
   - บกพร่องทางการเรียนรู ้
   - บกพร่องทางพฤติกรรมและอารมณ ์
   - พิการซ้อน 

 
6 
8 
2 
4 

 
2.70 
3.60 
0.90 
1.80 

2. นักเรียนท่ีมภีาวะทุพโภชนาการ    - - 

3. นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 

4. นักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ(ยากจน,ด้อยโอกาสฯลฯ)  35 36.40 
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3.  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2563 ( วันที่ 10 มิถุนายน  2563 ) 
        บุคลากรทั้งหมด 14  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลากร 
เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า  
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
30  ปี 

30 – 50 
มากกว่า 
50  ปี 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 – 20 
มากกว่า 
20  ปี 

ผู้อ านวยการ   1 - - - 1 - - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  1 9 - 7 3 3 2 5 4 - 5 
พนักงานราชการ (ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง   - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
ครูธุรการ - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 
ครูพี่เลีย้งเด็กพิการ - 1 - 1 - 1 - - 1 - - 
นักการ/ ภารโรง   - - - - - - - - - - - 
อื่น ๆ    - - - - - - - - - - - 

รวม 2 12 - 10 4 5 3 4 6 - 6 
 

4.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2563 

 4.1  อาคารเรียน 3 หลัง 
           4.1.1 อาคาร2 ชั้น ครึ่งปูนครึ่งไม้ แบ่งเป็น 8 ห้องเรียน 2 ห้องประกอบ 
           4.1.2 อาคารอนุบาล ชั้นครึ่ง 2 ห้องเรียน  
           4.1.3 อาคารแบบ 104/26 แบ่งเป็น 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง 
 4.2  อาคารประกอบ/อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 
      4.3  ส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49                1 หลัง 
 4.3  อาคารอ่ืน ๆ  
   4.3.1 อาคารห้องสมุด   1    หลัง 
   4.3.2 โรงอาหาร – โรงฝึกงาน  1    หลัง 
                     4.3.3 ศาลาเอนกประสงค์สร้างเอง           1    หลัง 
                     4.3.4. โรงจอดรถสร้างเอง            1    หลัง 

5.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร  ปีการศึกษา 2563 
- ปีงบประมาณ  2563 (พ.ค.2563 – เม.ย.2564) 

ชั้นอนุบาล รายหัวหัวละ 1,700 บาท (112x1,700=190,400บาท) 
ชั้นประถมศึกษา รายหัวหัวละ 1,900 บาท (127x1,900=241,300บาท) 
รวม  399,400 บาท 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชั้นอนุบาล หัวละ 430 บาท (112x430=48,160บาท) 
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ชั้นประถมศึกษา หัวละ 480 บาท (127x480=60,960บาท) 
รวม                        บาท 

ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น                  บาท  
 

 5.1    รายรับ  จ านวน  .........................  บาท  แยกเป็น 
                1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม ……………………  บาท  แยกเป็น   
        -  หมวดเงินเดือน (ข้าราชการครูจ านวน ...................คน…………………….. บาท  
   -  หมวดเงินอุดหนุน..................................(ร้อยละ.................................) 
 

    5.2  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
                   1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด 10 เครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน 10 เครื่อง 

-  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ   จ านวน  2 เครื่อง 
-  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน     จ านวน  8 เครื่อง 
 

2)  ห้องสมุด   จ านวน  1   ห้อง   
                         สภาพการใช้งาน (    ดี              พอใช้           ปรับปรุง ) 

3)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน   1  ห้อง    
                         สภาพการใช้งาน  (    ดี              พอใช้           ปรับปรุง ) 
                    4) ห้องธุรการ                        จ านวน  1  ห้อง 
                         สภาพการใช้งาน(    ดี              พอใช้           ปรับปรุง 
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6.  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 
         ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (SAR ) ปีการศึกษา 2562 
 
8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ร้อยละ/
ระดับที่

ได้ 

คะแนน 

ที่ได้ 

แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
1.1  มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
1.2  มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 100 1.50 ดีเยี่ยม บรรลุ 
1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 100 1.50 ดีเยี่ยม บรรลุ 
1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค/อุบัติเหตุ และสิ่งเสพติด 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
2.1 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 

2.4 ชื่นชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 100 2.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 100 2.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ชว่ยเหลือแบ่งปัน 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 

4.3 มีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 100 1.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5.1 ครู.เข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจัด 5 2.00 ดีมาก บรรลุ 
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การศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย( ต่อ ) 

มาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ร้อยละ/ 
ระดับที่

ได้ 

คะแนน 

ที่ได้ 

แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

5.2 ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

4 1.60 ดีมาก บรรลุ 

5.3 ครูบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก 4 1.60 ดีมาก บรรลุ 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ
ของเด็ก 

3 1.20 ดี บรรลุ 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

3 1.20 ดี บรรลุ 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และ
ใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

4 1.60 ดีมาก บรรลุ 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 4 1.60 ดีมาก บรรลุ 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 4 1.60 ดีมาก บรรลุ 
5.9  ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 4 1.60 ดีมาก บรรลุ 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ 
ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก  

4 1.60 ดีมาก บรรลุ 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 3.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาเด็กปฐมวัย 

5 3.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ
ประเมินผล/การวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

4 2.40 ดีมาก บรรลุ 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 3.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี 4 2.40 ดีมาก บรรลุ 
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ประสิทธิภาพ 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  ทางวิชาการและเอาใจ
ใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 

4 2.40 ดีมาก ไม่บรรลุ 

 
ระดับการศึกษาปฐมวัย( ต่อ ) 

มาตรฐานการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

คะแนน 

ที่ได้ 
แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

4 1.60 ดีมาก ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา     
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่
การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4 2.40 ดีมาก ไม่บรรลุ 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 3.20 ดีมาก ไม่บรรลุ 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4 4.00 ดีมาก
เยี่ยม 

ไม่บรรลุ 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองชุมชน  และท้องถิ่น 

4 2.40 ดี ไม่บรรลุ 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการเด็กอย่างรอบ
ด้าน 

4 4.00 ดีเยี่ยม ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

    

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 4 0.80 ดีมาก ไม่บรรลุ 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 
3 

 
0.60 

 
ดี 

 
ไม่บรรลุ 

8.3 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ 

3 0.60 ดี ไม่บรรลุ 

8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 0.40 ดีมาก ไม่บรรลุ 

8.5 น าผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไป
ใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 0.40 ดีมาก ไม่บรรลุ 
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มาตรฐานการศึกษา 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ร้อยละ/
ระดับที่ได้ 

คะแนน 

ที่ได้ 
แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 

3 0.60 ดี ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

5 2.50 ดีเยี่ยม บรรลุ 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

3 1.50 ดี ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และ                                  
จุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
10.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็ก
ในทุกๆด้าน 

5 3.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 

10.2 ผลการการด าเนินงานโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กทุกๆด้าน 

100 2.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา                                              
เพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
11.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์
ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามนโยบายจุดเน้นของ
สถานศึกษา 

5 3.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 

11.2 ผลการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริม
ประสบการณ์ส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เป็นไปตามนโยบาย 
จุดเน้นของสถานศึกษา 

100 2.00 ดีเยี่ยม บรรลุ 
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จุดเด่น 

(1)  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา มีความพร้อม
ศึกษาต่อในขั้นต่อไป 

(2) ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

(3) โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีผลของการประกันคุณภาพ
ภายใน มีผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษามีผลการด าเนิน
ตามโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทสถานศึกษา มีผลการส่งเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐาน ที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิรูปการศึกษา  

 

จุดที่ควรพัฒนา   

 พัฒนาให้เด็กมีวินัยใฝ่ดี รักการเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งข้ึน 
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     6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 

มาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 

แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน                                         3 3 ดี บรรลุ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 3 3 ดี บรรลุ 
๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

 

3 
 

3 
 

ดี 
 

บรรลุ 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

 

