
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                      ค ำน ำ 
                   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ    ประจ าปีการศึกษา 2565   เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
กลยุทธ์และแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยทบทวนงานโครงการและผลการ
ด าเนินงาน ความส าเร็จ จุดอ่อน จุดแข็ง นอกจากนั้นยังค านึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลด้าน
การศึกษา ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และตอบสนองจุดเน้นตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  เพ่ือใช้ในการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหาร 
การจัดการศึกษา  ให้บรรลุสู่การปฎิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยมีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับ เป้าหมายการ
ด าเนินการ  กลยุทธ์ ผลผลิต โครงการ กิจกรรม วงเงินงบประมาณ ที่จะใช้ด าเนินการในปีการศึกษา  พ.ศ. 
2565 

        ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู  ผู้ปกครอง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูล  ส่งเสริมสนับสนุนทุก ๆ ด้านจนได้รับความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติ
ราชการ  ประจ าปีการศึกษา  2565  เล่มนี้  จะส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพ  ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง                    

 

                                                                            

                                                                             

                                                                         ( ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
                        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข  ก 



 
 
 
                                                          สำรบัญ 
                                                                                                                       หน้ำ 

ค ำน ำ                                                                                                                 ก 
สำรบัญ                                                                                                              ข 

ส่วนที ่ 1  บทน ำ                                                                 
         1. ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                    1                                                                                                                                                                                                                                                                      
         2. ข้อมูลด้านนักเรียน  ปีการศึกษา 2565                                                                           2 
         3. ข้อมูลด้านบุคลากร  ปีการศึกษา 2565                                                                           2                           
         4. ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2565                                                                    2 
         5. ข้อมูลด้านทรัพยากร ปีการศึกษา 2565                                                                           3 
         6. เขตบริการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว                                                                  3 
         7. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 256                                    4 
         8. ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษา                                                                               10 
 

ส่วนที ่ 2  ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ                                                                         12 
1. การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว                                           12 
2. วิสัยทัศน์                                                                                                 14 
3. พันธกิจ                                                                                                   15 

         3.   เป้าหมาย                                                                                                15 
         4.   กลยุทธ์                                                                                                  15 
         5.   อัตลักษณ์                                                                                               15 
         6.   เอกลักษณ์                                                                                              16 
         7.   มาตรการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม                                                         16 
 

ส่วนที่ 3 แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ  
         1.  แหล่งงบประมาณ                                                                                                    17 
         2.  โครงการที่จะด าเนินการ  ในปีการศึกษา 2565                                                             18 
               2.1 สรุปงบหน้าโครงการ                                                                                         18 
               2.2 รายละเอียดโครงการ                                                                                        19 
 

ภำคผนวก                                                                                                                             35 
 

 

 

ข 



ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. ข้อมูลทั่วไป    
 1.1  ประวัติสถานศึกษา  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2476  โดย 
นายชารี  ขันขวา พร้อมด้วยคณะกรรมการอ าเภอ ด ารงอยู่ด้วยเงินรัฐชูประการ  โดยใช้นามว่า  โรงเรียน
ประชาบาล  ต าบลบ้านทุ่ม  2  (วัดหนองบัว)  อาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น
เตรียมประถม  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนายณรงค์  ผิวเหลือง  เป็นครูใหญ่ 
 พ.ศ. 2480  ย้ายจากศาลาวัดมาเป็นเอกเทศ  โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว  โดยการน าของนาย
ชารี  ขันขวา  ผู้ใหญ่บ้านและนายสมบูรณ์  เสนาสุ  ครูใหญ่  พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาธิการอ าเภอร่วมกัน
จัดตั้ง 
 พ.ศ.2492  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนประชาบาลต าบลหนองบัว 1 (หนองบัววิทยาคาร) แยกต าบลหนอง
บัวออกจาก ต าบลบ้านทุ่ม  มีนายต่วน  เขตหนองบัว เป็นก านันคนแรก  ในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ  ตัดชั้น
เรียนเตรียมประถมออกให้มีการเรียนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ด ารงอยู่ได้ด้วยเงินงบประมาณของแผ่นดิน 
 พ.ศ.  2519  เปิดการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  5    และแยกเป็นกลุ่มโรงเรียนหนองบัว  ซึ่ง
เดิมรวมกับกลุ่มบ้านฝาง  มีโรงเรียนในกลุ่ม  4  โรงเรียน  คือ  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  โรงเรียนบ้านโสก
ม่วงดอนดู่  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์  และโรงเรียนบ้านบะยาว 
 พ.ศ.  2524   ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 พ.ศ.  2562  ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ได้ย้ายมารักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัว ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-
2019) ตั้งแต ่31 มีนาคม  2563  ถึง  วันที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2563 และรัฐบาลได้ประกาศ พรก. สถานการณ์
ฉุกเฉิน ถึงวันที่ 30  เมษายน พ.ศ. 2563  และได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1  เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 
2563   
          ปัจจุบันโรงเรียนตั้งอยู่ที่  หมู่ที ่ 7  ต.หนองบัว  อ.บ้านฝาง  จ.ขอนแก่น  40270  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จ านวนห้องเรียน  8  ห้อง  ระดับชั้น
ที่เปิดสอน  อนุบาล 2-3  จ านวนนักเรียน  40  คน  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  จ านวนนักเรียน  114  คน  มี
ข้าราชการครู  10 คน  ครอัูตราจ้าง  1  คน   
  1.2  ที่ตั้ง  หมู่ที่ 7  ต าบลหนองบัว  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น     รหัสไปรษณีย์  40270 
         พ้ืนที่ทั้งหมด      13   ไร่   -    งาน     20   ตารางวา 
         โทรศัพท ์   -      โทรสาร     - 
          e-mail     bannongbua.sc@gmail.com 
             website -       
 

 

 

 



2. ข้อมูลด้ำนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565               

ชั้น ชำย หญิง รวม 
อนุบาลปีที่ 1 9 8 17 
อนุบาลปีที่ 2 14 9 23 
รวมอนุบำล 23 17 40 

ประถมศึกษาปีที่ 1 7 6 13 
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 10 17 
ประถมศึกษาปีที่ 3 20 8 28 
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 5 14 
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 10 19 
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 14 23 
รวมประถมศึกษำ 61 53 114 

รวมทั้งสิ้น 84 70 154 

3.  ข้อมูลด้ำนบุคลำกร ปีกำรศึกษำ 2565   ( วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ) 

       จ านวนบุคลากรทั้งหมด  11  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูง
กว่ำ 
ป.ตรี 

น้อย
กว่ำ 
30ปี 

 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  1 8 - 7 2 5 3 1 7 1 1 
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง   - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 
นักการภารโรง   - - - - - - - - - - - 
พ่ีเลี้ยงอนุบาล - - - - - - - - - - - 
เจ้าหน้าที่ธุรการ - - - - - - - - - - - 
            

รวม 2 9 - 8 3 5 4 2 7 2 2 

 

4.   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  ปีกำรศึกษำ 2565 
   4.1  อาคารเรียน 2 หลัง  แบ่งเป็น  8  ห้องเรียน  6  ห้อง ประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
 4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์  2  หลัง 
 4.3  อ่ืน ๆ (ระบุ)     



 
5.   ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2565 
     1)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์  (DLIT) 

  1.1 มีคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทั้งหมด  7 ชุด  วัตถุประสงค์การใช้งาน คือใช้เพ่ือ
การเรียนการสอน  7  ชุด                    
  1.2 มีคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  1 เครื่อง   
  1.3 ระบบเครือข่ายในโรงเรียน   
        - สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน    ปัจจุบันใช้ (ระบุ)  3BB 
      แรงมาก/แรง  ☑ ปานกลาง   ไม่ดี 
        - ติดตั้งเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
     ☑ ครอบคลุมทุกห้องเรียน  มีเพียงบางจุด/สถานที่  
      2)  ห้องสมุด  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน  ดี  ( ☑ ดี    พอใช้   ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์  1  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน  ปรับปรุง  (  ดี    พอใช้  ☑ ปรับปรุง) 
 

