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ค ำน ำ 
 
             โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง   เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1   
ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จ านวนนักเรียนทั้งหมด   202   คน     บริหารงานบนความขาดแคลนทั้งด้าน
งบประมาณและบุคลากรเฉพาะด้าน  แต่เป้าหมายของโรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องร่วมกันก าหนดเป้าหมาย     
จึงจ าเป็นต้องมีแผนปฏิบัติการประจ าปี เพ่ือใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 
 แผนปฏิบัติการประจ าปีเล่มนี้ประกอบด้วย  ข้อมูลพื้นฐาน โครงการ / กิจกรรม ตามแผนฯ  
ที่จะพัฒนา   ทางโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ / กิจกรรม ตามแผน 
ปฏิบัติการที่จัดท าขึ้นนี้ จะช่วยเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์   
             ขอขอบคุณ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  ที่ให้แนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเป็นอย่างดี ไว้  ณ  ที่นี้ 
 

 
                                                                         โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

1.   ข้อมูลทั่วไป    
        1.1  ประวัติโรงเรียน   
   โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ตั้งอยู่หมู่ท่ี 3  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
ลักษณะชุมชนเป็นชุมชนชานเมือง   จัดเป็นชุมชนขนาดใหญ่และเก่าแก่    มีหมู่บ้านในเขตบริการ   คือ   
บ้านพระคือ  หมู่ที่ 3, 10,  16   บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 11 ,  บ้านดอนดู่เมืองใหม่ หมู่ที่ 15,  และบ้านแสงอรุณ  
หมู่ที่ 18    โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา    ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน  พ.ศ.2476     เดิมชื่อโรงเรียน
ประชาบาลต าบลพระลับ 1  “พระคือวิทยาคาร”     จัดการเรียนการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4      จัดตั้งขึ้นโดย  รองอ ามาตย์เอก   หลวงราษฎ์ธุรกิจนายอ าเภอเมืองขอนแก่น    และ 
นายสา  ไชยสิรินทร์   ผู้ใหญ่บ้าน   นายบุญทา   สุนทรไชยา   เป็นครูใหญ่คนแรก   มีนักเรียนจากหมู่บ้าน
ต่างๆ  มาเข้าเรียน   6   หมู่บ้าน   คือ   บ้านพระคือ,   บ้านหนองโพธิ์,   บ้านหนองใหญ่,   บ้านเลิงเปือย,   
บ้านหนองแสง  และบ้านโคกน้อย   โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดสมศรีเป็นที่เรียน    

ในปี  พ.ศ.2495  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน  เป็นโรงเรียนบ้านพระคือ  “พระคือวิทยาคาร” 
ในปี  พ.ศ.2479  นายบุญทา  สุนทรไชยา  ครูใหญ่ ร่วมกับ นายสา  ไชยสิรินทร์    ผู้ใหญ่บ้าน 

และชาวบ้านพระคือได้ขอแบ่งที่ดินวัดสมศรี   เพ่ือรวมกับที่ดินที่ทางโรงเรียนจับจองไว้ส าหรับตั้งโรงเรียน   
จ านวน  2  ไร่  26  ตารางวา   รวมกับที่ดินที่จับจองไว้   ได้ที่ดินจ านวน  17  ไร่   2  งาน  50  ตารางวา  
(เอกสาร  น.ส.3  ทะเบียนเล่มที่  94  หน้า 163  ทะเบียนแจ้งการครอบครองเลขที่ 534  ออกให้เมื่อวันที่   
16  มกราคม  2518)       

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา”   ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียน 
บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  ประกอบอาชีพค้าขายในครัวเรือน รับจ้างทั่วไป ท านา ฐานะค่อนข้างยากจน   
ถึงปานกลาง  รายได้เฉลี่ย/ปี  ครอบครัวละ  30,000 บาท  การด าเนินชีวิตเป็นแบบเรียบง่าย   ด าเนินชีวิต 
แบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท   มีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผ่าน  1  สาย   

1.2   ที่ตั้ง  หมู่ที่ 3  ต าบลพระลับ  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์ 40000 
          พ้ืนที่ทั้งหมด       17  ไร่    2  งาน   50  ตารางวา 
         โทรศัพท์ 0–4391–5049    

E-mail    ของโรงเรียน     pk-school@hotmail.com 
Facebook ของโรงเรียน     ร.ร.บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ข้อมูลนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2564   (วันที่ 20 กรกฎำคม 2564) 
          จ านวนนักเรียนทั้งหมด       202  คน 

เพศชาย     จ านวน     106  คน   
เพศหญิง   จ านวน      96  คน 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้น 

 
ชั้น 

จ ำนวนนักเรียน จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1 19 13 12 1 
อนุบาล 2 12 8 20 1 
อนุบาล 3 9 15 24 1 

รวม 40 36 76 3 
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 7 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 15 31 1 
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 6 18 1 
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 14 25 1 
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 11 21 1 

รวม 66 60 126 6 
รวมทั้งสิ้น 106 96 202 9 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ข้อมูลบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ 2564   (วันที่ 20 กรกฎำคม 2564)        

ที ่ ชื่อ-สกุล อายุ 
อายุ 

ราชการ 
ต าแหน่ง/ 
วิทยฐานะ 

วุฒิ วิชาเอก 

1 นางปาริชาติ วรรณทิพย์ 52  ผอ. คศ.3 ศษ.ม. บริหารการศึกษา 
2 นางอุบลรัตน์   ขุนวงษา 61 40 ครู คศ.3 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา 
3 นางอรธิดา  สันรัมย์ 50 26 ครู คศ.3 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย 
4 นางวรรณเพ็ญ    ค าชนะชัย 44 11 ครู  คศ.3 ศษ.บ. การบริหารการศึกษา 
5 นางสาวอารีรัตน์  ถาจอหอ 55 31 ครู  คศ.2 ศษ.บ. ประถมศึกษา 
6 นางสาวสุพัตรา   อาวะบุตร 40 16 ครู  คศ.2 ศศ.บ. ภาษาไทย 
7 นางสาวศิรินยาณีย์   ศรีกรุงพลี 33 10 ครู คศ.2 ศษ.บ. ศิลปศึกษา 
8 นางสาวธนพร สนอุป 39 8 ครู คศ.2 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
9 นายปลาย งามจิตร 32 7 ครู คศ.2 ศศ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
10  นายกิจอุดม อาสาท า 32 2 ครูผู้ช่วย พธ.บ. สังคมศึกษา 
11 นางสาวนฤภร แย้มศรี 25 1 ครูผู้ช่วย ค.บ. คณิตศาสตร์ 
12 นางสาววิภาพร   ร่องจิก 29 5 ครวูิทย์-คณิต คบ. ชีววิทยา 
13 นางสาวครินทร์นา   วาลี 38 5 ครูอัตราจ้าง ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 
14 นางสาวธาริณี   พันธ์โม้ 37 4 ครูพ่ีเลี้ยง ม.6 - 
15 นางสาวพรทิวา พลโยธา 33 8 ครูธุรการ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
16 นายนิวัฒน์ ชินวงษ์ 60 1 นักการ ปวช.  
 