3 
 

3 
 

ดี 
 

บรรลุ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 3 3 ดี บรรลุ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 3 ดี บรรลุ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 3 3 ดี บรรลุ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 3 3 ดี บรรลุ 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 3 3 ดี บรรลุ 
๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 3 3 ดี บรรลุ 
๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 3 3 ดี บรรลุ 
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 3 3 ดี บรรลุ 
๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 3 3 ดี บรรลุ 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 4 ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

4 4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 4 ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

4 4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 4 ดีเลิศ บรรลุ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

4 4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู้ 

4 4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 
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มาตรฐานการศึกษา 

ผลการประเมินคุณภาพ 
ร้อยละ/
ระดับท่ี

ได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 

แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

 

4 
 

4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

 

4 
 

4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

 

4 
 

4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน 

 

4 
 

4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้    

 

4 
 

4 
 

ดีเลิศ 
 

บรรลุ 

 
จุดเด่น 
 (1) ผู้เรียนมีทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 (2) ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ 
 (3) ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 (4) ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษา 
  
จุดที่ควรพัฒนา 
 (1) ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 (2) พัฒนาปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน คิด
สร้างสรรค์ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 (3) พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เทคนิควิธีการแนะน า กระตุ้น เร้า สร้างแรงจูงใจและช่วยเหลือผู้เรียน
ให้เกิดทักษะกระบวนการคิด สร้างสรรค์และน าเสนอผลงานด้วยความคิดอิสระ ชื่นชมในผลงานของตัวเองและ
ผู้อื่น ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
 (4) จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาสมองโดยใช้รูปแบบ Mind Mapping การสอนแบบโครงงาน การ
สอนแบบใช้สมองเป็นฐาน(BBL) 
  
 
 
 
 
 



 แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศกึษา 2563   โรงเรียนบ้านค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้า 12 

 

7. ผลการประเมินภายนอก จาก  สมศ. 
 สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (ล่าสุดที่ได้รับรายงานเป็นทางการ) จาก สมศ.  
เมื่อวันที่ 8 – 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ  บริษัท มาตรฐาน
การศึกษาแม็ค จ ากัดผู้เข้าประเมิน จ านวน  3 คนปรากฏผลดังนี้ (แสดงผลการประเมินตามตารางของ สมศ. 
ในระดับการศึกษาที่ได้รับการประเมิน) 
 
          7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

พอ 

ใช้ 
ดี ดี

มา
ก 

มาตรฐานที่ 1 ผลการจัดการศึกษา 
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างการสมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไป 

    
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

 

มาตรฐานที่ 1ผลการจัดการศึกษา 
       กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา       
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา       

    
 
/ 
 
/ 
 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    
/ 

 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 
         กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

   
 
 
/ 

 
 
/ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ผลการประเมิน 

ต้อง
ปรับ 
ปรุง 

ควร
ปรับ 

ปรุง 

พอ 

ใช้ 
ดี ดี

มา
ก 

มาตรฐานที ่3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
         กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

   
 
/ 
 

  

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน 
         กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

   
 
/ 

  

 
ข้อเสนอแนะของ สมศ.ด้านผู้เรียน 

             ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้มีทักษะในการท างาน  รักการ
ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต 

ด้านคร ู

             ครูควรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยการจัดหาผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ให้น่าสนใจ  
ประเมินผลตามสภาพจริง อิงพัฒนาการของผู้เรียน   น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน  ท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปพัฒนา 

ด้านผู้บริหาร 

              ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียน  ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  น าระบบ  สาระ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นไปใช้เป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
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          7.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
 

ผลการประเมิน 
ต้อง

ปรับปรุง 
ควร

ปรับปรุง 
พอ 
ใช ้

ดี ดี
มาก 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา 
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา       
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

    
 
 
 
 
/ 
/ 
 
/ 
 
/ 

 
 
/ 
/ 
/ 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1  ผลการจัดการศึกษา 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 11ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

    
 
 
/ 

 

มาตรฐาน ที่ 2  การบริหารจัดการ 
     กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาการศึกษา 
     กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรฐานการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ที่ 12  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

    
 
/ 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

    
 
/ 

 

มาตรฐานที่ 4 
      กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด 

   
 
/ 
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ข้อเสนอแนะของ สมศ. 

ด้านผู้เรียน 

             ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการคิด วิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด  
สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์  พัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษาให้มีทักษะในการท างาน  รักการ
ท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต 

ด้านคร ู

            ครูควรพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจโดยการจัดหาผลิตและใช้สื่อการเรียนรู้ให้น่าสนใจ  
ประเมินผลตามสภาพจริง อิงพัฒนาการของผู้เรียน  น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน   ท า
การวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปพัฒนา 

ด้านผู้บริหาร 

            ส่งเสริมให้ครูพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ และสื่ออุปกรณ์การเรียน  ช่วยในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  น าระบบ  สาระ
การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นไปใช้เป็นขั้นตอนการด าเนินงานที่ถูกต้อง 
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8. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2562 

 ในปีการศึกษา 2562  สถานศึกษาได้บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ PDCA และด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ปี 2562  อย่างต่อเนื่อง  มีผลสรุปดังนี้ 

ระดับปฐมวัย 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน (ท าอย่างไร/ผลลัพธ์ที่ได้) 
1. โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย 

จัดกิจกรรมพัฒนาทุกๆด้านอย่างหลากหลายผู้เรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และ
จิตใจ สังคม สติปัญญา  มีสุนทรียภาพ   

2. โครงการพัฒนา
คุณภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

ผู้บริหารและครูด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบทบาทหน้าที่ตาม
แนวนโยบายและวิทยาการสมัยใหม่แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนมีระบบประกันคุณ 
ภาพภายในท าให้การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณภาพยิ่งขึ้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

3. โครงการสร้างเสริม
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

พัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกผู้เรียนได้รับความรู้อย่างหลากหลาย 

4. โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยใช้นิทานคุณธรรม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ร่วมกิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

5. โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะตามเบญจลักษณ์ เรียนปนเล่น เป็นเหตุเป็นผล 
ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน (ท าอย่างไร/ผลลัพธ์ที่ได้) 
1. โครงการสุขภาพดีมี
สุนทรียภาพ 

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ  ดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย 
ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงสร้างเสริมลักษณะนิสัย รักการออกก าลังกาย กินอาหารถูก
สุขลักษณะ  กิจกรรมชวนน้องกินผักให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเอง  มนุษยสัมพันธ์
ที่ดีเชื่อม่ันในตนเอง กล้าแสดงออก  เด็กมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง อารมณ์ดี  
มีสุนทรียภาพใน การสร้างผลงานศิลปะ 

2.โครงการคนดีศรี
ค าไฮ ฯ 

จัดกิจกรรมคนดีศรีค าไฮ ค่ายคุณธรรม  กิจกรรมผู้น้อยเคารพผู้ใหญ่ สถานศึกษา
พัฒนาโรงเรียนบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดสอดคล้อง
กับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของโรงเรียน 

3. โครงการพัฒนา
ทักษะในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเอง 

ทัศนศึกษานอกสถานที่ เรียนรู้เป็นกลุ่ม เป็นระบบศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนและ
จากอินเตอร์เน็ต จากห้องสมุด ผู้เรียนรักการเรียนรู้ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
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4.โครงการส่งเสริม
ทักษะการคิด 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกลุ่ม  ใช้แผนผังความคิด โครงงาน  ศึกษาค้นคว้าอย่าง
เป็นระบบด้วยตนเอง ผู้เรียนมีทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบมีความคิด 
สร้างสรรค์ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีสติสมเหตุสมผล  

5.โครงการยกระดับผล 
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เข้าค่ายวิชาการ ติวเข้ม o-net, NT ทดสอบการอ่านออก
เขียนได้   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร มีความสามารถในการอ่าน 
คิด วิเคราะห์ เขียน การทดสอบระดับชาติมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นสูงกว่าเกณฑ์
ระดับประเทศ  

