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แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย 
ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       

กระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

สารบัญ 
 

ส่วนที่  ๑  บทน า 

 

         ๑.ข้อมูลทั่วไป                                                                                               ๑  
         ๒.ข้อมูลด้านนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๕                                                               ๓  
         ๓.ข้อมูลด้านบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๕                                                               ๔  
         ๔.ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๕                                                        ๔  
         ๕.ข้อมูลด้านทรัพยากรปีการศึกษา ๒๕๖๕                                                              ๕  
         ๖.ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๓                            ๕  
         ๗.ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.                                                          ๑๗  
         ๘.สรุปผลการจัดการศึกษา                                                                                ๒๑  
 
ส่วนที่  ๒ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา                                                                  ๒๘ 

 

        ๑.การวิเคราะห์ศักยภาพการศึกษา                                                                       ๒๘ 
        ๒.วสิัยทัศน์                                                                                                  ๒๙ 

 

        ๓.พันธกิจ                                                                                                    ๒๙  
        ๔.เป้าหมาย                                                                                                  ๓๐  
        ๕.กลยุทธ์                                                                                                    ๓๐  
        ๖.อัตลักษณ์                                                                                                 ๓๐  
        ๗.เอกลักษณ ์                                                                                               ๓๐  
        ๘.กลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕        ๓๐ 
        ๙. กลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑                             ๓๑ 
        ๑๐. เบญจลักษณ์  ๕  ประการของ  สพป. ขอนแก่นเขต  ๑                                         ๓๑ 
        ๑๑.เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕                                  ๓๒ 
 

 
 
 

ส่วนที่ ๓ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ                                                             ๓๖  
         ๑.แหล่งงบประมาณ                                                                                       ๓๖  
         ๒.  โครงการที่จะด าเนินการ  ในปีการศึกษา ๒๕๖๕                                                  ๓๗  
             ๒.๑ สรุปงบหน้าโครงการ                                                                             ๓๗  
             ๒.๒ รายละเอียดโครงการ                                                                             ๓๙ 
             ๒.๒.๑  ระดับปฐมวัย                                                                                  ๓๙ 
             ๒.๒.๒  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                                                  ๖๒ 

 

 
ส่วนที่ ๔ การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี                                            ๙๖ 
 
ภาคผนวก                                                                                                           ๙๗ 
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ค าน า 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านแดงน้อย  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นกรอบการ
ด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา  ในการตอบสนองต่อนโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เกิดประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด  เพราะการศึกษาเป็นหัวใจของการพัฒนาทุก ๆด้าน การศึกษาที่มีคุณภาพย่อมน าไปสู่
กิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านแดงน้อย  ได้วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน  ปัญหา  และ
ความต้องการตามขอบข่ายงาน  และโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล 
 ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน  หัวหน้ากลุ่มงาน  คณะครู   คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านแดงน้อย  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  ที่ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้  ซึ่งจะ
เป็นแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นกรอบและแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้
บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

                             โรงเรยีนบ้านแดงน้อย 
                             ๓๐   พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
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ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

๑.   ข้อมูลทั่วไป    
 ๑.๑  ประวัต ิ
  

๑.๑ โรงเรยีนบ้านแดงน้อย  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ตั้งอยู่หมู่ที่ 

๑๗  ถนนมะลิวัลย์ ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ ๔๐๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร    

๐๔๓-๔๗๒๐๑๒ เว็บไซด์   http://thaischool๑.in.th/๐๔๓๔๗๒๐๑๒  อยู่ในเขตบริการของเทศบาลเมือง 

บ้านทุ่ม   

๑.๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนบุาล ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๑.๓ มีเขตพ้ืนที่บริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๖, ๗, ๑๖, ๑๗ และบ้านทุ่ม หมู่ที่ ๑๒    

มีเขตบริการร่วมกับโรงเรียนเตรียมประถมของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ระยะห่างประมาณ ๕ กิโลเมตร  และมี
การให้บริการทางการศึกษาพิเศษอีก ๓ หมู่บ้านได้แก่ บ้านค้อ  บ้านหนองสวรรค์ บ้านหนองชาด ต าบล    
บ้านเหล่า  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น ภาพรวมของชุมชนในเขตพ้ืนที่รับบริการ  มีลักษณะเป็นชุมชน  
ที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่รวมกันในสภาพแออัด  บริเวณใกล้เคียงหรือโดยรอบโรงเรียนสภาพเศรษฐกิจปาน
กลางถึงดี  อาชีพหลักของชุมชนคือ รับราชการ ลูกจ้างโรงงาน รับจ้างทั่วไปและอาชีพเกษตรกร 
 
๒. ข้อมูลด้านกบริหาร  
      ๒.๑ ผู้อ านวยการโรงเรียน   นายจ าเนียร  วิจิตรจันทรว์ุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท  
สาขา การบริหารการศึกษา  ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑   จนถึง
ปัจจุบัน  
       ๒.๒ รองผู้อานวยการโรงเรยีน (ที่ได้รับการแต่งตั้ง)    -     คน 
       ๒.๓ ประวัตโิดยย่อของโรงเรียน 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาล ชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลต าบลบ้านทุ่ม ๕ 
(วัดศรีชมชื่น)”  ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๖  ณ บ้านแดงน้อย หมู่ที่ ๑๓-๑๔ ต าบลบ้านทุ่ม 
อ าเภอพระลับ  จังหวัดขอนแก่น  มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่ – งาน  ๕๓ ตารางวา  โดยมีนายอ าเภอเป็นผู้จัดตั้ง ด ารงอยู่
ด้วยงบประมาณแผ่นดิน  มีผู้อุปการะ คือ นายเฉื่อย  เพ็งมาและมีครูใหญ่คือ นายทึง เสนามนตรี  มีจ านวน
นักเรียนชาย ๕๖ คน นักเรียนหญิง ๕๒ คน รวมทั้งสิ้น ๑๐๘ คน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ แผนกวิสามัญศึกษา  เดิมการจัดการเรียนการสอนอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่
เรียน และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนว่า “ โรงเรียนวัดศรีชมชื่น”  ส่วนด้านเงินเดือนครูและค่าใช้สอยส าหรับ
ข้าราชการของโรงเรียนได้จากเงินช่วยการศึกษา โดยนายอ าเภอเป็นผู้จ่าย  
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๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๔๘๔ ได้ท าการปลูกสร้างอาคารเรียนใหม่ข้ึน ๑ หลัง ตามแบบ ปพ.๑ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคารไม้พ้ืนสูง ๒ เมตร หลังคามุงไม้ขนาด ๔ ห้องเรียน โดยเงินของชาวบ้านสมทบ
ทุนกับกระทรวงศึกษาธิการ สิ้นค่าก่อสร้าง ๑,๒๗๕.๗๕ บาท ซึ่งตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียนที่ชาวบ้านมอบให้
เป็นสมบัติของโรงเรียน  มีเอกสารส าคัญประกอบ คือ น.ส.๓ เลขที่ ๓๐๔  เล่มที่ ๕๒  

พ.ศ. ๒๕๐๙  โอนการศึกษาโรงเรียนประชาบาล  ให้ขึ้นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และได้เปลี่ยน
ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบ้านแดงน้อย (แดงน้อยวิทยาคาร)”   

พ.ศ. ๒๕๑๕  โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดโรงเรียนขนาดกลาง ได้เป็นล าดับที่ ๑ ของอ าเภอและ
ชมเชยของจังหวัด  วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘  ได้ท าพิธียกเสาเอกอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารหลัง
ที่ ๒ โดยใช้งบประมาณของทางราชการ ๒๕๐,๐๐๐ บาท  และเงินสมทบจากประชาชน ๒,๐๐๐ บาท เป็น
อาคารไม้แบบ ป.๑ฉ  พ้ืนสูง ๒.๕ เมตร เสาคอนกรีต ขนาด ๕ ห้องเรียน  

พ.ศ. ๒๕๑๙  โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวดโรงเรียนขนาดกลางอีกครั้ง ได้เป็นล าดับที่ ๑ ของอ าเภอ 
และท่ี ๓ ของจังหวัด โดยทางจังหวัดได้จ่ายรางวัลเป็นวัสดุปูนซีเมนต์ ในราคา ๘๐๐ บาท 

พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรียนได้เข้าร่วมประกวด ได้เป็นล าดับที่ ๑ ของอ าเภอ และที่ ๒ ของจังหวัด โดยทาง
จังหวัดจ่ายรางวัลเป็นวัสดุปูนซีเมนต์ ในราคา  ๙๐๐ บาท    

พ.ศ. ๒๕๓๐   นายส าราญ  เทพรังสฤษฏิ์  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืน โดยมีนายนิรันดร์  โคตรศรี  
เข้ามารับต าแหน่งใหม่  ในปีนี้ทางโรงเรียนบ้านแดงน้อย (แดงน้อยวิทยาคาร) เห็นว่าชื่อโรงเรียนยาวเกินไป   
จึงได้ท าการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งให้สั้นกระชับ  โดยมีชื่อโรงเรียนว่า  “ โรงเรียนบ้านแดงน้อย ”   
 พ.ศ. ๒๕๔๐   นายดุสิต  ศรีกุลวงศ์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่   แทนนายนิรันดร์     
โคตรศรีได้อาคารเรียนหลังใหม่  และถือว่าเป็นยุคทองของการศึกษาตะกร้อหญิง  รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ได้เข้า
แข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. ๒๕๔๘   นายกิตติศักดิ์    เสนามนตรี   ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน   แทน 
นายดุสิต ศรีกุลวงศ์  จนถึงปี ๒๕๖๑ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณจากชุมชน สร้างอาคารอเนกประสงค์ (หอประชุมใหญ่) งบประมาณ  
๑,๘๐๐,๐๐๐  บาท 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙   สองชั้น          
๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารอนุบาล   สองชั้น  ๒  ห้องเรียน 
งบประมาณ  ๓,๑๐๐,๐๐๐  บาท 

พ.ศ. ๒๕๖๑  นายจ าเนียร  วจิิตรจันทร์  ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  แทน      
นายกิตติศักดิ์  เสนามนตรี  โดยมีผลงานดีเด่นดังนี้ 

๑. ได้ก่อสร้างประตูป้ายชื่อโรงเรียน  มูลค่า  ๑๕๐,๐๐๐  บาท 
๒. นางสาวศภุาพิชณ์  ศรีภูเวียง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  สอบแข่งขันห้องเรียนอัจฉริยะทาง

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ได้ล าดับที่ ๑๒ ของนักเรียนกว่า ๕๐๐ คนทั่วภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

๓.ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลชายและ ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น รายการกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดขอนแก่น 
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 ๒ .๒ ที่ตั้ง 
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแดงน้อย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๗  ถนนมะลิวัลย์ บ้านแดงน้อย  ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 
๔๐๐๐๐   โทรศัพท์/โทรสาร   ๐๔๓-๔๗๒๐๑๒     เว็บไซด์   http://thaischool๑.in.th/๔๐๑๐๒๑๔๒    
อยู่ในเขตบริการของเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม   
  
 ๒. ข้อมูลด้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( วันที่ ๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๕ ) 
             จ านวนนักเรียนทั้งหมด...........๓๐๑.........คน 

 เพศชาย    จ านวน.........๑๕๒..........คน   
 เพศหญิง  จ านวน...........๑๔๙..........คน 