6.   เขตบริกำร โรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว  ประกอบด้วย  5  หมู่บ้ำน  คือ  หมู่ที่ 1  บ้านนาดอกไม้  หมู่
ที่ 7  , หมู่ที่ 8  , หมู่ที่ 10   และหมู่ท่ี 11  บ้านหนองบัว  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2564 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ 
แปลผล 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก 4 ดีเลิศ 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัย ของ
ตนเองได้  

4 ดีเลิศ 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  4 ดีเลิศ 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกท่ีดีของสังคม  4 ดีเลิศ 
1.4  มี'พัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้  

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  4 ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น  4 ดีเลิศ 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  3 ดี 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  4 ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ  4 ดีเลิศ 
2.5  ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์  

4 ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  4 ดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  4 ดีเลิศ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  4 ดีเลิศ 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  4 ดีเลิศ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนาผลการประเมินพัฒนาการ เด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  

4 ดีเลิศ 

 

 

 

 

 

 

 



ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีกำรศึกษำ 2564 

มาตรฐาน 
ระดับ 

คุณภาพ แปลผล 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  4 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  4 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  4 ดีเลิศ 
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  4 ดีเลิศ 
2.1  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดซัดเจน 4 ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 4 ดีเลิศ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ อย่างมี
คุณภาพ 

4 ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  4 ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  4 ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเซิงบวก  4 ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา ผู้เรียน  4 ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ ปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  

4 ดีเลิศ 

3.6 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ น าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

4 ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย 

           โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว   จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย    มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3 
รวม  38  คน ครูผู้สอน  2  คน จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR)  ปีการศึกษา 2564   
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
          ด้านคุณภาพของเด็ก  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้  เด็ก ระดับปฐมวัย 38 คน  มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ จ านวน 38 คน มีน้ าหนักส่วนสูงต่ ากว่า
เกณฑ์จ านวน - คน  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  เพ่ือความพร้อมสมบูรณ์ตามวัย เป็นโครงการที่
ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ส่งผลให้เด็ก ร้อยละ 100 สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 
 คุณภาพเด็กด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กๆได้สนุกสนาน มีความสุขในการเรียนรู้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัวร้อยละ 100 มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัย 
 คุณภาพเด็กด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม นักเรียนระดับปฐมวัยโรงเรียน
บ้านหนองบัว ทุกคนช่วยเหลือตนเองในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง  รู้จักการประหยัดพอเพียง มี
ส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การ
ทักทาย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผล
ให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ100 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมได้
อย่างเหมาะสม 
 คุณภาพเด็กด้านสติปัญญา สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ นักเรียนระดับ
ปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การ
คิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย ร้อยละ 100  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 กระบวนการบริหารและการจัดการ  หลักสูตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีหลักสูตรปฐมวัยที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความ
พร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  
และท้องถิ่น จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุธศักราช 2560  กิจกรรมบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ส่งผลให้มีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามพุธศักราช 2560   
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการจัดครูที่เหมาะสมกับการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และมีครูพ่ีเลี้ยงที่ผ่านการอบรมทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัว ได้ส่งบุคคลากรเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านหนองบัว มีครู
เพียงพอต่อชั้นเรียนในระดับหนึ่ง 

 ด้านส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์   โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการ
พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคน ล้วนมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และ
การประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต 



และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง จากโครงการพัฒนาบุคคลากร กิจกรรมPLC กิจกรรมการ
ประชุมสัมมนา กิจกรรมอบรมคูปองครู และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งผลให้ครูโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัว มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่ค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิด
การเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติ
หรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการ
สืบเสาะหาความรู้  จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมปรับปรุง
สภาพแวดล้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้  ส่งผลให้โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
 การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ โรงเรียน
ชุมชนบ้านหนองบัว  มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง จากโครงการส่งเสริมให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  กิจกรรมจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองบัว มีการให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ มีระบบบริหารเชิงคุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง จากโครงการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มี
ระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ด้านการจัดการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุก ๆ ด้านให้
เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพ่ือให้
ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการ
รอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหา
ความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรม
แสดงผลงานนักเรียน (Open House)  ส่งผลให้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข  โรงเรียนบ้านหนองบัว 
ได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการ



รอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียน
ระดับปฐมวัย กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านหนองบัว ได้มีการจัดประสบการณ์ที่สร้าง
โอกาสให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง  เล่น  และปฏิบัติอย่างมีความสุข   

จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ได้จัดบรรยากาศในชั้นเรียน
ที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความ
เอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และ
ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว มีห้องเรียนที่มี
บรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้     มีการตกแต่งห้องเรียนให้
สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน จากโครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ส่งผลให้โรงเรียน ได้มีการจัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย   

ด้านการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  โรงเรียนบ้านหนองบัว มีกระบวนการ  การประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย 
เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วน
ร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน 
จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ  ส่งผลให้โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหนองบัว ได้มีการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง  และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 
ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 
                โรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหนองบัว จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 
2564 เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ  มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้         
                  โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียน จ านวน 2 ด้าน ได้แก่ 1 ) ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้น
ให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับ
ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  
        ประเด็นภาพความส าเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน 3 ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้
พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัด
กิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข เน้นทักษะการท างานร่วมกัน ท าให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด



ค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
ผลการอ่านออกเขียนได้  ด้านการอ่านอยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็น ร้อยละ 84.21 ด้านการเขียน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.35 นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่าง
มีเหตุผล มีความสามารถในการสืบค้นความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียน
ภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ 100  นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 99.12  มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนในระดับดีขึ้น
ไปที่สถานศึกษาก าหนด ร้อยละ 89.47  ก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี มีการรักษาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสขุ 
เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
     ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   ของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านหนองบัว 
การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาตามบริบทของสถานศึกษา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับการด าเนินชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจัดการศึกษา ปฏิทิน
การปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2565  ด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาที่ส่งผลต่อผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สภาพและบริบทของโรงเรียน โดยประเมินภาพความส าเร็จคือ  โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่
โรงเรียนก าหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น  สนองตาม
ความมุ่งของหลักสูตร  ตามนโยบายของต้นสังกัดและกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผน
ไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตราก าลัง  
ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา
บุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการจัดการเรียนการสอนของ
กลุ่มที่เรียนแบบควบรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เ รียนจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 



         ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยการด าเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียน
ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและยั่งยืน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ มีนวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ 
มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผนการเรียนรู้  
อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะ
การคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตาม
สถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพสื่อหลังใช้สื่อ  ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปี
การศึกษาละ  1  เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความ
ช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มเป้านักเรียนเรียนเรียนรวม) ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้
แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็ก เด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครู
ร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพ่ือตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัด
และประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งน าผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และน าไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

ผลงำนที่ภำคภูมิใจของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ 2564 
  1. ผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติทั้ง 2 ด้าน (4 ปีต่อเนื่อง) 
  2. ผลการทสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 สมรรถนะสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศ (4 ปีต่อเนื่อง) 
  3. ผลการทดสอบ O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยพฒันาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง (4 ปีต่อเนื่อง) 
            4. โรงเรียนได้รับรางวัล ผลการประเมินระดับชาติ “โรงเรียนดีวิถีลูกเสือ” จากกระทรวงศึกษาธิการ 

5. โรงเรียนได้รับรางวัล ผลการประเมินระดับชาติ “โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ” จากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา   

 
 
  

       
 



  แนวทำงพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
   ระดับปฐมวัย 
 1.  เน้นการจัดการเรียนรู้แบบ  Montessori  อย่างเข้มข้น 
 2.  จัดหาอัตราก าลังเพ่ิมเติม (ขาดครูประจ าการหลักในการสอนชั้นอนุบาล) 
 3.  จัดหางบประมาณเพ่ิมเติม  (ของบ  Montessori) 
   ระดับพ้ืนฐาน 