6.โครงการส่งเสริม
ทักษะการท างาน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ฝึกทักษะอาชีพจากวิทยากรภายนอก
แผนที่ความคิดและโครงงาน ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ มีความสุขในการท างาน มี
ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต  

7.โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรในสถานศึกษา 

ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรม ประชุม สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเอง บุคลากร
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ผู้บริหารพัฒนา
กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้หลักธรรมาภิบาล  

8. โครงการสัมพันธ์
ชุมชน 

ประชุมกรรมการสถานศึกษา  ประชุมผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมกับชุมชน โรงเรียนได้รับ
ความร่วมมืออย่างดีในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

9.โครงการพัฒนา
หลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ 

จัดท าหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลาย  
รอบด้านตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจมีการนิเทศ
ภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอผู้เรียน
มีประสบการณ์ตรง สรุปความรู้ได้ด้วยตนเองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

10.โครงการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศน์
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
อาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง พ้ืนที่บริเวณ
สะอาด สวยงามร่มรื่น  ผู้เรียนมีความสุขในการมาเรียน  มั่นใจในความปลอดภัย  
ได้รับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เต็มศักยภาพมีห้องสมุดที่เอ้ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
ด้วยตนเอง 

11.โครงการประกัน
คุณภาพภายใน 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษา ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานสถานศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษา ภาคเรียนละ1 ครั้ง จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 
  

12.โครงการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้  

13. โครงการพัฒนา
ระบบดูแลช่วยเหลือ

การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล เยี่ยมบ้านนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง  พูดคุยสนทนา  
แนะน าเบื้องต้น ติดต่อผู้ปกครองแก้ปัญหาเด็กติดเกม  ไม่ท าการบ้าน จัดหารถรับ-ส่ง
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นักเรียน นักเรียน ปัญหาอื่น ๆสามารถเรียนทันเพ่ือน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   
14.โครงการส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
พ้ืนฐานการใช้ภาษาสู่
อาเซียน 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่อาเซียน กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน  กิจกรรมบริการชุมชนและสังคม 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้ก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 

   1. วิสัยทัศน์(Vision) 
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยและยกระดับผลสัมฤทธิ์การศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพ  

เป็นคนดี มีคุณธรรม ภายใต้บรรยากาศอันร่มรื่น สวยงาม สะอาด และปลอดภัย       
   2. พันธกิจ( Mision) 
 ข้อที่ 1  เร่งรัดพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ผู้เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ข้อที่ 2  สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการใช้เทคโนโลยี  สร้างคนเก่ง สร้างคนดีมีสุนทรียภาพ    มี
จิตสาธารณะรู้คุณค่ารักความเป็นไทยภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ข้อที่ 3 จัดสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น  สวยงาม  สะอาด  และปลอดภัย  เอ้ือต่อการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 
 ข้อที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ   ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน    
           ข้อที่ 5  บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล    เน้นความสมานฉันท์     สันติวิธี  
วิถีประชาธิปไตย  แสวงหาและระดมความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน 

   3. เป้าหมาย ( GOAL ) 
ข้อที่ 1  ผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

คิดเป็นร้อยละ  80 
          ข้อที่ 2  ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับโอกาสทางการศึกษา  มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี  เป็นคนเก่ง  คนดี  มีสุนทรียภาพ  มีจิตสาธารณะรู้คุณค่ารักความเป็นไทย ภาคภูมิใจในภูมิปัญญา
ไทย  ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขและปลอดภัย   คิดเป็นร้อย
ละ  80 
 ข้อที่ 3  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น  สวยงาม  สะอาด  และปลอดภัย  เอ้ือต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ  80 ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

ข้อที่ 4   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ   ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ  80 

ข้อที่ 5  โรงเรียนได้รับความพึงพอใจจากการบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  ด้วยหลัก 
ธรรมาภิบาลภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน   คิดเป็น 
ร้อยละ  80  
 



 แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศกึษา 2563   โรงเรียนบ้านค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้า 20 

 

    4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  1.1 พัฒนาด้านสุขภาพอนามัย 
  1.2 พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  1.3 พัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  1.4 พัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งสม เหตุผล 
  1.5 พัฒนาทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
  1.6 พัฒนาทักษะการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
  1.7 พัฒนาทักษะในการท างาน 
  กลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา 
  2.1 พัฒนาคุณภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
  2.2 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 
  2.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ 
  2.4 พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
  กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.1 พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3.2 พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน 
  กลยุทธ์ที่ 4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
  4.1 พัฒนาทักษะการเรียนรู้และปฏิบัติจริงด้านการสร้างวินัยใฝ่ดี 
  4.2 พัฒนาจิตใจให้ผู้เรียนส านึกรักในความเป็นไทย 
  กลยุทธ์ที่ 5 ด้านมาตรการส่งเสริม 
  5.1 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
  5.2 พัฒนาทักษะในการให้บริการชุมชนด้วยการเผยแพร่กิจกรรมภาษาอาเซียน 
 

   5.  อัตลักษณ์  
   ผู้เรียนมีวินัย ใฝ่ดี 
 

   6.  เอกลักษณ์ 
   โรงเรียนรักความเป็นไทย 
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   7. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  ปีการศึกษา 2563 
7.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย      
ปี 2563 

แนวทางการ
พัฒนา 

(งาน/โครงการ/
กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ดีเยี่ยม โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 

1.1  มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 95 
1.2  มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 95 
1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 95 
1.4  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 95 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

คุณภาพเด็ก
ปฐมวัย    

2.1 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 90 
2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 90 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 90 
2.4 ชื่นชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 90 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

คุณภาพเด็ก
ปฐมวัย    

3.1 มีวินัย  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย์ 90 
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจริต  ชว่ยเหลือแบ่งปัน 90 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 90 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนเองนับถือ 90 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

คุณภาพเด็ก
ปฐมวัย    

4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 90 
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 90 
4.3 มีทักษะภาษาที่เหมาะสมกับวัย 90 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 90 
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 90 

 
 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย      
ปี 2563 

แนวทางการ
พัฒนา 

(งาน/โครงการ/
กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย    

5.1 ครู.เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

99 

5.2 ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้อง
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

100 

5.3 ครูบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก 100 
5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 100 
5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

100 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการ
ปรับการจัดประสบการณ์ 

100 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 100 
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 100 
5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 100 
5.10 ครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาการเด็ก  

100 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย      
ปี 2563 

แนวทางการ
พัฒนา 

(งาน/โครงการ/
กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ดีเยี่ยม โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 
 

6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 5 
6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

5 

6.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการ 
     ประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

5 

6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 5 
6.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  ทางวิชาการและเอาใจใส่ 
     การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 

5 

6.7 เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา ดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

คุณภาพการ
บริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การ 
     ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการ 
     จัดการศึกษาปฐมวัย 

5 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

5 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและ
ท้องถิ่น 

5 

7.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 5 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย      
ปี 2563 

แนวทางการ
พัฒนา 

(งาน/โครงการ/
กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
      สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดีเยี่ยม โครงการพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย 

8.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 5 
8.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 

8.3 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 5 
8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพ 
      ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 

8.5 น าผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ 
      วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

5 

8.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 5 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้างส่งเสริมสนับสนุน ให้ 
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม -โครงการสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

5 

9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง 
     สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

5 

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม -โครงการสังคม
แห่งการเรียนรู้ 
-โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
เด็กปฐมวัย 

10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

5 

10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย(ต่อ) 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย      
ปี 2563 

แนวทางการ
พัฒนา 

(งาน/โครงการ/
กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

ดีเยี่ยม 
-โครงการ
ยกระดับคุณภาพ
เด็กปฐมวัย 

11.1 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

5 

11.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 5 
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  7.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย  

 ปี 2563 

แนวทางการพัฒนา 

( งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ยอดเยี่ยม โครงการสุขภาพดีมี

สุนทรียภาพ 

 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 98 

๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 98 

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

99 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 98 

๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 98 

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  

๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ  

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเยี่ยม โครงการคนดีศรี

ค าไฮ ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 98 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 99 

๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 99 

๔)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 97 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม โครงการพัฒนา

ทักษะในการ

แสวงหาความรู้และ

พัฒนาตนเอง 

 

 

 

 

 

 

๒.๑  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 90 

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 98 

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและกลุ่มเป้าหมาย 

95 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 93 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ 

 

๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย  

 ปี 2563 

แนวทางการพัฒนา 

( งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม โครงการส่งเสริม

ทักษะการคิด ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

92 

๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 96 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 92 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้    

96 
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ส่วนที่ 3 
                  แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ  

  
1.  แหล่งงบประมาณ   
      แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563  
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน     ณ.     10 มิถุนายน  
 

2563 

ล าดับ 

 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

จ านวนเงิน 
 

หมายเหตุ 
บาท ส.ต. 

