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ค าน า 

 
                  แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็น
คู่มือในการบริหารจัดการศึกษาในการตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาทุก ๆ ด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพย่อมน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการ
ตามขอบข่ายงานและโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย 
และกลยุทธ์ตลอดจนโครงการ/กิจกรรมในการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
   ขอขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้   ซึ่งจะเป็น
แนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบและแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษา  ตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  ให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

  

ลงช่ือ  
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล     
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ส่วนท่ี  1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
1.   ข้อมูลทั่วไป   1.   ข้อมูลทั่วไป     
 1.1  ช่ือ  สถานศึกษา โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานกุูล 
 1.2  ท่ีต้ัง   หมู่ 2 ต าบลหนองแวง อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์  40320 
        พื้นท่ีท้ังหมด      26      ไร่      57     ตารางวา      
        โทรศัพท์   088- 5496587       โทรสาร ........................... 
        e-mail  : Nongpho@gmail.com            website – 
 
22..  ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 25ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 256655    (ข้อมูล ณ วันที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 11  มิมิ..ยย..  6655))  

 จ านวนนักเรียน  รวมท้ังส้ิน   115   คน  ชาย   62   คน  หญิง  53  คน  จ าแนกเป็น 
 1)  ระดับปฐมวัย       21 คน 
 2)  ระดับประถมศึกษา      52 คน 
 3)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       42 คน  

2.1    จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับช้ัน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 (3 ขวบ) 7 3 10 1 
อนุบาล 2 5 0 5 1 
อนุบาล 3 3 3 6 1 

รวม 15 6 21 3 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 1 2 3 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 1 6 7 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 11 5 16 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 3 4 7 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 9 2 11 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 4 4 8 1 

รวม 29 23 52 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 6 10 16 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 3 5 8 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 9 9 18 1 

รวม 18 24 42 3 
รวมทั้งสิ้น 62 53 115 12 

 
      2.2  จ านวนนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ   
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รายการ จ านวน (คน ) คิดเป็นร้อยละ 

1 นักเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม   20 17.39 
2 นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ    - - 
3 นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 
4 นักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือ(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)   73 63.48 

     

 2.3  ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน   
  1)  ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
      ระดับปฐมวัย 
  -  ผู้เรียนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด และมีความพร้อมท่ีจะเข้ารับการศึกษาในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น 

 

ร้อยละนักเรียน 
มีผลประเมินรวม 
ทุกด้านระดับดีขึ้นไป 

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา รวมท้ัง 4 ด้าน 
100 

(21 คน) 
100 

(21 คน) 
100 

(21 คน) 
100 

(21 คน) 
100 

 
 
           ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับช้ันประถมศึกษาท่ี 1 ถึง  
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2565 
 

ระดับช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์
แล

ะเ
ทค

โน
โล

ย ี

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

เฉ
ลี่ย

 

ป.1 100.00 66.67 100.00 100.00 50.00 100.00 100.00 100.00 89.58 
ป.2 61.54 61.54 53.85 76.92 61.54 92.31 84.62 100.00 74.04 

ป.3 71.43 85.71 71.43 100.00 42.86 100.00 100.00 100.00 83.93 

ป.4 45.45 54.55 72.73 27.27 18.18 90.91 90.91 81.82 60.23 

ป.5 42.86 42.86 42.86 57.14 57.14 100.00 85.71 85.71 65.29 

ป.6 46.67 40.00 66.67 46.67 53.33 60.00 73.33 66.67 56.67 

ม.1 37.50 100.00 25.00 75.00 62.50 100.00 100.00 62.50 70.31 

ม.2 35.29 47.06 35.29 65.71 29.41 58.82 58.82 35.29 45.59 

ม.3 50.00 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 83.33 66.67 
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ระดับช้ัน 

รายวิชา(พื้นฐาน) 

ภา
ษา

ไท
ย 

คณิ
ตศ

าส
ตร

์ 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์
แล

ะเ
ทค

โน
โล

ย ี

สัง
คม

ศึก
ษา

ฯ 

ภา
ษา

อัง
กฤ

ษ 

สุข
ศึก

ษา
ฯ 

ศิล
ปะ

 

กา
รง

าน
อา

ชีพ
ฯ 

เฉ
ลี่ย

 

รวม 490.74 565.05 534.49 614.38 441.63 768.71 760.06 715.33 611.30 

เฉลี่ย 54.53 62.78 59.39 68.26 49.07 85.41 84.45 79.48 67.92 

ร้อยละ 54.53 62.78 59.39 68.26 49.07 85.41 84.45 79.48 67.92 
 

2) ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน 
 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง  ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา  2565 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
จ านวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ข้ึนไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 6 6 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 13 11 84.62 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 7 7 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 11 6 54.55 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 7 3 42.86 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 15 9 60.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 8 8 100.00 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 17 16 94.12 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 6 4 66.67 

รวม 90 70  
ร้อยละ 100.00 77.78 

 
3) ผลการประเมินการอ่าน และเขียน 
      3.1) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อ่านออกเขียนได้ 100%  ในภาคเรียนท่ี 2/254 

 
 

ชั้น 
ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป  

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เร่ือง การเขียนค า การเขียนประโยค 
ป.1 76.92 76.92 53.84 76.92 
ป.2 100 71.42 85.71 100 
ป.3 91.66 66.66 16.66 16.66 
ป.4 100 50.00  83.33 
ป.5 100 57.14 100 
ป.6 100 100 100 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 94.76 70.35 52.07 79.48 
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  3.2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ 100%  ในภาคเรียนที่ 2/2565 

 

ชั้น 
ร้อยละนักเรียนที่ได้ระดับดีขึ้นไป 

การอ่าน (จ าแนกเป็น) การเขียน (จ าแนกเป็น) 
ม.1 80.00 100 
ม. 20.00 80.00 
ม.3 9.09 100 

รวมเฉลี่ยร้อยละ 36.36 93.33 

 

 

3.3) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          
ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ 

 

ด้าน 
เฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับประเทศ ผลต่าง (+,-) 
อ่านรู้เรื่อง 60.90 74.14 - 13.24 
อ่านออกเสียง 60.36 71.86 - 11.50 
รวมทั้ง 2 ด้าน 60.63 73.02 - 12.39 

 
3. ข้อมูลครูและบุคลากร   
        1)  บุคลากรท้ังหมด  15  คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ท่ี ชื่อ ต าแหน่ง 
วุฒกิารศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจ าชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
1 นายวิรัช  จันทร์เพ็ง ผู้อ านวยการ ศศ.บ. บริหารการศึกษา - 
2 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ ครูผู้ข่วย ค.บ.การศึกษาปฐมวัย อนุบาล 2-3 
3 น.ส.พรชนก  ตรีพรม ครู คศ.1 ศษ.ม.เทคโนโลยีและส่ือ ป.1 
4 นางสะเกษ  สาดา ครู คศ.3 ศษ.ม.หลักสูตร,การสอน ป.2 
5 นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา ครู คศ.3 ค.บ. พลศึกษา ป.3 
6 น.ส.นุจรีย์  สุคนธสารีย์ ครู คศ.1 ค.บ. วิทยาศาสตร์ วิทย์ ป.1-3 /คณิต ป.4-6 /

ไทย ป.4 
7 น.ส.นัฎพร  วงบุร ี ครู คศ.1 ค.บ. ภาษาไทย ภาษาไทย ป.5 – ม.3 
8 น.ส.วิลาสินี  มุลตรี  ครู คศ.2 ศศ.ม.บริหารการศึกษา วิทย์ ป.4-6/ศิลปะ ป.4-6 
9 นายธเนศร์  อุ่นสิม ครู คศ.2 ศษ.บ.สังคมศึกษา สังคม ป.4 - ม.3 
10 นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ ครู คศ.3 ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ วิทย์ , ศิลปะ ม.1-3   
11 นายวสันต์  พันฤทธิ์ ครู คศ.1 ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา, ,การงาน ป.4 - ม.3 
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12 นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ ครู คศ.1 ศร.บ. ภาษาอังกฤษ อังกฤษ.เทคโนโลยี ป.4 - ม.3 
13 นางปราณี  เวียงยศ ครู คศ.3 ศษ.ม.บริหารการศึกษา คณิตศาสตร์ ม.1-3 
14 นายวรวุฒฺ  บุษราคัม ธุรการโรงเรียน วท.บ.เทคโนโลยี - 
15 นายไพวรรณ์  นาสา นักการภารโรง ม.6 - 
 

 

 

4. สภาพเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน  

        4.1   ระดับวุฒิการศึกษาของผู้ปกครองส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา 
         4.2.  อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่ท าเกษตรกรรม  

 4.3   ศาสนาท่ีผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธ 
 4.4   รายได้โดยเฉล่ียของประชาชน อยู่ระหว่าง 30,000 – 50,000 บาท ต่อคน ต่อปี) 

       
5 ข้อมูลอาคารสถานท่ี 
   5.1  อาคารเรียน 4 หลัง แบ่งเป็น 11 ห้องเรียน 9 ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อื่นๆ) 
 5.2  อาคารประกอบ / อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง 
       5.3  สนามกีฬา ได้แก่ สนามฟุตบอล สนามวอลเลย์บอล  สนามเปตอง  สนามเด็กเล่น 
            5.4  ห้องน้ า จ านวน  12  ท่ี  
             5.5  ห้องปฏิบัติการ 
      มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์   สภาพการใช้งาน..........ปรับปรุง........... 

              มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์.......1....ห้อง  สภาพการใช้งาน......ดี............. 
             มีห้องสมุด  สภาพการใช้งาน........พอใช้.............. 

6.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร   6.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร    
ปีการศึกษา   2565   (มิถุนายน  2565 –  พฤษภาคม 2566) 

       6.1   รายรับ  แยกเป็น 
     1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  จากต้นสังกัด 
   2)  จากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
   3)  จากเอกชน ได้แก่ บริษัท ก.เกียรติชัยขนส่ง (ทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน) 
   4)  การบริจาคของชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ 
                  

 6.2     ทรัพยากรท่ีจ าเป็น 
         1)  คอมพิวเตอร์  มีท้ังหมด  16  เครื่อง  เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน   16  เครื่อง 
                  -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ  3  เครื่อง 
                   -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  13  เครื่อง 
         2)  เครื่องถ่ายเอกสาร  จ านวน 2 เครื่อง 
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77..      ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
          ผลการประเมินคุณภาพามมาตรฐานการศึกษา จากรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2565  สรุปได้ดังนี้     (สรุปโดยย่อ) 
 

   7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย   
ปี 2565 

ผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออกทาง
อารมณ์ได้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขออง
ท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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    7.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย   
ปี 2565 

ผล 
การประเมิน 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ ดีเลิศ 
   2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

   3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ดีเลิศ 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ ดีเลิศ 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม ยอดเยี่ยม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
  4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
21.  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ดีเลิศ 
2,2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้ ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

สรปุผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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ส่วนท่ี 2 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จากข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีท่ีผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ ส านักงาน
รับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2565  ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 
 1.1 จุดแข็ง 
 1. ครูสอนตรงเอก และความถนัด 
 2. ครูมีหลากหลายสาขาวิชา และเป็นครูยุคใหม่ท่ีมีอายุเฉล่ียค่อนข้างน้อยซึ่งมีความกระตือรือร้นใน
การจัดการเรียน การสอน 
 3. ส่ือและหนังสือเรียนมีจ านวนเพียงพอ 
 4.  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับบุคลากรทุกฝ่ายในการพัฒนาตนเอง และส่งเสริมความสามารถของ
นักเรียนทุกระดับ 
 5. โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียนทุกภาคเรียน 
   1.2 จุดอ่อน 
 1. ครูส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อย การตัดสินใจในการท างานยังไม่คล่องตัว  
  2. ห้องพิเศษต่าง ๆ มีจ ากัดและมีสภาพทรุดโทรม 
 1.3 โอกาส 
 1. ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. ชุมชนมีความพึงพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
          3. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความร่วมมือและสนับสนุนโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  

4. ระดับท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ให้ความส าคัญกับการศึกษาและสนับสนุน 
ส่ือ และงบประมาณให้กับสถานศึกษามากขึ้น  

5. มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้มากขึ้น   
 1.4 อุปสรรค 
 1. เด็กในเขตบริการมีน้อยเนื่องจาก จ านวนครัวเรือนน้อย และอัตราการเกิดของเด็กต่ า 
 2. งบประมาณในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอ ท าให้การปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ีไม่เพียงพอกับความต้องการของสภาพปัจจุบัน 

3. ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 
4. เด็กขาดการดูแลเอาใจใส่ด้านการเรียนเมื่ออยู่ท่ีบ้าน เนื่องจากอยู่กับผู้ปกครองท่ีมีอายุมาก  

เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับญาติ และมีปัญหาการหย่า ร้างของบิดา มารดา 
          5. ปัญหาเด็กขาดสมาธิ และการใช้เทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม 
 6. เกิดปัญหาจากการเกิดโรคระบาดจากเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ด้วยความยากล าบาก นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์ด้านการส่ือสาร 
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2. วิสัยทัศน์ (VISION) 
 โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ด าเนินการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมกัน      
เพื่อให้มีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม โดยน้อมน าความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใน
สถานศึกษา และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยีและโลกปัจจุบัน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

3. พันธกิจ (MISSION) 
3.1 ส่งเสริม  การจัดการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
3.2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเข้าสู่คุณภาพระดับสากล 
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สู่มืออาชีพ 
3.5 พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม  

4. เป้าหมาย (GOAL) 
 4.1 ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐานอย่างท่ัวถึงและ ได้เรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างมีคุณภาพ 
 4.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกของความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง    
 4.3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 
        4.4 ครู  และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะเต็มตามศักยภาพ มีขวัญ 
ก าลังใจ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
 4.5 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 
5. กลยุทธ์   ( STRATITIC) 
          เพื่อให้การบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์และค่า
เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จ  โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อ
ขับเคล่ือนสู่คุณภาพ  ดังนี้ 
          1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้นวัตกรรม  แหล่งเรียนรู้ และ
เทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล 
           3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ 
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วม 

6.  อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 6.1 ระดับปฐมวัย  :  เด็กดี มีวินัย 
 6.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  :  อยู่อย่างพอเพียง 
 

7.  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
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8. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 
    8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้
าห

มา
ย 

 
ปี 

25
65

 

แนวทางการพฒันา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม - โครงการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กท้ัง 4 ด้าน 
- ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู ้
แบบมอนเตสซอรี่ 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออก
ทางอารมณ์ได้ 

ยอดเย่ียม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ี
ดีของสังคม 

ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ  
- โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาบุคลากร โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)   
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
- โครงการประกันคุณภาพภายใน 
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การบริหาร   

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบท
ขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

ดีเลิศ 

2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดีเลิศ 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วม 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ  
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนาทักษะงานอาชีพ 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมการผลิต และ
จัดหาส่ือ   

3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่าง
มีความสุข 

ยอดเย่ียม 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ยอดเยี่ยม 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดีเลิศ 
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    8.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้
าห

มา
ย 

 
ปี 

25
65

 

แนวทางการพฒันา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่  1  คุณภาพของผู้เรียน ดี - โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   
- โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการ   
- โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน   
- โครงการส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน 
- โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา 
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี   
- กิจกรรมวันส าคัญ   
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 
- กิจกรรมโรงเรียนสีขาวปลอด 
ยาเสพติด 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี 
   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ ดีเลิศ 
   2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  
แลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

   3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
   4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร ดีเลิศ 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
   6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเย่ียม 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม 
  3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเย่ียม 
  4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ - โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหาร   
- โครงการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   
- โครงการพฒันาบุคลากร 
โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   
- โครงการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมและแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน   

21.  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเย่ียม 
2,2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

2.4  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ดีเลิศ  
- โครงการเสริมทักษะ 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู ้
- โครงการห้องสมุดมีชีวิต 
- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง 
และพัฒนาทักษะงานอาชีพ 

3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 
3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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8.2  แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา    
 8.2.1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     1. เด็กมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มี
อารมณ์ท่ีร่าเริงแจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
เหมาะสมตามวัย 
      2. เด็กมีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตใจท่ีดี
งาม  มีความสามรถในการคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการ
เรียนรู้    มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
      3. ครูมีจ านวนเพียงพอกับช้ันเรียน  และ
สามารถบริหารจัดการช้ันเรียนได้เหมาะสม จัด
ส่ิงแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนให้เกิด
การเรียนรู้ได้ โดยใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  และ
สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก  และมีปฏิสัมพันธ์
ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง   
      4. ครูเข้าใจหลักการและธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย  สามารถจัดประสบการณ์โดยใช้
รูปแบบท่ีหลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่าง
ระหว่ า งบุคคล  คือการ จัดประสบการณ์  6 
กิจกรรมหลักร่วมกับการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 
กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีทักษะการคิดพื้นฐาน  เน้นให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างเต็ม
ความสามารถ   
     5. ผู้บริหารให้การสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ และบริหารโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
    6. โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย และกิจกรรมตามรูปแบบมอน
เตสเซอรี่  และมีการประเมินและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. การแก้ปัญหาเด็กท่ีมีปัญหาพัฒนาการด้านต่าง ๆ  
ซึ่งเด็กบางคนยังมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญาค่อนข้าง
ช้า ขาดทักษะทางคิด การแสวงหาความรู้ และไม่กล้า
แสดงออก และการจัดกิจกรรมท่ีพัฒนาทักษะด้าน
สติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย   
2. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน
การจัดประสบการณ์อย่างเพียงพอ และปลอดภัย  ได้แก่ 
สนามเด็กเล่น โดยปรับปรุงพื้นท่ีภายในสนามให้สะอาด 
สวยงาม และปลอดภัยใน 
การใช้งาน  รวมท้ังการบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
รวดเร็ว 
3.  ส่ง เสริมและพัฒนาครู ให้ เ ลือกใช้  และผลิต ส่ือ
ประกอบการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กท่ีหลากหลาย
และมีความเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
4. สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่นเพื่อจัดส่ิงอ านวย 
ความสะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน 
5. ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยท่ีดี เช่น การล้างมือก่อน
รับประทานอาหาร ล้างมือก่อนออกจากห้องน้ า  
ห้องส้วม และการท้ิงขยะให้เป็นที่  
6. จัดกิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียนทุกภาคเรียนและสร้าง
แรงจูงใจ และความตระหนักแก่ผู้ปกครองในการดูแลเมื่อ
เด็กอยู่ท่ีบา้น 
7. การให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่เด็กและ
ผู้ปกครองในการดูแล ป้องกันตนเองจากการเกิดโรค
ระบาด และแนวทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์การเกิดโรคติดต่อของเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(Covid-- 19)  โดยการสร้างเครือข่ายเพื่อ 
การประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองเด็ก 

 
  3) แนวทางพัฒนา  
   1. จัดท าโครงการ/กิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ด้าน เพื่อพัฒนาเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง 
   2.  นิเทศ ติดตามผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 
   3.  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนด้านทรัพยากรท่ี
จ าเป็น 
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   4.  โครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
   5.  โครงการจัดหาและผลิตส่ือประการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็ก โดยส่งเสริมให้ครูจัดหาส่ือ
การเรียนการสอน   
   6. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม : การเข้าถึงโอกาสทาง 
การศึกษาเด็กปฐมวัย 
   7.  การพัฒนา ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นให้พอเพียงกับจ านวนเด็ก  และจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้ส าหรับเด็ก 

8.  การส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพครูในด้านต่าง ๆ  
 

 8.2.2 การจัดการศึกษาระดับพื้นฐาน 
   มีการบริหารจัดการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา 
ครูผู้สอนมีจ านวนเพียงพอ และมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างเหมาะสม   

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
     1.  โร ง เรียนมี การก าหนดค่า เป้ าหมายตาม
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายใน 
และการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  
รวมท้ังการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการ  
     2. มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานท่ีชัดเจน และ
มอบหมายงานแก่บุคลากรตามความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ 
     3.  มีการ จัดบริการ ด้านสาธารณูปโภค และ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการ
บริหาร จัดการและการ จัดการ เรี ยนรู้ ไ ด้ ท่ั วถึ ง 
ครอบคลุมพื้นท่ีในโรงเรียน 
     4. มีการจัดท าโครงการท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
อย่างหลากหลาย ท้ังด้านวิชาการ งานอาชีพ ด้านกีฬา  
ด้านสุขภาพ  และด้านคุณธรรม จริยธรรม 
    5.  ผู้เรียนส่วนใหญ่มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ี
ดี และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
    6. ผู้เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษได้รับการส่งเสริม
ให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬาในระดับ
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
     7. จ านวนครูมีจ านวนครบช้ัน และครูส่วนใหญ่
สอนตรงตามวิชาเอก และความถนัด อีกท้ังครูและ