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครู 
2. เพ่ิมคะแนนเฉลี่ย การสอบ ONET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้สูงขึ้นเกินกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  
3. สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 

กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

2.1 กำรวิเครำะห์ศักยภำพสถำนศึกษำ 
    การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  โดยใช้  SWOT Analysis  
ตารางที่ 1 สภาพแวดล้อมภายนอก (STEP) 

โอกาส (+) (opportunities) อุปสรรค (- ) (treats) 
1. ด้านสังคมและวัฒนธรรม(social culture factors– S) 
1.1 ชุมชนให้ความร่วมมือในด้านทรัพยากร วิชาการ   ท า
ให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้นักเรียนมีแหล่ง
การศึกษา และท าให้นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี 
1.3 ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นความส าคัญด้านการศึกษา
และให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนด้านการศึกษา 

1.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
รับจ้างและเกษตรกรรมโดยการปลูกข้าวโพดเขียวม่วง
แต้ม ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการ
เรียน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
1.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่ มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
1.3 สภาพแวดล้อมรอบ ๆ โรงเรียน มีสิ่งยั่วยุ ล่อแหลม
ไม่เหมาะสม ท าให้เสียการเรียน เช่น ร้านเกม 

2. ด้านเทคโนโลยี (technological factors – T) 
2.1 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียนมีความต้องการบริโภค ส่งผล
ท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

2.1 บุคลากรขาดความช านาญในการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย  
2.2 เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
การศึกษา  
 

3.ด้านเศรษฐกิจ (economic factors – E) 
3.1 ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ต่าง 
ๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ 
และวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่ งผลท าให้
การศึกษาของโรงเรียนพัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

3.1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรและรับจ้าง   ไม่
มั่นคง และมีรายได้น้อยไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อการ
เรียนของนักเรียน 

4.ด้านการเมืองและกฎหมาย (political and local 
factor-P) 
4.1 เทศบาล ให้ความสนใจและสนับสนุนด้านการศึกษา 
และงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนพัฒนาไป
ในทางท่ีดี 
4.2 ผู้ปกครอง  กรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ นโยบายด้านการศึกษา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับ
การสนับสนุนมากขึ้น 

4.1 ผู้ปกครองบางส่วนไม่เข้าใจนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ขาดความรู้เรื่องกฎหมายและพ.ร.บ. การศึกษาส่งผลให้
ขาดความร่วมมือในการจัดการศึกษา ใช้บทบาททาง
การศึกษาเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง  
 

 

 

 



ตารางที่ 2  สภาพแวดล้อมภายใน (2 S, 4 M) (ต่อ)   

จุดแข็ง (+) (strong) จุดอ่อน (- ) (weak) 
ด้านโครงสร้างนโยบาย (structure and policy – S1) 
1.1 โรงเรียนก าหนดนโยบายและแผนงาน ครอบคลุม 
ทุกสายงานของบุคลากรทุกฝ่าย ส่งผลท าให้ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่ายเป็นอย่างดี 
1.2 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 
ด าเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถน าเป็นทิศทางในการ
จัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง 
1.3 การบริหารงานของโรงเรียนมีการกระจายอ านาจตาม
โครงสร้างอย่างชัดเจน ท าให้การบริหารงานของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายของโรงเรียนน้อย  เป็นบางส่วน  ส่งผลท าให้
การด าเนินงานไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 
1.2 นโยบายการจัดการศึกษามีภาระงานที่มาก        ท า
ให้ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูลดลง  
1.3  โครงสร้างการบริหารงานในโรง เรียน เป็นระบบ แต่บุคลากร
ไม่เพียงพอต่อภาระงาน 

 

2. ด้านผลผลิตและการให้บริการ (service system – S) 
2.1 โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง ท าให้
ผู้เรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเสมอภาค และ
ทั่วถึง 
2.2 โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
ท าให้สามารถยกระดับการบริการชุมชนได้ดีข้ึน 
2.3 โรงเรียนเป็นสถานทีบ่ริการส าหรับชุมชน ในการออกก าลังกาย 
มีประชาชนในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการ 

2.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษายังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าใน
กลุ่มสาระหลัก  
2.2 นักเรียนขาดความสนใจในการใช้แหล่งเรียนรู้โดย 
เฉพาะการรักการอ่าน ส่งผลให้ได้รับประสบการณ์      
ไม่หลากหลายเท่าที่ควร 
2.3 ผู้เรียนขาดคุณธรรม จริยธรรม  
2.4 ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ตามเกณฑ์ 
2.5 ผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ขาดทักษะ
ในด้านการอ่านออก เขียนได้ 

3. ด้านบุคลากร  (Man – M1) 
3.1บุคลากรของโรงเรียนมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญา
ตรี และได้รับการสนับสนุนการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้าน
ความรู้ความสามารถทักษะการท างานในโอกาสต่าง ๆ กัน 
บุคลากร มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ส่งผลท าให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 
3.2 บุคลากร ตั้งใจท างานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ 

3.1 โรงเรียนมีบุคลากรที่สอนไม่ตรงกับสาขาวิชาที่มีวุฒิ 
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ดีเท่าที่ควร 
3.2  บุคลากรบางส่วนขาดความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีและอุปกรณ์สมัยใหม่ 
3.3 โรงเรียนขาดอัตราก าลังครู ไม่สามารถจัดการเรียนรู้
ได้ครบตามหลักสูตร 
3.4 ครูบางส่วนยังไม่ได้รับการพัฒนาตนเองตามภารกิจ
หลักของตนเองที่ได้รับผิดชอบ 

4. ด้านประสิทธิภาพทางการเงิน  (money  – M 2) 
4.1 การใช้งบประมาณโรงเรยีนโปร่งใส สามารถติดตามตรวจสอบได้ 

4.1 การด าเนินการด้านงบประมาณล่าช้าไม่ทันต่อความ  
  

 

 

 



ตารางที่ 2 สภาพแวดล้อมภายใน (2S, 4 M) (ต่อ)  
จุดแข็ง (+) (strong) จุดอ่อน (- ) (weak) 

4..2    การจัดสรรงบประมาณ ส าหรับซื้ออุปกรณ์การเรียน  
การสอน มีเพียงพอกับความต้องการ 

ต้องการ ไม่คล่องตัว ผู้บริหาร ครู ต้องใช้เงินส่วนตัว 
ส ารองจ่ายในการด าเนินการ 

5. ด้านวัสดุอุปกรณ์  (Material – M3) 
5.1 จัดหาสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย ให้นักเรียนจ านวนมาก
ช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดการเรียนรู้มากข้ึน 
5.2 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ส่งผลต่อการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

5.1 วัสดุอุปกรณ์บางอย่างมีราคาแพงและไม่ได้คุณภาพ 
บางอย่างไม่ตรงกับความต้องการ การด าเนินการจัดหา
ล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการ 
 5.2 ห้องพิเศษต่าง ๆ ไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ลดลง 
 5.3  วัสดุ ครุภัณฑ์ ขาดคุณภาพและไม่ตรงตามความ
ต้องการ ท าให้ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียน การสอน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management  – M 4) 
6.1 ระบบบริหารมีการมอบอ านาจ ให้หน่วยงานปฏิบัติ
และมอบหมายความรับผิดชอบ ส่งผลให้การปฏิบัติงาน
ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
6.2 โรงเรียนมีแผน และโครงการ เพ่ือใช้ในการพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การจัดการศึกษา มี
ประสิทธิภาพ 
6.3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศท่ีดีส่งผลต่อการใช้ข้อมูล
ท าได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
6.4 โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ กับ ผู้ปกครอง ชุมชน 
วิทยากรท้องถิน่(ปราชญ์ชาวบ้าน) และหน่วยงานต่าง ๆ 
ในท้องถิ่นเสมอ ท าให้ได้รับความร่วมมือด้วยดี ส่งผลท าให้
เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.1 การก ากับการนิเทศติดตามผลงาน ประเมินผล 
การรายงานผล ไม่เข้มงวดและไม่ต่อเนื่อง ท าให้ 
ขาดข้อมูลในการปรับปรุง  ท าให้การพัฒนาโรงเรียน 
ไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และ สม่ าเสมอ 
6.2 ระบบสารสนเทศมีหลายระบบ และไม่เชื่อมโยง 
ท าให้เกิดภาระงานในการจัดท าท่ีซ้ าซ้อน ภาระงานมาก 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา 
  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  
(SWOT )  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  พบว่า  มีโอกาสมากกว่าอุปสรรค   จึงอยู่ในสภาพ 
“เอ้ือ” และสภาพแวดล้อมภายในมีจุดแข็งน้อยกว่าจุดอ่อน จึงอยู่ในสภาพ “อ่อน” ดังนั้นโรงเรียนชุมชนบ้าน
หนองบัว  จึงอยู่ในสภาพ “ เอ้ือและอ่อน ” ซึ่งถือว่า สถานศึกษามีจุดอ่อนภายในสถานศึกษาเอง แต่มีโอกาส
จากปัจจัยภายนอกที่พร้อมให้การสนับสนุน และหากมีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนของสถานศึกษาเองแล้ว ก็จะ
ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งมากข้ึนอันจะน าไปสู่สถานศึกษาที่เอ้ือและแข็ง 