4.   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  ปีกำรศึกษำ 2564  

4.1   อาคารเรียน  2  หลัง    แบ่งเป็น 
- ห้องเรียน  9  ห้อง   
- ห้องประกอบ  10  ห้อง   

 4.2   อาคารประกอบ / อาคารอเนกประสงค์  / อื่นๆ  (ระบุ)    
- อาคารห้องสมุด   1  หลัง   
- โรงอาหาร   1  หลัง 
- ห้องส้วม    2  หลัง    จ านวน   14  ที่ 
- โรงเรือนเพาะช า    1   หลัง 
 

5.   ข้อมูลด้ำนงบประมำณ และทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ 2564 
   ปีงบประมาณ  2564 - 2565 (ก.ค.64 – เม.ย.65)        

       5.1   รายรับ  จ านวน    1,269,760    บาท     แยกเป็น 
    1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ             
           -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ                       -         บาท    
           -  หมวดเงินอุดหนุน                 368,600    บาท    
    2)  ได้รับจากการองค์กรปกครองท้องถิ่น      
           - โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  808,000    บาท   
 



    5.2  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
       1)   ห้องสมุด     จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน   ดี 
       2)   ห้องคอมพิวเตอร์   จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน   ดี 
               3)   ห้องวิทยาศาสตร์     จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน   ดี  
       4)   ห้องดนตรี-นาฏศิลป์  จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน    ดี 
           5)   ห้องพยาบาล       จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน    ดี 
       6)   ห้องสภานักเรียน      จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน    ดี 
       7)   ห้องธุรการ/เสียงตามสาย  จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน    ดี 
       8)   ห้องสหกรณ์โรงเรียน  จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน    ดี 
       9)   ห้องประชุมใหญ่   จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน    ดี 
       10)   ห้องประชุมเล็ก   จ านวน 1  ห้อง  สภาพการใช้งาน    ดี 
 
6.   สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
  สภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาเป็นโรงเรียนในเขตชานเมือง  จัดการศึกษา 
ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6  ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง   
มีรายได้ค่อนข้างน้อย   ส่วนผู้ปกครองที่มีฐานะดี มักจะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในตัวเมือง     
    โรงเรียนมีห้องเรียนครบชั้น  บางส่วนช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา   โรงเรียนมีความขาดแคลนด้าน
งบประมาณ และขาดแคลนครูในสาระวิชาที่ส าคัญ  เช่น  ภาษาอังกฤษ   คอมพิวเตอร์  สิ่งที่โรงเรียนต้องการ 
คืองบประมาณที่พอเพียง  และบุคลากรครูในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์  เพ่ือจะได้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.   ผลกำรประเมินภำยนอกจำกส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.)   
             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จาก สมศ.  เมื่อวันที่ 8-10  เดือน
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555   บริษัทที่เข้าประเมินชื่อ  บริษัทมาตรฐานการศึกษา แม็ค จ ากัด   มีผลการประเมิน
ดังนี้ 
 

7.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  

(ระดับปฐมวัย) 
น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 1  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    

ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป 10.00 10.00 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  2.50 2.50 ดีมาก 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

2.50 2.00 ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

2.50 2.25 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
15.00 13.50 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 
 
 

2.50 2.00 ดี 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(ระดับปฐมวัย) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที่ 3  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    



ตัวบ่งชี้ที่ 6  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น
ส าคัญ 

35.00 33.00 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 4  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 4.93 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 93.68 ดีมำก 
 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  
()   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)ประเภทโรงเรียน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา    93.68    คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ ดีมำก 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก       จ านวน   9   ตัวบ่งชี ้  
     ได้แก่   ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี        จ านวน   3   ตัวบ่งชี ้  
     ได้แก่   ตัวบ่งชี้ที่ 4, 10, 12 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้       จ านวน   -  ตัวบ่งชี้  
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง       จ านวน   -   ตัวบ่งชี้  
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน      จ านวน   -   ตัวบ่งชี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
(ระดับประถมศึกษำ) 

น้ ำหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภำพ 

มำตรฐำนที ่1 ผลกำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  10.00 9.92 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 10.00 9.57 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 10.00 9.00 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 10.00 8.50 ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 20.00 16.16 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

5.00 4.50 ดีมาก 

มำตรฐำนที่ 2 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 5.00 4.50 ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม    
ตัวบ่งช้ีที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏริูปการศึกษา 

5.00 4.00 ดี 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรยีนรู้ที่เน้นเด็กเปน็ส าคัญ 10.00 9.00 ดีมาก 
มำตรฐำนที่ 4 ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน    
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคณุภาพภายใน 5.00 4.90 ดีมาก 

คะแนนรวม 100.00 90.05 ดีมำก 
 
 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
()  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   ) ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภท
โรงเรียน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา    90.05    คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ ดีมำก 
 



รำยละเอียดผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอก จ ำแนกรำยตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก       จ านวน   10   ตัวบ่งชี้    
     ได้แก่   ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี        จ านวน   2   ตัวบ่งชี ้  
     ได้แก่   ตัวบ่งชี้ที่ 4, 12 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้       จ านวน   -  ตัวบ่งชี้  
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง       จ านวน   -   ตัวบ่งชี้  
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน      จ านวน   -   ตัวบ่งชี้  
 

8.   ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
8.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

- จัดโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2563   จ านวน   3   โครงการ  แต่ละโครงการ 
จะมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ดังนี้   

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี  โครงกำร/กิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 1    
คุณภำพของเด็ก 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 

1. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
2. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ     
3. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
4. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   
5. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
6. กิจกรรมจิตอาสาและบ าเพ็ญประโยชน์ 
7. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 
8. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด 
9. กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ 
10. กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
11. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

มำตรฐำนที่ 2    
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
2. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรระดับปฐมวัย
ของโรงเรียน 
3. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงห้องเรียน สภาพ 
แวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 
2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ



เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย/ชุมชน/คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
6. กิจกรรม  PLC 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี  โครงกำร/กิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 3    
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
2. กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
6. กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริง 
 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง   
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 
3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และ 
น าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ปฐมวัย 
  มีคุณภาพระดับ  ยอดเยี่ยม 

รำยละเอียดผลกำรประเมินภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
จ ำแนกรำยมำตรฐำน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับยอดเยี่ยม   จ านวน  3  มาตรฐาน  
     ได้แก่   มาตรฐานที่ 1, 2, 3 
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ   จ านวน   -   มาตรฐาน  
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดี    จ านวน   -   มาตรฐาน  
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับปานกลาง   จ านวน   -   มาตรฐาน  
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับก าลังพัฒนา   จ านวน   -   มาตรฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   8.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
               - จัดโครงการ/กิจกรรม  ปีการศึกษา 2563   จ านวน   4  โครงการ  แต่ละโครงการ 
                          จะมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
                          ดังนี ้  

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี  โครงกำร/กิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 1       
คุณภำพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
ของผู้เรียน 

 
1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร  
 และการคิดค านวณ  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมี
วิจารณญาณ   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องาน
อาชีพ  

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย 
2. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษา อังกฤษ 
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
4. กิจกรรมส่งเสริมทักษะระบวนการคิด 
5.กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
6. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้โดยใช้  ICT 
7. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนทุก
กลุ่มสาระ 
8. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ระดับชาติขั้น
พ้ืนฐาน  (NT ,  O-NET) 
9. กิจกรรมส่งเสริมทักษะงานอาชีพ 
 

มำตรฐำนที่ 1       
คุณภำพผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

 
1. มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนด  
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

1. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
2. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
3. กิจกรรมสภานักเรียน 
4. กิจกรรมวันส าคัญ 
5. กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
6. กิจกรรมออมทรัพย์ 
7. กิจกรรมสหกรณ์ 
8. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
9. กิจกรรมกีฬาประจ าปี 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี  โครงกำร/กิจกรรม 