1.  การ จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่ อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเข้มแข็งทุกระดับ โดยเฉพาะ
ใน 4 กลุ่มสาระหลัก  
2. การส่งเสริมทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียน โดยจัดแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐานและใช้
งานได้สะดวก เช่น ห้องสมุดควรจัดมุมเพื่อการสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
3. การพัฒนาขีดความสามารถขงนักเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้  
4. การส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนให้นักเรียนได้
แสดงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง และท ากิจกรรม
สร้างสรรค์ร่วมกันมากขึ้น 
5. จัดให้มีการนิ เทศ  ติดตามการด าเนินงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
6. การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้ สวยงาม สะอาด และร่มรื่น  รวมท้ัง
การปรับปรุงห้องน้ า ห้องส้วมท่ีสะดวก สะอาด และ
ปลอดภัยส าหรับนักเรียนและบุคลากร 
7. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรส าหรับนักเรียน 
รวมท้ังการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ และ
ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ส าหรับนักเรียนหากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินในสถานการณ์การเกิดโรคระบาด  โควิด -19 
8. ส่งเสริมการจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหา
ส าหรับนักเรียนในช้ัน 
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จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยท่ีมีความต้องการในการ
พัฒนาตนเอง และมีความต้ังใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการ
สอน  แสวงหาวิธีการ สื่อ และเครื่องมือท่ีน่าสนใจมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ท่ี
เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
       8. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกฝ่ายได้มี
ส่วนร่วมในการบริหารและท างานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ  รวมท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
และส่งเสริม สนับสนุนในการพัฒนาครูและบุคลากรให้
มีความเช่ียวชาญตรงตามความต้องการ  ให้เป็นชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและ  
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
  3) แนวทางพัฒนา 
   1. การพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  
   2. จัดท าโครงการหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีเข้มแข็ง     
ทุกระดับ พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับช้ัน  โดยจัดกิจกรรมรักการอ่านและการเขียนค าพื้นฐาน   โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ  โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
   3. การพัฒนาระบบดูแลนักเรียน และการพัฒนานักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
และเด็กเรียนรวมอย่างจริงจังตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  และการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวมท่ี
เป็นระบบ  
   4. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกท่ีดี มีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็น
คุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมท้ังภูมิปัญญาไทย  ตามโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน  
   5. พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออก
อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  โดยจัดท ากิจกรรมในโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  โครงการส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬา 
   6. จัดให้มีการนิเทศ  ติดตามการด าเนินงานของบุคลากรท่ีชัดเจน และต่อเนื่อง เช่น  โครงการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  และโครงการพัฒนาครูและบุคลากร โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
   7. ส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยในช้ันเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนในระดับช้ัน   
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   8. การพัฒนาระบบ ICT  การใช้ส่ือ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  รวมถึงการส่งเสริมการผลิตส่ือการเรียนรู้เพื่อรองรับสถานการณ์โรค
ระบาด โควิด 19 
   9.  จัดท าโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  การจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น และสวยงาม รวมท้ังการระดมทรัพยากรในการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการตา่ง ๆ สนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 8.3 ความต้องการและการช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ   
 1. งบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุง พัฒนาระบบน้ าด่ืมสะอาดส าหรับนักเรียน  เนื่องจาก
โรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประปา และโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณท่ีจะด าเนินการ 
 2.  การสนับสนุนด้านส่ือ อุปกรณ์ประกอบการสอนวิทยาศาสตร์ และส่ือปฐมวัย 
 3.  การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนยังไม่มีห้องสมุดท่ีถาวรและเหมาะสมใน      
การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในโรงเรียน 
 4. การปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิทยาสาสตร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษา 
 5. การจัดหาตัวอย่างส่ือการเรียน การสอนเพื่อให้ครูน าไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ท่ีเกิดโรค
ระบาดต่าง ๆ  
 6. งบประมาณจัดซื้อเครื่องเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น และซ่อมแซมสนามเด็กเล่น 
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ส่วนท่ี 3 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

 

ท่ีมาของงบประมาณ : ค านวณจาก ข้อมูลนักเรียน  ณ 1 มิถุนายน  2565 
   
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   
  -  ระดับก่อนประถม  (1,700 X 21) 35,700 - 
  -  ระดับประถม   (1,900 X 52) 98,800 - 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (3,500 X 42) 147,000 - 
 รร.ขยายโอกาส มีนร. ต่ ากว่า 300 คน จัดสรรให้มัธยมหัวละ 1,000 /ปี 42,000 - 
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม  (430 X 21) 9,030 - 
  - ระดับประถมศึกษา  (480 X 52) 24,960 - 
  -  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   (880 X 42) 36,960 - 
3 งบอื่น ๆ  (อบต.หนองแวง)    
 - งบประมาณอาหารกลางวัน  (200 X 73 X 21) 306,600 - 
 - งบอาหารเสริมนม  (200 X 73 X 7) 102,200 - 
    
    

รวมงบประมาณทั้งหมด 803,250  
 การจัดสรรงบประมาณ :   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซม    

100,000 
  

 2. งบประมาณอาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม จาก อบต. 408,800  

 
3. ส่วนท่ีเหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. /
สมศ. / ความต้องการของ ร.ร.   294,450  

 4. น าแผนเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้ความเห็นชอบ /เผยแพร่ให้ครู/ชุมชนทราบ 
 5. ใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 6. ส้ินสุดโครงการ/ส้ินปีการศึกษา รายงานผลการปฏิบัติตามแผนฯ  
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    การจัดสรรงบประมาณในแต่ละกลุ่มงาน 
 

ระดับปฐมวัย (44,730) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (249,720) 
1. งานวิชาการ  50%  =  22,365  บาท 
2. งานบริหารทั่วไป 30%  =  13,419  บาท 
3. งานบุคลากร  10%  =  4,473  บาท 
4. งานแผนงานและงบประมาณ 10%   
    =  4,473  บาท 

1. งานวิชาการ  50%  =  124,860 บาท 
2. งานบริหารทั่วไป 30%  =  74,916 บาท 
3. งานบุคลากร  10% =  24,972 บาท 
4. งานแผนงานและงบประมาณ 10%   
    = 24,972 บาท 

  
 

โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2565 
1. สรุปงบหน้าโครงการ 

 
ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนอง  
มฐ.ที่ 

ชื่อโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก 

สนอง  
มฐ.ที่ 

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 
งบ

ประจ า 
แหล่งอื่น 

งบ
ประจ า 

แหล่ง
อื่น 

1 ส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก 
ทั้ง 4 ด้าน 

6,910 74,844 
1 

(1.1) 
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน   

20,000 - 

1 , 3 
(3.1 - 3.3) 

ส่งเสริมทักษะและ 
การเรียนรู้แบบมอนเตสเซอรี่ 

2,000 - 
1 , 2 

(1.1 / 2.3) 
ส่งเสริมความสามารถ 
ด้านวิชาการ   

35,000  

2 ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
500 - 

1 
(1.2) 

ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน   

15,000  

2  
(2.4) 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ 
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   

7,000 - 
1 

(1.2) 
ส่งเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน  

5,000  

2 ,   
(2.3, 3.1-4)  

พัฒนาบุคลากร โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   

1,482 - 
1 

(1.2) 
ป้องกัน เฝ้าระวังโรค
ไวรัสโคโรนา  
(COVID-19)  

10,000  

2 
(2.6) 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การบริหาร   

500 - 
1 

(1.2) 
ส่งเสริมความสามารถ 
ด้านกีฬา 

10,000  

2 (2.6) ประกันคุณภาพภายใน  
500 - 

2 
(2.1 / 2.2) 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหาร   

3,000  

3   
(3.2) 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 5,000 - 
2 

(2.1-2.2 /2.6) 
ประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา   

10,000  

3   
(3.2) 

เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนา
ทักษะงานอาชีพ 1,946 - 

2 , 3 
(2.4 /3.3 / 
3.4 /3.5) 

พัฒนาบุคลากร โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC)   

18,196  

3 
(3.3) 

ส่งเสริมการผลิต และจัดหาสื่อ   
2,982 - 

2, 3  
(2.5 /3.2) 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน   

19,588 
 

 

    3  (3.1) เสริมทักษะ 10,000  
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ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สนอง  
มฐ.ที่ 

ชื่อโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก 

สนอง  
มฐ.ที่ 

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 
งบ

ประจ า 
แหล่งอื่น 

งบ
ประจ า 

แหล่ง
อื่น 

กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

    3  (3.1) ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 20,980  
    3  (3.1) เศรษฐกิจพอเพียง และ

พัฒนาทักษะงานอาชีพ 4,000 - 

    3  (3.2) ห้องสมุดมีชีวิต  10,000  
  

  
3 

(3.2/3.3) 
ส่งเสริมการผลิต และ
จัดหาสื่อ   

21,196  

รวมงบประมาณ 29,820 74,844 รวมงบประมาณ 211,960  
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รายละเอียดโครงการ 
ระดับปฐมวัย 
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โครงการ          ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ด้าน     
แผนงาน งานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.4  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่  1    / กลยุทธ์ สพป.ขก.1   ข้อที่ 1,2    / สพฐ. ข้อที่ 1   
 

หลักการและเหตุผล    
    ในการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยจะต้องจัดประสบการณ์พัฒนาการท้ังส่ีด้าน คือ  ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ  
สังคม และสติปัญญาเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างหลากหลาย ส่ือและอุปกรณ์ตามมุมประสบการณ์เป็นส่ิงส าคัญใน
การส่งเสริมทักษะด้านอารมณ์และจิตใจผ่านส่ือหลากหลายตามมุมประสบการณ์ในห้องเรียน  มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม โดยจัดประสบการณ์ผ่าน 6  กิจกรรมหลัก ส่งเสริมให้เด็ก มีวินัย รับผิดชอบ รู้จักกฎ 
กติกา การอยู่ร่วมกับผู้อื่น  
การเป็นผู้น า ผู้ตาม การรอคอย 
วัตถุประสงค์   
1. เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม 
จิตใจ และสติปัญญา โดย
ผ่านส่ือและกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามมุม
ประสบการณ์ท้ังในและ
นอกห้องเรียน 
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีวินัย 
รับผิดชอบ รู้จักกฎ กติกา 
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

2.ด าเนินงานตามแผน  -  

- การวัดน้ าหนัก ส่วนสูง ก.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

- การจัดมุมประสบการณ์ 
(หนังสือเสริมประสบการณ์ /ส่ือท่ีเหมาะสมตามวัย) 

ก.ค. 65 1,000 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ  เช่น  
- กิจกรรมการฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การคิด การฟัง 
การพูดส่ือสาร 

ก.ค.65 
-  

เม.ย.66 

2,910 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 
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กิจกรรม 
 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

-  กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย     
- การฝึกทักษะด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ 
- การปั้นดินน้ ามัน  
- การเคล่ือนไหวอยู่กับท่ี  และการเคล่ือนไหวเคล่ือนท่ี   
การเล่นกลางแจ้ง   ฝึกให้เก็บส่ิงของให้เข้าท่ี   
- การแข่งขันกีฬา  เช่น  วิ่งเร็ว วิ่งผลัด วิ่งประกอบอุปกรณ์  
- การร้องเพลงและท าท่าทางตามจินตนาการ  
(กระดาษ และวัสดุ และอุปกรณ์เสริมทักษะต่าง ๆ )  
-บันทึกการรับอาหารกลางวัน (งบจากเทศบาลต าบลหนอง
แวง)   
(นักเรียน 14 คน วันละ 20 บาท จ านวน 198 วัน) 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

55,440* นางสะเกษ  สาดา 

-บันทึกการรับ อาหารเสริม(นม) (งบจากเทศบาลต าบล
หนองแวง)  
(นักเรียน 14 คน วันละ 7 บาท จ านวน 198 วัน) 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

19,404* นางสาวนัฏพร    วงบุรี 

-  การให้บริหารด้านการรักษาพยาบาล การให้ความรู้
เกี่ยวกับยาเสพติด และสุขอนามัย   
(ค่ายาและเวชภัณฑ์ 500 บาท) 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

500 นางสาวพรชนก ตรีพรม 

 - แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 
(ค่ายาสีฟัน /แปรงสีฟัน/แก้วน้ า/ผ้าเช็ดหน้า/แป้ง) 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

500 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

กิจกรรมวันส าคัญ ได้แก่ 
 - วันไหว้ครู  

มิ.ย.65  
500 

น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

  - วันพ่อ / วันแม ่  ส.ค.65, 
ธ.ค.65 

500 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

  - วันปีใหม่ / วันเด็ก ม.ค. 65 500 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

  -วันเข้าพรรษา และเข้าร่วมงานประเพณีของท้องถิ่น ก.ค.65  -  
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

  - กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์  “เด็กดี มีวินัย”  ได้แก่ 
  การฝึกพูดค าสุภาพ ขอโทษ  และขอบคุณ การฝึก
ระเบียบวินัย  การสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน  การกราบ 
การไหว้  การออมทรัพย์ / บันทึกความดี 

ก.ค.65 
-  

เม.ย.66 

500 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ พ.ย.63 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ 
 

วิธีการประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวแอน  สิทธิจันทร์) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เอกสารการประเมินพัฒนาการ 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
นักเรียน 
4. บันทึกการรับอาหารเสริม (นม) 
และอาหารกลางวัน 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
...........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 

 (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 
 

...........................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ   ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่  
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้       มาตรฐานท่ี 1  ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 – 1.4   
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1    / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่  1,2,3   / สพฐ. ข้อที่ 1,2    
หลักการและเหตุผล      
        สถานศึกษามีการจัดประสบการณ์ส่งเสริมด้านสติปัญญาสมวัยเรื่องการพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู่ ล าดับเหตุการณ์ แก้ปัญหา สามารถคิดรวบยอด คิดสร้างสรรค์ เกมการศึกษาท่ีเหมาะสม
กับวัย ส่งเสริมการท ากิจกรรมกลุ่มย่อย กลุ่มใหญ่และรายบุคคล มีทักษะและความรู้พื้นฐานสมวัย 
วัตถุประสงค์   
 
เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
คิดแก้ปัญหา 
คิดรวบยอด มีทักษะความรู้
พื้นฐานสมวัยมีความพ้อม
ศึกษาในช้ันต่อไป 

ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1.1 มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และ
แสดงงอออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง   
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะ 
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

2. ด าเนินงานตามแผน    

- การจัดกิจกรรมตามรูปแบบของมอนเตสซอรี      
- ค่ายวิชาการการสอนโดยใช้การสอนแบบมอนเตสซอรี่  

มิ.ย.65  -  
เม.ย.66 

2,000 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 
 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ 
 

วิธีการประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวแอน  สิทธิจันทร์) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 1. สังเกต  
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
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2. เอกสารการประเมินพัฒนาการ 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
นักเรียน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

    (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 
 

...........................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ         ปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย    
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์   
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3     
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 2  / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่ 3   / สพฐ. ข้อที่  4 
 
หลักการและเหตุผล    
      จากพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีได้ก าหนดให้โรงเรียนจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย และโรงเรียน  
ได้ใช้หลักสูตรสถานศึกษามาเมื่อปีการศึกษา 2547 โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให้
สอดคล้องกับการประเมินการใช้หลักสูตร 2560 คณะครูในระดับปฐมวัยเห็นสมควรพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และเหมาะสมในการจัดประสบการณ์แก่นักเรียนระดับปฐมวัยต่อไป 
วัตถุประสงค์  
เพื่อปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาระดับปฐมวัย
ให้สามารถพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย
ของโรงเรียนให้มี
มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น 

 

ตัวชีวั้ด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 
ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

2. ด าเนินงานตามแผน  -  

- ร่วมกันพิจารณา และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
และเหมาะสมตามโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  
ร่วมกับฝ่ายวิชาการ 

พ.ค. – ก.ค. .65 500 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ เม.ย.66 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ เม.ย.66 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ 
 

วิธีการประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวแอน  สิทธิจันทร์ ) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 1. สังเกต  
...........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
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2. หลักสูตรปฐมวัย  
3. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 
 

...........................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ         พัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    
แผนงาน การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสะเกษ  สาดา 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.3    มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1-3.4   
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 2  / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่ 3   / สพฐ. ข้อที่  4 
 
หลักการและเหตุผล    
      การพัฒนาศักยภาพครูถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ ดังนั้นการท่ีจะ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ครูต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สามารถจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้นครูต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปล่ียน นิเทศ ติดตามการจัดประสบการณ์ของครู
อย่างสม่ าเสมอ  

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 เพื่อให้ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผล
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางสะเกษ  สาดา 

2.ด าเนินงานตามแผน  -  

1. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง ได้แก ่
  - อบรม ศึกษาดูงาน ตามโครงการท่ีหน่วยงาน
การศึกษาจัด 
  - ศึกษาความรู้ตนเองจากเอกสารทางวิชาการ ห้องสมุด 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

1,482 นางสะเกษ  สาดา 

  - สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  มิ.ย.65 - นางสะเกษ  สาดา 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  - จัดท าบันทึกการอบรม -  
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง   - จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ - 

  - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล - 

  - จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม 

- 

  - จัดท าบันทึกการเจริญเติบโตของเด็ก - 

  - จัดท าแบบประเมินพัฒนาการ  - 

  - จัดท ารายงานผลการประเมินพัฒนาการของเด็กแก่ 
ผู้ปกครอง 

- 

  - น าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ - 

  - จัดท าวิจัยในช้ันเรียน อย่างน้อยปีการศึกษาละ  1  
เรื่อง 

- 

  - จัดท าแฟ้มสะสมงาน - 

  - จัดท าบันทึกข้อตกลงในช้ันเรียน - 

  - จัดมุมประสบการณ์ท้ังในและนอกช้ันเรียน - 

2. การนิเทศภายใน การก ากับติดตามการจัด
ประสบการณ์ของครู  และกระบวนการ PLC   
  - วิธีการประเมินผลพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
  - การน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

- นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นางสะเกษ  สาดา 
นางปราณี  เวียงยศ   

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ก.ย.65- มี.ค.65 - นางสะเกษ  สาดา 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ ก.ย.65- มี.ค.65 - นางสะเกษ  สาดา 

 
 

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ 

 
วิธีการประเมินผล 

 
.....................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสะเกษ  สาดา) 

1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เอกสารการประเมินพัฒนาการ 
3. บันทึกการนิเทศภายในและ
กระบวนการ PLC 
4.แผนการจัดประสบการณ์นักเรียน 
5.รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
6. รายงานการอบรม 

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

 
.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
 (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 

 
.........................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
7. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
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โครงการ   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์ , นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 4,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่  1,2    / สพฐ. ข้อที่  1,2 
 
หลักการและเหตุผล    
    การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยและสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน สถานศึกษาต้องให้ผู้เรียนได้ศึกษาจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงมีทักษะความเข้าใจ  สถานศึกษาจึงต้องจัดหาแหล่งเรียนรู้ให้
ผู้เรียนได้พัฒนาตามสภาพจริง สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน    
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อม 
เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
เกิดความปลอดภัย และมี
จ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

2.ด าเนินงานตามแผน    

- ส ารวจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มิ.ย. 65 - นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
(ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และบริเวณอาคารอนุบาล) 

มิ.ย. 65  -  
เม.ย.66 

7,000 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

- จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ และส่ืออินเทอร์เน็ต 

มิ.ย. 65  -  
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

- จัดกิจกรรมเล่านิทานจากหนังสือในห้องสมุด มิ.ย. 65  -  
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ 

 
วิธีการประเมินผล 

 
.................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวแอน  สิทธิจันทร์ ) 

1. แบบส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้ 
2. รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
3. รายงานการผลิต /การใช้ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ 
4. รายงานการจัดกิจกรรม 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 

 
.......................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร   
แผนงาน การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์ /นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง  / นางสะเกษ  สาดา 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.6  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 2 , 5  / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่ 5    / สพฐ. ข้อที่  4 
 
หลักการและเหตุผล    
     ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
องค์กร ประกอบด้วย  2  ด้าน คือ ระบบในการท างานและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  การพัฒนาคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพในการท างาน รวมถึงความรู้ในด้านต่าง ๆ ของบุคลากรจะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อน ามาปรับใช้
ในการท างานให้ดียิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค ์  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ปฎิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี 
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางสะเกษ  สาดา 
2. ด าเนินงานตามแผน    

- กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พ.ค. 65 – 
มี.ค.  66 

- นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นางสะเกษ  สาดา 
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง 
น.ส.แอน  สิทธิจันทร์  

- กิจกรรมการระดมทรัพยากร - 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และการท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

ส.ค.  65 - 

- กิจกรรมเปิดประตูสถานศึกษา 
(กระดาษ และวัสดุ อุปกรณ์ในการท ากิจกรรม) 

เม.ย. 65 500 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นางนวลมะณี  ปรุงฆ้อง   

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
 

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ 

 
วิธีการประเมินผล 

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

  (นางสาวแอน  สิทธิจันทร์) 
1. คู่มือการปฏิบัติงานประจ าปี 1.สังเกต  
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2562 
2. รายงานการประเมินกิจกรรม 
3. บันทึกข้อตกลงผู้ปกครองปฐมวัย 
4. บัญชีการรับบริจาค และ 
การระดมทรัพยากร 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์   
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี  3  ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2   
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 2,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่  5    / สพฐ. ข้อที่  4 
 
หลักการและเหตุผล    
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด  6  มาตรา  48  ก าหนดให้ มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ 
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากส านักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 เพื่อให้สถานศึกษามีการจัด
องค์กร โครงสร้าง ระบบ  
การบริหารงาน และพัฒนา
องค์กรอย่างเป็นระบบ เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
มีส่วนร่วม 

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

2. ด าเนินงานตามแผน    

- จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาและก าหนด 
ค่าเป้าหมาย 

ก.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางปราณี  เวียงยศ 

- จัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 
- จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 

พ.ค. – ส.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางปราณี  เวียงยศ 

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ระดับปฐมวัย 
(กระดาษ / แฟ้มใส่เอกสาร /หมึกพิมพ์) 

พ.ค. – ต.ค. 65 500 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางปราณี  เวียงยศ 

- ประชุมวางแผน ทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามแผนฯ/โครงการ 

มี.ค. – เม.ย.66 - นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 

- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(SAR) 

เม.ย.66 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางปราณี  เวียงยศ 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65, 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

 
 

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ 

 
วิธีการประเมินผล 

 
.................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางสาวแอน  สิทธิจันทร์) 

1. มาตรฐานการปฎิบัติงาน 
2. ก าหนดค่าเป้าหมายฯ 
3. ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
4. รายงานการประเมินกิจกรรม 
5. แผนปฎิบัติราชการประจ าปี 
6. รายงานการประชุม 
7. รายงานผลกาประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี (SAR) 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ    
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 

 
..................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์  / นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 4,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ข้อที่  2,3  / สพฐ. ข้อท่ี  1,2   
 
หลักการและเหตุผล    
     การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดย
ผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 
     การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาอย่างแท้จริง  ท้ังยังเป็น 
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่า
เป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพู นและ
ส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ป ร ะ สบ ก า ร ณ์ ต ร ง  มี ค ว า ม
กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

2. ด าเนินงานตามแผน  -  

ก าหนดสถานท่ี วันเวลา และความจ าเป็นในการไป 
ทัศนศึกษา และงบประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางวิธีการและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 

 
พ.ค. 65 - 
มี.ค.65 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นางรัตนา  สมบัติโพธ์ิ 

- ประชุมนักเรียนเพื่อช้ีแจงระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
และรับหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

- น านักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษาตามท่ีก าหนด  5,000 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
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กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

(ค่าพาหนะ /ค่าอาหาร เบี้ยเล้ียงนักเรียน/ค่าเข้าชม) 

3. การประเมนิผลกิจกรรม/โครงการ - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

.................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวแอน  สิทธิจันทร์) 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 
2. บันทึกการขออนุญาตตาม
ระเบียบของกระทรวง 
3. รายงานการจัดกิจกรรม 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

38 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล                                 

โครงการ   เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทักษะงานอาชีพ  
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์/ นางสาวนัฏพร    วงบุรี 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 4,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ข้อที่  2,3  / สพฐ. ข้อที่  1,2  
  