2.2 วิสัยทัศน์ (VISION) 
              โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เป็นโรงเรียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม น้อมน าหลักปรัชญาเของเศรษฐกิจ
พอเพียง  ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาใช้ในการเรียนรู้และการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ และตาม
ขีดความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  เพ่ือรองรับการศึกษา การเรียนรู้  และความท้าทาย
ที่เป็นพลวัตของโลก ในศตวรรษที่ 21       



2.3 พันธกิจ (MISSION) 

  จากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนดังกล่าว  น าไปสู่การด าเนินการที่เป็นรูปธรรม มีแนวปฏิบัติ  และ บทบาท
หน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ โรงเรียนจึงได้ก าหนดเป็นพันธกิจ  ดังนี้            
 พันธกิจข้อที่ 1. ให้บริการด้านวิชาการ ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ  แก่ผู้เรียนและชุมชน   ตลอดจนจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็น 
คนดี  คนเก่ง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีสุนทรียภาพในการด าเนินชีวิต 
 พันธกิจข้อที่ 2.  จัดหา ผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  เพ่ือน าไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนให้มีคุณภาพ  จัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   
 พันธกิจข้อที่ 3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ  และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน 
ให้สอดคล้องและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 พันธกิจข้อที่ 4.  จัดท าและบริหารหลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่น  โดยยึดหลักสูตร
แกนกลาง  สอดแทรกเอกลักษณ์ และความเป็นท้องถิ่น อย่างกลมกลืน  ภายใต้ความร่วมมือของชุมชน  
 พันธกิจข้อที่ 5.  จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ทั้งทางด้านศิลปะ  ภาษา และวัฒนธรรม   
ให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดความรัก  ภาคภูมิใจและอนุรักษ์ศิลปะ  ภาษา และ
วัฒนธรรม  ของไทยและของท้องถิ่นของตน  ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.4 เป้ำหมำย (GOAL) 
1. นักเรียนมีความรู้และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคนดีของสังคม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ  จรรยาบรรณ  และด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์  และประชาชนทั่วไป 
  3.โรงเรียนได้รับรองมาตรฐาน จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
           4.  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กร หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง  ศรัทธา  เชื่อมั่น  ต่อสถานศึกษา  
และเข้าร่วมเป็นพหุภาคีเครือข่ายของสถานศึกษาอย่างเข้มแข็ง 

2.5 กลยุทธ์ (STRATEGY) 
        กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
        กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรมความส านึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
                        ของเศรษฐกิจพอเพียง 
        กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
         กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา 

2.6  อัตลักษณ์ผู้เรียน  (School Identities) 

       ลูกหนองบัว  “ เป็นคนดี ” 

 



2.7  เอกลักษณ์สถำนศึกษำ (School Identity) 

        โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  “ มีวิถีพอเพียง ”  

2.8  มำตรกำรส่งเสริมควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

1. ลูกหนองบัว ต่อต้านการคอรัปชั่น (Young Anti Corruption) 
2. ลูกหนองบัว ปฏิเสธยาเสพติด (Just Say No) 
3. ลูกหนองบัว ไม่ยอมรับความรุนแรง (Peaceful) 
4. ลูกหนองบัว รู้รักสามัคคี (Nongbua United) 
5. ลูกหนองบัว รักษ์โลกสีเขียว (Save the Earth) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 

แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ 
1.  แหล่งงบประมำณ  
      แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน / โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 31 มีนาคม 2564   

รำยรับ จ านวนเงิน 

1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว  

  -  ระดับปฐมวัย  (1,700 X 35 ) 59,500 - 

  -  ระดับประถมศึกษา   (1,900 X 120  ) 228,000 - 

2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   

  - ระดับปฐมวัย  (430 X 35  (จ านวน นร.) ) 15,050 - 

  - ระดับประถมศึกษา (480 X 120  (จ านวน นร.) ) 57,600 - 

3 งบอ่ืนๆ (ถ้ำมีโปรดระบุ)   

  - งบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 25,000 - 

 รวมรายรับ 385,150 - 

                                                  รำยจ่ำย 

 กำรจัดสรรงบประมำณ:   

 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ า เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  ค่าปรับปรุ ซ่อมแซม    80,000 - 

 2. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 น ามาจัดสรรให้โครงการพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ.  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา / บริบทและความต้องการของโรงเรียน   

305,150 - 

 รวมรำยจ่ำย 385,150 - 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. กำรจัดสรรงบประมำณในโครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปกีำรศึกษำ 2565 
    2.1 สรุปงบหน้ำโครงกำร 
 

ระดับ กำรศึกษำปฐมวัย ระดับ กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 

โครงกำร 
งบประมาณจาก สนอง 

มตฐ. 
 

โครงกำร 
งบประมาณจาก สนอง มตฐ. 

เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 
1. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แบบบูรณาการ 

5,000 1,3 1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
    ทางการเรียน 

10,000 1,3 

2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาทักษะ 
    การอ่านค าพ้ืนฐาน ค าขอนแก่น 
    และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

17,000 1 

3. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาทักษะ 
   การคิดค านวณ และการคิดวิเคราะห ์

2,000 1 

4. โครงการพัฒนาความสามารถ 
     ในการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู ้

3,000 1 

5. โครงการฝึกทักษะชีวิต 2,000 1 
2. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3,000 1,2,3 6. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 2,000 1,2,3 
3. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรรม 8,000 

ปัจจัยพื้นฐาน 
1,3 7. โครงการส่งเสรมิคุณธรรมจริยธรม 17,000 

ปัจจัยพื้นฐาน 
1.3 

4. โครงการส่งเสรมิและปลูกฝัง 
    ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ 

2,000 1,3 8. โครงการส่งเสรมิและปลูกฝัง     
    ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ 

5,000 1.3 

5. โครงการพัฒนาและยกระดับ 
    คุณภาพการศึกษา 

5,700 3 9. โครงการพัฒนาและยกระดับ  
    คุณภาพการศึกษา 

60,800 1,3 

   9.1 กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน   
        1) โครงการค่ายลูกเสือส ารอง   
        2) โครงการค่ายลูกเสือสามญั   
        3) กีฬาภายใน   
        4) การเลือกตั้งสภานักเรยีน   
        5) โครงการปลูกข้าวโพด   
   9.2 กิจกรรมวิชการ   
        1) โครงการวันภาษาไทย   
        2) โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร ์   
        3) โครงการวันครสิมาสต ์   
        4) โครงการเตรียมสอบโอเนต็   
        5) โครงการบ้านวิทยาศาสตรน์้อย   
        6) โครงการส่งเสริมทักษะการอ่าน

และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
  

        7) โครงการเตรียมแสะสอบ NT   
6. โครงการครยูุคใหม่  ก้าวไกลสู ่
    ศตวรรษที่ 21 

2,000 3 10. โครงการครูยคุใหม่ ก้าวไกล 
      สู่ศตวรรษที่ 21 

20,000 3 

7. โครงการเรียนฟรี 15 ปี  
    อย่างมีคุณภาพ 

15,050 1,3 11. โครงการเรยีนฟรี 15 ปี  
      อย่างมีคุณภาพ 

57,600 1,3 

8. โครงการวิจัยในช้ันเรยีน 
    ระดับอนุบาล 

8,000 1,3 12. โครงการวิจัยในช้ันเรียน 
      ระดับประถมศึกษา 

15,000 1,3 



9. โครงการห้องเรยีนน่าอยู่  
    สิ่งแวดล้อมสดใส 

5,000 1,2,3 13. โครงการห้องเรียนน่าอยู่  
      สิ่งแวดล้อมสดใส 

20,000 1,2,3 

10. โครงการพัฒนาระบบประกัน  
     คุณภาพภายในสถานศึกษา 

5,000 1,2,3 14. โครงการพัฒนาระบบประกัน 
      คุณภาพภายในสถานศึกษา 

15,000 1,2,3 

งบประมาณ 58,750 - งบประมาณ 246,400 - 
รวมงบประมาณ  305,150  บาท   

หมำยเหตุ  ทุกโครงการ สามารถถ่ัวเฉลี่ย และ บูรณาการตามความเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
 
2. รำยละเอียดโครงกำร 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

1. โครงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยแบบบูรณำกำร 
หลักการและเหตผุล  
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที ่ 1       

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลฐาน 
(2564)   

เป้าหมาย 
(2565)  

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ขอบข่าย :  ร้อยละ ร้อยละ 
1.1  มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 85 
1.2  มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 80 85 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 80 85 
1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย
และสิ่งเสพตดิ 

80 85 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจสมวยั 

2.1 ร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดตีอ่ตนเอง 80 85 
2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 80 85 
2.3 ควบคุมอารมณต์นเองได้เหมาะสมกับวัย 80 85 
2.4 ช่ืนชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวรักธรรมชาติ 80 85 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 3.1 มีวินัยรับผิดชอบเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ครู 80 85 
3.2 มีความซื่อสัตย์ สุจรติ  ช่วยเหลือแบ่งปัน 80 85 
3.3 เล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 80 85 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนา 
ที่ตนเองนับถือ 

80 85 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
สมวัย 

4.1 สนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว  ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู ้

80 85 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู ้

80 85 

4.3 มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวยั 80 85 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร ์ 80 85 
4.5  มีจินตนาการและความคดิสรา้งสรรค ์ 80 85 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที ่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565   สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 



กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
กิจกรรมปรับปรุงห้องอนุบาล 
- จดัซื้อ/จัดหา  วัสดุการเรยีนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษา  ระดับปฐมวัย   - 
จัดหาสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ์ของเล่น  

พ.ค..65-ก.ค.65 

- นางมธุรส  บุญรุ่ง 
นางสาวสุดารัตน์  เพสูงเนิน 

กิจกรรมจดัตกแต่งปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ และจัด
สวนหย่อม  บริเวณอาคารเรยีนอนุบาล 

พ.ค.-มิ.ย. 65 - 

กิจกรรมดูแลและบ ารุงรักษาสวนหย่อม ก.ค.66-เม.ย.66 - 
จัดกิจกรรมตามหลักสูตรมอนเตสซอริ ก.ค.65-เม.ย.66 5,000 

รวม 5,000                               
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

1. แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม   
2. แบบวัดความพึงพอใจ 
3. แบบทดสอบ  
4. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 

1. สังเกต    
2. สัมภาษณ์     
3. ทดสอบ 
4. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

                                                                        
                                    ................................................... 
                                     นางมธุรส  บุญรุ่ง            ผู้เสนอโครงการ 
 
                                    ................................................... 
                                    นางอัจฉาพร ลักษณะพรหม   ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                                    ................................................... 
                                    ดร.พสิษฐ์  อมรชษณ์         ผู้อนุมัติโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
1. โครงกำร ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
หลักการและเหตผุล   1) สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที ่1  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพื่อยกระดับNT และ O-NET  ให้มีค่าเฉลี่ยรวมสูง
กว่าระดับประเทศ 
2.เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
(GPA) ให้สูงข้ึน 

ขอบข่าย :  
  

1.1 ผลทดสอบ RT ของนักเรียนช้ัน 
ป.1   

มีค่าเฉลีย่รวมทั้ง 2 ด้าน สูงกว่า
ระดับประเทศ 

+ 1.22  + 2 

1.2 ผลสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.
3  มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 2 ด้าน สูงกว่า
ระดับประเทศ 

+ 27.93 + 1 

1.3 ผลสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน 
ป.6  

มีค่าเฉลีย่รวมทั้ง 4 กลุ่มสาระ สูงกว่า
ระดับประเทศ 

+ 46.67 +1 

1.4 ร้อยละนักเรียนท่ีมผีลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน (GPA) สูงขึ้นเมื่อเทยีบ
กับผลของปีท่ีผ่านมา 

- 80 

   

   

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน    เริ่มต้นวนัท่ี  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2566 
กิจกรรม เดือน 

ที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเคราะหผ์ล RT& NT & O-NET  ปีการศึกษา 
2564 

พ.ค.65  ครูทุกคน 

2. วิเคราะห์นักเรียนช้ัน ป.3, ป.6 เป็นรายบุคคลแยก
ตามกลุม่สาระการเรยีนรู้ มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

พ.ค.65  ครูผูส้อนที่
เกี่ยวข้อง 

3. จัดท า รวบรวมคลังข้อสอบที่สอดคล้องกับ
มาตรฐาน/ตัวช้ีวัด 

ก.ค.65-เม.ย.66 1,000 ฝ่ายวิชาการ 

4. จัดท า รวบรวมคลังสื่อ นวัตกรรมทั้ง online, 
offline 

ก.ค.65-เม.ย.66 1,000 ฝ่ายวิชาการ 

5. ปรับแผนการสอนโดยน าข้อสอบในคลังไปแทรกใน
ท้ายบท 

ก.ค.65-เม.ย.66 1,000 ครูทุกคน 

6 .กิจกรรมสอนไปสอบไป ก.ค.65-เม.ย.66  ครูทุกคน 
7. ทดสอบ Online ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดเดือนละ 
1 ครั้ง 

ก.ค.65-เม.ย.66  ฝ่ายวิชาการ 

8. จัดกิจกรรมสอนเสรมิแบบเข้ม ก.ค.65-เม.ย.66 6,000 ครูทุกคน 
9. จัดกิจกรรมสะสมคะแนน Pre RT&NT & Pre O-
NET 

ก.ค.65-ก.พ.66 1,000 ฝ่ายวิชาการ 

รวม  10,000  



การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล ................................................... 