 10. กิจกรรมจิตอาสา / บ าเพ็ญประโยชน์ 
11. กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม 
12. กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี   
(สามัญ-ส ารอง) 

มำตรฐำนที่ 2       โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร 



กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร และกำรจัดกำร 
1. มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

1.กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน 
4.กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
5. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน 
6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  DLIT 
7. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง/
ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
8.กิจกรรมรับนักเรียน/ปฐมนิเทศ/ปัจฉิมนิเทศ 
9. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
10. กิจกรรมนิเทศภายใน 
11. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

 
 
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี  โครงกำร/กิจกรรม 

มำตรฐำนที่ 3       
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ 

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

1. กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ
คิดและปฏิบัติจริง 
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
4. กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
5. กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
6. กิจกรรมอาเซียนศึกษา 
7. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ 
8. กิจกรรมการวัดและประเมินผลการเรียน 
9. กิจกรรม  PLC 

  



สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  :  ขั้นพื้นฐำน 
  มีคุณภาพระดับ  ดี 

รำยละเอียดผลกำรประเมินภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
จ ำแนกรำยมำตรฐำน ดังนี้ 
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับยอดเยี่ยม   จ านวน   -   มาตรฐาน  
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ   จ านวน   1   มาตรฐาน  
     ได้แก่   มาตรฐานที่  2 
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับดี    จ านวน   2   มาตรฐาน 
     ได้แก่   มาตรฐานที่  1 และ 3 
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับปานกลาง   จ านวน   -   มาตรฐาน  
 มาตรฐานที่มีผลการประเมิน  ระดับก าลังพัฒนา   จ านวน   -   มาตรฐาน  
 

9.  ผลกำรสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับ 
วิชา 

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียน 41.72 36.25 34.91 32.19 
ขนาดโรงเรียน 46.94 30.61 33.20 29.35 
ที่ตั้งโรงเรียน 50.15 34.31 37.30 38.88 
จังหวัด 48.39 31.86 34.85 33.02 
เขตพ้ืนที่ 49.04 32.97 35.85 33.34 
สังกัด 47.95 31.60 34.30 30.86 
ภาค 47.78 31.26 34.28 31.39 
ประเทศ 49.07 32.90 35.55 34.42 

 
10.  ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถพื้นฐำนของผู้เรียนระดับชำติ  (National Test : NT)   ของนักเรียน 
       ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 3   ปีกำรศึกษำ 2563 
 

ระดับ 
ด้าน 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย รวมทั้ง 2 ด้าน 
โรงเรียน 49.92 53.92 51.92 
เขตพ้ืนที่ 42.99 50.69 46.84 
จังหวัด 42.67 49.41 46.04 
ศึกษาธิการภาค 42.60 48.90 45.75 
สังกัด 41.30 47.76 44.53 
ประเทศ 40.47 47.46 43.97 

 
    



ส่วนที่ 2 

ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 
 

จากข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา    ผลการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
ของ ส านักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ   จึงได้ก าหนดทิศทาง 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

1. กำรวิเครำะห์ศักยภำพสถำนศึกษำ 

1.1 จุดแข็ง 
- ผู้บริหารมีภาวะผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ส่งเสริมความสัมพันธ์ 

ความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 
- ครมูีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- ครูมปีระสบการณ์ ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
- นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนเป็นอย่างดี 
- นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 

1.2 จุดอ่อน 
- โรงเรียนมงีบประมาณมีไม่เพียงพอในการบริหารจัดการ 
- ครผูู้สอนมีจ านวนไม่เพียงพอและครูมีภาระงานพิเศษมาก  
- ขาดแคลนครูผู้สอนเฉพาะด้าน  เช่น ครูภาษาอังกฤษ   ครูคอมพิวเตอร์  ครูการศึกษาพิเศษ    
- นักเรียนยังขาดทักษะด้านการคิด การน าเสนอ การอภิปราย และการแก้ปัญหา  
- วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนมีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมขึ้น 

1.3 โอกาส 
- ชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดี จึงส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และ

สิ่งแวดล้อม 

 1.4 อุปสรรค 
- งบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนไม่เพียงพอ 
- จ านวนครูไม่เพียงพอ 
 

2. วิสัยทัศน์ (VISION) 
ภายในปี พ.ศ.2564  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21  ครูพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  ชุมชนมีส่วนร่วม  น าพาองค์กรสู่ประชาคมอาเซียน  เรียนรู้ควบคู่คุณธรรม  
น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา 
 
 
 
 
 
 
 



3. พันธกิจ (MISSION) 
1.  บริหารจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีทักษะ 

พ้ืนฐานที่ส าคัญในศตวรรษท่ี 21 โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2. พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่เหมาะสม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และสร้างเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
3.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถใช้  สร้างวัตกรรมและ

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ทันสมัย  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์  
   4.  น้อมน า “ศาสตร์พระราชา”  มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

4. เป้ำหมำย (GOAL) 
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

การศึกษาพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
2.   นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมี

สุขภาพ  ร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
3.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
4.  สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ครูเพ่ือศิษย์ 

          5.  โรงเรียนน้อมน า “ศาสตร์พระราชา” เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของชุมชน  
  

5.  อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

มีวินัย  รักษ์สิ่งแวดล้อม 

6.  เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2564 
      7.1  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย       
 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1    
คุณภำพของเด็ก 

 โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย 
1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
3. กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อย 
4. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
5. กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 

1.5 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

1.6 มีพัฒนาการด้านอารมณ์  
จิตใจ  ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม 

1.7 มีพัฒนาการด้านสังคม   
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

ยอดเยี่ยม 

1.8 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา   
สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 2    
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและ
กำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 
2. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรระดบั
ปฐมวัยของโรงเรียน 
3. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงห้องเรียน ,  
สภาพ แวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
4. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับปฐมวัย/ชุมชน/คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 
6. กิจกรรม  PLC 
 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ 
ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 



มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 3    
กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ 

 โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
2. กิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก
มีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

3.3  จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริง และน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1       
คุณภำพของผู้เรียน 
1.1  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน 

 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำง
วิชำกำรของผู้เรียน 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียน
ภาษาไทย 
2. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ 
3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4. กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ 
5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
โดยใช้  ICT 
6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนทุกกลุ่มสาระ 
7. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา2019 

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การ
สื่อสาร  และการคิดค านวณ  

ยอดเยี่ยม 

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิด
อย่างมีจารณญาณ  อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ยอดเยี่ยม 

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี
ต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 1       
คุณภำพผู้เรียน 
1.2  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 

 โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
1. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
2. กิจกรรมห้องเรียนสีขาวและสภา
นักเรียน 
3. กิจกรรมวันส าคัญ 
4. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการ 
5. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
6. กิจกรรมกีฬาประจ าปี 
7. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
8. กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม 
9. กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี  (สามัญ-ส ารอง) 

1.  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษาก าหนด  
 

ยอดเยี่ยม 

2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็น
ไทย 
 

ยอดเยี่ยม 

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

ยอดเยี่ยม 

4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 



มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 2    
กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร 
และกำรจัดกำร 
1. กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 
4.กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  
5. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
6. กิจกรรมการประชุมเครือข่ายผูป้กครอง/
ชุมชน/คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
7. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยม
บ้านนักเรียน 
8. กิจกรรมนิเทศภายใน 
9. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
10. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  DLIT 

1. มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ยอดเยี่ยม 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ยอดเยี่ยม 

3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

ยอดเยี่ยม 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 

มำตรฐำน/ตัวบ่งช้ี 
เป้ำหมำย 
ปี 2564 

แนวทำงกำรพัฒนำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 3   กระบวนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
1. กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
2. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
4. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรียนร่วม 
6. กิจกรรมการวัดและประเมินผลการ
เรียน 
7. กิจกรรม  PLC 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ยอดเยี่ยม 

4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็
ระบบ และน าผลมาพฒันาผู้เรียน 

ยอดเยี่ยม 

5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลบัเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 



ส่วนที่ 3 
แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ 

 
1.  แหล่งงบประมำณ  
      แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
      ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ  20  กรกฎาคม 2564 
   

ที ่ รำยกำร เป็นเงิน รวม 

1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว   
    -  ระดับก่อนประถม  1,700  x  76 129,200 

368,600 
    -  ระดับประถม   1,900  x  126 239,400 
2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   

    - ระดับก่อนประถม   430 x 76  32,680 
93,160 

    - ระดับประถมศึกษา  480 x 126 60,480 
3 งบอ่ืนๆ  (ถ้ำมี)   
    - เงินบริจาค  - 

808,000 
    - เงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น  (เทศบาลต าบลพระลับ) 808,000 
 รวมงบประมำณ 1,269,760 1,269,760 
 กำรจัดสรรงบประมำณ :   

 

1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน  ได้แก่ 
    - ค่าสาธารณูปโภค    
       (ค่าน้ า   ค่าไฟ   ค่าโทรศัพท์   ค่าไปรษณีย์   ค่าก าจัดสิ่งปฏิกูล)    
    - ค่าพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ ์สถานที่    
    - ค่าวัสดุส านักงาน  (งานธุรการ การเงิน พัสดุ)       

 
 

90,000 
20,000 
10,000 

 
 
 
 

120,000 

  

2. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 น ามาจัดสรรให้โครงการพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับ 
    นโยบาย สพฐ. / สพป. / บริบทและความต้องการของโรงเรียน  
      - โครงการตามแผนฯ 
      - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน    
      - โครงการอาหารกลางวัน    

 
 

248,600 
93,160 

808,000 

 
 
 
 

1,149,760 

 รวม 1,269,760 1,269,760 

 
 
 
 
 
 
 



2. โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปกีำรศึกษำ 2564 
สรุปงบหน้ำโครงกำร 
 

ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โครงการ 
ที ่

สนอง  
มฐ.ที ่ ชื่อโครงการ 

ใช้งบประมาณจาก 
งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบเรียน
ฟรี 15 ปี 

แหล่ง 
อ่ืน 

รวม 

1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 38,000 12,000 - 50,000 
2 2 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและ

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย             
8,000 7,000 - 15,000 

3 3 โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ                           

10,000 13,680 - 23,680 

รวมงบประมำณตำมโครงกำร 
56,000 32,680 - 88,680 

88,680 
 

 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

โครงการ 
ที ่

สนอง  
มฐ.ที ่ ชื่อโครงการ 

ใช้งบประมาณจาก 

งบอุดหนุน 
รายหัว 

งบเรียน
ฟรี 15 ปี 

แหล่ง 
อ่ืน 

รวม 

1 1  
(1.1) 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

46,600 26,000 - 72,600 

2 1  
(1.2) 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

36,000 24,000 - 60,000 

3 2 โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

60,000 - - 60,000 

4 3 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

50,000 10,480 - 60,480 

รวมงบประมำณตำมโครงกำร 
182,600 60,480 - 253,080 

253,080 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 

โครงการ 
ที ่

สนอง  
มฐ.ที ่ ชื่อโครงการ 

ใช้งบประมาณจาก 
งบอุดหนุน 

รายหัว 
งบเรียน
ฟรี 15 ปี 

แหล่ง 
อ่ืน 

1  โครงการพัฒนากิจกรรมสนับสนุนการศึกษา 120,000 - - 
2  โครงการอาหารกลางวัน   808,000 

เทศบาลต าบล
พระลับ 

รวมงบประมำณตำมโครงกำร 
120,000 - 808,000 

928,000 
 



     2.2 รำยละเอียดโครงกำร ระดับปฐมวัย 
 

1. โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย                            
สนองนโยบายของ  สพฐ.   นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  สนองมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย     มาตรฐานที่ 1    คุณภาพของเด็ก 
ข้อ 1.1 – 1.4 

สนองนโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 1      กลยุทธ์ที่ 2, 3, 4 และ 5 

 

หลักกำรและเหตุผล   
 การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิต 
ของเด็กไทยให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์  มีพัฒนาการสมวัยอย่างสมดุล  ทั้งด้านร่างกายอารมณ์  จิตใจ  
สังคมและสติปัญญา บนพ้ืนฐานความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล  โดยใช้กิจกรรมกระตุ้นและ
ส่งเสริมพัฒนาการของสมองอย่างเต็มที่รวมทั้งเตรียมเด็กให้พร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และระดับที่สูงขึ้น  อันที่จะน าไปสู่ความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป    

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้เด็กปฐมวัย 
มีพัฒนาการทุก
ด้านเหมาะสม 
ตามวัย 
 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา   สื่อสารได้   มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน     เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564   สิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม ช่วงเวลำด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยทั้ง  4  ด้าน 

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65 35,000 นางอรธิดา  สันรัมย์ 

2. กิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

พ.ย. 64 1,000 
 

นางอรธิดา  สันรัมย์ 

3. กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มิ.ย. 64 - มี.ค. 65 2,000 น.ส.ครินทร์นา  วาลี 
4. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม ธ.ค. 64 6,000 

(งบกิจกรรมฯ) 
น.ส.ธาริณี พันธ์โม ้

5. กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ พ.ย. 64 6,000 
(งบกิจกรรมฯ) 

นางอรธิดา  สันรัมย์ 

รวม 50,000  
 
 
 



           กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
3. รายงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม 

                                    
 
 
 

     (นางอรธิดา   สันรัมย์)         (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
          ผู้เสนอโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำระดับปฐมวัย             
สนองนโยบายของ  สพฐ.   นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  สนองมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย     มาตรฐานที่ 2    กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อ 2.1 – 2.6 

สนองนโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 1      กลยุทธ์ที่ 1, 3, 7, 9  และ 11 

 
หลักกำรและเหตุผล   
 การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยนั้น โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น  มีครูเพียงพอและส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์  ตลอดจนการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ที่มีความปลอดภัย  และ
เพียงพอ  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
และมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือพัฒนา
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการ การศึกษา
ระดับปฐมวัย ให้มี
ประสิทธิภาพ 

2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  
สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.2  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.4  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่าง
ปลอดภัย  และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.5  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน     เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564   สิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย 

พ.ค. 64 1,000 นางอรธิดา  สันรัมย์ 

2. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากร
ระดับปฐมวัยของโรงเรียน 

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65 5,000 นางอรธิดา  สันรัมย์ 

3. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุง
ห้องเรียน, สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ 

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65 1,000 น.ส.ครินทร์นา  วาลี 

4. กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65 7,000 
(งบกิจกรรมฯ) 

 

น.ส.ครินทร์นา  วาลี 



5. กิจกรรมการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองระดับปฐมวัย/ชุมชน/
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