หลักการและเหตุผล    

ทักษะอาชีพ เป็นทักษะท่ีมนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องมีและต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อช่วยให้ตนเองมี
ความสุข  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และประสบความส าเร็จ   ดังนั้นจึงท าให้สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรและรายวิชาในโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตของตนเอง อันจะน าไปสู่การ
บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร คือเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

โรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงมีแนวคิดท่ีจะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  โดยมีการวางแผนการก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมและปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามหลักการที่ถูกต้อง  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 25654 

 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ประสบการณ์ในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

2. ด าเนินงานตามแผน  -  

- กิจกรรมการสร้างวินัยเกี่ยวกับการประหยัด และ
ความพอเพียง  การคัดแยกขยะ 

 
ก.ค.65 

-  
เม.ย.66 

500 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์
นางสาวนัฏพร  วงบุรี 

- กิจกรรมการเข้าแถวรับบริการต่าง ๆ  - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

-  การจัดกิจกรรมเสริม  เช่น  การปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ ปลูกผักสวนครัว (ค่าวัสดุ อุปกรณ์) 
 

1,446 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- บูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การจัดการเรียนรู้ / การถอดบทเรียน 

  น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทักษะอาชีพ - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

- จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

- จัดท าแบบประเมินพัฒนาการ - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
.................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวแอน  สิทธิจันทร์) 
1. แบบบันทึกกิจกรรม 
2. บันทึกการออมทรัพย์ 
3. แบบบันทกึการฝากธนาคารขยะ 
4. รายงานการจัดกิจกรรม 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกีย่วข้อง 

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

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ   ส่งเสริมการผลิต และจัดหาส่ือ  
แผนงาน การบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวแอน  สิทธิจันทร์/ นายธเนศร ์ อุ่นสิม  
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 4,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ข้อที่  2,3  / สพฐ. ข้อที่  1,2   
 
หลักการและเหตุผล    
     ส่ือการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่ง ในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลางหรือ
พาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางท่ีใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือส่ิงบอกกล่าว (Information)ของผู้ส่งสาร
หรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี ส่ือการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากส่ือพื้นฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันส่ือมีหลายประเภท หลาย
รูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของส่ือแต่ละประเภทท่ีมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของมันเอง ส่ือการเรียนการสอนท่ีถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือส่ือประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ซึ่งการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Assisted Instruction : CAI) หรือส่ือประสมท่ีเรียกว่า มัลติมิเดีย (Multi Media) เป็นต้น  ส่ือ
การเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่ือท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย และ
อยู่ในสภาพท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ดังนั้น  โรงเรียนจึงจัดท า
โครงการส่งเสริมการผลิตส่ือ และจัดหาส่ือ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิด
ทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
และจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสม
กับเด็ก   

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นายธเนศร์  อุ่นสิม 
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2. ด าเนินงานตามแผน  -  

- ส ารวจความต้องการ และความจ าเป็นในการใช้ส่ือ 
และงบประมาณ 

 
พ.ค. 65 - 
มี.ค.65 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นายธเนศร์  อุ่นสิม 

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดซื้อส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 2,982 น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นายธเนศร์  อุ่นสิม 

- นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
- รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
- รายงานการผลิตส่ือ 

- นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นายธเนศร์  อุ่นสิม 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ ต.ค. 65 - 
มี.ค.65 

- น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นายธเนศร์  อุ่นสิม 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - น.ส.แอน  สิทธิจันทร์ 
นายธเนศร์  อุ่นสิม 

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
.................................ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวแอน  สิทธิจันทร์) 
1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. รายงานการผลิตส่ือ 
3. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้
าห

มา
ย 

 
ปี 

25
65

 

แนวทางการพฒันา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม - โครงการส่งเสริมพัฒนาการของ
เด็กท้ัง 4 ด้าน 
- ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู ้
แบบมอนเตสซอรี่ 

๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอออก
ทางอารมณ์ได้ 

ยอดเย่ียม 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม 

ยอดเย่ียม 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน
และแสวงหาความรู้ได้ 

ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม - โครงการปรับปรุงหลักสูตร
ปฐมวัย 
- โครงการพัฒนาบุคลากร โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC)   
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
- โครงการประกันคุณภาพภายใน 
- โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน 
การบริหาร   

๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับ
บริบทขอองท้องถิ่น 

ยอดเย่ียม 

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเย่ียม 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเย่ียม 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และ
เพียงพอ 

ยอดเย่ียม 

๒.๕  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเย่ียม 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเย่ียม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม  

- โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ
พัฒนาทักษะงานอาชีพ 
- โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- โครงการส่งเสริมการผลิต และ
จัดหาส่ือ   

๓.๑  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเย่ียม 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ยอดเย่ียม 

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 

ยอดเย่ียม 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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รายละเอียดโครงการ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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2. รายละเอียดโครงการ 
 
โครงการ        ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางปราณี  เวียงยศ, นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์, นางสาววิลาสินี มุลตรี 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.1   
สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่  2 / ตัวชี้วัด  16 ,17 , 19 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1,3 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญญหา 

ผลจากประเมินของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบสองและ
รอบสามของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้าอยู่ในระดับพอใช้ 
ซึ่ง สมศ.ได้เสนอแนะไว้ให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และโดยเฉพาะ         
ผลการประเมินระดับชาติในระดับช้ัน ป.3 ป.6 และ ม.3 ใน 2 – 3 ปีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลสัมฤทธิ์ทาง      
การเรียนต่ ากว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศในหลายวิชา   

ดังนั้น ภารกิจส าคัญของสถานศึกษาท่ีจะต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรมตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงต้องด าเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตร มีทักษะ การคิด 
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) และมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก  ซึ่งทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท า
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านวิชาการแก่นักเรียน  โดย
ส่งเสริมให้ครูน ากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนให้สูงข้ึน และให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตาม
หลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2. พัฒนาผู้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สอดคล้องกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การ
ส่ือสารและการคิดค านวณ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น  
และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 กรกฎาคม 2565 – 10 เมษายน 2566 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงานเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 

พ.ค. 65 - นางปราณี  เวียงยศ 

2. ด าเนินงานตามแผน  -  
- วิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศเกี่ยวกับผลการทดสอบ
ของนักเรียนเปรียบเทียบในแต่ละปี 

พ.ค. 65 - นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

- จัดท าเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียน
รายบุคคลทุกระดับช้ัน 

ส.ค. – ก.ย.
65 

500 นางปราณี  เวียงยศ 
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าวิชา 

- กิจกรรมการจัดท าเอกสาร ส่ือ เครื่องมือ และการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์ของการเกิดโรคระบาดโควิด-19  

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

10,000 นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 
นางสาววิลาสินี มุลตรี 

- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
- กิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียน  
- กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด  500 นางปราณี  เวียงยศ 

- กิจกรรม “PISA  พาเขียนสนุก”  500 น.ส.นัฎพร  วงบุร ี
- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียน 500 น.ส.นัฎพร  วงบุร ี
- กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  การใช้ 
โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Zoom /  google meet 

2,500 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

- English for use   1,000 
- จัดท าคู่มือ Test blue print และรวบรวมคลัง
ข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 
- จัดท า รวบรวมคลังส่ือ นวัตกรรมท้ัง online, 
offline ส าหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน 

ส.ค. – ก.ย.
65 

2,000 นางปราณี  เวียงยศ 
ครูประจ าช้ัน 
ครูประจ าวิชา 

- จัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับ 
การทดสอบ N.T.  และ O-NET 

ก.ย. – มี.ค.
65 

1,500 นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาววิลาสินี มุลตรี 

- ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning  

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

- นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

- สร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวชี้วัดในการทดสอบระดับชาติ (N.T) 
และ O-NET 

พ.ค. – ก.ค.
65 

1,000 นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาววิลาสินี มุลตรี 
นางสาววิลาสินี มุลตรี 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- นางปราณี  เวียงยศ 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นางปราณี  เวียงยศ 
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
 

 
1. แผนยกระดับผลสัมฤทฺธิ์  
ทางการเรียน  
2. แบบเก็บข้อมูลนักเรียน 
3. แบบวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
4. แบบประเมินโครงงาน 
5. รายงานการจัดกิจกรรม PISA  
พาสนุก 
6. รายงานการจัดกิจกรรมลด
เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
7. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
.........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางปราณี  เวียงยศ) 
 
..........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 
..............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ        ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ   
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาววิลาสินี  มุลตรี, นางปราณี  เวียงยศ, นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.1   และมาตรฐานท่ี  2 ตัวชี้วัดท่ี 2.3 
สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่  2 / ตัวชี้วัด  16 ,17 , 19 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1,3 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญญหา 

การด าเนินงานของโรงเรียนท่ีผ่านมา ได้ด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านการอ่าน การเขียน  ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ รวมท้ังส่งเสริมให้
นักเรียนมีคุณภาพทางด้านวิชาการตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนท่ีได้ก าหนดไว้ คือ มีความสามารถด้านวิชาการ 
จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน   
การเขียน และทักษะการคิดให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
อย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูน า
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ 
Active Learning มาใช้ใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรม 
การพัฒนาทักษะ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ , 
กิจกรรม PISA  พาสนุก  กิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
3)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการส่ือสาร 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและ
จัดการ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 
 

ดีเลิศ 

 
 

ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค.65 - นางสาววิลาสินี  มุลตรี 
2. ด าเนินงานตามแผน    
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- กิจกรรมส่งเสริมทักษะคณิตศาสตร์   5,000 นางปราณี  เวียงยศ 
- การจัดกิจกรรมเสียงตามสาย 5,000 นางสาววิลาสินี  มุลตรี 
- กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม 
ส่ือ เทคโนโลยี และการดูแลรักษา ซ่อมแซม 

10,000 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

- ส่งเสริมให้ครูน ากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
แบบ Active Learning มาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนรู ้ 

- นางสาววิลาสินี  มุลตรี 

- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ  
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

15,000 นางสาววิลาสินี  มุลตรี 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

- นางสาววิลาสินี  มุลตรี 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นางสาววิลาสินี  มุลตรี 

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการ

ประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาววิลาสินี  มุลตรี) 

1. แบบบันทึกรักการอ่าน 
2. แบบบันทึกการจัดเสียงตามสาย 
3. บันทึกการผลิตส่ือคณิตคิดเร็ว  
4. รายงานการจัดกิจกรรม 
กิจกรรมการสอนโดยใช้โครงงาน (PBL)  / STEM 
/ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  /  
5. แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning  
6. รายงานการน านักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ด้านวิชาการ  
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
7. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
...................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 
...................................   ผูอ้นุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ        ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน   
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสะเกษ  สาดา, นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ, นางสาวนัฎพร  วงบุร ี
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.2    
สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่  1-2  ยุทธศาสตร์ที่ 5  กลยุทธ์ท่ี  1 

/ ตัวชี้วัด  2 , 5 ,42 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1, 4 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญญหา 

ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมจนกลายเป็นปัญหาของชาติ
บ้านเมือง และกลายเป็นปัญหาของสังคม นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัญหาทางด้านสังคมดังกล่าว 
เป็นส่วนหนึ่งท่ีถูกมองว่าเกิดความล้มเหลวด้านการจัดการศึกษา ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนใน
โรงเรียนจึงเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาท่ีจะต้องด าเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความ
สามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 