นางสาวสุดารัตน์  พรมสิงห์      ผู้เสนอโครงการ 
................................................... 
นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม      ผู้เห็นชอบโครงการ 
................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์               ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน 

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

 

2. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรอ่ำนค ำพื้นฐำน ค ำขอนแก่น และภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1   

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2564)  
เป้ำหมำย 
(2565) 

1.เพ่ือพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน เขียน และสื่อสาร 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการ
อ่านค าพ้ืนฐาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

ดีมาก  ดีมาก  

   

   

   

   

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม เดือนที่ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหผ์ลการทดสอบอ่านเขียน ปีการศึกษา 2564 เม.ย.65 
 

ฝ่ายวิชาการ 
วิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล พ.ค.65 

 

ครูภาษาไทย 

จัดท าบัญชีค าพ้ืนฐาน อนุบาล – ป.6 พ.ค.-มิ.ย.65 10,000 ฝ่ายวิชาการ 
จัดท าแบบฝึกการอ่าน การเขียน และการสื่อสาร ไทยและอังกฤษ พ.ค.-มิ.ย.65 7,000 ฝ่ายวิชาการ 
ท าการสอนไปสอบไป ก.ค.65-เม.ย.66 

 

ครูภาษาไทย 

น าผลการทดสอบการอ่านเขียนแต่ละครั้งมาวิเคราะหแ์ละปรับปรุง ก.ค.65-เม.ย.66 
 

ครูภาษาไทย 

สรุปรายงานผลการทดสอบเมื่อสอบครบทุกครั้ง เม.ย.66 
 

ฝ่ายวิชาการ 
รวม 

 

17,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางสาวอันชรี   สานันต์    ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์    ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 



3. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรคิดค ำนวณ และ กำรคิดวิเครำะห์ 

หลักกำรและเหตุผล   
1)  สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1     

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดค านวณ
และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ผลการประเมินทักษะการคิดค านวณและการ
คิดวิเคราะห์ 

พอใช้  ดี 

1.1 ผลการประเมินการท่องการเขียนสูตรคูณ บท
อาขยาน  การเล่นเพ่ือพัฒนาทักษะ ฯลฯ 

พอใช้  ดี 

   

   

   

   

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม เดือนที่ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

;วิเคราะห์ผลการทดสอบ ปีการศึกษา 2564 เม.ย.65  ฝ่ายวิชาการ 
;วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล พ.ค.65  ฝ่ายวิชาการ 
;จัดท าแบบฝึกตามแนว ทักษะการคิดค านวณ และ การคิดวิเคราะห ์ พ.ค.65 2,000 ครูคณติ 
;ท าการสอนตามแผน ทักษะการคดิค านวณ และ การคดิวิเคราะห ์ ก.ค.65-เม.ย.66  ครูคณติ 
ส่งเสริมการท่อง การเล่น เพื่อพัฒนาทักษะการคิดค านวณ ก.ค.65-เม.ย.66  ครูคณติ 
;ท าการทดสอบท้ายบท  ทดสอบแบบฝึกทักษะ  แข่งขันการเล่นเกมส ์ ก.ค.65-เม.ย.66  ครูคณติ 
;น าผลการทดสอบท้ายบทมาวิเคราะห์และปรับปรุง ก.ค.65-เม.ย.66  ครูคณติ 
;สรุป รายงานผลการประเมิน เม.ย..66  ฝ่ายวิชาการ 

รวม  2,000  

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

................................................... 
นางสาวสุดารัตน์  พรมสิงห์   ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย /
เอกสาร 

 

 

 

 



4. โครงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ ICT เพื่อกำรเรียนรู้ 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1   

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)   

เป้าหมาย 
(2565)  

1.เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการใช้ 
ICT เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 

ขอบข่ำย :   
 

1.1  ผลการประเมินทักษะด้านการใช้ ICT 
เพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 

ด  ี ดีมาก 

   

   

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

;วิเคราะห์ผลการประเมิน ปีการศึกษา 2564 เม.ย.65 
 

/ฝ่ายวิชาการ 
;วิเคราะห์ผูเ้รียนรายบุคคล พ.ค.65 

 

ฝ่ายวิชาการ 

;จัดท าแบบฝึกทักษะ และน านักเรยีนไปศึกษาแหล่งเรียนรู ้
ศูนย์ ICT เทศบาลนครขอนแก่น 

ก.ค.-ส.ค.65 3,000  

ครูณัฐพงษ์ 

;ท าการสอนตามแผน  ก.ค.65-เม.ย.66 
 

ครูผูส้อน 
;ท าการทดสอบท้ายบทเรยีน ก.ค.65-เม.ย.66 

 

ครูผูส้อน 
;น าผลการทดสอบท้ายบทมาวเิคราะห์และปรับปรุง ก.ค.65-เม.ย.66 

 

ครูผูส้อน 
;สรุป รายงานผลการประเมิน ก.ค.65-เม.ย.66 

 

ครูณัฐพงษ์ 
 

 
  

รวม 
 

3,000  

 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นายณัฐพงษ์  ศรีดาว   ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ทดสอบ 

 

 

 

 
 
 
 



5. โครงกำรฝึกทักษะชีวิต 
 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1      

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพ่ือนักเรียนมีความรู้และ
ทักษะด้านอาชีพ 

ขอบข่ำย :  
  

1.1ผลการประเมินความรู้และทักษะชีวิต 
ของนักเรียน 

ด  ี ดีมาก 

   

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหผ์ลการประเมินทักษะชีวิต ปีการศึกษา26  2564 เม.ย.65 
 

ครูณัฐพงษ์ 
ครูมธุรส 

จัดท าแผนการพัฒนาทักษะชีวิต ปีการศึกษา26  2565 พ.ค.65 
 

ครูณัฐพงษ์ 
ครูมธุรส 

Oท าการสอนตามแผน (ปฏิบตัิ) ก.ค.65-เม.ย.66 2,000 ครูณัฐพงษ์ 
ครูมธุรส 

ประเมินผลการสอนตามแผน ก.ค.65-เม.ย.66 
 

ครูณัฐพงษ์ 
ครูมธุรส 

สรุปผลการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรยีน เม.ย..66 
 

ครูณัฐพงษ์ 
ครูมธุรส 

รวม 
 

2,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นายณัฐพงษ์  ศรีดาว   ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 



6. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมสุขภำพ 
 

หลักกำรและเหตุผล  
 1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1      

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพื่อนักเรียนมสีุขภาพพลานามัย
แข็งแรง ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 

ขอบข่ำย :  
  

1.1ผลการติดตามการ
เจริญเติบโตด้านร่างกาย ตาม
เกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย 
1.2ผลการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย 

ร้อยละ 92 
 
ร้อยละ 94  

ร้อยละ 95 
 

 
ร้อยละ 95 

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหผ์ลการประเมินมาตรฐานด้านร่างกายและสมรรถภาพ ปี 61  
64 

เม.ย.65 
  

ครูสภุลักษณ์  

จัดท าแผนพัฒนาสุขภาพอนามัยนกัเรียน ปีการศึกษา1  2565 ก.ค.65-เม.ย.66 
  

ครูสภุลักษณ์  

ท าการสอนตามแผน ก.ค.65-เม.ย.66 5,000  

 

ครูสภุลักษณ์  

ช่ัง น้ าหนัก วัดส่วนสูง ทุกเดือน ก.ค.65-เม.ย.66 
  

ครูสภุลักษณ์  

ทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรยีน  ม.ค.-ก.พ.66 
  

ครูสภุลักษณ์  

สรุป รายงานผลการตรวจสอบมาตรฐานด้านร่างกายและ
สมรรถภาพ 

เม.ย..66 
  

ครูสภุลักษณ์  

รวม 
 

5,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

................................................... 
นางสาวสุภลักษณ์   ซาแสงบง   ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม    ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

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

 

 
 
 
 



7. โครงกำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (โรงเรียนวิถีพุทธ) 
 
หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1   

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)   

เป้าหมาย 
(2565)  

1.เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

ขอบข่ำย :  
  

 

1.1 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ 

 

90 
 

90 

 
   

   

   

   

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- เด็กหนองบัวจรรยางาม ก.ค.65-เม.ย.66 - ครูทุกคน  

- เด็กดีศรีหนองบัว ก.ค.65-เม.ย.66  1,000 ครูทุกคน  

- ค่ายคุณธรรม ก.ค.65-เม.ย.66  5,000 
8iครอัูจฉราพร 

- บันทึกเด็กดี ก.ค.65-เม.ย.66  1,000 ครูทุกคน  

- การเรียนรู้ไตรสิกขา ก.ค.65-เม.ย.66 -- ครูทุกคน  

- เยี่ยมบ้านนักเรียน ก.ค.65-เม.ย.66 -- ครูทุกคน  

- อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย ก.ค.65-เม.ย.66  1,000 
8iครอัูจฉราพร 

-  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ปลูกไผ่ ปลูกกล้วยพันธุ์หายาก  และสวนครัวของหนู
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจไทย 

ก.ค.65-เม.ย.66 17,000 ครูทุกคน  

    

    