1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  
  -  ระดับปฐมวัย  (1,700x122) 207,400 -  

รวม  444,900   -  ระดับประถมศึกษา   (1,900X125) 237,500 - 
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
  - ระดับปฐมวัย  (430 X 122) 52,460   -  

  รวม  112,460   - ระดับประถมศึกษา (480 X 125) 60,000 - 
          รวมงบประมาณระดับปฐมวัย 259,860 -   
                รวมงบประมาณระดับข้ันพื้นฐาน          297,500 -  

                     รวมทั้งสิ้น 557,360 -  
 การจัดสรรงบประมาณ:    

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์/
ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมฯลฯ  (อนุบาล+พื้นฐาน) 30% 

        133,470 
 

 

น้ าไฟประถม72,390 

 

2. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ สพฐ./สพป./สมศ./ความต้องการของโรงเรียน 
   - ระดับปฐมวัย  (70%)  145,180+52,460=197,640 
   - ระดับข้ันพ้ืนฐาน  (70%)  166,250+60,000=226,250 

 
 

 197,640 
226,250 

 
 

ใช้จ่ายในโครงการ
145,180+52,460= 
197,640(อนุบาล) 
166,250+60,000= 
226,250(ประถม) 

 
                                               รวม(70%) 423,890 -  
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2. โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2563 
    2.1 สรุปงบหน้าโครงการ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนอง  
มฐ.ท่ี 

ชื่อโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก สนอง  

มฐ.ท่ี 
ชื่อโครงการ 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว เรียนฟรี รายหัว เรียนฟรี 

1-4 โครงการพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัย 

22,180 - 1 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 18,000 - 

1 โครงการคนดีศรีค าไฮ 7,000 4,000 

5-8 โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร
จัดการการศึกษา
ปฐมวัย 

106,000 - 1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

8,000 - 

1 โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 30,000 - 

9,10 โครงการสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

10,000 52,460 
2 โครงการส่งเสริมทักษะการท างาน 3,000 - 
2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ

บุคลากร   
25,000 - 

2 โครงการสัมพันธ์ชุมชน 1,000 - 

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ 
ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม 

70,250  

10,11 โครงการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย 
 

7,000 - 

2 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

1,000 - 

3 โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ 

1,000 - 

3 โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหา
ความรู้และพัฒนาตนเอง 

  

2,000 56,000 

รวมงบประมาณ 197,640 - รวมงบประมาณ 226,250 - 
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    2.2. รายละเอียดโครงการ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย  (22,180บาท) 
หลักการและเหตุผล  1) สนองกลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และมาตรฐานของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  
2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อ 2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิด       3) สนองจุดเน้น 
สพฐ.ข้อที่ 2 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ (EQ : Emotion Quotient)4) ตามข้อเสนอแนะของสมศ.รอบ  3         

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

 1.เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย    
 
 
 
 

1.1ร้อยละของเด็กมีน้ าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.2ร้อยละของเด็กมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัยมีสุขนิสัยในการ
ดูแลสุขภาพของตน และสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
โรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติดได้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.3 ร้อยละของเด็กมีความตระหนักถึงความส าคัญของ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.4 ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจกล้าแสดงออก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
 2.เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 

2.1ร้อยละของเด็กมีนิสัยร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
2.2ร้อยละของเด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2.เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และจิตใจ 
(ต่อ) 

2.3 ร้อยละของเด็กมีความชื่นชมศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว 
และรักธรรมชาติ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2.4 ร้อยละของเด็กมีความตระหนักถึงความส าคัญของ
พัฒนาการทางด้านอารมณ์และจิตใจ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 3.เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สังคม   
 
 
 

3.1ร้อยละของเด็กมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ครูอาจารย์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

3.2ร้อยละของเด็กมีมีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
3.3 ร้อยละของเด็กมีเล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
3.4 ร้อยละของเด็กมีความประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาที่ตนนับถือ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 
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ปี 2562 ปี 2563 
4.เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
สติปัญญา  
 
 

4.1 ร้อยละของเด็กท่ีสนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ 
และรักการเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4.2 ร้อยละของเด็กท่ีมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิด
จากประสบการณ์การเรียนรู้ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

4.3 ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
4.4 ร้อยละของเด็กท่ีมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

 4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดขอบ 

1. กิจกรรมคนรักสุขภาพ 
-  ตรวจสุขภาพประจ าวัน (บัตรสุขภาพ)   
-  ชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงประจ าเดือน 
-  ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

พ.ค.63-มี.ค.63 
 
 

3,000 
 

- นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

2. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ พ.ค.63- 
มี.ค.63 

- - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

3. กิจกรรมกินอยู่อย่างปลอดภัยห่างไกลโรคและสิ่งเสพ
ติด 
- รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  

 มิ.ย.63 1,000 - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

4. กิจกรรมอุบัติเหตุอุบัติภัยป้องกันได้ถ้าไม่ประมาท  พ.ค.63 
-มี.ค.63 

1,000 - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

5. กิจกรรมเด็กดีมีวินัย ร่าเริงแจ่มใส ภูมิใจตนเอง 
-  รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์-  
ซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือ แบ่งปัน 
-  มั่นใจ กล้าได้ กล้าดี-  ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย
และศาสนาที่ตนเองนับถือ    

พ.ค.63- 
มี.ค.63 

- - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

6.กิจกรรมหนูน้อยท าดี 
- ควบคุมอารมณ์ เข้าสังคม เล่น  เรียน และท างาน- ท า
สมาธิสร้างปัญญา- ประเพณีและวันส าคัญ- การออม
ทรัพย์- นิทานคุณธรรม 

พ.ค.63- 
มี.ค.63 

1,000 - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 
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กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดขอบ 

7. กิจกรรมศิลปะ ดนตรี ลีลา และนาฏศิลป์ 
 

พ.ค.63-มี.ค.63 1,180.- - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

8. กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

พ.ค.63-มี.ค.63 2,000.- - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

9.กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการเด็กปฐมวัย/บ้าน
วิทยาศาสตร์น้อย/คณิตศาสตร์/คิดรวบยอดประสบการณ์
เรียนรู้สิ่งต่างๆ 

พ.ค.63-มี.ค.63 5,000 - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

10. กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ พ.ค.63-มี.ค.63 1,000.- - นางสาวอรุณรัตน์   
- นางสาวสกุลรัตน์ 

11.กิจกรรมมอนเตสเซอรี่ พ.ค.63-มี.ค.63 7,000 - นางพรทิพา 
รวม 22,180  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
 

...........................................ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวอรุณรัตน์  วรรณปะเก)    

 
.........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

        (นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี)       