 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางสะเกษ  สาดา 
2. ด าเนินงานตามแผน    
การด าเนินงานและภารกิตามหลักการของ
กิจกรรม ดังนี ้
- กิจกรรมโรงเรียนดีศรีต าบล 

 
มิ.ย.65 

-  

 
- 

 
นางสะเกษ  สาดา 
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กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมในวันส าคัญทางพุทธศาสนา เข่น  
- วันวิสาขบูชา /วันเข้าพรรษา / กิจกรรมตาม
ประเพณีของชุมชน 

เม.ย.66  
1,000 

 
นางสะเกษ  สาดา 
นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

กิจกรรมวันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 
- วันปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง / 
มอบทุนการศึกษา 
- เลือกต้ังสภานักเรียน และ วันไหว้ครู  
- วันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด 
- วันแม่แห่งชาติ  
- วันพ่อแห่งชาติ  
- วันปใีหม่และวันเด็กแห่งชาติ    
- วันปัจฉิมนิเทศ และ กิจกรรม Open House 

 
 
 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 
5,000 

 
นางสะเกษ  สาดา 
นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
นางสะเกษ  สาดา 
นางสาวนัฎพร  วงบุร ี
นางสะเกษ  สาดา 
นางสะเกษ  สาดา 
นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

- กิจกรรมอบรมธรรมะทุกวันศุกร ์
- กิจกรรมอบรม นั่งสมาธิ ก่อนเข้าเรียนช่วงบ่าย 
- กิจกรรมโตไปไม่โกง และบันทึกความดี 
- กิจกรรมอบรมหน้าเสาธง 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
นางสะเกษ  สาดา 
 
 

- กิจกรรมอบรมค่ายพุทธธรรม มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

- นางสะเกษ  สาดา 

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ธ.ค. 65   
- ม.ค.65 

9,000 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน  
- สภานักเรียน  
- ระบบดูแลนักเรียน 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

 
- 

 
นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- นางสะเกษ  สาดา 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นางสะเกษ  สาดา 

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสะเกษ  สาดา) 

1. แบบบันทึกกิจกรรมวันส าคัญ 
2. แบบประเมินกิจกรรมการเข้า
ค่ายพุทธธรรม 
3. แบบบันทึกการกิจกรรมชุมนุม 
4. รายงานการจัดกิจกรรม 
5. เครื่องมือประเมินความพึง

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

 
...................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 
...................................   ผูอ้นุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
6. สมุดบันทึกความดี 
7. แฟ้มข้อมูลระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
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โครงการ        ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน 
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรชนก ตรีพรม, นายวสันต์ พันฤทธิ์, นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน  2565 – 10 เมษายน  2565 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.2    
สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่  2 / ตัวชี้วัด  6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญญหา 

สุขภาพเป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพื้นฐานส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสุขภาพอนามัยนั้น จะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดต้ังแต่วัยเด็ก ดังนั้น 
โรงเรียนซึ่งเห็นความส าคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด  จึงร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกันส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายท่ีดีและมีสุนทรียภาพด้านจิตใจ 
ห่างไกลจากยาเสพติดและปัญหาท่ีเกิดจากการใช้ส่ือสังคมโซเชียลต่าง ๆ 

 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน  2565 – 10 เมษายน  2565 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางสาวพรชนก ตรีพรม 
2. ด าเนินงานตามแผน    
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
(ค่ายาและเวชภัณฑ์ /ค่ายาสีฟัน /อื่น ๆ) 

มิ.ย.65  - 
เม.ย.66 

3,000 นางสาวพรชนก ตรีพรม 

กิจกรรมโรงเรียนสีขาว มิ.ย.65  - 
เม.ย.66 

2,000 นายสิทธิบดินทร์ บุญสัญ/ 
นายวสันต์ พันฤทธิ์ 

อาหารเสริม (นม) (งบฯ จากอบต.) 
(จ านวน 61 คน วันละ 7 บาท จ านวน 198 วัน) 

มิ.ย.65  - 
เม.ย.66 

84,546** นางสาวนัฏพร วงบุร ี

อาหารกลางวัน  (งบฯ จากอบต.) 
(จ านวน 61 คน วันละ 20 บาท จ านวน 198 วัน) 

มิ.ย.65  - 
เม.ย.66 

241,560** นางสะเกษ  สาดา 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ เม.ย. 65 - นางสาวพรชนก ตรีพรม 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ เม.ย. 65 - นางสาวพรชนก ตรีพรม 
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพรชนก ตรีพรม) 

1. บันทึกการให้บริการอารกลาง
วัน และอาหารเสริม (นม) 
2. แบบบันทึกการให้บริหาร 
ห้องพยาบาล 
3. รายงานการจัดกิจกรรม
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด 
4. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
...................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 
...................................   ผูอ้นุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ        ป้องกัน เฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นายธเนศร์  อุ่นสิม, นางสาวพรชนก ตรีพรม, นายวิสันต์ พันฤทธิ์ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน  2565 – 10 เมษายน  2565 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.2    
สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่  2 / ตัวชี้วัด  6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญญหา 

ตามพระราชก าหนดฉุกเฉิน ฉบับท่ี 3 ค าส่ังศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19) ท่ี 4/2565 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระ
ราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
โดยให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
มาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด เนื่องด้วยสถานการณ์การเกิดและระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) พบว่ามีรายงานการระบาดของโรคดังกล่าวเป็นวงกว้างในพื้นท่ีหลายจังหวัด อีกท้ังมีรายงาน       
การเสียชีวิตของผู้ติดเช้ือ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ีโรงเรียน  โรงเรียนจึงเห็นชอบ
มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อด าเนินการป้องกันโรค
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เมื่อโรงเรียนกลับมาเปิดสอนตามปกติ ซึ่งการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จ าเป็นต้องมีการด าเนินการให้ความรู้ ค าแนะน า 
การดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเองให้กับนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงมีหน้าท่ี
รับผิดชอบดูแลนักเรียนจึงต้องมีมาตรการแก้ไขสถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้ทันต่อ
เหตุการณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดในวงกว้าง  

ดังนั้นโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงได้จัดท าโครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) 
เพื่อควบคุมเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ต้ังรับการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
 

 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. เพื่อให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการตรวจคัดกรองโรค และ
มีวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ร้อยละ 100 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 
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วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน  2565 – 10 เมษายน  2565 

 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นายธเนศร์  อุ่นสิม 
2. ด าเนินงานตามแผน  -  
กิจกรรมการจัดซื้อหน้าวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่ 
เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ  กากอนามัย 
แอลกอฮอล์ อ่างล้างมือ และสบู่เหลวล้างมือ 

มิ.ย. 65 10,000 นายธเนศร์  อุ่นสิม 
นางสาวพรชนก ตรีพรม 

กิจกรรมคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวงัป้องกนั
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

มิ.ย. 65 -  
เม.ย. 65 

- นายธเนศร์  อุ่นสิม 
นางสาวพรชนก ตรีพรม 
นายวิสันต์ พันฤทธิ์ 
คณะครู 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย. 65, 
เม.ย. 65 

- นายธเนศร์  อุ่นสิม 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นายธเนศร์  อุ่นสิม 

 
 
 
 
 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นายธเนศร์  อุ่นสิม) 

1. บันทึกการตรวจคัดกรอง 
2. แบบบันทึกการให้บริหาร 
ห้องพยาบาล 
3. รายงานผลการเจ็บป่วยของ
นักเรียนทุกสัปดาห์ 
4. รายงานการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
5. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
...................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 
...................................   ผูอ้นุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ        ส่งเสริมความสามารถด้านกีฬา 
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 1 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี 1.2    
สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1  กลยุทธ์ที่  2 / ตัวชี้วัด  6 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญญหา 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ได้มุ่งเน้นโดยยึด “คน” 
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มุ่งสู่สังคมท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพ มีชีวิตท่ีดี มีระเบียบวินัย 
และมีสุขภาพดีและแผนพัฒนาท่ีก าหนดไว้ ท้ังนี้ ก็มุ่งเน้นในการใช้กีฬาพัฒนาคนเพื่อให้เป็นก าลังส าคัญใน    
การพัฒนาชาติต่อไป   

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา จนน าไปสู่
ความเป็นเลิศด้านกีฬา และส่งเสริมและสนับสนุนเด็กนักเรียนให้เล่นกีฬาและออกก าลังกาย รวมท้ังยังสร้าง
นักกีฬาไปแข่งขันในระดับต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 และมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกาย 
สมบูรณ์ แข็งแรง และมีสุขภาพจิตท่ีดี 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยา
เสพติดและอบายมุข   
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษด้านกีฬาได้รับการ
พัฒนาและเข้าแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

4)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 
 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
2. ด าเนินงานตามแผน  -  
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การจัดซื้อ – จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการจัด
กิจกรรมด้านกีฬา และกรีฑา 

ก.ค.65 
-  

เม.ย.66 

2,000 นายวสันต์  พันฤทธิ์ 

กิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายหลังเลิกเรียน  นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ / ชุมนุมกีฬา  นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางกีฬาต้านยาเสพติด / 
และการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 
- กีฬาภายใน 
- กีฬากลุ่ม 
- กีฬา สพฐ.  

ก.ค.65 
-  

เม.ย.66 

8,000 นายวสันต์  พันฤทธิ์ 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65, เม.ย.66 - นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65, เม.ย.66 - นายวสันต์  พันฤทธิ์ 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นายวสันต์  พันฤทธิ์) 

1. บันทึกการออกก าลังกาย 
2. แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 
3. รายงานโครงการ 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
...................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 
...................................   ผูอ้นุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร   
แผนงาน การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางสะเกษ  สาดา, นางกาญจนากร ภักดีปัญญา, นางปราณี เวียงยศ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 1 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2   ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 – 2.2  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 2 ,3,4   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่  5    / สพฐ. ข้อที่  4 
 
หลักการและเหตุผล    
     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ก าหนดให้สถานศึกษาบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
( School Based Management ) โดยมีหลักการส าคัญ คือ (1) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) (2) 
หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) (3) หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้
ประชาชน (Return Power to People) (4) หลักการบริหารตนเอง (Self - Managing) และ (5) หลักการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance)  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการขึ้น 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประสิทธิผล โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเย่ียม ยอดเย่ียม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มิ.ย. 65 - นางสะเกษ สาดา 

2. ด าเนินงานตามแผน    

 - กิจกรรมส่งเสริมบทบาท และการพัฒนาของผู้บริหาร
สถานศึกษา (ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน) 

ก.ค. 65 
-  

เม.ย. 65 

 
 

3,000 

นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 

- กิจกรรมส่งเสริมการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 

- ส่งเสริมบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

- กิจกรรมการระดมทรัพยากร นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา 

- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และการท าบันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

ส.ค. 65  - นางสะเกษ  สาดา 
นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา 

- กิจกรรมเปิดประตูสถานศึกษา (Open House) 
(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี รวม 500 บาท) 

มี.ค. 66 - นางปราณี เวียงยศ 
นางกาญจนากร  ภักดีปัญญา 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ เม.ย. 65 - นางสะเกษ สาดา 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นางสะเกษ สาดา 
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ 

 
วิธีการประเมินผล 

 
................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสะเกษ สาดา) 

1. คู่มือการปฏิบัติงานประจ าปี 
2565 
2. รายงานการประเมินกิจกรรม 
3. บันทึกการนิเทศ 
4. รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา 
5. บัญชีการรับบริจาค และการ
ระดมทรัพยากร 
6. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 