 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล ๑ ๑๐ ๑๒ ๒๒ ๑ 
อนุบาล ๒ ๘ ๑๒ ๒๐ ๑ 
อนุบาล ๓ ๖ ๙ ๑๕ ๑ 
รวม ๒๔ ๓๓ ๕๗ ๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑๑ ๑๓ ๒๔ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๑ ๙ ๙ ๑๘ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ ๙ ๗ ๑๖ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑๖ ๑๐ ๒๖ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๑ ๑๒ ๙ ๒๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔/๒ ๑๒ ๙ ๒๑ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑๕ ๑๘ ๓๓ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑๓ ๑๑ ๒๔ ๑ 
รวม ๙๗ ๘๖ ๑๘๓ ๘ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๑๓ ๘ ๒๑ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๖ ๑๒ ๑๘ ๑ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๑ 
แขวนลอย ๑ ๐ ๑ ๑ 
รวม ๓๑ ๓๐ ๖๑ ๓ 

รวมทั้งหมด ๑๕๒ ๑๔๙ ๓๐๑ ๑๔ 
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๓.  ข้อมูลด้านบุคลากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ( วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๖๕ ) 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด.............๒๑.........คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ใน
ต าแหน่ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูง
กว่า   
ป.ตรี 

น้อย
กว่า     

๓๐  ปี 

๓๐ – 
๕๐ 

มาก 
กว่า 

๕๐  ปี 

น้อย
กว่า  
๑๐ 
ปี 

๑๐ – 
๒๐ 

มาก 
กว่า 
๒๐ 
ปี 

ผู้อ านวยการ   ๑    ๑   ๑  ๑  
รองผู้อ านวยการ  -           
ข้าราชการครู  ๑ ๑๖  ๑๕ ๒ ๓ ๘ ๖ ๙ ๒ ๖ 
พนักงานราชการ
(ครู) 

           

ครูอัตราจ้าง              
นักการ/ ภารโรง   ๑  ๑    ๑    ๑ 
อ่ืน ๆ / ธุรการ  ๒  ๒  ๒   ๒   

รวม ๓ ๑๘ ๑ ๑๗ ๓ ๕ ๙ ๗ ๑๑ ๓ ๗ 

๔.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๔.๑  อาคารเรียน  ๓  หลัง  แบ่งเป็น ๑๔ ห้องเรียน  และห้องอ่ืนๆ ประกอบด้วย ห้องพักครู/
ธุรการ/ห้องวิชาการ / ห้องประชุม /ห้องปฏิบัติการทางภาษา / ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์/ห้องดนตรี/ห้อง
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม) 
 ๔.๒  อาคารประกอบ   จ านวน  ๖  หลัง  ประกอบด้วย   
  - อาคารอนุบาล ๑ หลัง   
  - อาคารห้องคอมพิวเตอร์ ๑ หลัง  
  - อาคารห้องสมุด ๑ หลัง  
  - อาคารรวม  (ห้องพัสดุ-ห้องสหกรณ์) ๑ หลัง  
  - อาคารโรงอาหาร-ห้องประกอบอาหาร  ๑  หลัง 
 ๔.๓  อาคารห้องสุขา  ๑  หลัง  จ านวน  ๔  ห้อง  ใช้การได้ดี     
    ๔.๔  อ่ืน ๆ (ระบุ)    
๕.   ข้อมูลด้านทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
  ๕.๑ มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด.......๒๐.........เครื่อง  แยกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 
    -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ................๓........เครื่อง 
   -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน...........๑๐.......เครื่อง 
          -  ช ารุด.......๗……..  เครื่อง 
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  ๕.๒ ระบบเครือข่ายในโรงเรียน   
         - สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ปัจจุบันใช้ (ระบุ)........................................................ 
     แรงมาก/แรง  ปานกลาง   ไม่ดี 
         - ติดตั้งเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
     ครอบคลุมทุกห้องเรียน  มีเพียงบางจุด/สถานที่  
   
 ๕.๓  ห้องสมุด..............๑.........ห้อง 
    สภาพการใช้งาน....................(ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
    ๕.๔  ห้องวิทยาศาสตร์............๑........ห้อง 
    สภาพการใช้งาน..........-..........(ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
 ๕.๕  ห้องอาเซียน........๑............ห้อง   
    สภาพการใช้งาน........-............(ดี  พอใช้  ปรับปรุง) 
 ๕.๖    ห้องอ่ืนๆ(ระบุ)  ห้องพยาบาล    ๑    ห้อง 
   สภาพการใช้งาน.....................( ดี พอใช้  ปรับปรุง) 
    ๕.๗    ห้องคอมพิวเตอร์  ๑    ห้อง 
สภาพการใช้งาน.....................( ดี พอใช้ ปรับปรุง) 
 
๖.   ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
          ผลการประเมินคุณภาพามมาตรฐานการศึกษา จากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา๒๕๖๔  สรุปได้ดังนี้    (สรุปโดยย่อ) 

๖.๑ สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ ดี 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้รับระดับดี ทั้งนี้
เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก อยู่ในระดับ ดี มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการอยู่ใน
ระดับ ด ีและมาตรฐานที่ ๓การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ อยู่ในระดับ ดีเลิศ 
 ทั้งนี้ ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา บรรลุตามเป้าหมายที่
สถานศึกษาก าหนด การพัฒนาด้านร่างกาย เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการเคลื่อนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว มีการทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้ดี มีทักษะในการดูแลรักษาสุขภาพ
อนามัยตนเองและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียนได้ หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่ง
เสพติด และสถานการณ์ท่ีเสี่ยงอันตรายต่างๆ การพัฒนาด้านอารมณ์ เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ความรู้สึก
ได้เหมาะสมยอมรับและพอใจในความสามารถของตนเองและผู้อื่น มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดีงาม เด็กมีความ
มั่นใจกล้าพูดกล้าแสดงออก มีจิตอาสาช่วยเหลือแบ่งปันผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบในตนเองการพัฒนาด้านสังคม 
เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องได้ มีมรรยาทตามวัฒนธรรม
ไทย การไหว้ การยิ้ม การทักทาย สามารถเล่นและท างานร่วมกันกับผู้อื่นได้ดี การพัฒนาด้านสติปัญญา      
เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องที่ตนเองเข้าใจและสนใจได้ สามารถตั้งค าถามหรือข้อสงสัยได้เหมาะสม
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กับวัย สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ดี เด็กสามารถใช้เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก เป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
 ในด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี
ความเข้าใจปรัชญา แนวคิด หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 
๔ ด้าน และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนให้เพียงพอ
กับชั้นเรียน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล สถานศึกษาอ านวยความสะดวก 
จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ สนับสนุนการจัดประสบการณ์ที่เพียงพอ มีประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 ในด้านกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ ใน
กระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้มีพัฒนาการทุกด้าน ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและสร้างประสบการณ์ให้
เด็กได้รับประสบการณ์โดยตรง ด้วยการเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข โดยจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมเด็กครบทุก
ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา โดยที่ไม่มุ่งเน้นพัฒนาการด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด มีอากาศถ่ายเท มีความปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็กและพ้ืนที่
จัดกิจกรรมที่เหมาะสม เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดห้องเรียนเช่น การท าความสะอาดห้อง  ครูประเมิน
พัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายไม่ใช้แบบทดสอบใน
การวิเคราะห์ผล มีการประเมินพัฒนาการเด็กให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน  
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจ
สุขภาพ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-บันทึกการดื่มนมแปรงฟัน 
บันทึกน้ าหนักส่วนสูง/ภาวะ
โภชนาการ 
 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ
ดนตรี 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิก
ที่ดีของสังคม  
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 
-กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
สื่อสารได้ 

โครงการส่งเสริมศักยภาพ
ทักษะพ้ืนฐานผู้เรียนระดับ
ปฐมวัย 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

 
 
มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. มีหลักสูตรครอบคลุม 
พัฒนาการทั้ง  ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาปฐมวัย ปี๒๕๖๐ 
-กิจกรรมบูรณาการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการ
สอน 
 

-หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย              
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
 

๒. ควรส่งเสริมด้าน
สภาพแวดล้อม ให้มีห้องน้ าและ
สนามเด็กเล่นกลางแจ้งที่
เหมาะสมกับเด็ก 
 
 

-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ปฐมวัย 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รปูภาพการจัดกิจกรรม 
   

   
 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความ
เชี่ยวชาญ ด้านการ 
จัดประสบการณ์ 

โครงการพัฒนาบุคลากร 
-กิจกรรม PLC 
-  กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- กิจกรรมอบรมคูปองครู 

รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
  -เกียรติบัตร 
  -การขยายผลสู่เพ่ือนครู 

๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมปรับปรงุสภาพแวดล้อม
พัฒนาแหล่งเรยีนรู ้
-ห้องปฏิบัติการ 

-หลักฐานการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 
-ตารางกิจกรรม(ผนวกกิจกรรม
กลางแจ้ง) 
 
 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนนุการจัดประสบการณ ์

โครงการส่งเสริมให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
-กิจกรรมจัดหาสื่อการเรยีนการสอน 

-สื่อในห้องเรียน 
-ห้องปฏิบัติการ 

๖. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

โครงการส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

รายงานผลการประเมินตนเอง 
-การนิเทศติดตาม 
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มาตรฐานที ่๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 

ประเด็นพิจารณา โครงการ/กิจกรรม หลักฐานเชิงประจกัษ์/ผลงานโดดเด่น 
๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็ก 
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๒. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๓. จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 
 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
 

๔. ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

โครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะ
พ้ืนฐานผู้เรยีนระดับปฐมวยั 
-กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาล 
-กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

-รายงานกิจกรรมตามโครงการ 
-รูปภาพการจัดกิจกรรม 
-เกียรติบัตร 

 
 

๖.๒ ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
************** 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

๑. ระดับคุณภาพ  ดี 

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑วิธีการพัฒนา 

   โรงเรียนบ้านแดงน้อย  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศกึษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐) เพ่ือให้ครูใช้เป็นกรอบในการ
จัดการเรียน  การสอน การพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริม สนับสนนุให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ว่า “การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่ได้มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
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ความสุข ดังนั้นโรงเรียนบ้านแดงน้อย  จึงก าหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจ านวน ๒ ด้าน ได้แก่ 
๑) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ  ๒) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมุง่เน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ รวมทั้งการมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ     
มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะ
พ้ืนฐาน เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ส าหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และ มีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ๑)  โครงการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ กิจกรรมอ่าน
คล่องเขียนคล่อง  

๒) โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน กิจกรรมออกก าลังกายตอนเช้าก่อนเข้าเรียน 
  ๒.๑)ได้รับรางวัลรางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย  ในการแข่งขันชิงชนะเลิศกีฬาของนักเรียนโรงเรียน

ขยายโอกาสของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

๒.๒)  ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มคุณภาพการศึกษาที ๒ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศวอลเลย์บอลชายมัธยม  
- รางวัลรองชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงมัธยม  
- รางวัลรองชนะเลิศเปตองหญิงมัธยม 
- รางวัลชนะเลิศ ขบวนพาเหรด 

 ๓)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมออมทรัพย์ กิจกรรม
สหกรณ์ในโรงเรียน กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม กิจกรรม
ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  

๔) โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมแข่งขันทักษะ             
ทางวิชาการ  กิจกรรมศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก    กิจกรรมค่ายวิชาการ   
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
 

สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมาย
ทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็น
เป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้น
ทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ 
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีการจัด
แหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย 

 
การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยัง

ขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง       การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับ
หนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไป 
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แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

 ๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์         
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  

๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 

๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพื้นฐานในการ
จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