รวม 
 

25,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม  ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางเย็นจิตร์   อุดมมาก   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ผลงาน 

 
 
 
 



8. โครงกำรส่งเสริมและปลูกฝัง ค่ำนิยมพื้นฐำน 5  ประกำร 
 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1      

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)   

เป้าหมาย 
(2565)  

1.นักเรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตามค่านิยม 12 ประการ 

ขอบข่ำย :  ร้อยละ 95 ร้อยละ 96 

1.1 ผลการประเมินค่านิยมพืน้ฐาน 5 
ประการ 

  

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหผ์ลการประเมินค่านิยมพืน้ฐาน 5 ประการ  เม.ย.65 - ครูณัฐพงษ์ 
วางแผนกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

ตามค่านิยมพื้นฐาน  5  ประการ 
พ.ค.65 - ครูณัฐพงษ์ 

จัดกิจกรรมตามแผน ก.ค.65-เม.ย.66 7,000 ครูณัฐพงษ์ 
ประเมินผล สรุป และรายงาน มี.ค.66 - ครูณัฐพงษ์ 

รวม 
 

7,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

................................................... 
นายณัฐพงษ์    ศรีดาว  ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร   ลักษณะพรหม   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

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

 

 

 

 

 

 

 



9. โครงกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที ่1 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี
คุณภาพสูงขึ้น 

ขอบข่ำย :  ดีมาก ดีมาก 

1.1 ผลการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

  

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหผ์ลการประเมินโครงการปี 2564 เม.ย.65 - ครูสภุลักษณ ์
;วางแผนพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา พ.ค.65 - ครูอัจฉราพร 

ครูสภุลักษณ ์
กิจกรรมการยกระดับคณุภาพการศึกษา พ.ค.65-เม.ย.66 61,500 ครูอัจฉราพร 

ครูสภุลักษณ ์
นิเทศ ก ากับ ติดตาม แก้ไข ปรับปรุง การยกระดับคณุภาพการศึกษา  พ.ค.65-เม.ย.66 5,000 ครูอัจฉราพร 

ครูสภุลักษณ ์
ประเมินผล สรุป รายงาน ม.ีค.66 - ครูอัจฉราพรครสูุภ

ลักษณ ์
 รวม 

 

66,500 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

................................................... 
นางสาวสุภลักษณ์  ซาแสงบง     ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางเย็นจิตร์  อุดมมาก   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

 

 

 

 

 



10. โครงกำรครูยุคใหม่ ก้ำวไกลสู่ศตวรรษที่ 21 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที ่3      

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)   

เป้าหมาย 
(2565)  

1.เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นโครงการครูยุคใหม ่
ก้าวไกล  สู่ศตวรรษที่ 21 

ขอบข่ำย : ร้อยละ 100 ร้อยละ100 

1.1 ผลการประเมินสมรรถนะครผูู้สอน 
  

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะหผ์ลการประเมินโครงการ ปี 22564 เม.ย.65 
 
 

ครูมธุรส  

วางแผนพัฒนาศักยภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 พ.ค.65 
- 

ดร.พสิษฐ์ 
ครสูุดารัตน์ 

อบรม สัมมนา  พ.ค.63-ก.พ.64 2,000  ครอัูจฉราพร 
ครูสดุารัตน ์

ศึกษาดูงาน ส.ค.-ก.ย.63 20,000  ครอัูจฉราพร 
ครูสดุารัตน ์

นิเทศภายใน พ.ค.63-ก.พ.64 - ครอัูจฉราพร 
ครูสดุารัตน ์

ประเมินผล สรุป รายงาน มี.ค.64 
 

- ครอัูจฉราพร 
ครูสดุารัตน ์

รวม 
 

22,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำร
ประเมินผล ................................................... 

สุดารัตน์   พรมสิงห์  ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางเย็นจิตร์   อุมมาก   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 

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

 

 

 

 



11. โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี อย่ำงมีคุณภำพ 

หลักกำรและเหตุผล  
 1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1,2,3     

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 

100 100 

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมทัศนศึกษา /ศึกษาแหลง่เรียนรู้นอกโรงเรียน ส.ค.-ก.ย.65  47,650 ครูทุกคน 

- ค่ายคณุธรรม ก.พ.66 บูรณาการ ครูทุกคน 
- กิจกรรมแข่งขันกีฬา ต.ค.65 10,000 ครูทุกคน 
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนาร ี ธ.ค.65 15,000 ครูทุกคน 
    

    

    

    

    

    

รวม 
 

72,650 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล  

................................................... 
นายณัฐพงษ์  ศรีดาว  ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



12. โครงกำรวิจัยในชั้นเรียน 
 

หลักกำรและเหตุผล   
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ที่ 1,3 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพ่ือพัฒนาพัฒนาครู และการยก 
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

ขอบข่ำย :  ด ี ดีมาก 

1.1 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถใน
การวิจัยในช้ันเรียน และใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

วิเคราะห์ผลการประเมินโครงการปี 2564 เม.ย.65 - ครูอัจฉราพร 

พัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะทางการวิจัย  ก.ค.65-เม.ย.66 3,000 ดร.พสิษฐ ์
ครูสภุลักษณ ์

ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียน   
1. การวิจัยระดับปฐมวัย 

ก.ค.65-เม.ย.66 5,000 ครูมธุรส 
ครูสภุลักษณ์
ดร.พสิษฐ ์

2. การวิจัยระดับประถมศึกษา ก.ค.65-เม.ย.66 13,000 ครูอันชร ี
ครูสภุลักษณ ์

ประเมินผล สรุป รายงานการวิจัย มี.ค.66 2,000 ครูลดัดา 
ครูสภุลักษณ ์

 รวม 
 

23,000 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางสาวสุภลักษณ์ ซาแสงบง  ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม   ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1. เครื่องมือการวิจัย 
2. แบบตรวจสอบการวิจัย 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.รายงานการวิจัย 

 

 
 
 
 
 



13. โครงกำรพัฒนำห้องเรียนน่ำอยู่ และสิ่งแวดล้อมน่ำเรียน 
หลักกำรและเหตุผล   
 1) สนองมาตรฐานการศึกษา ท่ี 1,3 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวช้ีวัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพื่อพัฒนาห้องเรียนให้สะอาด  
น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
2.เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น น่าดู  
น่าอยู่ น่าเรียน 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ร้อยละของครูประจ าชั้นที่เข้าร่วมพัฒนาห้องเรียนให้
สะอาด สดใส  น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

100 100 

1.2 ร้อยละของครูทีพ่ัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน  
 ให้สะอาด ร่มรื่น น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 

100 100 

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม ช้ีแจงและอบรม ครูและบุคลากรทุกคนเพื่อสร้างความ 
    ตระหนัก ความเข้าใจ 

พ.ค.65 - ผู้บริหาร 

2. ก าหนดงาน ปฏิทินและวางแผนการด าเนินงานท้ังปี. พ.ค. 65 - ครูทุกคน 

3. ครูทุกคนจัดท า การพัฒนาห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม ก.ค.65-เม.ย. 65 - ครูทุกคน 

4. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการตกแต่งห้องเรียน 
   โรงเรียน และสิ่งแวดล้อมดเีด่นเป็นแบบอย่าง 

ส.ค.65 – ก.ย.65 5,000 ครณูัฐพงษ ์ 

5. ด าเนินการตกแต่งห้องเรียนและสิ่งแวดล้อมตามแผน ก.ค.65-เม.ย.66  ครูสดุารัตน ์
ครูเย็นจติร ์
ครูมธุรส 
ครปูระจ าชั้น 

6. โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงห้องเรียนและสิ่งแวดล้อม ก.ค.65-เม.ย.66 15,000 ครูทุกคน 

8. ประเมินผลและสรุปโครงการ ก.พ.66 - ครูสดุารัตน ์
 

รวม 
 

20,000 
 

กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางสาวสุดารัตน์   เพสูงเนิน      ผู้เสนอโครงการ 

................................................... 
นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม     ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์   ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ ์
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 



14. โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
หลักกำรและเหตุผล    
1) สนองมาตรฐานการศึกษา ท่ี 1,2,3 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวช้ีวัดสภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

เพื่อให้สถานศึกษามีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา จัดท า
และด าเนินการตามแผนพัฒนา  มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการ  มีการตดิตามตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน น าผลการประเมิน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรายงานการประเมินคณุภาพ
ภายใน 

ขอบข่ำย :  
  

1.1 ร้อยละของกิจกรรมระบบ
ประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

100 100 

1.2 ระบบประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษามีประสิทธิภาพพร้อมรบั
การประเมินคณุภาพภายนอก จาก 
สมศ. รอบ 4 

100 100 

   

ระยะเวลำด ำเนินงำน  เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุด  วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุม ช้ีแจงและอบรม ครูและบุคลากรทุกคนเพื่อสร้างความตระหนัก ความ
เข้าใจในระบบการประกันคณุภาพการศึกษา 

พ.ค.65 - ผู้บริหาร 
ครูณัฐพงษ ์

2. ครูทุกคนจัดท า ระบบประกันคณุภาพภายในห้องเรียน พ.ค.65 3,000 ครูทุกคน 

3. ก าหนดงาน ปฏิทินและวางแผนการด าเนินงานท้ังป ี พ.ค.65 - ครูทุกคน 

4. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการจดัท าระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาไดด้ ี

พ.ค.65 
-ต.ค.65 

3,000 ครูอัจฉราพร  

ครูสดุารัตน์  

5. ด าเนินการตามขั้นตอนระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาอย่างครบถ้วน พ.ค.65 
- เม.ย..66 

11,000 ครูอัจฉราพร  

ครูสดุารัตน์  

6. จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา พร้อมที่จะ
น ามาใช้ประโยชน ์

พ.ค.65 
- เม.ย..66 

1,000 ครูอัจฉราพร  

ครูสดุารัตน์  

8. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ของสถานศึกษา และเตรยีมการเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. 

ก.พ.66 2,000 ครูทุกคน 

รวม 
 

20,000 
 

กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีกำรประเมินผล 
................................................... 
นางอัจฉราพร ลักษณะพรหม  ผู้เสนอโครงการ
................................................... 
นางเย็นจิตร์   อุดมมาก ผู้เห็นชอบโครงการ 

................................................... 
ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์  ผู้อนุมัติโครงการ 

1.แบบประเมินผลงาน 
2. เอกสาร ข้อมมลูระบบประกันคณุภาพฯ 
3.แบบตรวจสอบ 

1.สังเกต สัมภาษณ ์
2. อธิบายวิธีการประกัน 
3.ตรวจสอบเอกสาร รายงาน 

 
 



 
 

 
ภำคผนวก 

 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา 2565 
- ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว เรื่อง การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานของ

สถานศึกษา ระดับปฐมวัย และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค ำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว 

ที ่21 / 2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

************************************************* 

 ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1  ได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565   ดังต่อไปนี้  
 1.  ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์    ผู้อ านวยการสถานศึกษา  ประธานกรรมการ 
 2.  นางเย็นจิตร์  อุดมมาก ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว    รองประธานกรรมการ 
 3.  นายณัฐพงษ์  ศรีดาว  ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว กรรมการ 
 4.  นางสาวอันชรี  สานันต์          ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว กรรมการ 

5.  นางสาวสภุลักษณ์ ซาแสงบง ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
            6.  นางสาวสุดารัตน์  เพสูงเนิน ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 7.  นางสาวจุฑามาศ  ภูวันนา ครผูู้ช่วย    กรรมการ 
 8.  นางสาววรินทร  ปานเลิศ ครผูู้ช่วย    กรรมการ 

9. นางมธุรส  บุญรุ่ง  ครอูัตราจ้าง   กรรมการ 
10. นางอัจฉราพร  ลักษณะพรหม ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  กรรมการและเลขานุการ 

 11. นางสาวสุดารัตน์  พรมสิงห์ ครูผู้ช่วย            กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
   

มีหน้ำที ่   จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  
           ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ   
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ  หากมีปัญหาให้น าเสนอผู้บริหารเพ่ือหาทางปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง   ณ   วันที่   ๒5  เมษายน  พ.ศ.2565 

                  
      ( ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด 
                   ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 



 
ประกำศโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว 

เรื่อง  ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 ระดับปฐมวัยและระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  เพื่อกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ 

------------------------------------------------- 
 โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เรื่องก าหนด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประกอบกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  11  ตุลาคม  2559  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  และปรับมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จาการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  
ผู้ปกครอง  และชระชาชนชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุมครั้งที่ 4 /2564  เมื่อวันที่  21  ธันวาคม 
2564  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ของโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว   มีคุณภาพและ
มาตรฐานจึงก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 

                       ประกาศ ณ วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2565 
 

                                                             
                                                           ( ดร.พสษิฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด 
                   ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับปฐมวัย 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของ  
      ตนเองได ้

ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ 
1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดีเลิศ 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ดีเลิศ 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ดีเลิศ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ดีเลิศ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ดีเลิศ 
3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดีเลิศ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก  ไปปรับปรุง 
       การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2565 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
.................................................................................................. 

 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
     2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย   
         แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

     3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 
     4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
     5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 
     6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ 
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
     3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ 
     4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสุตรสถานศึกษา 
      และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ ดีเลิศ 
2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 
      ในชวีิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
4.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง 
      การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 



ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 เรื่อง ใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

************************************************************************ 
                    โดยที่มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ที่ปรับปรุงใหม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให ใชมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ประกาศ เรื่องนโยบาย การปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเปาหมายและยุทธศาสตร
ในการพัฒนาคุณภาพคนไทย  และการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณและจุดเนนของโรงเรียนชุมชน
บ้านหนองบัว จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย โ ดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและการมีสวนรวม ของผูเกี่ยวของทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และผูปกครอง  
เพ่ือเปนเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ตลอดจนเพื่อ 
สงเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง
บัว  จึงประกาศใหใชมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย  ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้  
         ประกาศ ณ วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2565 

                                                         
                                                            ( ดร.พสษิฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด 
                   ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ลงวันที่ 18  เมษายน  พ.ศ.2565 

เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  มีจ านวน  3 มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด ดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
     การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 

 
 
 
 
 
 



ประกำศโรงเรียนชุมชนบ้ำนหนองบัว 
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

    เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา    โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ 
การศึกษา พ.ศ.2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคตประกอบกับมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพทั้งภายในและ ภายนอกของทุกระดับก่อนมีการประเมินคุณภาพรอบต่อไปจ าเป็นที่ต้อง
ปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ สอดคล้องกัน จึงยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.
2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐาน
การศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  2  มีนาคม พ.ศ. 
2560 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 9(3) ได้
ก าหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักที่ส าคัญข้อหนึ่ง คือ มีการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยมาตรา 31 ให้
กระทรวงมีอ านาจหน้าที่กากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดย มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึก ษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
                    ประกาศ ณ วันที่  18  เมษายน  พ.ศ.2565 

                                                         
                                                            ( ดร.พสษิฐ์  อมรเชษณ์ ) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านสะอาด 
      ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนอง 

 
 
 
 
 



มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ลงวันที่ 18  เมษายน  พ.ศ.2565 

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

………………………………………………………… 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2561   มีจ านวน 3 มาตรฐาน ดังนี้ 
                         มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
                         มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                         มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 

                        ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

              และทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
          4.  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

5.  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 
          6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนาผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกสำร 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 

ของ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 
.......................................... 

มติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว  เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 
พ.ศ.  2565  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565   ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
ให้ใช้ในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต่อไป 

 
 

 

                                                                          

           ( นายอุบล  ธงศิลา ) 
   ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

                                            โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 

 

 
                                                                             
                                                                                            
                                                                            ( ดร.พสิษฐ์  อมรเชษณ์ ) 
                                                                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนบม 
                        รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว 
 

 

 

 

 

 

 

 



 