  มิ.ย. 64 
และ 

พ.ย. 64 

1,000 น.ส.ธาริณี  พันธ์โม ้

6. กิจกรรม  PLC มิ.ย. 64 - มี.ค. 65 - นางอรธิดา  สันรัมย์ 

 รวม 15,000  

 
           กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3.ผลการปฏิบัติงานของครู-บุคลากร 
4.แบบบันทึกการประชุม 
5.รายงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม 

        
                             
 

      (น.ส.ครินทร์นา  วาลี)         (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
          ผู้เสนอโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. โครงกำรพัฒนำกำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ                           
สนองนโยบายของ  สพฐ.   นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  สนองมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ               
ข้อ 3.1 – 3.4 

สนองนโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 1  กลยุทธ์ที่ 3 และ 7 

 
หลักกำรและเหตุผล   

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญนั้น โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  เด็กจะต้องเรียนรู้อย่างมีความสุข ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และมีสื่อ
การเรียนรู้ที่เพียงพอ  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือพัฒนาการจัด
ประสบการณ์ที่เน้น
เด็กเป็นส าคัญ               
 

3.1  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการ
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง   
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้   ใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน า
ผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน     เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564   สิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

มิ.ย. 64 - มี.ค. 65 9,000 นางอรธิดา  สันรัมย์ 

2. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ ก.ย. 64 1,000 น.ส.ครินทร์นา  วาลี 

3. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มี.ค.65 13,680 
(งบกิจกรรมฯ) 

น.ส.ธาริณี  พันธ์โม ้

รวม 23,680  

 
 
 
 
 
 



           กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
1. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
3. รายงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 

       (น.ส.ธาริณี  พันธ์โม้)         (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
          ผู้เสนอโครงการ            ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 
 
 
 



     2.3 รำยละเอียดโครงกำร ระดับประถมขั้นพื้นฐำน 
 

4. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน                            
สนองนโยบายของ  สพฐ.   นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 1    คุณภาพผู้เรียน   
ข้อ 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

สนองนโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 1      กลยุทธ์ที่ 3 และ 5 
 

           หลักกำรและเหตุผล       
           หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายที่จะพฒันาคนให้เป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์  คือ เป็นคนด ีคนเก่ง  และ
มีความสุข  มีสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  อันได้แก ่  ความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลยี และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางวิชาการ  มี
ทักษะวิชาชีพ  และมีทักษะชีวิตที่เหมาะสมสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั ซึ่งจ าเป็นทีจ่ะต้องอาศยัเทคนิควิธีการ
หลากหลาย  มีการน าสื่อเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนบัสนนุการเรียนรู้เพื่อการ
เรียนรู้ทีผู้เรียนมองเห็นเป็นรูปธรรม  สัมพันธ์กับการใชช้ีวิตมากขึ้น   โดยที่ผูส้อนจะเป็นผูท้ี่มีบทบาทในการสร้างสรรค์
การด าเนินการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องชัดเจนตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-
6 ให้มีคุณภาพสูงขึ้น 
  

1. มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร  
 และการคิดค านวณ  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดอย่างมี
วิจารณญาณ   อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 

ดีเลิศ 
 

ดีเลิศ 
 
 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

 
ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564    ถึงวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 



1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่าน-
เขียนภาษาไทย 

มิ.ย.64-มี.ค.65 2,000 
 

น.ส.สุพัตรา  อาวะบุตร 
น.ส.อารีรัตน์  ถาจอหอ 

2. กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารภาษา 
อังกฤษ 

มิ.ย.64-มี.ค.65 2,000 
 

นางสาวธนพร  สนอุป 
 

3. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มิ.ย.64-มี.ค.65 2,000 
 

นางวรรณเพ็ญ   ค าชนะชัย 

4.กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ พ.ย.64 10,000 
(งบกิจกรรมฯ) 

 

นางสาวสุพัตรา  อาวะบุตร 

5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
โดยใช้  ICT 

มิ.ย.64-มี.ค.65 6,000 
(งบกิจกรรมฯ) 

 

นายปลาย  งามจิตร 

6. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนทุกกลุ่มสาระ 

มิ.ย.64-มี.ค.65 40,600 น.ส.สุพัตรา  อาวะบุตร 
นางสาวธนพร  สนอุป 

7. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 

มิ.ย.64-มี.ค.65 10,000 
(งบกิจกรรมฯ) 

นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย 

นางสาวนฤภร แย้มศรี 

 รวม 72,600  

 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบทดสอบและรายงานผลการทดสอบ 
3.รายงานโครงการ 

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

 
 

(นางสาวสุพัตรา  อาวะบุตร)         (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
       ผู้เสนอโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 

5. โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรยีนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์                        
สนองนโยบายของ  สพฐ.   นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 สนองนโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 1      กลยุทธ์ที่ 2 และ 4 
สนอง   อัตลักษณ์ของผู้เรียน “มีวินัย รักษ์สิ่งแวดล้อม”  
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน  “โรงเรียนวิถีพุทธ”  
  



           หลักกำรและเหตุผล       
           หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  คือ เป็นคนดี 
คนเก่ง และมีความสุข  มีสมรรถนะส าคัญ  5  ประการ  การที่จะท าให้ผู้เรียนเป็นคนดีและมีความสุขนั้น   
โรงเรียนจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและค่านิยมพ่ีพึงประสงค์   มีคุณธรรมจริยธรรม   สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก    

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือพัฒนานักเรียน  
ให้มคีุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 
  

1.  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา
ก าหนด  
2. มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย 
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 
4. สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564    ถึงวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ มิ.ย.64-มี.ค.65 3,000 นางวรรณเพ็ญ   ค าชนะชัย 
นายปลาย งามจิตร 

2. กิจกรรมห้องเรียนสีขาวและสภา
นักเรียน 

มิ.ย.64-มี.ค.65 2,000 น.ส.ศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี
น.ส.นฤภร  แย้มศรี 

3. กิจกรรมวันส าคัญ มิ.ย.64-มี.ค.65 6,000 น.ส.อารีรัตน์   ถาจอหอ 

4. กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 

มิ.ย.64-มี.ค.65 1,000 นายกิจอุดม อาสาท า 

5. กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มิ.ย.64-มี.ค.65 4,000 นางสาวธนพร สนอุป 
น.ส.วภิาพร   ร่องจิก 

6. กิจกรรมกีฬาประจ าปี มี.ค.65 15,000 นายกิจอุดม  อาสาท า 

7. โรงเรียนวิถีพุทธ มิ.ย.64-มี.ค.65 5,000 นายกิจอุดม อาสาท า 

 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม พ.ย. 64 10,000 
(งบกิจกรรมฯ) 

นายกิจอุดม  อาสาท า 

9. กิจกรรมการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตร
นารี  (สามัญ-ส ารอง) 

ธ.ค. 64 14,000 
(งบกิจกรรมฯ) 

 

นายกิจอุดม  อาสาท า 
นายปลาย  งามจิตร 



 รวม 60,000  

 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบทดสอบและรายงานผลการทดสอบ 
3.รายงานโครงการ 

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

 
                   
 
  (นายปลาย งามจิตร)                   (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
     ผู้เสนอโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร                    
สนองนโยบายของ  สพฐ.    