๑. ระดับคุณภาพดีมาก 

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑วิธีการพัฒนา 

 เพ่ือให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านแดงน้อย  
การด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการก าหนดเป้าหมาย
วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในด าเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตร
สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดท าแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ด าเนินงานพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ  ทางด้านวิชาชีพ  ตามความต้องการของครูและสถานศึกษา    

สุขภาพจิต ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

จัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณ
ให้กับนักเรียนเรียนร่วม เปรียบเทียบความก้าวหน้าและ
การพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านแดงน้อย  
 
  
 
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่โรงเรียนก าหนดชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 
ความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยน าแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง    
มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายใน      
น าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุง  พัฒนาและ
ร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ รวมถึงการจัดการเรียนการ
สอนของกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มี
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนที่มีคุณภาพ   
มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม
กับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 

๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้
ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนตามความ
ต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้น
สังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนา
งานวิชาการเน้นคุณภาพผู้ เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความ
ต้องการ  ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้
ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โรงเรียนควรจัดให้มีอาคารและห้องปฏิบัติการที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้ 
มีการนิเทศ  ติดตาม  ที่ชัดเจน 
โรงเรียนควรปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) มีโครงการการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร  
2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
3) โครงการจัดการเรียนการสอนนักเรียนเรียนรวม 
๔)  โครงการพัฒนาครูพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
๕)  โครงการจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 

 
มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑. ระดับคุณภาพดี 

๒. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

๒.๑วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านแดงน้อย    ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ(ฉบับปรับปรุงพ.ศ.๒๕๖๐) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการ
สอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ที่
ลึกซึ้งและคงทน   ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถ
น าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการ
เรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา    
หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ สัดส่วนคะแนน   แต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วย
โครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศและบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพ
และประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนท างานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๒ เรื่อง  
 
๒.๒ ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 ประเด็นภาพความส าเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ที่สนับสนุนผล
การประเมินตนเอง ได้แกห่ลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาเพ่ิมเติม กิจกรรมชุมนุม ให้นักเรียนเลือกตาม
ความถนดัและความสนใจผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง การบันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ 
เอกสารการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการบริหารจัดการชั้น
เรียนเชิงบวกโดยครูมีวิจัยชั้นเรียนและน าผลไปแก้ไขปัญหาจริง ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยจัดกิจกรรม Open house ให้นักเรียนน าเสนอ
ผลงาน หนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ และครูจัดนิทรรศการแสดงผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาวิทยาราช
ภัฏเลย(สาขาดอนบม )  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
๓. แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน 

โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้  ที่ เน้นทักษะ
กระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

 

ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ และ
การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียน
น าไปใช้พัฒนาตนเอง 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 

1) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
2) โครงการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
3) โครงการพัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน  
4) โครงการส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้จริง 
5) กิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ/นักเรียนเรียนรวมให้นักเรียนมี

ความรู้สูงขึ้นตามระดับชั้น 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาอยู่ในระดับ  ดี 
 จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้  จัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จตามเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินสรุปว่า ได้
ระดับดีเลิศ ทั้งนี้เพราะมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน อยู่ในระดับดี  มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และการจัดการ อยู่ในระดับ ดี และมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
อยู่ในระดับ ดี  

ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน 
ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา และผลการทดสอบระดับชาติหรือผลการทดสอบอ่ืนๆ 
พบว่ามีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ ด้วยกิจกรรมโครงงาน ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
วิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น า 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พบว่าครูมีความรู้ ความเข้าใจ                     
ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
 
 
๗  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ. 
 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ครั้งสุดท้าย  รอบ  ๓ เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔และ ๒๗ เดือน
กุมภาพันธุ์   พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้เข้าประเมิน จ านวน ๓ คน ปรากฏผล 
ระดับปฐมวัย   

ชื่อตัวบ่งชี้ 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ๕.๐๐ ๔.๕๐ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ๕.๐๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๑๕.๐๐ ๑๒.๐๐ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๒.๕๐ ๒.๐๐ ดี 

มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

   

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๕.๐๐ ๒๘.๐๐ ดี 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

มาตรฐานที่ ๔ มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๖๑ พอใช้ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๒.๖๑ ดี 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน :ประถมศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(ประถมศึกษา) 
น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ผลการจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๕๑ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๘.๙๗ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ๑๐.๐๐ ๘.๘๓ ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๙๓ พอใช้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๕.๐๐ ๔.๘๐ ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 
มาตรฐานที่ ๔ ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน    
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๓.๖๒ พอใช้ 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๓.๑๘ ดี 

 

 

 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอก และการน าผลไปพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ระดับปฐมวัย 

ที ่ ข้อเสนอแนะจาก สมศ. โครงการ/กิจกรรม ที่รองรับในปีการศึกษา 
๒๕๖๕ 

๑. 
 
 
 
 
 

๒. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
๑เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้ท ากิจกรรมท า
ความสะอาดห้องเรียนโดยปลูกจิตส านึกให้
ผู้เรียนช่วยกันท าและรักษาความสะอาดโดย
การกระตุ้นหรือครูเป็นแบบอย่างด้วยการย้ า
พูดย้ าท าเพ่ืออนามัยที่ดีของผู้เรียน 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
     สถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมภายใน
อาคารเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะเช่น ของใช้ส่วนตัวเด็ก  แก้วน้ า 
แปรงสีฟัน  ท าความสะอาดและจัดเก็บให้เป็น
ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ  จัดท าที่พักเด็กป่วย
แยกเป็นสัดส่วนในอาคารเรียนอนุบาลที่ครู
สามารถดูแลเด็กได้อย่างใกล้ชิดและจัดถังขยะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด 
 
 
 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการท า
ความสะอาดห้องเรียน   หลังจัดประสบการณ์
ครูควรบันทึกพฤติกรรมของผู้ เรียนอย่าง
สม่ าเสมอ  รวมถึงการประเมินผลงานผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง  มีการประเมินผลและน าผลการ
ประเมินไปใช้กับเด็กและจัดประสบการณ์
เรียนรู้ 

 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
-โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
-กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
-โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามอัตลักษณ์ของ
โรงเรียน 
-โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กด้านสติปัญญา 
 
 
ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
-โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
-โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 
 
ด้านการจัดการเรียนการสอน 
-โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สู่มาตรฐานวิชาชีพ 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัย 
-โครงการจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอน 
-โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
การศึกษา 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อเสนอแนะจาก สมศ. โครงการ/กิจกรรม ที่รองรับในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

๔. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษาควรประชุมชี้แจงผู้มีส่วน
เกี่ ยวข้องในการด า เนินโครงการเข้าใจ
กิจกรรมให้มีความเข้าใจตรงกันเรื่องการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศในภาพรวมของ
สถานศึกษาให้สะดวกรวดเร็วต่อการเข้าถึง
และใช้บริการ 
สถานศึกษาควรประเมินโครงการผลการ
ด า เ นิ น ง า น โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม  ต า ม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้น ามา
เปรียบเทียบ ตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้องก่อน
สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
- ศึกษาเอกสารการประกัน 
-  จัดวางระบบประกันคุณภาพ  



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

๘.  สรุปผลการจัดการศึกษา   
         ในปีการศึกษา  ๒๕๖๔  สถานศึกษาได้บริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ  PDCA  และด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ ปี ๒๕๖๔  อย่างต่อเนื่อง  มีผลสรุปดังนี้ 

๘.๑  ผลงานที่ภาคภูมิใจของสถานศึกษา(ด้านนักเรียน ผู้บริหาร  ครู  สถานศึกษา และ Best  
Practices) 

๑)  นักเรียนที่มีผลงานและท าชื่อเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
         นักเรียนปกติ:  รางวัลที่ได้รับระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ล าดับ ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 

๑. นายสุขสันต์  หร่องบุศรี 
นายอิสระ นันท์ดี 
นายกุลเดช จันทะประเทศ 
นายคุณวุฒิ  ศรีกุลวงค์ 
นายณัฐวุฒิ สินแจ่ม 
นายสิริธีร์ ศรีกุลวงค์ 
นายบุญฤทธิ์ พิมพ์ค าไหล 
เด็กชายพสิษฐ์ นันท์ดี 
เด็กชายสุริยา คนยง 
นายสุทธิพงศ์ สุริยะ 
เด็กชายกฤติพงศ์ โพธิราชา 
เด็กชายพีรพัฒน์ ทะกอง 

วอลเลย์บอลประเภท
ชาย  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
กีฬาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๑ 
 

รางวัลชนะเลิศ 

๒. นางสาวจริยา  เรืองแหล่ 
นางสาวพรธีรา   อ้อยสิน 
นางสาวสฐิษตา  สีลาบัว 
นางสาวปริยากร  ลีเจ้ยวาระ 
นางสาวอธิชา แผ่นค าลา 
เด็กหญิงเกวลิน  สิงห์ทอง 
เด็กหญิงณัฐณิชา  พลศักดิ์ซ้าย 
เด็กหญิงแพรวา  โสแสนน้อย 
เด็กหญองศศฺกานต์  อนุสุเรนทร์ 
เด็กหญิงศุภพิชญ์  ศรีภูเวียง 
นางสาวธันวรัตน์  แก้วผาง 
นางสาวพรรณริน  ค าทอง 

วอลเลย์บอลประเภท
หญิง   
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
กีฬาระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่นเขต ๑ 
 

รางวัลชนะเลิศ 
 

๓. นางสาวศุภพิชญ์  ศรีภูเวียง นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ สอบ
เข้าศึกษาต่อในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
ห้องเรียนพิเศษ

สอบได้ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ล าดับ ชื่อ-สกุล กิจกรรม ระดับของรางวัล 

คณิตศาสตร์-
วิทยาศาสตร์ โรงเรียน
นครขอนแก่น ปี
การศึกษา ๒๕๖๕ 

 
 

๘.๒ ผลการทดสอบปลายปี  
 ๘.๒.๑ ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  ๖  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖ 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๐.๑๐ ๔๙.๕๔ ๕๐.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๙.๒๓ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๓ 

วิทยาศาสตร์ ๒๙.๐๐ ๓๓.๖๘ ๓๔.๓๑ 

ภาษาอังกฤษ ๓๓.๑๓ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๒.๘๗ ๓๘.๖๓ ๔๐.๑๙ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
  



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีค่า (๔๐.๑๐) ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๔๙.๕๔) อยู่ (๙.๔๔) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๕๐.๓๘) อยู่ (๑๐.๒๘) คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ มีค่า (๒๙.๒๓) 
ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๕.๘๕) อยู่ (๖.๖๒) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๖.๘๓)
 อยู่ (๗.๖๐)  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่า (๒๙.๐๐) ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๓.๖๘) 
อยู่ (๔.๖๘) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๔.๓๑) อยู่ (๕.๓๑)  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีค่า 
(๓๓.๑๓) ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ . (๓๕.๔๖) อยู่ (๒.๓๓) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ
(๓๙.๒๒) อยู่ (๖.๐๙)คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ สมรรถนะ มีค่า (๓๒.๘๗) ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๘.๖๓) อยู่ 
(๕.๗๖) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๔๐.๑๙) อยู่ (๗.๓๒)  
  

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๔๐.๑๐ ๒๙.๒๓ ๒๙.๐๐ ๓๓.๑๓ ๓๒.๘๗
ระดับ สพฐ. ๔๙.๕๔ ๓๕.๘๕ ๓๓.๖๘ ๓๕.๔๖ ๓๘.๖๓
ระดับประเทศ ๕๐.๓๘ ๓๖.๘๓ ๓๔.๓๑ ๓๙.๒๒ ๔๐.๑๙