 
..................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์, นางปราณี เวียงยศ, นางสาววิลาสินี มุลตรี 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี  2  ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1 3 2.2 / 2.6   
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 2,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่  5    / สพฐ. ข้อที่  4 
 
หลักการและเหตุผล    
    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด  6  มาตรา  48  ก าหนดให้มีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริการจัดการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด เพื่อรองรับการประเมินภายนอกจากส านักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อใหส้ถานศึกษามี 
การประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.1  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ี
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ยอดเย่ียม 

2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

2. ด าเนินงานตามแผน   นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

- กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มิ.ย. – ก.ย. 65 1,000 นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

- จัดท ามาตรฐานของสถานศึกษาและก าหนด 
ค่าเป้าหมาย 

ก.ค. 65  
 

1,000 

นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

- จัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปี 
- จัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการ 

ก.ค. 65 นางปราณี  เวียงยศ 
นางวิลาสินี มุลตรี 

- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ  มิ.ย. – ต.ค. 65 นางปราณี  เวียงยศ 
- ประชุมวางแผน ทบทวนประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ย. 65, 

เม.ย. 65 
- นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ตามแผนฯ/โครงการ 
- รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(SAR) 

มี.ค. 66 500 นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

- กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ ก.ค. 65 –  
มี.ค. 66 

500 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

- จัดท าสารสนเทศของสถานศึกษา 500 นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 
นายวราวุฒิ  บุษราคัม - กิจกรรมพัฒนางานธรุการ/สารบรรณ  3,000 

- กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 500 นางรัตนา สมบัติโพธิ์ 

- กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมภายใน - นายธเนศร์ อิ่มสิม 

- กิจกรรมนิเทศภายในสถานศึกษา 1,000 นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 

- กิจกรรมพัฒนาระบบประกนัคุณภาพภายใน  - นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

- เตรียมข้อมูลรับการประเมินคุณภาพภายใน และ
ภายนอก 

2,000 นางปราณี  เวียงยศ 
นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์ 

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ 
 

วิธีการประเมินผล 
 

.................................ผู้เสนอโครงการ      
(นางสาวนุจรีย์ สุคนธวารีย์) 

1. มาตรฐานการปฎิบัติงาน 
2. ก าหนดค่าเป้าหมายฯ 
3. ค ารับรองปฏิบัติราชการ 
4. แบบบันทึกการนิเทศ 
5. แผนปฎิบติัราชการประจ าปี 
6. รายงานการประชุม 
7. รายงานผลกาประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี (SAR) 
8. แบบบันทึกการติดตามงานการเงิน 
9. หลักสูตรสถานศึกษา 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ         พัฒนาศักยภาพครูโดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    
แผนงาน การบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ นางกาญจนากร ภักดีปัญญา, นางปราณี เวียงยศ   
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2  ตัวบ่งช้ีท่ี 2.4    มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3-3.5 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1,3,4    / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่  4    / สพฐ. ข้อที่  3 
 
หลักการและเหตุผล    
      การพัฒนาศักยภาพครูถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ ดังนั้ นการท่ีจะ
ประสบการณ์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ครูต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
สามารถจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้เด็กได้รับการพัฒนาให้สมบูรณ์ท้ังร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข ดังนั้นครูต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการแลกเปล่ียน นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของ
ครูอย่างสม่ าเสมอ  

 
 
 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 เพื่อให้ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 
 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน า
ผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางกาญจนกร ภักดีปัญญา 

2.ด าเนินงานตามแผน  -  

1. ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาตนเอง ได้แก ่
  - อบรม ศึกษาดูงาน ตามโครงการท่ีหน่วยงาน
การศึกษาจัด 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

18,196 นางกาญจนกร ภักดีปัญญา 

  - ศึกษาความรู้ตนเองจากเอกสารทางวิชาการ ห้องสมุด 
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กิจกรรม 
 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

  - สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  มิ.ย. 65 -  
มี.ค.65 

- นางกาญจนกร ภักดีปัญญา 

  - จัดท าบันทึกการอบรม - 
  - จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ - 
  - วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล - 
  - จัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active learning 

- 

  - จัดท าเอกสารประจ าช้ัน - 
  - จัดท าวิจัยในช้ันเรียน  - 

  - จัดท าแฟ้มสะสมงาน - 
  - จัดท าบันทึกข้อตกลงในช้ันเรียน - 
  - จัดมุมความรู้ และป้ายนิเทศ - 

- ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการพัฒนาด้วยคูปองพัฒนาครูที่
สอดคล้องกับ ID-PLAN 

- 

2. การนิเทศภายใน การก ากับติดตามการจัดการเรียนรู้
ของครู  และกระบวนการ PLC   
    -  การจัดท า ID-PLAN และ จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียน 

มิ.ย. 65 -  
มี.ค.65 

 
 
- 
 

นางปราณี  เวียงยศ 

    -  จัดต้ังกลุ่ม PLC  และปฏิทินการด าเนินงาน - 
    -  ประชุมกลุ่ม PLC เพื่อก าหนดนวัตกรรม ปฏิทินและ
วางแผนการด าเนินงานท้ังป ี

- 
 

    -  ด าเนินการแลกเปล่ียนเรียนรู้ น าเสนอ และ
ปรับปรุงการท างานของแต่ละกลุ่ม PLC ทุกสัปดาห์ ๆ ละ 
2 ช่ัวโมง 

- 
 
 

-  โรงเรียนท า AAR  2 เดือน/ครั้ง  เพื่อติดตามและ
ปรับปรุงการท างานของกลุ่ม PLC 

- 

    - วธิีการประเมินผลตามสภาพจริง - 

     - การน าผลประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน 

- 

 
 
 

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ 

 
วิธีการประเมินผล 

 
.....................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางกาญจนกร ภักดีปัญญา) 

1. I.D. Plan 1.สังเกต  
.........................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
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2. เอกสารประจ าช้ันเรียน 
3. บันทึกการนิเทศภายในและ
กระบวนการ PLC 
4. แผนการจัดการเรียนรู้ 
5. รายงานการวิจัยในช้ันเรียน 
6. รายงานการอบรม 
ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน 
7. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 

(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 

.........................................   ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ   ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน   
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ, นายวัสนต์ พันฤทธิ์ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 2 ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5  และ มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1,4,5    / กลยุทธ์ สพป.ขก.1 ข้อที่  1,3    / สพฐ. ข้อที่  1,2 
 
หลักการและเหตุผล    

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เป็นส่ิงส าคัญและเป็นปัจจัยในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนทุกคนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น  โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางกายภาพจะมีผลต่อ
พฤติกรรมและพัฒนาการของผู้เรียน  ดังนั้นโรงเรียนจะต้องร่วมมือกับชุมชนมาพัฒนาภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ี และ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้พร้อมท่ีจะอ านวยประโยชน์และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนให้การจัดการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงสุดจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพื่อจัดสภาพแวดล้อม 
เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้  
เกิดความปลอดภัย และมี
จ านวนเพียงพอกับจ านวน
นักเรียน 

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2  ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

2.ด าเนินงานตามแผน    

- ส ารวจและศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ปราชญ์ชุมชน  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มิ.ย.65 
-  

เม.ย.66 

 
 

14,588 

นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ
ส่ืออินเทอร์เน็ต 
- กิจกรรม 5 ส  / ก าหนดกิจกรรมเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
- กิจกรรมการปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน  
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมต้นไมพู้ดได้  

- กิจกรรม 1  คน 1 ฝน 1 ต้น  
ส.ค. 65 

- นายวสันต์ พันฤทธิ์  

- กิจกรรมสวนสมุนไพร - นายวสันต์ พันฤทธิ์ 

- กิจกรรมปรับแต่งภูมิทัศน์   
(ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 5,000 บาท) 

ก.ค.65  -  
เม.ย.66 

5,000 นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
นายวสันต์ พันฤทธิ์ 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

-  
นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ 

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ 
 

วิธีการประเมินผล 
 

.................................ผู้เสนอโครงการ         
(นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ) 

1. แบบส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่น
และแหล่งเรียนรู้ 
2. รายงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
การปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
3. รายงานการผลิต /การใช้ส่ือและ
แหล่งเรียนรู้ 
4. แบบรายงานเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ   เสริมทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารีย์, นางรัตนา สมบัติโพธิ์, นางสาววิลาสินี มุลตรี 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 4,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ข้อที่  2,3  / สพฐ. ข้อที่  1,2   
 
หลักการและเหตุผล    
     วิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ซึ่งในอนาคตจะมีความส าคัญมากยิ่งขึ้นไป 
ดังนั้นการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางท่ีถูกต้องและเหมาะสม จะช่วยให้ประเทศพัฒนายิ่งขึ้นท าให้เกิดการ
พัฒนาความคิดให้เป็นคนท่ีมีเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
เป็นระบบสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีสมดุล  ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  รวมท้ังมีการกระตุ้นส่งเสริมให้สนใจท่ีจะเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรท่ีจะจัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นสุข 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ป ร ะ สบ ก า ร ณ์ ต ร ง  มี ค ว า ม
กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
กระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน 
3. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
สนใจทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 
 
 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารีย์ 

2. ด าเนินงานตามแผน  -  

- จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ หรือเครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวกับ

มิ.ย.65  -  
เม.ย.66 

3,000 นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารีย์ 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
 

งบประมาณ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาศาสตร์หรือส่ือ วัสดุครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 
 
 
- การจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ STEM ส.ค. 63 – 

มี.ค. 66 
7,000 นางรัตนา  สมบัติโพธ์ิ  

นางสาววิลาสินี  มุลตรี 
นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารีย์ - การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์ 

- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
- การทัศนศึกษาดูงานวันวิทยาศาสตร์ ณ แหล่งเรียนรู้ที่
จัดกิจกรรม 
- ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 

เม.ย.66 
- นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารีย์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ 
 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
 

.................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารีย์) 

1. แบบบันทึกเข้าร่วมกิจกรรม 
2. บันทึกการจัดหาส่ือ อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
3. รายงานการจัดกิจกรรมสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

69 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล                                 

โครงการ   ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางรัตนา  สมบัติโพธิ์, นายธเนศร์ อิ่มสิม 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 4,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ข้อที่  2,3  / สพฐ. ข้อที่  1,2   
 
หลักการและเหตุผล    
     การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง  ๆ ตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจริงจาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล  มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมท้ังจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดย
ผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน 
     การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีจึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส าคัญอย่างมากอยากหนึ่ งซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีศึกษาอย่างแท้จริง  ท้ังยังเป็น 
การเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เพราะการพาผู้เรียนไปทัศนศึกษาถือว่า
เป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา 
จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกท้ังเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูนและ
ส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ป ร ะ สบ ก า ร ณ์ ต ร ง  มี ค ว า ม
กระตือรือร้นต่อการเรียนรู้ และ
สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 
ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางรัตนา  สมบัติโพธิ ์

2. ด าเนินงานตามแผน  -  

ก าหนดสถานท่ี วันเวลา และความจ าเป็นในการไป 
ทัศนศึกษา และงบประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
- แต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางวิธีการและ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในการพานักเรียนไปแหล่งเรียนรู้ 

 
 

มิ.ย.65  -  
เม.ย.66 

- นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ 
นายธเนศร์ อิ่มสิม 

- ประชุมนักเรียนเพื่อช้ีแจงระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ 
และรับหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง 
- น านักเรียนไปทัศนศึกษาตามก าหนด 