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.แบบประเมิน 
4.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด 
กิจกรรม 
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2.โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 106,000บาท) 
หลักการและเหตุผล 1) สนองกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษา และ 5 ด้านมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    มาตรฐานที่ 6 
ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   มาตรฐานที่ 7 แนวการจัด
การศึกษา  มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 2 นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิด  3) สนองจุดเน้น สพฐ.
ข้อ สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตลอดจนการพัฒนาสถานศึกษาในพ้ืนที่ชนบท 4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3         

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

1. ครู
ปฏิบัติงาน 
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1ร้อยละของครูที่เข้าใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัด
ประสบการณ์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.2 ร้อยละของครูที่จัดท าแผนจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.3 ร้อยละของครูที่บริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.4 ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.5 ร้อยละของครูที่ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ
เด็กอย่างหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.6 ร้อยละของครูที่วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  
และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.7 ร้อยละของครูที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.8 ร้อยละของครูที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.9 ร้อยละของครูที่มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถในด้าน
การศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.10 ร้อยละของครูที่จัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเด็ก  
 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

2. ผู้บริหาร
ปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล  

2.1 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

ดีมาก ดีมาก 

2.2 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้น า  และความคิด
ริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ดีมาก ดีมาก 

2.3 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
ใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและ
การจัดการ 

ดีมาก ดีมาก 

3.แนวการจัด
การศึกษา 
เพ่ือให้ครู
สามารถจัด
ประสบการณ์
ที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร
การศึกษา
ปฐมวัย  
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 

2.4 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.5 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
มีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.6 ระดับคุณภาพที่ผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  ทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

2.7 ระดับคุณภาพที่ เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ
บริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.1 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.2 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษามีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุก
ฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.3  ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.4 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหา
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน  และท้องถิ่น 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

3.5 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือ
พัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.สถานศึกษา
มีการประกัน
คุณภาพ
ภายในของ
สถานศึกษา  

4.1 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
ของสถานศึกษา 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.2 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาจัดท าและด าเนินการตาม
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดี ดีเยี่ยม 
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วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

ตามท่ี 
ก าหนดใน
กฎกระทรวง   
 

4.3 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาจัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.4 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  และประเมินผล
การด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.5 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาน าผลการประเมินผลคุณภาพทั้ง
ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

4.6 ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบ 

ประมา
ณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.การเข้าร่วมอบรม สัมมนา การพัฒนาตนเอง 
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
(ค่าพาหนะ-อาหาร-ที่พัก) 

พ.ค.63-มี.ค.64 20,000 นางพรพทิพา เรืองแหล่ 
นางรัชฎาภรณ์ ณ เลย 
 

2. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พ.ค.63 - 
3.จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ค.63-มี.ค.64 - 
4. พัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยี พ.ค.63-มี.ค.64 75,600 
5.ท าแผนจัดประสบการณ์การเรียนการสอน พ.ค.63-มี.ค.64 - 
6.ผลิตสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน พ.ค.63-มี.ค.64 8,000 
7. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เด็ก ครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 

พ.ค.63-พ.ย.63 1,400 

8. การท าวิจัยในชั้นเรียน ต.ค.63 , มี.ค.64 -  
9. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยสู่การ
ประกันคุณภาพภายใน 

พ.ค.63-มี.ค.64 1,000 

10. ประเมินพัฒนาการ สรุปรายงาน  มี.ค.64 - 
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11.รายงานผลการพัฒนาคุณภาพภายในประจ าปี มี.ค.64 - 
รวมทั้งสิ้น 106,00

0 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล 

 
 
............................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางพรทิพา  เรืองแหล่)    

 
 

.............................ผู้อนุมัติโครงการ                  
(นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี) 

1. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
2. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3. หลักสูตรสถานศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
5. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
6. รายงานการจัดกิจกรรม 
7. ภาพถ่าย 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.แบบ
ประเมิน 
4.ตรวจสอบ
ร่องรอย/
หลักฐานการ
จัดกิจกรรม 
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3. โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ (62,460บาท) 

หลักการและเหตุผล 1) สนองกลยุทธ์ที่ 3 ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้   มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษา
มีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 2) สนองสพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อ 2 
นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิด 3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ มีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3         

วัตถุประสงค์ ขอบข่าย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

1. เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 
 

1. ระดับคุณภาพที่สถานศึกษาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและ
บุคลากรในสถานศึกษา 

ดี ดีเยี่ยม 

2. ระดับคุณภาพที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง 
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

กิจกรรม 
ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
1. พัฒนาห้องเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่
เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์และกิจกรรม
ต่างๆ 

พ.ค.63-มี.ค.63 8,000 นางพรทิพา เรืองแหล่ 
นางสาวทัศนวรรณ  
พรมโคตร 

2. พัฒนาสนามเด็กเล่นให้ทันสมัยสวยงาม
เพียงพอและปลอดภัย(ปรับสภาพสนาม 
จัดหาและซ่อมแซมเครื่องเล่นสนาม) 

พ.ค.63-มี.ค.63 1,000 นางพรทิพา เรืองแหล่ 
นางสาวทัศนวรรณ  
พรมโคตร 

3.จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เด็ก ครู ผู้ปกครอง
และชุมชน (วันส าคัญ) 

พ.ค.63-พ.ย.63 1,000 นางพรทิพา เรืองแหล่ 
นางสาวทัศนวรรณ  
พรมโคตร 

4.กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา (ค่าพาหนะ) 

พ.ย.63 52,460 นางพรทิพา เรืองแหล่ 
นางสาวทัศนวรรณ  
พรมโคตร 

รวม 62,460  
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การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
1. แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/
รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
5.ภาพถ่าย 

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

 
 
............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางพรทิพา  เรืองแหล่)    

 
 

...........................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี)       
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4. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย (7,000บาท) 
หลักการและเหตุผล1) สนองกลยุทธ์ด้านพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
          1) มาตรฐานที ่10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปเพื่อยกระดับ
คุณภาพให้ สูงขึ้น2) สนองจุดเน้น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ข้อ นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการคิด 3) สนอง
จดุเน้นสพฐ.ข้อที่ มีการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3         

วัตถุประสงค์ ขอบข่าย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

1.ระดับคุณภาพของการจัดโครงการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

2.ระดับคุณภาพของผลการด าเนินงานด้าน
โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 

ร้อยละ 80 
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 

ร้อยละ 85 
ได้ระดับดี

ขึ้นไป 
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

กิจกรรม 
ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 
1.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานบุคลากร  
 

พ.ค.63-มี.ค.63 6,000 นางพรทิพา เรืองแหล่
นางสาวอัญชลี  จันทร์

แก้ว   
2.กิจกรรมนิเทศภายใน พ.ค.63-มี.ค.63 1,000 นางพรทิพา เรืองแหล่

นางสาวอัญชลี  จันทร์
แก้ว   

รวม 7,000 บาท  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ

ประเมินผล 
 
 

..................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวทัศนวรรณ พรมโคตร)    

 
................................ผู้อนุมัติโครงการ 

  (นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี)       

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.แบบประเมิน 
4.ตรวจสอบ
ร่องรอย/
หลักฐานการจัด
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ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม 

 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน  (18,000บาท) 
หลักการและเหตุผล 1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 
 2)  สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ  2 และ ข้อ 12  3) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 4         

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ 

ขอบข่าย:  
1.1ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลัง
กายสม่ าเสมอ 

 
98.33 

 
98 

1.2ร้อยละผู้เรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

100 96 

1.3 ร้อยละนักเรียนที่มีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ 

100 99 

1.4 ร้อยละของนักเรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ  
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

100 97 

1.5 ร้อยละของนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 100 97 
1.6 ร้อยละของนักเรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

98.33 97 

ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   ถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
กิจกรรม เดือนที่ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานกิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- โภชนาการในโรงเรียน 
- ออกก าลังกาย  
- ตรวจความสะอาดร่างกาย 

 
พ.ค.63-เม.ย.64 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
ก.ค./ก.ย./พ.ย.63 

10,000 ครูประจ าชั้นทุกคน 
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- ชั่งน้ าหนัก / วัดส่วนสูง 
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- การตรวจสุขภาพช่องปาก   
- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
(ค่าจัดท าเอกสาร/วัสดุ อุปกรณ์ /เวชภัณฑ์ยา, 
เครื่องชั่งน้ าหนัก,ค่าพาหนะน าเด็กไป
สถานพยาบาล) 

ก.ค.-ส.ค.63 
เดือนละ 1 ครั้ง 
พ.ค.63-เม.ย.64 

 
 

 
สาธารณะสุข ต.บ้านเป็ด 

2. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
(ป้าย,พาหนะ) 

26 มิ.ย.63 1,000 บุคลากรทุกคน 

3. กิจกรรมแข่งขันกีฬา พ.ย. 63 7,000 บุคลากรทุกคน 
4. ประเมิน สรุป และรายงาน เม.ย.64 -  

รวม 18,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
       .......................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางสาวทัศนวรรณ  พรมโคตร)              . 
 