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
๘.๒.๒ผลการสอบ O-NET  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๔๒.๔๒ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 

คณิตศาสตร์ ๒๒.๙๗ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 

วิทยาศาสตร์ ๓๐.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 

ภาษาอังกฤษ ๒๖.๗๔ ๓๐.๗๙ ๓๑.๑๑ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๐.๗๒ ๓๔.๘๔  ๓๔.๕๖ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 
 
 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๔๒.๔๒ ๒๒.๙๗ ๓๐.๗๕ ๒๖.๗๔ ๓๐.๗๒
ระดับ สพฐ. ๕๒.๑๓ ๒๔.๗๕ ๓๑.๖๗ ๓๐.๗๙ ๓๔.๘๔
ระดับประเทศ ๕๑.๑๙ ๒๔.๔๗ ๓๑.๔๕ ๓๑.๑๑ ๓๔.๕๖

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ พบว่า คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย มีค่า (๔๒.๔๒) ซึ่งต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๕๒.๑๓) อยู่ (๙.๗๑) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๕๑.๑๙) อยู่ (๘.๗๗) คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ มีค่า (๒๒.๙๗) ซึ่ง
ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๒๔.๗๕) อยู่ (๑.๗๘) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ( ๒๔.๔๗)     
อยู่ (๑.๕๐)  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ มีค่า (๓๐.๗๕) ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. (๓๑.๖๗) อยู่ (๐.๙๒) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๑.๔๕)  อยู่ (๐.๗๐)  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ มีค่า (๒๖.๗๔) 
ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลีย่ของ สพฐ. (๓๐.๗๙) อยู่ (๔.๐๕) และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๑.๑๑)  
อยู่ (๔.๓๗) คะแนนเฉลี่ยทั้ง ๔ สมรรถนะ มีค่า (๓๐.๗๒) ซ่ึงต่ ากวา่คะแนนเฉลี่ยของ สพฐ. (๓๔.๘๔) อยู่ (๔.๑๒) 
และต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยของระดับประเทศ(๓๔.๕๖) อยู่ (๓.๘๔)  
 
  ๘.๒.๓ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

ภาษาไทย ๓๕.๗๙ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๓๒.๖๓ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๓๔.๒๑ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ต่ ากว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๐.๐๐
๑๐.๐๐
๒๐.๐๐
๓๐.๐๐
๔๐.๐๐
๕๐.๐๐
๖๐.๐๐

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ
ระดับโรงเรียน ๓๕.๗๙ ๓๒.๖๓ ๓๔.๒๑
ระดับ สพฐ. ๕๕.๔๘ ๔๘.๗๓ ๕๒.๑๑
ระดับประเทศ ๕๖.๑๔ ๔๙.๔๔ ๕๒.๘๐

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่า คะแนนด้านภาษาไทย (๓๕.๗๙) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ. (๕๕.๔๘) อยู่ ๒๐.๖๙ และมีคะแนนต่ า
กว่าระดับประเทศ (๕๖.๑๔) อยู่ ๒๐.๓๗ คะแนนด้านคณิตศาสตร์ (๓๒.๖๓) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ . 
(๔๘.๗๓) อยู่ ๑๖.๑๐ และมีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ (๔๙.๔๔) อยู่ ๑๖.๘๑ รวมทั้งสองด้าน (๓๔.๒๑) คะแนน
เฉลี่ยต่ ากว่าระดับ สพฐ. (๕๒.๑๑)  อยู่ ๑๗.๙๐ และมีคะแนนต่ ากว่าระดับประเทศ (๕๒.๘๐) อยู่  ๑๘.๕๙  

  
๘.๒.๔ ผลการสอบ RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 
๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง ๔๓.๒๔ ๖๙.๐๔ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เรื่อง ๖๙.๗๒ ๗๒.๓๐ ๗๒.๗๙ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๕๖.๔๘ ๗๐.๖๗ ๗๑.๓๘ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง ต่ ากว่า ระดับสพฐ.และระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ต่ ากว่า ระดับระดับสพฐ.และระดับประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง(๔๓.๒๔) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสพฐ. (๖๙.๐๔) อยู่ 
(๒๕.๘๐) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ (๖๙.๙๕) อยู่ (๒๖.๗๑) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (๖๙.๗๒) คะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่าระดับสพฐ. (๗๒.๓๐) อยู่ ๒.๕๘) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ (๗๒.๗๙) อยู่ (๓.๐๗) รวมทั้งสอง

๐.๐๐
๒๐.๐๐
๔๐.๐๐
๖๐.๐๐
๘๐.๐๐

การอ่านออก
เสียง

การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ระดับโรงเรียน ๔๓.๒๔ ๖๙.๗๒ ๕๖.๔๘
ระดับเขต สพฐ. ๖๙.๐๔ ๗๒.๓๐ ๗๐.๖๗
ระดับประเทศ 69.95 72.79 71.38

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT)

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

สมรรถนะ (๕๖.๔๘) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับสพฐ. (๗๐.๖๗) อยู่ (๑๔.๑๙) คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่าระดับประเทศ 
(๗๑.๓๘) อยู่ (๑๔.๙๐) ตามล าดับ 
 

๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของ
ผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จ านวนและร้อยละของนักเรียน จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๔ ๑๓.๗๙ ๖ ๒๐.๖๙ ๑๒ ๔๑.๓๘ ๗ ๒๔.๑๔ 

การอ่านรู้เรื่อง ๑๒ ๔๑.๓๘ ๑๖ ๕๕.๑๗ ๑ ๓.๔๕ ๐ ๐ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๕ ๑๗.๒๔ ๑๑ ๓๗.๙๓ ๑๓ ๔๔.๘๓ ๐ ๐ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน  
   (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
 ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ  ดีมาก ร้อยละ ๑๓.๗๙ อยู่ในระดับ  ดี ร้อยละ ๒๐.๖๙ อยู่ในระดับ 
พอใช้  ร้อยละ ๔๑.๓๘ ปรับปรุง ร้อยละ ๒๔.๑๔  
 ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๔๑.๓๘ อยู่ในระดับ ดี  ร้อยละ ๕๕.๑๗ อยู่ในระดับ 
พอใช้ ร้อยละ ๔๔.๘๓ รวมทั้งสองสมรรถนะ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๑๗.๒๔ อยู่ในระดับ ดี  ร้อยละ ๓๗.๙๓ 
อยู่ในระดับ พอใช้ ร้อยละ ๔๔.๘๓  

    

๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๑ และ ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๓๖.๐๐ ๔๓.๒๔ +๗.๒๔ 

การอ่านรู้เรื่อง ๔๙.๑๕ ๖๙.๗๒ +๒๐.๕๗ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๔๓.๒๖ ๕๖.๔๘ +๑๓.๒๒ 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียงปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
      และการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

๘.๓ แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา(ควรน ามาจาก SAR  ปีการศึกษา ๒๕๖๔) 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 ๘.๓.๑ การจัดการศึกษาระดบัปฐมวัย 
  ๑) จุดเด่น 
   ด้านผู้เรียน 
    เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
สามารถดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตาม
กิจกรรมประจ าวันอย่างดี 
 
   ด้านการจัดการศึกษา 
   มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน            
การจัดประสบการณ์  ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

-  
   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต ซึ่งเป็น
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข  ภายใต้ค า
ว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น เพื่อให้เด็กได้ประสบการณ์
ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถ
ยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อ
และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสม
กับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการ
เพ่ือให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมี
พัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือ
แบ่งปันมีความรับผิดชอบด้านสังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง 
เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและ
มีทักษะความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็ก
ได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  
เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมีบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็นแรงจูงใจภายนอกที่กระตุ้นให้
ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียน 
 ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการ
ตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การประเมิน
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   ด้วยเครื่องมือ
และวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็ก  
โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็กและพัฒนาการจัด
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ประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท า
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบ
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการ
ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
๒) จุดที่ควรพัฒนา   

   -การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
  -การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือก่อน
  ออกจากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
  -การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
  -การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
   -การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย  
  -จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
  - ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 -จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง 
 -ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน  
 
 ๓) แนวทางพัฒนาในอนาคต   
   จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือรักษาคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นจุดเด่นเพื่อเป็นการรักษา
มาตรฐานในด้านนั้นและวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาเพื่อจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาในมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ที่ไม่บรรลุให้มีการพัฒนาและบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งการนิเทศติดตามการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย  ส่งเสรสิมรรถภาพและสุนทรียภาพผู้เรียนสนับสนุนให้เด็กมีความคิดรวบ
ยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้  ส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
 
๘.๓.๒ การจัดการศึกษาระดบัพื้นฐาน 

  ๑) จุดเด่น     

   ด้านผู้เรียน 
 สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้ก าหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียน

โดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดค านวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ     
มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในได้อย่างเหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิต
ดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 

 ด้านการจัดการศึกษา 
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   โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ ที่ก าหนดไว้ชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียนตามความต้องการของชุมชน  วัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติ  นโยบายของรัฐบาล
และต้นสังกัด  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  พัฒนางานวิชาการเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตรงตามความต้องการ  
ให้เป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 

   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้น
ทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการให้วิธีการและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้ 
จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้  

 

๒) จุดที่ควรพัฒนา   

   ด้านผู้เรียน 

การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นยกระดับผลสัมฤทธิ์ ยังขาดการปฏิบัติที่ต่อเนื่อง จริงจัง     การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์แต่ละกลุ่มสาระประสบผลส าเร็จในระดับหนึ่ง นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อไป 
ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติของนักเรียนมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงพัฒนาขึ้นโดยรวม แต่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาต่อไปจัดกิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน ค านวณให้กับนักเรียนเรียนร่วม 
เปรียบเทียบความก้าวหน้าและการพัฒนาของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 
  ๓) แนวทางพัฒนาในอนาคต  
   จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือรักษาคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นจุดเด่นเพื่อเป็นการรักษา
มาตรฐานในด้านนั้นและวิเคราะห์จุดที่ควรพัฒนาเพื่อจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาในมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ที่ไม่บรรลุให้มีการพัฒนาและบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งการนิเทศติดตามการด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 
และพัฒนาผู้เรียนดังต่อไปนี้  

๑) พัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณเป็นไปตามเกณฑ์         
ที่โรงเรียนก าหนดในแต่ระดับชั้น  

๒) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล   

๓) พัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการท างานเป็นทีม 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 

๔) พัฒนาให้นักเรียน มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง 
และสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม  
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๕) พัฒนาให้นักเรียน มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ  กระบวนการต่าง ๆ รวมทั้ง 
๖) พัฒนาให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ

จัดการเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น มีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม เคารพใน
กฎกติกา  

๗) พัฒนาให้นักเรียนมีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษามีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย     

๘) พัฒนาให้นักเรียน มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละชว่งวัย 

 

 ๘.๓.๓ การจัดการเรียนร่วม 
 แนวทางพัฒนาในอนาคต  
๑.ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วม 
๒.ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสมมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคล้องกับผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
๓. ครคูวรใช้กระบวนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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จากข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ ส านักงาน
รับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้ 