20,980 นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ 
นายธเนศร์ อิ่มสิม 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.63 , 
เม.ย.66 

- นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นางรัตนา  สมบัติโพธิ์ 

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

.................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางรัตนา  สมบัติโพธิ์) 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 
2. บันทึกการขออนุญาตตาม
ระเบียบของกระทรวง 
3. รายงานการจัดกิจกรรม 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ   เศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาทักษะงานอาชีพ  
แผนงาน การบริหารงานท่ัวไป 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวนัฏพร วงบุรี, นายธเนศร์ อิ่มสิม, นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 4,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ข้อที่  2,3  / สพฐ. ข้อที่  1,2   
 
หลักการและเหตุผล    

ทักษะอาชีพ เป็นทักษะท่ีมนุษย์ทุกคนจ าเป็นต้องมีและต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน  เพื่อช่วยให้ตนเองมี
ความสุข  สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ และประสบความส าเร็จ   ดังนั้น จึงท าให้สถานศึกษาต่าง ๆ ต้องปรับปรุง
หลักสูตรและรายวิชาในโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการด าเนินชีวิตของตนเอง อันจะน าไปสู่การ
บรรลุผลตามเป้าหมายของหลักสูตร คือเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

โรงเรียนได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงมีแนวคิดท่ีจะปลูกฝังให้เยาวชนไทยมีความรู้และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต  โดยมีการวางแผนการก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และสามารถฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมและปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามหลักการที่ถูกต้อง  อีกท้ังโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ได้ผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาพอเพียง เมื่อปี พ.ศ. 2556  เพื่อต้องการพัฒนาคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ ตลอดจนการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง  
สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้สู่สากล  พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  ก้าวทันโลก  สามารถประกอบอาชีพและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมี
ประสบการณ์ในการน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด าเนินชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบติัจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 กรกฎาคม 2565 – 1 เมษายน 2566 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน มิ.ย. 65 - นางสาวนัฏพร    วงบุรี 

2. ด าเนินงานตามแผน  -  
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- กิจกรรมการสร้างวินัยเกี่ยวกับการประหยัด และ
ความพอเพียง  การคัดแยกขยะ 

 
ก.ค.65  -  
เม.ย.66 

500 นางสาวนัฏพร    วงบุรี 

- กิจกรรมการเข้าแถวรับบริการต่าง ๆ  - นางสาวนัฏพร    วงบุรี 

- กิจกรรมการปลูกผัก ดอกไม้ ต้นไม ้ 500 นางสาวนัฏพร    วงบุรี 

- บูรณาการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การจัดการเรียนรู้ / การถอดบทเรียน 

 
ก.ค.65  -  
เม.ย.66 

500 นางสาวนัฏพร    วงบุรี 
นายธเนศร์  อุ่นสิม 

- จัดกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์ทักษะอาชีพ 
และโครงงานอาชีพ  
- กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

2,500 นางสาวนัฏพร    วงบุรี 
นายสิทธิบดินทร์  
บุญสัญ 
 

- กิจกรรมนักธุรกิจน้อย - นางสาววิลาสินี มุลตรี 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- นางสาวนัฏพร    วงบุรี 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นางสาวนัฏพร    วงบุรี 

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

..............................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนัฏพร    วงบุร)ี 

1. แบบบันทึกกิจกรรม 
2. บันทึกการออมทรัพย์ 
3. แบบบันทึกการฝากธนาคารขยะ 
4. รายงานการจัดกิจกรรม 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
..............................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 

 
.................................. ผู้อนุมัติโครงการ 
 (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ        ห้องสมุดมีชีวิต   
แผนงาน การบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวพรชนก  ตรีพรม, นางสาวนัฏพร วงบุรี, นาธเนศร์ อิ่มสิม 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 3 ตัวชี้วัดท่ี 3.2 
สนองยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ยุทธศาสตร์ที่ 2  กลยุทธ์ที่  2 / ตัวชี้วัด  16 ,17 , 19 
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 1,3 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ความเป็นมาและความส าคัญของปญญหา 

การอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง  และเพื่อการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  เป็นส่ิงจ าเป็นมากใน    
การพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  ดังนั้น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรียน
จึงเป็นหน้าท่ีส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะในการอ่าน       
การเขียน การส่ือสาร และการเรียนรู้อย่างยั่งยืน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคัญของโรงเรียน  ท่ีนักเรียนสามารถใช้เป็นแหล่ง
ในการค้นคว้า และพัฒนาตนเองตามความสนใจ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
 
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด/เป้าหมาย 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นางสาวพรชนก  ตรีพรม 
2. ด าเนินงานตามแผน  -  
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน  มิ.ย. 65   

- มี.ค. 66 
1,000 นางสาวพรชนก  ตรีพรม 

ครูประจ าช้ัน 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษวันละค า หน้าเสาธง 

1,000 นางสาวนัฏพร   วงบุร ี

- กิจกรรมจัดซื้อหนังสือประจ าห้องสมุด 2,000 นางสาวพรชนก  ตรีพรม 
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 3,000 นางสาวพรชนก  ตรีพรม 

นางสาวนัฏพร วงบุร ี
นายธเนศร์ อิ่มสิม 

- ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด  3,000 นางสาวพรชนก  ตรีพรม 
นางสาวนัฏพร วงบุร ี
นายธเนศร์ อิ่มสิม 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

- นางสาวพรชนก  ตรีพรม 
4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ - นางสาวพรชนก  ตรีพรม 

 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
 

........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวพรชนก  ตรีพรม) 

1. แบบบันทึกรักการอ่าน 
2. แบบบันทึกการส่งเสริมทักษะ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษวันละค า 
3. บันทึกการจัดหาส่ือ  
4. รายงานการจัดกิจกรรมหน้า 
เสาธง 
5. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

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

 
...................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
(นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ์) 
 
...................................   ผูอ้นุมัติโครงการ 
(นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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โครงการ   ส่งเสริมการผลิต และจัดหาส่ือ  
แผนงาน การบริหารงานงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ นายธเนศร์ อิ่มสิม 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
สนองมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้  มาตรฐานท่ี 3  ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 – 3.3  
สนองกลยุทธ์โรงเรียนข้อที ่ 4,  5   / กลยุทธ์ สพป.ขก.1  ข้อที่  2,3  / สพฐ. ข้อที่  1,2   
 
หลักการและเหตุผล    
     ส่ือการเรียนการสอน นับเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน
นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของส่ือการเรียนการสอน ก็คือ เป็นตัวกลาง
หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางท่ีใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือส่ิงบอกกล่าว (Information)ของผู้ส่ง
สารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพื่อท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
หรือจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้เป็นอย่างดี ส่ือการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากส่ือพื้นฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึงปัจจุบันส่ือมีหลายประเภท หลาย
รูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของส่ือแต่ละประเภทท่ีมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
เฉพาะตัวของมันเอง ส่ือการเรียนการสอนท่ีถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน ก็คือส่ือประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
ซึ่งการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ท่ีเรียกว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน (Computer Assisted Instruction : CAI) หรือส่ือประสมท่ีเรียกว่า มัลติมิเดีย (Multi Media) เป็นต้น  
ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ ส่ือท่ีน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเพียงพอ มีความทันสมัย 
และอยู่ในสภาพท่ีสามารถน าไปใช้งานได้ สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ดังนั้น  โรงเรียนจึง
จัดท าโครงการส่งเสริมการผลิตส่ือ และจัดหาส่ือ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และแรงจูงใจในการเรียนของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลฐาน 
 ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2562 

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูจัด
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
และใช้ส่ือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีมี
ความเหมาะสมและมีคุณภาพ 
มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
และจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสม 

3.2  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3.3  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาด าเนินการ   เริ่มวันท่ี  1 มิถุนายน 2565 – 10 เมษายน 2566 
 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมวางแผนการด าเนินงาน พ.ค. 65 - นายธเนศร์ อิ่มสิม 

2. ด าเนินงานตามแผน  -  
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- ส ารวจความต้องการ และความจ าเป็นในการใช้ส่ือ 
และงบประมาณ 

 
มิ.ย.65 -  
เม.ย.66 

- นายธเนศร์ อิ่มสิม 

- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดซื้อส่ือ วัสดุอุปกรณ์ 21,196 นายธเนศร์ อิ่มสิม 

- นิเทศ ติดตามการด าเนินงาน 
- รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง  
- รายงานการผลิตส่ือ 

- นายวิรัช  จันทร์เพ็ง 
นายธเนศร์ อิ่มสิม 

3. การประเมินผลกิจกรรม/โครงการ พ.ย.65 , 
เม.ย.66 

 นายธเนศร์ อิ่มสิม 

4. การปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ  นายธเนศร์ อิ่มสิม 

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
 

.................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางรัตนา  สมบัติโพธิ์) 

1. รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. รายงานการผลิตส่ือ 
3. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ์ 
3. ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
.................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
    (นายส าอางค์ จ้ าหนองโพธิ)์ 

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

   (นายวิรัช  จันทร์เพ็ง) 
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ภาคผนวก 
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คณะท างาน 
 

 
           ที่ปรึกษา 
             นายวิรัช  จันทร์เพ็ง      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธ์ิประชานุกูล 
 
           คณะท างาน 
           นางปราณี  เวียงยศ      ครูช านาญการพิเศษ 

          นางสะเกษ  สาดา      ครูช านาญการพิเศษ 
  นางกาญจนากร ภักดีปัญญา     ครูช านาญการพิเศษ 
          นางรัตนา  สมบัติโพธ์ิ      ครูช านาญการพิเศษ 
  นางสาววิลาสินี  มุลตรี     ครู คศ.2 
  นายสิทธิบดินทร์  บุญสัญ     ครู คศ.1 
  นายวสันต์  พันฤทธิ์       ครู คศ.1 
  นายธเนศร ์ อุ่นสิม      ครู คศ.2 
  นางสาวนุจรีย์  สุคนธวารีย์     ครู คศ.1 
  นางสาวนัฎพร  วงบุรี      ครู คศ.1 
  นางสาวพรชนก  ตรีพรม     ครู คศ.1 
  นางสาวแอน   สิทธิจันทร์     ครูผู้ช่วย 
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รายช่ือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

              1.  นายส าอาง  จ้ าหนองโพธิ์   ประธานกรรมการสถานศึกษา           
              2.  นายรัชพล  ทองสืบสาย   กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
              3.  นายทองอินทร์  ชนะบุญ            กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
              4.  นายสุบรรณ  ค าคุณศรี   กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
              5.  นายชัยวัฒน์  แก้วดอนหัน  กรรมการสถานศึกษา      กรรมการ 
              6.  นายสมบูรณ์  สีลาคต  กรรมการสถานศึกษา                กรรมการ 
              7.  นายทองแดง  เคนกุดรัง   กรรมการสถานศึกษา                กรรมการ 
              8.  นายสุพรรณ  จิตรชื่น  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการ 
              9.   นายวิรัช  จันทร์เพ็ง            ผู้อ านวยการโรงเรียน           กรรมการ/เลขานุการ 

 
                 แผนปฎิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ฉบับนี้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว  เห็นชอบให้ใช้ในการปฎิบัติราชการของการศึกษาระดับปฐมวัย
และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูลได้ 

  
 
                       
 

ลงช่ือ............................................ 
(นายส าอาง  จ้ าหนองโพธิ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