         ....................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)       

1. แบบประเมินโครงการ 
2. ผลงานนักเรียน 
3. แบบบันทึกต่างๆ 
4. ภาพถ่าย 
 
 

1.ตรวจสอบร่องรอย/ 
เอกสาร 
2. ตรวจผลงานนักเรียน 
3. สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 
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     2. โครงการคนดีศรีค าไฮ (11,000บาท) 
หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ 3 3)สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ 4 และ ข้อ 7       
4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 4 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

1.เพื่อให้ผู้เรียน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

2.เพื่อให้
สถานศึกษามี
การพัฒนา
สถานศึกษาให้
บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และ
จุดเน้นที่
ก าหนดขึ้น 

ขอบข่าย: 

1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร                  

 

96.82 

 

98 

1.2 ร้อยละของผู้เรียนที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 100 99 

1.3 ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 98.33 99 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 

100 98 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนที่มีวินัย  ใฝ่ดี ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 100 98 

1.6 ระดับของผลการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ 

พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย  ใฝ่ดี ตามอัตลักษณ์ของผู้เรียน 

5 5 

1.7 ร้อยละของผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือ 

ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน(มีวินัย  ใฝ่ดี) 

100 98 

1.8 ระดับของการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ( รักความเป็นไทย ) 

5 5 

1.9 ร้อยละของผลการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเพ่ือ
ส่งเสริมเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ( รักความเป็นไทย ) 

100 100 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

 

กิจกรรม 

เดือนที่ 

ด าเนินงาน 

งบ 

ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจิตอาสา     พ.ค.63-เม.ย.64 1,000 นางสิริกานต์ ภาวะโคตร
และบุคลากรทุกคน 

2. กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม (วันศุกร์) พ.ค.63-เม.ย.64 - นางสิริกานต์ ภาวะโคตร
และบุคลากรทุกคน 

3. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม  ต.ค.63 3,000 นางสาวอรปรียา บุรีจันทร ์
และบุคลากรทุกคน 

4. กิจกรรมโรงเรียนสุจริต             พ.ค.63-เม.ย.64 - นางสิริกานต์ ภาวะโคตร
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และบุคลากรทุกคน 

5. กิจกรรมวันส าคัญ 

-  วันไหว้ครู (ป้ายไวนิล) 
-  วิสาขบูชา 
-  วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
-  วันแม่ 
-  วันขึ้นปีใหม่ 
-  วันเด็ก 
-  วันมาฆบูชา 
(ป้ายไวนลิ,ค่าจัดสถานที่,ของรางวัล) 

 7,000 

 

    
 
 
นางสิริกานต์ ภาวะโคตร 
และบุคลากรทุกคน  

6. ประเมิน สรุป และรายงาน เม.ย.64 -  

รวม 11,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 

   .......................................ผู้เสนอโครงการ 

     (นางสิริกานต์  ภาวะโคตร) 

           .          

      ....................................ผูอ้นุมัติโครงการ 

          (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)       

 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. ผลงานนักเรียน 
3. แบบบันทึกต่างๆ 
4. ภาพถ่าย 
 
 

1.ตรวจสอบ
ร่องรอย/ 
เอกสาร 
2. ตรวจผลงาน
นักเรียน 
3. สังเกตการณ์เข้า
ร่วมกิจกรรม 
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      3. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (8,000 บาท) 
หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 
2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ1 ข้อ2 และข้อ 4  
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 5      4)  ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 4       

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็น
ตามหลักสูตร 

ขอบข่าย:    
1.1ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 

96.66 96 

1.2ร้อยละของการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ 

96.66 97 

1.3 ร้อยละของผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

50.00 64.00 

1.4 ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ - 64 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมสอนซ่อมเสริม พ.ค.63-เม.ย.64 1,000 คณะครูทุกคน 
2. กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
(ค่าพาหนะ,วัสดุอุปกรณ์) 

ต.ค.63-เม.ย.64 5,000 คณะครูทุกคน 

3. กิจกรรม O-NET ติวเตอร์ 
(ถ่ายเอกสาร) 

พ.ค.63-เม.ย.64 1,000 นางขนิษฐา พิมพ์ศรี 
และคณะครู ป.4-6 

4.กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนสอบ NT 
(ถ่ายเอกสาร)  

พ.ค.63-เม.ย.64 500 นางสาวสลักจิตร      
ดลประสิทธิ์ 

5.กิจกรรมเตรียมพร้อมก่อนสอบLAS  
(ถ่ายเอกสาร) 

พ.ค.63-เม.ย.64 500 นางสาวปิยาภรณ์  
ประถมวงษ์ และคณะ
ครูป.4-6 

6. ประเมิน สรุป และรายงาน เม.ย. 64 - นางสาวกุลนันท ์ สิทธิจันทร์
เสน 

รวม 8,000  
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
...................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน)           

1. แบบประเมินโครงการ 1.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
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2. ผลงานนักเรียน 
3. แบบบันทึกต่างๆ 
4. ภาพถ่าย 
5. ผลการสอบ O-NET, NT, LAS 
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2. ตรวจผลงานนักเรียน 
3. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม 

 
.................................ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายพันธ์ศักดิ์   มูลศรี) 
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      4. โครงการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (30,000บาท) 
หลักการและเหตุผล  1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 
 2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ 5และข้อ 7  
3)สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 9 และ12    4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 4 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือให้
สถานศึกษามี
การสร้าง 
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

ขอบข่าย:    
1.1ระดับของสถานศึกษาที่มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 

5 5 

1.2ระดับของสถานศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กร
ที่เก่ียวข้อง 

5 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การพัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
-  ห้องเรียน 
- ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 
- ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
- ห้องวิชาการ 
- ห้องพยาบาล 
- ห้องสมุด 
- ห้องธุรการ 

พ.ค.63-เม.ย.64 30,000 
 

 
นางขนิษฐา  พิมพ์ศรี 
 
น.ส.สลักจิต  ดลประสิทธิ์ 
น.ส.ปิยาภรณ์ประถมวงษ์ 
นายมงคล  ญาติสังกัด 
น.ส.ทัศนวรรณ พรมโคตร 
นายมงคล  ญาติสังกัด 
น.ส.กุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน 

3. ประเมิน สรุป และรายงาน  เม.ย.64 - นางขนิษฐา  พิมพ์ศรี 
รวม  30,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
          .......................................ผู้เสนอโครงการ 
           (นางขนิษฐา  พิมพ์ศรี)         
         ...................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
            (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)   

1.แบบบันทึกการใช้ห้องต่างๆ 
2.สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ 

1..ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 
2.ภาพถ่าย 
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     5. โครงการ ส่งเสริมทักษะการท างาน (3,000 บาท) 
หลักการและเหตุผล  
1) สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ 
2) สนองตัวบ่งชี้ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาและ  
   ตัวบ่งชี้ 2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
   ทุกกลุ่มเป้าหมาย   
3) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3       