๑. การวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 

 ๑.๑ จดุแข็ง 
 ๑) ด้านผลผลิตและการบริการ ( S๒ ) 
 - ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพุทธศาสนา  ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน  
อย่างเหมาะสม  
 - ผู้เรียนตระหนักและรู้คุณค่าของการออม 
 - ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดี 
 - ผู้เรียน เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน   เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
 - ผู้เรียนตระหนักถึงวัฒนธรรมไทย พูดจาไพเราะ 
 ๒) ด้านบุคลากร  (M๑) 
 - โรงเรียนมีจ านวนครูตามเกณฑ์  จัดการเรียนการสอนได้ครบชั้น  ครูสอนตรงตามความถนัด 
 - ครูมีอัตราการโยกย้ายต่ า ส่งผลให้การปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 - ครูมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง  น าความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 - บุคลากรมีความสามัคคีในหมู่คณะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ 
 ๓) ด้านบริหารจัดการ( M๔ ) 
 - โรงเรียนมีการใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหาร ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและ
เอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลาท าให้ การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 -โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม   ภูมิทัศน์ทีสวยงาม  น่าอยู่ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนได้ 
 -โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบปฏิบัติงานของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 

๑.๒ จุดอ่อน 

 ๑) ด้านผลผลิตและการบริการ (S๒) 

 - โรงเรียนจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญยังไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์ไม่ดีพอ 

 - ผู้เรียนยังขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ส่งผลให้ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่สถานศึกษาก าหนด และต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติ 

 ๒)  ด้านวัสดุอุปกรณ์ (M๓) 
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 - โรงเรียนมเีทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย  และวัสดุ  อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้  มียังไม่เพียงพอ  และบางส่วนช ารุด   ไม่สามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานได้ 
 ๓) ด้านการเงิน(M๒) 
 - โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไม่เต็มที่  เนื่องจากงบบริหารจัดการจากการอุดหนุนมี
จ านวนจ ากัด  

 ๑.๓ โอกาส 

 ๑) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(S) 
 - ชุมชนเห็นความส าคัญในการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และให้ความร่วมมือ  ช่วยเหลือต่อ
สถานศึกษาอย่างดี 
 ๒) ด้านการเมืองและกฎหมาย(P) 
 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  
 ๑.๔ อุปสรรค 
 ๑) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม(S) 
 -  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานบางส่วนอย่าร้าง และไปท างานต่างจังหวัด ไม่
มีเวลาดูแลลูกหลาน  ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนมีพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ 
 ๒) ด้านเทคโนโลยี (T) 
 - เยาวชนบางส่วนไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ท าให้มีผลกระทบต่อคุณธรรม  
จริยธรรมของสังคม 
 
๒. วิสัยทัศน์(VISION) 

 โรงเรียนบ้านแดงน้อย  มุ่งจัดการศึกษาเพ่ือให้วิชาการเด่น เน้นความเป็นไทย ใส่ใจการออม       
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิทัศน์น่าอยู่  น าสู่แหล่งเรียนรู้ 
 
๓. พันธกิจ(MISSION) 

๑.  มุ่งจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา    
๒.  จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ 
๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการออม   

 ๔.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ 
  ๕.  บริหารจัดการโดยชุมชนมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
๔. เป้าหมาย(GOAL) 

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
2. ผู้เรียนทุกคนประสบความส าเร็จทางการเรียนในระดับโรงเรียนระดับกลุ่มสถานศึกษา  

ระดับจังหวัดและได้รับการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษา  ด้านสุขภาพและเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ผู้เรียนทุกคนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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๕. กลยุทธ์ (STRATITIC) 
      กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ โดยสร้างความเสมอภาคและเพ่ิม
โอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
      กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรยีนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาโดยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาสภาพแวดล้อม  ภูมิทัศน์  อาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายภายใน
สถานศึกษาให้เอ้ือต่อการจัดการศึกษา 
      กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
      กลยุทธ์ที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการและ
ระบบประกันคุณภาพภายใน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 
๖.  อัตลักษณ์ 
 การออมทรัพย์ 
 
๗.  เอกลักษณ์ 
 โรงเรียนสะอาดร่มรื่น  
 
๘. นโยบายและจุดเน้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  (กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน) 
          ข้อที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความปลอดภัย  

ข้อที่ ๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ข้อที่ ๓ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย 
ข้อที่ ๔ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ข้อที่ ๕ การส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อที่ ๖ การพัฒนาระบบราชการและการบริการภาครัฐยุคดิจิทัล 
ข้อที่ ๗ การขับเคลื่อนกฤหมายการศึกษาและแผนการศึกษาชาติ 

 
๙. กลยุทธ์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 ข้อที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ข้อที่ ๒ การเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสใน
การพัฒนาเต็มตามศักยภาพและมีคุณภาพ 
 ข้อที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
          ข้อที่ ๕ การพัฒนาสู่ความเป็น ๑ ด้านคุณภาพ  การบริการ  และการประสานงาน 
๑๐. เบญจลักษณ์ ๕ ประการของ สพป.ขอนแก่นเขต ๑ 

ข้อที่ ๑ มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษ์ความเป็นไทย 
ข้อที่ ๒ อ่านออก  เขียนได้  คิดเลขเป็น 
ข้อที่ ๓ คิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ และคิดเชิงบวก 
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ข้อที่ ๔ พูดภาษาอังกฤษได้ ใช้ ICT เป็น 
ข้อที่ ๕ มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๑๑.๑  ระดับการศึกษาปฐมวัย  
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มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 
  ปี ๒๕๖๕ 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของเด็ก ด ี  
๑.๑ มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และ
ดูแลความปลอดภัยของ       ตนเองได้ 

ดีเลิศ ๑.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
๒.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓.โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
๔.โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ
เด็กดา้นสติปัญญา   

๑.๒ มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  แลและแสดงงอ
ออกทางอารมณ์ได้ 

ดี 

๑.๓ มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยแหลือตนเอง  และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

ดี 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิด
พ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

ดี 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ  
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  สอดคล้อง
กับบริบทขอองท้องถิ่น 

ดีเลิศ ๑.โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ                                     
๒.โครงการสร้างเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการ 
๓.โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
๔.โครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๕.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 
๖.โครงการโครงการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามอัตลักษณ์โรงเรียน   

๒.๒  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  
และเพียงพอ 

ดีเลิศ 

๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ดี 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ดี 

มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ด ี  
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ดี ๑.โครงการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย  
๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา เป้าหมาย 
  ปี ๒๕๖๕ 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
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๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ดี  

๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ดีเลิศ 

๓.๔  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ด ี  
 
 
๑๑.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 
ประเด็นการ
พิจารณา 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ดี  
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ดี ๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 
๒.โครงการพัฒนาความสามารถใน
การอ่าน เขียน และสื่อสาร 
๓.โครงการพัฒนาทักษะการคิด
ค านวณและแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 
๔.โครงการพัฒนาความสามารถใน
การใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
๕.โครงการฝึกทักษะอาชีพ 

๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสาร
และการคิดค านวณ 

ดี 

๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
แก้ปัญหา 

ดี 

๓)  มีความสามารในการสร้างนวัตกรรม ดี 
๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การสื่อสาร 

ดี 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี 
๖)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ดีเลิศ ๑.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

๒.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
๓.โครงการค่านิยม ๑๒ ประการ ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษา

ก าหนด 
 

ดีเลิศ 
 
 
 
 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ประเด็นการ
พิจารณา 

๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ  
๓)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

ดีเลิศ  

๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ  
มาตรฐานที่  ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ ดีเลิศ  
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่
สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ๑.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพ 
๒.โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน  
๓.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี 
๔.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ PLC 
๕.โครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
๖.โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพ 
๗.กิจกรรมส่งเสริมการอบรมและ
พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนร่วม 
๘)  กิจกรรมการจัดท า IEP  และ  
IIP 
๙)  กิจกรรม การจัดหา  ผลิตและ
ใช้สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  
เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนตาม
ความต้องการจ าเป็น     
๑๐)  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ส าหรับนักเรียนเรียนร่วม 
๑๑)  กิจกรรมการประเมินผู้บริหาร
ด้านการจัดการเรียนร่วม 
๑๒)  กิจกรรมการปรับปรุงห้อง
บริการการศึกษาพิเศษ (SSS) 
๑๓)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 
 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสุตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี 

๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี 

๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคูณภาพ 

ดีเลิศ 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมาย
มาตรฐาน/ 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ประเด็นการ
พิจารณา 

มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ดี  

๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ๑.โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษวัน
ละ ๑๐ นาท ี
๒.โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ PLC 
๓.โครงการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน 
๔) การจัดการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนเรียนร่วมตาม แผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
๕)ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนเรียนร่วมเป็นรายบุคคล 

๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ดี 

๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 
๔.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
น าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ดี 

๔.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ดี 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส่วนที่ ๓ 

แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

๑.  แหล่งงบประมาณ  
          แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ที่มาของงบประมาณ :ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕   
๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ก่อนประถม ประถมศึกษา มัธยมศึกษา 
  -  ระดับปฐมวัย  (๑,๗๐๐ X …๕๑….(จ านวน นร.) ๘๖,๗๐๐ - - 
  -  ระดับประถมศึกษา   (๑,๙๐๐ X..๑๘๑  ( จ านวน นร.) - ๓๔๓,๗๐๐ - 
 -  ระดับมัธยมศึกษา   (๓,๕๐๐ X..๖๐ ( จ านวน นร.) - - ๒๑๐,๐๐๐ 

 
-ร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ ากว่า ๓๐๐ คนจัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 
๑,๐๐๐/ปี) - - ๖๐,๐๐๐ 

๒ เงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    
  - ระดับปฐมวัย  (๔๓๐ X ...๕๑  (จ านวนนร.) ๒๑,๙๓๐   
  - ระดับประถมศึกษา (๔๘๐ X ..๑๘๑...(จ านวน นร.)  ๘๖,๘๘๐  
 - ระดับประถมศึกษา (๘๘๐ X .๖๐...(จ านวน นร.)   ๕๒,๘๐๐ 

                                 รวม ๑๐๘,๖๓๐ ๔๓๐,๕๘๐ ๓๒๒,๘๐๐ 
                           รวมงบประมาณ(อุดหนุน)                     ๗๐๐,๔๐๐ 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น    ๘๓๔,๓๒๐ 

 

๑. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่นค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุค่า
ปรับปรุง,ซ่อมแซม- ๓๐ % 

- ค่าไฟฟ้า   ๕,๐๐๐ X ๑๒=๖๐,๐๐๐ 
- ค่าโทรศัพท์  ๑๒๐ X ๑๒=๑,๔๔๐ 
- ค่าน้ าประปา ๑,๐๐๐ X ๑๒=๑๒,๐๐๐ 
- อินเทอร์เนต ๑,๐๐๐ X ๑๒=๑๒,๐๐๐ 
- ขยะ๑๐๐ X ๑๒=๑,๒๐๐ 
- ค่าวัสดุ     ๔๐,๐๐๐ 
- ค่าปับปรุงซ่อมแซม    ๘๓,๔๘๐ 

๒๑๐,๑๒๐ 

-อุดหนุน 
( ๒๖,๐๑๐) 
 
ก่อนฯ 

-อุดหนุน 
(๑๐๓,๑๑๐) 
 
ประถม 

 
-อุดหนุน 
(๘๑,๐๐๐
) 
 
มัธยม 
 

 