นโยบายที่ 3 : พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
นโยบายที่ 4 : สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลด

ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
นโยบายที่ 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
สนองนโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 1      กลยุทธ์ที่ 1, 3, 7, 9, 11 และ 15 
 

          หลักกำรและเหตุผล       
          โรงเรียนได้จัดให้มีโครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  เพื่อมุ่งให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ   มีเป้าหมายชัดเจน    มีการวางแผนงานและด าเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม  เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  และยังมีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา 



วัตถุประสงค์ ตัวชีวั้ดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัดการของ
สถานศึกษา     
 
  

1. มีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษา
ก าหนดชัดเจน 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564    ถึงวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รบัผิดชอบ 

1.กิจกรรมจัดท าแผนปฏิบัติการ เม.ย. 64 1,000 นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย 

2. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พ.ค.64 1,000 น.ส.สุพัตรา  อาวะบุตร 

3. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรของ
โรงเรียน 

มิ.ย.64-มี.ค.65 12,000 นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน  

มิ.ย.64-มี.ค.65 40,000 นายปลาย  งามจิตร 
นายกิจอุดม  อาสาท า 

5. กิจกรรมพัฒนา/ปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 

มิ.ย.64-มี.ค.65 2,000 น.ส.พรทิวา  พลโยธา 

6. กิจกรรมการประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครอง/ชุมชน/คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ 

พ.ค.64 ,  
พ.ย.64 

 

2,000 นายปลาย  งามจิตร 

7. กิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยม
บ้านนักเรียน 

มิ.ย.64 ,  
พ.ย.64 

- นายปลาย  จิตรงาม 
น.ส.ศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี 

8. กิจกรรมนิเทศภายใน มิ.ย.64,   
ส.ค.64 

- นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย 
 

ธ.ค.64,   
ก.พ.65 



กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

9. กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พ.ค.64-มี.ค.
65 

2,000 นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย 
นางสาวธนพร  สนอุป 

 รวม 60,000  

 
           กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3.ผลการปฏิบัติงานของครู-บุคลากร 
4.แบบบันทึกการประชุม/การนิเทศภายใน 
5.รายงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม 

                                    
 
 
 

   (นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย)         (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
          ผู้เสนอโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 



7. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ     
สนองนโยบายของ  สพฐ.   นโยบายที่ 2 : พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาตรฐานที่ 3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ     

 สนองนโยบาย สพป.ขอนแก่น เขต 1      กลยุทธ์ที่ 12, 13 
           หลักกำรและเหตุผล       
           การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  โรงเรียนต้องมีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ จะต้องมี
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
 
  

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
2. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
 

ยอดเยี่ยม 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564    ถึงวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมพัฒนาสื่อ และ 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

มิ.ย.64-มี.ค.65 40,000 น.ส.นฤภร  แย้มศรี 

2. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

มี.ค.65 10,480 
(งบกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน) 
น.ส.ศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี 

3. กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ มิ.ย.64-มี.ค.65 2,000 น.ส.สุพัตรา   อาวะบุตร 

4. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดและ
ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

มิ.ย.64-มี.ค.65 3,000 น.ส.สุพัตรา   อาวะบุตร 
น.ส.ธนพร  สนอุป 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเรียนร่วม มิ.ย.64-มี.ค.65 2,000 น.ส.ศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี 
 



6. กิจกรรมการวัดและประเมินผล
การเรียน 

มิ.ย.64-มี.ค.65 3,000 น.ส.สุพัตรา   อาวะบุตร 

7. กิจกรรม  PLC มิ.ย.64-มี.ค.65 - น.ส.นฤภร  แย้มศรี 

 รวม 60,480  

 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบสังเกตการณ์เข้าร่วมกิจกรรม 
3.ผลการปฏิบัติงานของครู-บุคลากร 
4.แบบบันทึกการประชุม/การนิเทศภายใน 
5.รายงานโครงการ 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสารหลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 

                                                                                                  
  (นางสาวศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี)     (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
          ผู้เสนอโครงการ             ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 



รำยละเอียดโครงกำร สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ 
1. โครงกำรพัฒนำกิจกรรมสนับสนุนกำรศึกษำ 

           หลักกำรและเหตุผล       
           เพ่ือเป็นการพัฒนากิจกรรมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน  อันได้แก่   การบริการสาธารณูปโภค   
งานปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์   งานธุรการ  การเงิน และพัสดุ    ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ครู  บุคลากร และนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด  โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณูปโภค การปรับปรุง 
ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์   
ระบบงานธุรการ การเงิน 
และพัสดุ ของโรงเรียน  ให้มี
ประสิทธิภาพ 

โรงเรียนมีการด าเนินงานด้านสาธารณูปโภค 
การปรับปรุง ซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์   และ 
งานธุรการ การเงิน และพัสดุ ทีม่ีประสิทธิภาพ 
 

 
ยอดเยี่ยม 

 
ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564    ถึงวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำ

ณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.งานสาธารณูปโภค เม.ย. 64-มี.ค.65 90,000 น.ส.อารีรัตน์  ถาจอหอ 

2.งานพัฒนา/ปรับปรุง/ซ่อมแซม วัสดุ 
ครุภัณฑ์ สถานที่ 

เม.ย. 64-มี.ค.65 20,000 
น.ส.ศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี 

นายกิจอุดม อาสาท า 

3.งานธุรการโรงเรียน การเงิน-พัสดุ เม.ย. 64-มี.ค.65 10,000 
น.ส.อารีรัตน์  ถาจอหอ 

น.ส.นฤภร  แย้มศรี 
น.ส.พรทิวา พลโยธา 

 รวม 120,000  
 
 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.รายงานผลการด าเนินงาน 

1.สังเกต/สัมภาษณ์ 
2.ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม 

                                             
 
 (นางสาวอารีรัตน์  ถาจอหอ)         (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
         ผู้เสนอโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
 
 
 



2. โครงกำรอำหำรกลำงวันและอำหำรเสริม (นม) โรงเรียน 
           หลักกำรและเหตุผล       
            การบริการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ และเพียงพอต่อความ
ต้องการของร่างกายนักเรียน   ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่สมบูรณ์   แข็งแรง  นอกจากนั้น
ยังเป็นการปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อการบริโภค และลดจ านวนนักเรียนที่ขาดสารอาหารได้ 
 โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาได้ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน ตลอดปีการศึกษา   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลต าบลพระลับ   

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 
ปี 2563 

เป้ำหมำย 
ปี 2564 

เพ่ือให้นักเรียนมีสุขภาพดี 
สมบูรณ์แข็งแรงตามวัย 

1. นักเรียนโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
ได้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียน  ร้อยละ 100 
2. นักเรียนร้อยละ 90   มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์มาตรฐาน และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

 
 

ยอดเยีย่ม 

 
 

ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลำด ำเนินงำน    วันที ่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564    ถึงวันที่ 31  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลำ

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

1.โครงการอาหารกลางวัน พ.ค.64-มี.ค.65 808,000 นางอรธิดา  สันรัมย์ 
น.ส.ครินทร์นา  วาล ี

2.โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน พ.ค.64-มี.ค.65 เทศบาลต าบลพระลับ
เป็นผู้ด าเนินการ 

นางอรธิดา  สันรัมย์ 
น.ส.ครินทร์นา  วาลี 

 รวม 808,000  
 
 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
1.แบบสอบถามความพึงพอใจ 
2.แบบบันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน 
3.แบบบันทึกการดื่มนม 
4.แบบบันทกึน้ าหนักส่วนสูง 

1.สังเกต/สัมภาษณ์ 
2.ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐานการจัดกิจกรรม 

                                   
 
    (นางอรธิดา   สันรัมย์)         (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
        ผู้เสนอโครงการ              ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก 
 



 
 

 
 
 

 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนพระคือหนองโพธิ์วิทยำ 
ที ่   66  / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
………………………………………….. 