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะ
กระบวนการในการ
ท างาน รักการท างาน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต 

ขอบข่าย:  
1.1 ร้อยละของวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 

 
91.66 

 
80 

1.2 ร้อยละของการท างานอย่างมีความสุข  
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 

95.00 80 

1.3 ร้อยละของการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 95.00 93 
1.4 ร้อยละของการมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและ
หาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

100 90 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 25623สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการท างานให้นักเรียนได้การ
ปฏิบัติจริง (active Learing) สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

พ.ค.63-เม.ย.64 3,000 นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ 

2. ประเมิน สรุป และรายงาน เม.ย.64 - นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ 
รวม  3,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
   ..........................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางบุษบา ศรีคันธรักษ์)          
 
   ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายพันธ์ศักดิ์   มูลศรี) 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. ผลงานนักเรียน 
3. แบบบันทึกต่างๆ 
4. ภาพถ่าย 
 

1.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 
2. ตรวจผลงานนักเรียน 
3. สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 
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     6. โครงการ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากร (25,000 บาท) 
  หลักการและเหตุผล  
1) สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ 
2) สนองตัวบ่งชี้ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และ 
   ตัวบ่งชี้ 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3)  ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3   

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2561 

เป้าหมาย 
ปี 2562 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรเข้ารับ
การพัฒนาผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่
ทันสมัยเพื่อการ 
พัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง 
2. เพ่ือให้ครูได้รับ
การพัฒนาการจัก
การเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพในรูปแบบ/
เทคนิคที่หลากหลาย 
3.เพ่ือให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล โดยมี
กระบวนการPLC 
เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน 
 

7.1 ร้อยละของครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

100 100 

7.2 ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 

100 100 

7.3 ร้อยละของครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

100 100 

7.4 ร้อยละของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับ
การน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

100 100 

7.5 ร้อยละของครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

100 100 

7.6 ร้อยละของครูให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย
ความเสมอภาค 

100 100 

7.7 ร้อยละของครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

100 90 

7.8 ร้อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 

100 100 

8.1 ระดับของผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความคิดริเริ่มที่เน้น
การพัฒนาผู้เรียน 

4 5 

8.2 ระดับของผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
โดยมีกระบวนการPLC เป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ัง

4 5 
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ด้านวิชาการและการจัดการ 
8.3 ระดับของผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

4 5 

8.4 ระดับของผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

5 5 

 
8.5 ระดับของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการ
จัดการศึกษา 

5 5 

 
8.6 ระดับของผู้บริหารให้ค าแนะน า  ค าปรึกษาทางวิชาการ
และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

5 5 

   

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 
 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรม ส่งเสริมให้ครูได้รับการอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน  
- อบรมสัมมนาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
- ศึกษาดูงาน 

พ.ค.63-เม.ย.64 
 
 
 

ต.ค.63 

25,000 
 

 
 

 
 
คุณครูทุกคน 

2.การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานครู 
- การก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
- การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
- การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรู้ 

พ.ค.63-เม.ย.64 - นายมงคล  ญาติสังกัด 
และครูทุกคน 

3. กิจกรรมวิจัยในชั้นเรียน อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง พ.ค.63-เม.ย.64 - คุณครูทุกคน 
4. กิจกรรมจัดระบบงานธุรการประจ าห้องเรียน พ.ค.63-เม.ย.64 - คุณครูทุกคน 
5. ประเมิน สรุป และรายงาน เม.ย.64 - นายมงคล  ญาติสังกัด 

 
รวมเงิน 25,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
     .......................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นายมงคล  ญาติสังกัด)       
        .          
    ....................................... ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)  

- บันทึกรายงานผลการเข้า  
รับการอบรมสัมมนา 
- วุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
- งานวิจัย 
- แฟ้มสะสมผลงานครู 

- ตรวจสอบร่องรอยเอกสาร 
รายงานผลการเข้าอบรม
สัมมนา 
- ตรวจสอบวุฒิบัตร/เกียรติบัตร 
- แฟ้มสะสมผลงานครู 
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    7. โครงการสัมพันธ์ชุมชน (1,000 บาท) 
หลักการและเหตุผล  
1) สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ 
2) สนองตังบ่งชี้ 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน และ 
    ตัวบ่งชี้ 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3)  ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3       

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562 

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือให้ 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
และผู้ปกครอง 
ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ขอบข่าย:  
9.1 ระดับของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่

ตามท่ีระเบียบก าหนด 

 
5 

 
5 

9.2 ระดับของคณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล 

และขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมาย 

5 5 

9.3 ระดับของผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา 

5 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ค.63-เม.ย.64 1,000 นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ 
2. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง พ.ค.63-เม.ย.64 - นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ 
3. กิจกรรมสัมพันธ์ชุมชน พ.ค.63-เม.ย.64 - นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ 
4. ประเมิน สรุป และรายงาน เม.ย. 64 - นางบุษบา ศรีคันธรักษ์ 

รวม  1,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 

 
        ..................................... ผู้เสนอโครงการ 
        (นางบุษบา ศรีคันธรักษ์) 



 แผนปฏิบตัิการประจ าปีการศกึษา 2560   โรงเรียนบ้านค าไฮหวัทุ่งประชาบ ารุง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้า 51 

 

- แบบประเมินโครงการและ 
ความพึงพอใจ 
- ภาพถ่าย 
 

.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
        ....................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
             (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)       
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  8. โครงการ พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม (70,250 บาท) 
หลักการและเหตุผล  
1) สนองกลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพและกระบวนการเรียนรู้ 
2) สนองตัวบ่งชี้ 2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
3) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3         

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2561 

เป้าหมาย 
ปี 2562 

เพ่ือให้สถานศึกษา 
มีการสนับสนุน การผลิต 
จัดหาและใช้สื่อการเรียน
การสอน เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งห้องสมุดและแหล่ง
เรียนรู้ภายในห้องเรียน
และภายนอกห้องเรียนให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 

ขอบข่าย:  
1.1 ระดับของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 

สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่

ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้

ส าหรับผู้เรียน 

  
5 5 

1.2 ระดับของการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยและความปลอดภยัของผู้เรยีน 

5 5 

1.3 ระดับของการจัดห้องสมุดที่ให้บริการ สื่อ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และ

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

3 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการสืบ
ค้นหาความรู้ (ห้องสมุด สนามเด็กเล่น) 
2. ซ่อมแซมอาคารสถานที่ ให้ใช้งานได้ปลอดภัย เพียงพอ
ความต้องการ  (ตบแต่งบริเวณให้สวยงามร่มรื่น) 

พ.ค.63 -เม.ย.64  
50,000 

 
 

10,000 

คณะครูทุกคน 

3. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห้องเรียน มุมหนังสือ ป้ายนิเทศ
สื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย (วัสดุอุปกรณ์ ) 

พ.ค.63 -เม.ค.64  
10,250 

คณะครูทุกคน 

4. ประเมิน สรุป และรายงาน เม.ย.64  คณะครูทุกคน 
รวม 70,250  
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การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
 

   .......................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสิริกานต์  ภาวะโคตร)                        
 
   ........................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
     (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)    
 

1.แบบประเมินโครงการและความพึง
พอใจ 

1.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 
2.ภาพถ่าย 
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    9. โครงการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน (1,000บาท) 
หลักการและเหตุผล  1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ1       
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 3 และ ข้อ 104)  ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3         

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือให้สถานศึกษา
มีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาท่ี
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ขอบข่าย:    
1.1 ระดับของการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

5 5 

1.2 ระดับของการจัดท าและด าเนินงานตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 5 

1.3 ระดับของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา 

4 5 

1.4 ระดับของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3 5 

1.5 ระดับของการน าผลการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 5 

1.6 ระดับของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

5 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดท าก าหนดและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