๒. ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
สพฐ. สพท. /สมศ. /ความต้องการของ ร.ร.๗๐% 
๒.๑ระดับก่อนประถม( -อุดหนุน ๖๐,๙๖๐ -เรียนฟรี ๒๑,๙๓๐ รวม
๘๒,๖๒๐ ) 
๒.๓  ประถมศึกษา( -อุดหนุน ๒๔๐,๕๙๐ -เรียนฟรี ๘๑,๘๘๐ รวม
๓๒๗,๓๙๐ 
๒.๓ มัธยมศึกษา( -อุดหนุน ๑๘๙,๐๐๐ -เรียนฟรี ๕๒,๘๐๐ รวม
๒๔๑,๘๐๐ ) 
๒.๔ เรียนรวม ๔,๐๐๐ 

ก่อนประถม 
 
                    ๘๒,๖๒๐ 

พื้นฐาน 
                   ๕๖๙,๑๙๐ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 รวม                         ๖๕๑,๘๑๐ 
 
๒. โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
    ๒.๑ สรุปงบหน้าโครงการ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านคุณภาพของเด็ก ด้านคุณภาพผู้เรียน 

ชื่อโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก 

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว เรียนฟรี รายหัว 
ยกมา 
๖๔ 

๑.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๕,๐๐๐ - ๑.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

๘๗,๐๐๐ - 

๒.ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

๔,๐๐๐ - ๒.โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน 
เขียน สื่อสารและการค านวณ 

๑๒,๐๐๐ - 

๓.ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ๒,๐๐๐ - ๓.โครงการค่านิยม ๑๒ ประการ ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ ๔.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ๕๔,๖๙๐ ๔,๐๐๐ 

๑.พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ                                     

๕,๐๐๐ - ๕.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ๔๐,๐๐๐ - 
๖. โครงการอาหารกลางวัน (๙๗๔,๔๐๐) ๖๑,๐๐๐ 

๒.สร้างเสริมสมรรถนะการ
บริหารจัดการ 

๑,๐๐๐ - ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   

๓.พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 

๗,๐๐๐ - ๑..โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ๑๙๗,๐๐๐ ๒,๔๓๗ 

๔.ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย                                                                          

๔,๐๐๐ - ๒.โครงการฝึกทักษะอาชีพ ๑๐,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐
- 

๕.การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๒,๐๐๐ - ๓.โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ 
ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

๒๐,๕๐๐ ๑๒,๕๐๐ 

๖.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

๕,๐๐๐ - ๔. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

๔,๐๐๐ ๒,๐๐๐ 

๗.ส่งเสริมและพัฒนาการเด็ก
ด้านสติปัญญา   

 - ๕.โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ 
PLC 

๑๕,๐๐๐ ๑๕,๐๐๐ 

๘. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี      - ๑๖,๓๔๐ ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  ๑๑๕,๐๐๐ ๗๐,๗๒๓ 

ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๒. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (๑๓๙,๖๘
๐) 

(๑๐๐,๐๐
๐) 

๑.โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตามอัตลักษณ์โรงเรียน   

๒๒๐ - ๓.โครงการพัฒนาทักษะการคิดค านวณ
และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

๔,๐๐๐ ๔,๐๐๐ 

๑๔,๐๐๐ - ๔.โครงการสื่อสารภาษาอังกฤษ ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

๒.ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ปฐมวัย                                                                          

๕.เรียนร่วม ๕,๐๐๐  

งบประมาณ ๔๕,๒๒๐ ๑๖,๓๔๐ งบประมาณ ๕๖๙,๑๙๐ ๒๙๑,๖๖๙ 
รวมงบประมาณ ๖๑,๕๖๐ รวมงบประมาณ ๘๖๐,๘๕๙ 
หมายเหตุ    
 
 

การจัดการเรียนร่วม 

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 
สนอง 
มฐ.ที่ รายหัว 

อ่ืนๆ(เรียนฟรี 
๑๕ปี ) 

 ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพ ๒,๐๐๐   
 ครูปฏิบัติงานเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๑,๐๐๐   
ผู้บริหารบริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑,๐๐๐   

สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 

๑,๐๐๐   

รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐  (การศึกษาพิเศษ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
๒.๒ รายละเอียดโครงการ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   ๑) โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ           

หลักการและเหตุผล  ภารกิจหลักของโรงเรียนคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  และในเวลาเดียวกัน การส่งเสริม
สุขภาพก็เป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นมาก  โรงเรียนจึงต้องมีหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพอนามัย ทั้งด้านทันต
สุขภาพและภาวะโภชนาการ  ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 
วัตถุประสง

ค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ นางมะลิ  แสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 
ข้อมูลฐาน % 

๒๕๖๔ 
เป้าหมาย % 

๒๕๖๕ 
เพ่ือให้
ผู้เรียนมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบข่าย:  
1.1 ร้อยละนักเรียนที่มีน้ าหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

๗๐ ๗๕ 

1.2 ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะเคลื่อนไหวตามวัย 
 

๙๐ ๙๐ 

1.3 ร้อยละนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
 

๗๐ ๗๕ 

1.4 ร้อยละนักเรียนที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 
 

๘๐ ๘๐ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการสมวัย 
-   ชั่งน้ าหนัก /วัดส่วนสูง  
-   บริการอาหารกลางวัน บริการอาหารเสริมนม   
-   เสริมความรู้ด้านโภชนาการ  และการออกก าลัง
กาย 

พ.ค. ๖๕ - เม.ย. 
๖๖ 

จากเทศบาล 
ต.บ้านทุ่ม 

นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 
กิจกรรมกีฬาสีภายใน / 
กีฬาระดับโรงเรียนในกลุ่มสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ ที่ ๓ 

พย. ๖๕ 
ธค. ๖๖ 

อุปกรณ์กีฬา / 
อาหาร ๔,๐๐๐- 

นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

กิจกรมด้านสุขภาพ 
- บริการด้านการปฐมพยาบาล 
- บริการด้านทันตอนามัย 
- บริการตรวจคัดกรองด้านสายตา 
- บริการด้านเวชภัณฑ์ยา 
-  เฝ้าระวังโรคติดต่อ   / ส่งต่อ 

พ.ค. ๖๕ -เม.ย. 
๖๖ 

๑,๐๐๐ นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐  

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ 

 
 

วิธีการประเมินผล 

 
 

 
 

      ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางภาณี  ยุพะลา)  
 
     ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี  ) 
 
  .................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
      ๒) โครงการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย             
 
 
หลักการและเหตุผล..การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นกิจกรรมที่ส าคัญและจ าเป็นมากในโรงเรียน เป็นการส่งเสริมให้
เด็กได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์และสังคม มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกร่าเริงแจ่มใสและควบคุมอารมณ์ตนเอง
ได้เหมาะสมกับวัย 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ นางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 
ข้อมูลฐาน % 

๒๕๖๔ 
เป้าหมาย % 

๒๕๖๕ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
อารมณ์และ
จิตใจ ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบข่าย:    
1.1 ร้อยละนักเรียนที่ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 
๙๐ ๙๐ 

1.2 ร้อยละนักเรียนที่มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๘๐ ๘๒ 

๑.๓ร้อยละนักเรียนที่ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๘๐ ๘๒ 

1.3 ร้อยละนักเรียนที่ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรัก
ธรรมชาติ 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๘๐ ๘๒ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ พ.ค.๖๕- เม.ย.
๖๖ 

- นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 

กิจกรรมเรียนจากการเล่น กีฬา และร้องเพลง 
พ.ค.๖๕- เม.ย.
๖๖ 

๒,๐๐๐ 

กิจกรรมการฝึกทักษะ งานปั้น ระบายสี เล่นทราย เล่นน้ า 
พ.ค.๖๕- เม.ย.
๖๖ 

ชื้อวัสดุ /
อุปกรณ์ฝึก

ทักษะ๒,๐๐๐- 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๔,๐๐๐  



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล 

  
...........................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางภาณี  ยุพะลา) 
 .....................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
( นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี  ) 
 ...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. แบบประเมินความพึงพอใจ 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

 
๓) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม               
     หลักการและเหตุผล 
ปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมของบุคคล ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม จนกลายเป็นปัญหาของชาติบ้านเมือง และ
กลายเป็นปัญหาของสังคม  นับวันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   การส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  
จะท าให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนจึงถือเป็นภารกิจส าคัญที่จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง   

 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ นางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 
ข้อมูลฐาน % 

๒๕๖๔ 
เป้าหมาย % 

๒๕๖๕ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้าน
สังคม ตาม
มาตรฐาน
การศึกษา 

ขอบข่าย:    
1.1 ร้อยละนักเรียนที่มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อ แม่ 

ครูอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะ
ลา 

๗๐ ๗๕ 

1.2 ร้อยละนักเรียนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๗๐ ๗๕ 

๑.๓ร้อยละนักเรียนที่เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๘๐ ๘๒ 

1.3 ร้อยละนักเรียนที่ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตน
นับถือ 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๙๐ ๙๐ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 วันแม่แห่งชาติ  สค.๖๕ -  
 
 

นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

วันเด็กแห่งชาติ    มค ๖๕ ๒ ,๐๐๐ 
กิจกรรมประชาธิปไตย ส.ค. ๖๕ - 
กิจกรรมบันทึกความดี กค ๖๕-มีค ๖๖ - 
กิจกรรมการอนุรักษ์การแต่งกายท้องถิ่น ก.ค ๖๕-เม.ย. 

๖๖ 
- 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

กิจกรรมกลุ่มสี ส.ค. ๖๕-มีค ๖๖ ร่วมกับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 

กิจกรรมไหว้สวย  พูดจาไพเราะ 
-จัดป้ายนิเทศ / ให้ความรู้ 

ก.ค. ๖๕- เม.ย. 
๖๖ 

ร่วมกับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

กิจกรรมออมทรัพย์ 
-จัดท าบัญชี / เอกสารฝากเงิน 
-จัดท าเกียรติบัตรส าหรับนักเรียนที่ออมทรัพย์
สม่ าเสมอ 

กค ๖๕-มีค ๖๖ ร่วมกับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๐๐   
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
   ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางภาณี  ยุพะลา) 
 
  .....................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
   (  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี  ) 
 
...........................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
  (นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 
 
  

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑) โครงการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ   

หลักการและเหตุผลนโยบายการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่ยึดหลักสมรรถนะ  หลักผลงาน  และหลักคุณธรรม 
กระบวนการพัฒนาบุคคลยุดใหม่  จึงให้ความส าคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอ านาจ และเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  หน่วยงาน สถานศึกษาให้ประสบ
ผลส าเร็จ  สอดคล้องกับนโยบายและรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลง  ครูจึงสมควรได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ  ส่งเสริม
ให้ครูน าความรู้ความสามารถไปใช้  ในการจัดประสบการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ นางมะลิแสนบุตร  นางสาวภาณี  ไชยทองศรี 
ข้อมูลฐาน % 

๒๕๖๔ 
เป้าหมาย % 

๒๕๖๕ 
เพ่ือให้ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบข่าย:    
๑.๑ ร้อยละครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัด
การศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๒ ร้อยละครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

๑๐๐ ๑๐๐ 

1.4 ร้อยละครูบริหารจัดการที่สร้างวินัยเชิงบวก ๑๐๐ ๑๐๐ 
1.5 ร้อยละครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการ

ของเด็ก 
๑๐๐ ๑๐๐ 

1.6 ร้อยละครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

๑๐๐ ๑๐๐ 

1.7 ร้อยละครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้
ผล 
ในการปรับการจัดประสบการณ์   

๑๐๐ ๑๐๐ 

1.8 ร้อยละครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๑๐๐ ๑๐๐ 
1.9 ร้อยละครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ๑๐๐ ๑๐๐ 
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1.10 ร้อยละครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

๑๐๐ ๑๐๐ 

1.11 ร้อยละครูจัดท าสารนิทัศน์และน ามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาการเด็ก       

๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการจัดประสบการณ์ พ.ค.๖๕ -  
นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 
 

ศึกษาดูงาน –เข้ารับการ อบรม ก.ค ๖๕-มี.ค ๖๖ ๔,๐๐๐ 
พัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และนอกเหนืองานสอนโดย
ใช้สื่อ ICT 

ก.ค ๖๕-มี.ค ๖๖ 
๑,๐๐๐ 

พัฒนางานข้อมูล-สารสนเทศของบุคลากร ก.ค ๖๕-มีค ๖๖ - 
วิจัยในชั้นเรียน พค ๖๕-มี..ค ๖๖ - 
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ก..ค ๖๕-เม.ย.๖๖ - 
งานวัดผลประเมินผล ก.ค ๖๕-เม.ย. 