 

          ด้วยโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
จะด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2564 เพ่ือเป็นแนวด าเนินงานของโรงเรียนในการ 
จัดการศึกษา  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  ให้เกิดผลดีต่อการบริหารจัดการศึกษา   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 

1.  นางปาริชาติ  วรรณทิพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
2.  นางอุบลรัตน์   ขุนวงษา ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
3.  นางอรธิดา   สันรัมย ์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
4.  นายปลาย งามจิตร  ครูช านาญการ   กรรมการ 
5.  นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 

 1.  นางสาวอารีรัตน์   ถาจอหอ ครูช านาญการ   ประธานกรรมการ  
2.  นางสาวสุพัตรา   อาวะบุตร ครูช านาญการ   รองประธานกรรมการ 
3.  นางอุบลรัตน์ ขุนวงษา ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ   
4.  นางอรธิดา   สันรัมย์  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
5.  นายปลาย งามจิตร    ครูช านาญการ   กรรมการ 
6.  นางสาวศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี ครชู านาญการ   กรรมการ 
7. นางสาวธนพร สนอุป  ครูช านาญการ   กรรมการ 
8.  นายกิจอุดม อาสาท า  ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

          9.  นางสาวนฤภร  แย้มศรี ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
 10. นางสาววภิาพร ร่องจิก บุคลากรวิทย์-คณิต  กรรมการ 
 11 นางสาวครินทร์นา  วาล ี ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
 12. นางสาวธาริณี  พันธ์โม ้ ครูพ่ีเลี้ยง   กรรมการ 
 13. นางวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการและเลขานุการ 

14. นางสาวพรทิวา พลโยธา เจ้าหน้าที่ธุรการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ เสียสละ  

อย่างเต็มก าลังความสามารถ    เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ   
 
 



  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                                       
 

            (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
                                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 



                                              บันทึกข้อควำม 

ส่วนรำชกำร โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ที่  9 /2564               วันที่    5  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ. 2564 
เรื่อง    ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

        ด้วยโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
และประถมศึกษา   เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน   สนองนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

      1.  คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2563   ร่วมกันศกึษา วิเคราะห์   
สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของแต่ละกลุ่มงานตามบริบทและให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด 

      2.  ก าหนดแนวทางวิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นในการปรับปรุง 
 พัฒนางาน 

      3.  จัดท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม  เครื่องมือและนิเทศ ก ากับ และติดตามการด าเนินงาน 

                    โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 
2564   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตามร่างแผนฯ ที่แนบมาพร้อมนี้  และเห็นสมควรน าเสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา                

                                                                                    
                          (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
                                                     5 กรกฎาคม  2564 
 
              -  เห็นชอบ 
                         
                    (ดร.พัฒนา นุศรีอัน) 
      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
           โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ่3/๒๕๖4 

โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
วันที่ 4 เดือน มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖4  เวลา 09.00 น. 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1 ดร.พัฒนา นุศรีอัน ประธานกรรมการ 
2 นายทวีชาติ ติตะปัญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3 นางอุษา มิเถาวัลย์ ผู้แทนองค์กรชุมชน 
4 นายวงศ์วัฒน์ วรพันธ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5 นางสุภาพร โพธิ์หนูด ผู้แทนผู้ปกครอง 
6 นางบังอร ขนานเยี่ยม ผู้แทนศิษย์เก่า 
7 นายวิรัตน์ สิงห์แสง ผู้แทนองค์กรศาสนา 
8 นายปลาย งามจิตร ผู้แทนครู 
9 นางอุบลรัตน์ ขุนวงษา  ต าแหน่งครู รักษาราชการแทน กรรมการและเลขานุการ 

10 นายวินัย  ทองทัพ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
11 นางฉวีวรรณ  บัวผัน คณะกรรมการที่ปรึกษา 
12 นายสุรพงษ์  ทองโคกสี คณะกรรมการที่ปรึกษา 
13 นางเอมอร จันทร์โสม   คณะกรรมการที่ปรึกษา 
14 นายประสิทธิ์  ดวงกรมนา  คณะกรรมการที่ปรึกษา 
15 อาจารย์เสรี  บุญมาศ คณะกรรมการที่ปรึกษา 

16 คุณครจูุไรวรรณ  ติตะปัญ คณะกรรมการที่ปรึกษา 

17 นายบุญชู  สุวรรณสาร คณะกรรมการที่ปรึกษา 

18 นางกัญญารตัน์  เที่ยงธรรม   คณะกรรมการที่ปรึกษา 

19 นายณรงค์ศักดิ์ ติตะปัญ คณะกรรมการที่ปรึกษา 
20 นายสุขสันต์  โยคณุ คณะกรรมการที่ปรึกษา 

21 นายเสด็จ  นาเมืองจันทร ์ คณะกรรมการที่ปรึกษา 

22 นางเบญจรตัน์  นามมณ ี คณะกรรมการที่ปรึกษา 

23 นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา ครูช านาญการพิเศษ 
24 นางอรธิดา  สันรัมย์ ครูช านาญการพิเศษ 
25 นางสาวอารีรัตน์  ถาจอหอ ครูช านาญการ 
26 นางสาวสุพัตรา  อาวะบุตร ครูช านาญการ 
27 นางวรรณเพ็ญ  ค าชนะชัย ครูช านาญการพิเศษ 
28 นางสาวศิรินยาณีย์  ศรีกรุงพลี  ครูช านาญการ 
29 นายปลาย  งามจิตร ครูช านาญการ 



30 นางสาวธนพร  สนอุป ครูช านาญการ 
31 นายกิจอุดม อาสาท า ครูผู้ช่วย 
32 นางสาวนฤภร  แย้มศรี ครูผู้ช่วย 
33 นางสาวครินทร์นา  วาลี ครูอัตราจ้าง 
34 นางสาวธาริณี พันธ์โม้ ครูพ่ีเลี้ยง 
35 นางสาววิภาพร  ร่องจิก   บุคลากรวิทยาศาสตร์ 
36 นางสาวพรทิวา  พลโยธา ธุรการ 

 
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวิรัตน์ สิงห์แสง     ผู้แทนองค์กรศาสนา 
 2. นายวินัย  ทองทัพ     คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ดร.พัฒนา นุศรีอัน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กล่าวแนะน าตนเอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชุดใหม่ ปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งแนะน าคณะกรรมการชุดเดิม  
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ถ้ามี) 
 -รับรอง- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 นางอุบลรัตน์ ขุนวงษา ต าแหน่งครู รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์
วิทยา  
 3.1 ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา  ผู้น าชุมชน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ปกครอง ที่ให้ความอนุเคราะห์ร่วมมือด้วยดีในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 3.2 กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ปกครองนักเรียน เป็นค่าครองชีพในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน่า( COVID-19) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.3 การเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19)  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.4 ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 ตามคู่มือของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (6 มิติ ๔๔ ข้อ) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 ๓.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ ความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในวันที่ 14  มิถุนายน  2564 