พ.ค.63 - นางสาวกุลนันท์  
สิทธิจันทร์เสน 

2. การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ค.-ก.ค.63 400 คณะครูทุกคน 
3. การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานครู พ.ค.63-มี.ค.64 - คณะครูทุกคน 
4. การจัดท าแฟ้มมาตรฐานและตัวชี้วัด พ.ค.63-มี.ค.64 - นางสาวกุลนันท์  

สิทธิจันทร์เสน 
5. การจัดท าแฟ้มสะสมผลงานนักเรียน พ.ค.63-มี.ค.64 - คณะครูทุกคน 
6. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ พ.ค.63-มี.ค.64 500 นางสาวอรุณรัตน์ วรรณปะเก 
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7. การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน พ.ค.63-มี.ค.64 - นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ ์

8. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี
ของครู 

พ.ค.63-มี.ค.64 - คณะครูทุกคน 

9. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา SAR  

มี.ค.64 - คณะครูทุกคน 

10. ประเมิน สรุป และรายงาน มี.ค.64 100 นางสาวกุลนันท์  
สิทธิจันทร์เสน และ 
นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ ์

รวม 1,000  
  

การประเมินผล/เครื่องมือ 
 

วิธีการประเมินผล     
  ....................................ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวกุลนันท์  สิทธิจันทร์เสน) 
 
   ..................................ผู้อนมุัติโครงการ 
   (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)      
 

1. ก าหนดและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. แฟ้มสะสมผลงานครูและ
นักเรียน 
3. งานวิจัยในชั้นเรียนและSAR 

1.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
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    10. โครงการ พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ (1,000 บาท) 
หลักการและเหตุผล 1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3   
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ 2 ข้อ 5และ 6 
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ  3 ข้อ 7 และข้อ 9    
4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3         

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือให้
สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 
เพ่ือให้
สถานศึกษามี
การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ
และครอบคลุม
ถึงผู้เรียนทุกคน 

ขอบข่าย:  
1.1 ระดับของหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

 
5 

 
5 

1.2 ระดับของการจัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 

5 5 

1.3 ระดับของจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน 

5 5 

1.4 ระดับของการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 5 

1.5 ระดับของการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและ
น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
1.6 ระดับของสถานศึกษาที่มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

5 5 

    
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- การจัดรายวิชาเพ่ิมเติม  

พ.ค.63-มี.ค.64 200 
 

นางสาวกุลนันท์  
สิทธิจันทร์เสน 
และคณะครูทุกท่าน 

2. กิจกรรมนิเทศภายใน 
3. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ค.63-มี.ค.64 
พ.ค.63-มี.ค.64 

300 
500 

นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี 
นายมงคล  ญาติสังกัด 

3. ประเมิน สรุป และรายงาน มี.ค.64 - นางสาวกุลนันท์  
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สิทธิจันทร์เสน 
รวม 1,000  

 
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
    ....................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกุลนันท์  สิทธิจันทร์เสน) 
 
    ....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)      

1. แบบประเมินโครงการ 
2. ผลงานนักเรียน 
3. แบบบันทึกต่างๆ 
4. ภาพถ่าย 
 
 

1. ตรวจสอบร่องรอย/ 
เอกสาร 
2. ตรวจผลงานนักเรียน 
3. สังเกตการณ์เข้าร่วม
กิจกรรม 
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    11. โครงการ พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง (59,000 บาท) 
หลักการและเหตุผล 1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น เขต1 ข้อ 1และข้อ 5    
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 3 และข้อ 6   
4)  ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3         

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2562  

เป้าหมาย 
ปี 2563 

เพ่ือให้ผู้เรียน
มีทักษะในการ
แสวงหา
ความรู้ด้วย
ตนเอง รักการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ขอบข่าย:    
1.1 ร้อยละของผู้เรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆรอบตัว 

88  

1.2 ร้อยละผู้เรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และ 
ตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม 

98  

1.3 ร้อยละนักเรียนที่มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 

94  

1.4 ร้อยละของการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 93  
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
- ห้องสมุด 
- ห้องคอมฯ  1 
- ห้องวิทยาศาสตร์ 
- ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

พ.ค.63-มี.ค.64 
 
 
 
 

 

1,000 
5,000 
3,000 
40,000 

 
นางสาวสลักจิต  ดลประสิทธิ์ 
นางสาวปิยาภรณ์  ประถมวงษ์ 
นางสาวปิยาภรณ์ ประถมวงษ์ 
นายมงคล  ญาติสังกัด 

2. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (ห้องสมุด) พ.ค.63-มี.ค.64 - นางสาวสลักจิต  ดลประสิทธิ์ 

3. กิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ พ.ค.63-มี.ค.64 5,000 คณะครูทุกท่าน  
4. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ธ.ค.63 5,000 คณะครูทุกคน 

5. ประเมิน สรุป และรายงาน มี.ค.64 - นายมงคล  ญาติสังกัด 

รวม 59,000  
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การประเมินผล/เครื่องมือ 
 

วิธีการประเมินผล     
  ..............................ผู้เสนอโครงการ 
(นายมงคล  ญาติสังกัด)       
       
    ............................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี)       
 

1. แบบประเมินโครงการ 
2. ผลงานนักเรียน 
3. แบบบันทึกต่างๆ 
4. ภาพถ่าย 

1. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
2. ตรวจผลงานนักเรียน 
3. สังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
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ค าสั่งโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 

ที่   พิเศษ / 2563 
       เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีการศึกษา 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
   ด้วย  โรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตาม มาตรา 39 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 27(1) แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

1. นายพันธ์ศักดิ์  มูลศรี   ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  พิมพ์ศรี   ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
3. นางพรทิพา  เรืองแหล่  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4. นางบุษบา   ศรีคันธรักษ์  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5. นายมงคล  ญาติสังกัด  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
6. นางสิริกานต์  ภาวะโคตร  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
7. นางรัชฎาภรณ์  ณ เลย  ครู ช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
8. นางนางสาวกุลนันท์  สิทธิจันทร์เสน ครู ช านาญการ   กรรมการ 
9. นางสาวทัศนวรรณ  พรมโคตร  ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
10. นางสาวอรุณรัตน์  วรรณปะเก    ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
11. นางสาวปิยาภรณ์  ประถมวงษ์  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
12. นางสาวนฤมล  สืบสาย  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
13. นางสาวอัญชลี  จันทร์แก้ว  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
14. นางสาวสลักจิตร  ดลประสิทธิ์  ครูวิทย์/คณิต   กรรมการ 
15. นางสาวสกุลรัตน์  เดชสิมมา  ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ  กรรมการ 
16. นางสุทธิพร  ไพราม   ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
17. นายศักดา  ศรีอรรคพรหม พนักงานธุรการ   กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที ่พิจารณาโครงการ กิจกรรม จัดสรรงบประมาณสอดคล้องวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กล
ยุทธ์  มาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนพร้อมรวบรวมข้อมูลผลการพิจารณาโครงการ 
กิจกรรม งบประมาณและจัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเผยแพร่ไปยังผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

   ขอให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน ด าเนินงาน 
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อหน้าที่ อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  1   เดอืน มีนาคม    พ.ศ. 2563    
 

  (ลงชื่อ)  
                (นายพันธ์ศักดิ์   มูลศรี) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
 
 

     ค าอนุมัติ 
 
   แผนปฏิบัติราชการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง ประจ าปีการศึกษา 2563 นี้ ได้ผ่าน

พิจารณาจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  แล้ว  ในการประชุม
ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง  วันที่ 1 มีนาคม 2563 คณะกรรมการ
เห็นชอบให้ทางโรงเรียนน าไปใช้เป็นเครื่องมือ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ได้    จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

(ลงชื่อ) 
    (………………………………………………..) 

         ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 

(ลงชื่อ) 
 (นายพันธ์ศักดิ์   มูลศรี) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านค าไฮหัวทุ่งประชาบ ารุง 
 