  พร้อม เนื่องจาก โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยามีการประเมินความพร้อมการเปิด
ภาคเรียนของสถานศึกษา การปฏิบัติตนของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและ
ป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อโรคโควิด19 ให้เกิดความปลอดภัยแก่ทุกคน ภายใตก้รอบแนวทาง 6 มิติ ได้แก่ 
การด าเนินงานเพ่ือความปลอดภัย การเรียนรู้ การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาสสวัสดิภาพและการคุ้มครอง 
นโยบาย และการบริหารการเงิน จึงมีแนวคิดในการสร้างความเชื่อมโยงกับมาตรการป้องกันโรคเพ่ือป้องกันการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด 19) (ศบค.) อันจะเป็นการวางแผนที่จะช่วยสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการคุ้มครองสุขภาพและความ
ปลอดภัยของนักเรียน โดยมีมาตรการควบคุมหลักในมิติการด าเนินงานเพื่อความปลอดภัยจากการลดการแพร่
เชื้อโรค 6 ข้อปฏิบัติในสถานศึกษา ได้แก่  

1. คัดกรองวัดไข้   2. สวมหน้ากาก   3. ล้างมือ  
4. เว้นระยะห่าง   5. ท าความสะอาด    6. ลดแออัด 

    ไม่พร้อม เนื่องจาก  
 ..................................................................................... ................................................. 
มติที่ประชุม 

เห็นชอบให้เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2564 และด าเนินการจัดการเรียนการสอนและเห็นชอบ
มาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ทั้ง 44 ข้อ โดยให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
 ๔.๒ รูปแบบในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยาเลือกใช้ในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2564 คือ การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) 
           ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการเรียนการสอนที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้น
เรียน เป็นหลัก โดยครูผู้สอนสามารถน ารูปแบบการเรียนการสอนอื่น ๆ มาบูรณาการใช้กับการเรียนในชั้นเรียน
ได้ เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ (On-Air) หรือ การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต (Online) เป็นต้น การเรียนการสอนที่
เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียนหรือในชั้นเรียน เป็นหลัก โดย โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย ในภาคเช้า จัดการเรียนการสอนตามปกติ เน้นความปลอดภัย
ตามมาตรการ 6 ข้อปฏิบัติของสถานศึกษา รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนและภาคบ่ายผู้ปกครองรับ
นักเรียนกลับไปพักผ่อนที่บ้านโดย กระบวนการเรียนการสอนในภาคบ่าย ผู้ปกครองร่วมกับครูในการจัดการ
เรียนการสอนที่บ้าน ระดับประถมศึกษา จัดการเรียนการสอนตามปกติ ในภาคเช้า เน้นกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 4 สาระวิชาหลัก คือ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์,สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  เต็มรูปแบบตามปกติตาม
โครงสร้างหลักสูตรฯ  ส่วนภาคบ่าย บูรณาการการจัดการเรียนการสอน 4 สาระวิชา คือ สาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา พลศึกษา,สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม,สาระการเรียนรู้ศิลปะ,สาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง (คาบที่ 4 เวลา 12.30-13.30 น.) โดย
คุณครูใช้รูปแบบผสมผสาน เช่น การให้งานกลับไปท าที่บ้าน ให้การบ้าน ใบงาน ส่งเสริมการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยครูท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการสอนตามแนวทาง Active Learning  โดยไม่กระทบ
กับการเรียนรู้และโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา ปี พุทธศักราช 2551 
 4.3 รายชื่อการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชุดใหม่ 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 



 4.4 การรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ฉ. 
  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา ได้รับแจ้งจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต 1 เรื่องการรื้อถอนอาคารเรียน ป.1 ฉ ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากเทศบาลต าบลพระลับให้เข้า
ตรวจสอบอาคารเรียน ป.1 ฉ. สร้างเมื่อปี พ.ศ.2521 มีอายุการใช้งานนาน 43 ปี จากผลการตรวจสอบทาง
กายภาพภายนอกพบว่าอาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม มีรอยการช ารุดของโครงสร้างอาคาร เสามีรอยแตกร้าว
จนถึงโครงสร้างเหล็กเสริมคอนกรีต ซึ่งบ่งชี้ได้ว่าเสาคอนกรีตมีความสามารถในการรับน้ าหนักปลอดภัยได้
น้อยลง อาจจะท าให้เกิดการวิบัติของโครงสร้างได้ ประกอบกับอายุการใช้งานของอาคารที่ยาวนาน 
  ทางโรงเรียนได้ส่งเรื่องขอระงับการรื้อถอนไปแล้ว แต่ทาง สพฐ.แจ้งให้ด าเนินการรื้อถอน
เนื่องจากอาคารเรียนมีอายุการใช้งานเกิน 30 ปี และหากไม่ท าการรื้อถอนก็จะไม่ได้รับจัดสรรอาคารเรียนหลัง
ใหม่ โดยทาง สพป.ขอนแก่น เขต 1 ให้โรงเรียนท าหนังสือของบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อเป็นสถานที่รองรับห้องเรียนชั้นอนุบาล ปีที่ 1-3 ซึ่งมีจ านวน 76 
คน  
  โรงเรียนได้ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่เพ่ือใช้เป็นห้องเรียนชั่วคราว ศาลา
สุปิโนนุสรณ์ ไปยังเจ้าอาวาสวัดสมศรี โดยทางเจ้าอาวาสวัดได้อนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ดังกล่าวได้ แต่ให้
นักเรียนระดับชั้นอนุบาลหยุดเรียนทุกวันพระ เนื่องจากวัดต้องใช้สถานที่ดังกล่าวในวันพระ 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้รื้อถอนอาคาร ป.1 ฉ. ได้ เนื่องจากทางโรงเรียนได้จัดเตรียมความพร้อมอาคาร 2 เพ่ือใช้
เป็นห้องเรียนของนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เรียบรอยแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
 - คุณพ่อบุญชู สุวรรณสาร เสนอในที่ประชุม ในกรณีท่ีหมู่บ้านมีประเพณีงานบุญ จะสามารถขอ
อนุญาตใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่จัดงานบุญประเพณีได้หรือไม่ เพราะทางโรงเรียนได้ติดประกาศงดใช้สนาม
ฟุตบอล และลานอเนกประสงค์ ต้องการให้โรงเรียนส่งเสริมสถานที่ในการออกก าลังกายของคนในชุมชน 
 - ครูวรรณเพ็ญ ค าชนะชัย ได้ชี้แจ้งในที่ประชุม ดังนี้ ขณะนี้โรงเรียนได้ปิดการใช้สนามฟุตบอล และ
ลานอเนกประสงค์ชั่วคราว เนื่องจากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และเป็นการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากร
ในโรงเรียน 
 
เลิกประชุมเวลา  12.00  น. 

 

(นางสาวพรทิวา  พลโยธา) 
ผู้จด / บันทึกการประชุม 

 
 

(นางอุบลรัตน์  ขุนวงษา) 
ต าแหน่ง ครู รักษาราชการแทน 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
ผู้ตรวจ 

 



 
 
 
 

 

ประกำศโรงเรียนบ้ำนพระคือหนองโพธิ์วิทยำ 
เรื่อง  ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

………………………………………….. 
 

  ด้วยโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
การศึกษา 2564  โดยผ่านความเห็นชอบชองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในคราวประชุม  
ครั้งที ่ 3/ 2563   เมื่อวันที่ 4  มิถุนายน 2564 
  โรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา  จึงประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2564   
ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาโรงเรียนบ้าน
พระคือหนองโพธิ์วิทยา ต่อไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่   5  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564 
 
 

                                                                       
 

      (นางปาริชาติ  วรรณทิพย์) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 