๖๖ 
- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

   ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางภาณี ยุพะลา) 
 
  ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี  ) 
 
.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร)์ 
  

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผล
การประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความ
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ผู้ปกครอง 
- นักเรียน 
๒.สังเกตพฤติกรรมการ
ร่วมกิจกรรม 
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 ๒) โครงการ สร้างเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการ 

หลักการและเหตุผล 
นโยบายการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ที่ยึดหลักสมรรถนะ  หลักผลงาน  และหลักคุณธรรม กระบวนการพัฒนา
บุคคลยุดใหม่  จึงให้ความส าคัญในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
รองรับการกระจายอ านาจ และเป็นกลไกขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  หน่วยงาน สถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ  สอดคล้องกับ
นโยบายและรองรับสภาพการเปลี่ยนแปลง    ผู้บริหารสถานศึกษาจึงสมควรได้รับการพัฒนาตามหลักสมรรถนะ  เพ่ือน าความรู้
ความสามารถไปใช้  ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ นางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

ข้อมูล
ฐาน % 
๒๕๖๔ 

เป้าหมาย % 
๒๕๖๕ 

เพ่ือให้
ผู้บริหาร
ปฏิบัติงาน
ตามบทบาท
หน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบข่าย:    
1.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔ ๔.๕ 
1.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๔ ๔.๕ 
1.3 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ

การวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
๔ ๔.๕ 

1.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

๔ ๔.๕ 

1.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ๔ ๔.๕ 
1.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน าค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษา

ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
๔ ๔.๕ 

1.7 เด็กผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย     ๔ ๔.๕ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
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การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ค ๖๕ ๕๐๐  
นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 
 

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 

พค ๖๔๕-มีค 
๖๖ 

- 

โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ พค ๖๕-มีค 
๖๖ 

๒๐๐ 

การนิเทศภายใน พค ๖๕-มีค 
๖๖ 

๓๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
 
 
 
 

 ๑,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
...........................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางภาณี  ยุพะลา) 
 
 ...........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 (  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี  ) 
 
 ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ผู้ปกครอง 
- นักเรียน 
๒.สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 
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๓) โครงการ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
 

หลักการและเหตุผล  
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา  
และสังคม    เป็นแนวทางจัดประสบการณ์ให้มีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ นางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 
ข้อมูลฐาน % 

๒๕๖๔ 
เป้าหมาย % 

๒๕๖๕ 
เพ่ือให้
สถานศึกษา 
มีการจัด
การศึกษาตาม
หลักสูตรระดับ
ปฐมวัย 

ขอบข่าย:    
1.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัติได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕ ๕ 

1.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔ ๔.๕ 

1.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

๔ ๔.๕ 

1.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน
และท้องถิ่น 

๔ ๔.๕ 

1.5 จัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการเด็กอย่างรอบด้าน ๔ ๔.๕ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พค.๖๕ ถ่ายเอกสาร
เข้าเล่ม  
๕๐๐ 

 
นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน มิ.ย. ๖๕-ธ.ค.
๖๖ 

- 
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กิจกรรมจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน  ก.ค ๖๕-มีค ๖๖ ๖,๐๐๐  
 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้หลักสูตร

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
ตค. ๖๕และ 

มีค.๖๖ 
๕๐๐ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๗,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
...........................................ผู้เสนอโครงการ 
    (นางภาณี  ยุพะลา) 
 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี  ) 
 
 ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ผู้ปกครอง 
- นักเรียน 
๒.สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 
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๔) โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
 หลักการและเหตุผล 
นโยบายในการพัฒนาเด็กปฐมวัย อายุ ๐ – ๕ ปี  ตามแผนพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔  ได้ก าหนด
นโยบายว่า เด็กทุกคนจะต้องได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษารูปแบบที่
หลากหลาย ทั้งนี้เพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนาตนเองเต็มที่บนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนตามศักยภาพ ภายใต้บริบทสังคม-วัฒนธรรมที่
เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทรและความเข้าใจ  เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุ
พะลา 

ข้อมูลฐาน 
% 

๒๕๖๔ 

เป้าหมา
ย % 

๒๕๖๕ 
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ตามนโยบายจุดเน้น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

ขอบข่าย:    
1.1 จัดโครงการ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถใน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
๕ ๕ 

1.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย ๘๐ ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้
ครอบคลุมทุกด้าน 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
- กิจกรรมการออมทรัพย์ 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
-โครงการส่งเสริมกระบวนการคิด 

พ.ค ๖๕- เม.ย
, ๖๖ 

-จัดสภาพแวดล้อม
ที่ส่งเสริม

พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

๑๔,๐๐๐ 

นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๐๐๐  
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การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
 
  ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
      (นางภาณี  ยุพะลา) 
 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี ) 
 
..........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

๑.สังเกตพฤติกรรม 
   การร่วมกิจกรรม 
๒.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ในการร่วมกิจกรรม 
๓.ประเมินความพึงพอใจ 

 
 
๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

๑.สังเกตพฤติกรรม 
   การร่วมกิจกรรม 
๒.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
   ในการร่วมกิจกรรม 
๓.ประเมินความพึงพอใจ 
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๘) โครงการ การประกันคุณภาพการศึกษา            

หลักการและเหตุผล  
การบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  และความสมบูรณ์ได้จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษา ระบบ ประกัน
คุณภาพภายใน  โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน  การประกันคุณภายในถือว่า เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา  ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานการศึกษา  ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 
ข้อมูลฐาน % 

๒๕๖๔ 
เป้าหมาย % 

๒๕๖๕ 
เพ่ือให้สถานศึกษา 
มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่
เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ 

ขอบข่าย:    
1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางภาณี  ยุพะลา 
๔ ๔.๕ 

1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางภาณี  ยุพะลา 

๔ ๔.๕ 

1.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางภาณี  ยุพะลา 

๕ ๕ 

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน
ตามผู้รับผิดชอบ ชื่อนางภาณี  ยุพะลา 

๕ ๕ 

1.4 น าผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

1.5 ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางภาณี  ยุพะลา 
๕ ๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พ.ค - ก.ค.๖๕ -  
นางมะลิ  แสนบุตร           แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา /แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ค - ส.ค ๖๕ -  



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา 

พค ๖๕-มีค 
๖๖ 

 
๒,๐๐๐ 

นางภาณี  ยุพะลา 
นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 
 

 

พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ พค ๖๕-มีค 
๖๖ 

- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๒,๐๐๐  
 
 
 
 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
 
 ...........................................ผูเ้สนอโครงการ 
  (นางภาณี  ยุพะลา) 
 
 ...........................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 (  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี  ) 
 
 ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมิน
พฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
- ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
- กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ผู้ปกครอง 
- นักเรียน 
๒.สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 
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๖) โครงการ พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้           
 

  หลักการและเหตุผล  
เหตุผล ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการสร้างและพัฒนาแหล่งการ
เรียนรู้ภายในสถานศึกษา  เพื่อใช้แหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  อันจะส่งผลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 
ข้อมูลฐาน % 

๒๕๖๔ 
เป้าหมาย % 

๒๕๖๕ 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ขอบข่าย:    
1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากร

ในสถานศึกษา 
๕ ๕ 

1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ ๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

-กิจกรรมจัดหาอุปกรณ์กีฬา และพัฒนาสนามกีฬา  พ.ค ๖๕- เม.ย 
๖๖ 

๕,๐๐๐ นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 
 

-การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ค ๖๕- เม.ย 
๖๖ 

- 

- โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม พ.ค ๖๕- เม.ย 
๖๖ 

- 

- พัฒนา / จดหาทะเบียน แหล่งเรียนรู้  พ.ค ๖๕- เม.ย 
๖๖ 

- 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๕,๐๐๐  
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การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
      ......................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางภาณี  ยุพะลา) 
 
   .....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี ) 
 
.....................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งชี้ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- กรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
- ผู้ปกครอง 
- นักเรียน 
๒.สังเกตพฤติกรรมการร่วม
กิจกรรม 

 
 
๗) โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเด็กด้านสติปัญญา     
       หลักการและเหตุผล 
  ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ทักษะการคิดเป็นสิ่งส าคัญ เพราะผลจากการคิดจะส่งผลถึงการแสดงพฤติกรรมด้านต่าง  ๆ  
ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความสามารถความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้   มีทักษะภาษาที่
เหมาะสมกับวัย  และ มีทักษะด้านภาษา  ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  บรรลุผลตามเป้าหมายดังกล่าวจึงได้ก าหนด
โครงการนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ นางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

ข้อมูลฐาน 
% 

๒๕๖๔ 

เป้าหมาย % 
๒๕๖๕ 

เพ่ือให้ผู้เรียน 
มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 

ขอบข่าย:    
๑.๑ ร้อยละนักเรียนที่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจและ 
รักการเรียนรู้ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๗๐ ๗๒ 

๑.๒ ร้อยละนักเรียนที่มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร นางภาณี 
ยุพะลา 

๗๕ ๗๕ 

๑.๓ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๘๐ ๘๑ 

๑.๔ ร้อยละนักเรียนที่มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๘๐ ๘๒ 

๑.๕ ร้อยละนักเรียนที่มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อนางมะลิแสนบุตร  นางภาณี  ยุพะลา 

๘๐ ๘๒ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

กิจกรรมการเล่าเรื่องราวจากการปั้น วาด ก.ค ๖๕-เม.ย 
๖๖ 

 
 

นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
-สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 

ต.ค.– พ.ย. ๖๔๕ ค่าเหมารถ  
ค่าอาหาร 
๑๕,๐๐๐ 

กิจกรรมโครงงาน ธค ๖๕-มีค 
๖๖ 

๑,๓๔๐ 

กิจกรรมการฝึกทักษะงานปั้น ระบายสี เล่นทราย เล่นน้ า กค ๖๕-มีค 
๖๖ 

 

รวม ๑๖,๓๔๐  
   

 
 

   
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

     .........................................ผู้เสนอโครงการ 
        (นางภาณี  ยุพะลา) 
 
  .....................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
 (  นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี  ) 
 
........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 
  

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๒ 
๑) สนองปฏิญญานครพนม ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
๒)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๓ 
๓)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

๑.เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 
๒.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ขอบข่าย:    
๑.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐ ๘๕ 
๒.ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๘๕ 
๓.ผู้เรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ
ระดับชาติ 

๘๐ ๘๕ 

๔.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๘๕ 
๕.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๘๕ 
๖.มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบทความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. หนังสือเรียน 
     - ปฐมวัย(๓๘x๒๐๐) 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๗,๖๐๐ 

 

นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 

๒. เครื่องแบบนักเรียนเรียน 
     - ปฐมวัย(๓๘x๓๐๐) 
    

พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
๑๑,๔๐๐ 

 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

๓. อุปกรณ์การเรียน 
     - ปฐมวัย(๓๘x๒๐๐) 
      

พฤษภาคม  ๒๕๖๕
และ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๖ 

 
๗,๖๐๐ 

 
๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     - ปฐมวัย(๓๘x๔๓๐) 
      

พฤษภาคม  ๒๕๖๕  
ถึง 

มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 
๑๖,๓๔๐ 

 
๔.๑. กิจกรรมวิชาการ  
 

พ.ค ๖๕- เม.ย ๖๖  
๗,๑๘๐ 

๔.๒  กิจกรรมด้านคุณธรรม มิถุนายน  ๒๕๖๕  
๑๐,๐๐๐ 

๔.๓ .กิจกรรมทัศนศึกษา 
      -  ปฐมวัย 

 
กันยายน๒๕๖๕- 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

 
๑๖,๐๐๐ 

 

รวม    
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางภาณี  ยุพะลา)  
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑) โครงการ โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามอัตลักษณ์โรงเรียน                        
 
     หลักการและเหตุผล  
การศึกษาเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเด็กให้สูงขึ้นโครงการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย  
เป็นโครงการที่ทางโรงเรียนจัดท าข้ึนให้กับเด็กได้รับการพัฒนาตนเองด้านความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกาย  สติปัญญา 
และสังคม ที่สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข  
 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
หัวหน้าโครงการ ชื่อนางมะลิแสนบุตร   

นางภาณี  ยุพะลา 

ข้อมูล
ฐาน % 
๒๕๖๔ 

เป้าหมาย % 
๒๕๖๔๕ 

เพ่ือให้สถานศึกษามีการ 
พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนด
ขึ้น 

ขอบข่าย:    
1.1 จัดโครงการกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์

ผู้เรียน 
๕ ๕ 

1.2 ผลการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน  ๘๐ ๘๕ 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการออมทรัพย์ 
 
 

ก.ค. ๖๕ - 
เม.ย ๖๖ 

๒๒๐ นางมะลิ  แสนบุตร           
นางภาณี  ยุพะลา 

นางพนทอง   
นวลบุดดี 

 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น  ๒๒๐  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

๑. แบบสังเกต 
๒. แบบสัมภาษณ์ 
๓. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

๑.สังเกตพฤติกรรม 
   การร่วมกิจกรรม 
๒.สัมภาษณ์ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
   ในการร่วมกิจกรรม 
๓.ประเมินความพึงพอใจ 

...........................................ผู้เสนอโครงการ 
  (นางภาณี  ยุพะลา) 
 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
( นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี ) 
 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 
 

 
 
 ๒.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนมของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๑ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 

% 
๒๕๖๔ 

เป้าหมาย % 
๒๕๖๕ 

 
๑. เพ่ือยกระดับผล
การสอบ NT และ 
O-NET ให้มีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าระดับประเทศ 
 
 
 
๒. เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้มี 
GPA สูงขึ้น 

ขอบข่าย : 
1. ผลสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป. ๓ 

  

มีค่าเฉลี่ยทั้ง ๒ สูงกว่าระดับประเทศ   
- ความสามารถด้านภาษา ๓๒.๙๖ 

เพ่ิมข้ึน ๕% - ความสามารถด้านการคิดค านวณ ๒๖.๑๕ 

ค่าเฉลี่ยรวม   ๓๓.๔๘ 
2. ผลสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ป. ๖  

มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๔ กลุ่มสาระ สูงกว่า
ระดับประเทศ 

  

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๕๐.๔๔ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๔.๒๓ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓๘.๘๑ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๒๘.๘๕ 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔๐.๖๗ 
3. ผลสอบ O-NET ของนักเรียนชั้น ม. ๓   



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๔ กลุ่มสาระ สูงกว่า
ระดับประเทศ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ๕๐.๔๔ 

สูงกว่า
ระดับประเทศ 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๔๔.๒๓ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ๓๘.๘๑ 
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๒๘.๘๕ 

ค่าเฉลี่ยรวม ๔๐.๖๗ 
4. ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ 

เรียนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ๘๐ ๘๐ 

 
 
 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที ่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์ผลสอบ NT & O-NET ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

พ.ค. ๖๕         ครูวชิาการ 

2. วิเคราะห์นักเรียนชั้น ป. ๑-ม.๓  เป็นรายบุคคล พ.ค. ๖๕  คณะครูทุกคน 
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ในทุกระดับชั้น 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

พ.ค ๖๕- มี.ค ๖๖ ๑๒,๐๐๐ คณะครูทุกคน 

- กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พ.ค ๖๕- มี.ค ๖๖ - คณะครูทุกคน 
- กิจกรรมการสอนโดยใช้ผังความคิด พ.ค ๖๕- มี.ค ๖๖ - คณะครูทุกคน 

๔. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
    พัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

พ.ค ๖๕- มี.ค ๖๖ -       ครูวชิาการ 

- กิจกรรมสอนเข้ม RT  ป. ๑ พ.ย. ๖๕-ก.พ. ๖๖ ๕,๐๐๐ ครู ป. ๑ 
- กิจกรรมสอนเข้ม NT  ป. ๓ พ.ย. ๖๕-ก.พ. ๖๖ ๕,๐๐๐ ครู ป. ๓ 
- กิจกรรมสอนเข้ม O-NET  ป. ๖ พ.ย. ๖๕-ก.พ. ๖๖ ๕,๐๐๐ ครูสอน ป. ๖ 
- กิจกรรมสอนเข้ม O-NET  ม. ๓ พ.ย. ๖๕-ก.พ. ๖๖ ๕,๐๐๐ ครูสอนม. ๓ 

๕. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องตาม 
มาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตรกระทรวง 

      ศึกษา ๒๕๕๑ 

พ.ค ๖๕- มี.ค ๖๖  คณะครูทุกคน 
 

๗. ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ พ.ค ๖๕- มี.ค ๖๖ ๕๕,๐๐๐  



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

รวม ๘๗,๐๐๐ 
การประเมิน/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบส ารวจผลกาด าเนินงาน    

โครงการ 

๑. สังเกต 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. ตรวจสอบ 
   ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
๒. โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร และค านวณ 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๑ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน % 

๒๕๖๔ 
เป้าหมาย % 

๒๕๖๕ 
 
 เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการ
อ่าน เขียน สื่อสาร 
และค านวณ 
 
 

ขอบข่าย : 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน และเขียน เหมาะสมตาม
ระดับ 

๘๐ ๘๕ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร  เหมาะสม ตามระดับ ๘๐ ๘๕ 

๓. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ 
เหมาะสมตามระดับชั้น ๘๐ ๘๕ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที ่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. วิเคราะห์ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย พ.ค. ๖๕  ครูภาษาไทยทุกคน 
๒. วิเคราะห์ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พ.ค. ๖๕  ครูคณิตศาสตร์ทุกคน 
๓. กิจกรรมบันทึกการอ่าน พ.ค ๖๕- มี.ค 

๖๖ 
๑,๐๐๐ นางสาวสุพัตรา 

๔. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต พ.ค ๖๕- มี.ค 
๖๖ 

๕,๐๐๐ นางสาวสุพัตรา 

๕. กิจกรรมภาษาไทยวันละค า พ.ค ๖๕- มี.ค 
๖๖ 

    ๑,๐๐๐ นางสาวสุพัตรา 

๖. กิจกรรมส่งเสริมการคิดด้านภาษาไทย/คณิตศาสตร์ พ.ค ๖๕- มี.ค 
๖๖ 

 ครูภาษาไทย-ครูคณิต 
ทุกคน 

๗. ประเมินผลการอ่าน เขียน ภาษาไทย พ.ค ๖๕- มี.ค 
๖๖ 

 ครูภาษาไทยทุกคน 

๘. พัฒนาการอ่าน  การเขียน ป.๑-๓ 
 

พ.ค ๖๕- มี.ค 
๖๖ 

๕,๐๐๐ ครูสอนภาษาไทย 
ช่วงชั้น ๑ ทุกคน 

๙. จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 
 

พ.ค ๖๕- มี.ค 
๖๖ 

 ครูทุกคนที่สอน
ภาษาไทย 

๑๐. ส่งบุคลากรเข้าอบรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้  
 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 ฝ่ายบุคลากร 

รวม ๑๒,๐๐๐ 
การประเมิน/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ลือไกร) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

  

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบส ารวจผลกาด าเนินงาน    

โครงการ 

๑. สังเกต 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. ตรวจสอบ 
   ร่องรอย/เอกสาร 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

๓. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยม  ๑๒ ประการ 

หลักการและเหตุผล๑) สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑    
                        ๒ ) สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
                        ๓) สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๑  
๔) สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

๑เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริม
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
ให้กับนักเรียนทุกคนได้รับการ
พัฒนามีคุณธรรม มีจิตส านึก
รักความเป็นไทย ยึดมั่นใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

ขอบข่าย:    
๑.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
๒. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และเห็นคุณค่า
เกี่ยงกับภูมิปัญญาไทยแสดงออกได้อย่างเหมาะสมใน
ชีวิตประจ าวัน 
๓.ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี 

๙๗ 
 

๙๗ 
 

๙๗ 

๘๐ 
 

๘๐ 
 

๘๐ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

     
 
 
 

คณะครูทุกคน 

กิจกรรมอนุรักษ์การแต่งกายท้องถิ่น พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๒,๐๐๐ 

กิจกรรมกลุ่มสี พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- 

กิจกรรมออมทรัพย์ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๑,๐๐๐ 

กิจกรรมน้องไหว้พ่ี พี่รับไหว้น้อง พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- 

กิจกรรมค่านิยม ๑๒ ประการ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสถาพร 

กิจกรรมแข่งขันคุณธรรม จริยธรรม พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๑,๐๐๐  
นางสถาพร 

กิจกรรมสอนจริยธรรมโดยพระสงฆ์ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสถาพร 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวม  ๔,๐๐๐ 
 
 
 
 

 

 
การประเมินผล/เครื่องมือ 

 
วิธีการประเมินผล 

 
...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสถาพร  แก้วภูมิแห่) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 
 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
๔. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑.๒ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๑ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูล
ฐาน 

(๒๕๖๔) 

เป้าหมา
ย 

(๒๕๖๕) 
๑.เพ่ือให้นักเรียนมี
สุขภาวะทาง
ร่างกายและ
ลักษณะจิตสังคม 

ขอบข่าย:    ๘๕ 
๑.ผู้เรียนยอมรับเหตุผลความคิดเห็นของผู้อื่นและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผู้เรียน 

๘๐  

๒.ผู้เรียนมีวิธีการรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ๘๐ ๘๕ 
๓.ผู้เรียนรักษาอารมณ์และสุขภาพจิตให้ดีอยู่เสมอ ๘๐ ๘๕ 
๔.ผู้เรียนรู้และมีวิธีการป้องกันตนเองจากการล่อลวง ข่มแหง รังแก ๘๐ ๘๕ 
๕.ผู้เรียนไม่เพิกเฉยต่อการกระท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องและอยู่ร่วมกันด้วยดีใน
ครอบครัวชุมชนและสังคม 

๘๐ ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการสมวัย 
-ชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
-บริการอาหารกลางวัน-บริการอาหารเสริมนม 
-เสริมความรู้ด้านโภชนาการ 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ -  
ครูทุกคน 

๒.กิจกรรมกีฬาสีภายใน  กีฬากลุ่มโรงเรียนและกีฬาเขต ภาคเรียนที่ ๑  
๔๗,๒๙๐ 

นายประสิทธิ์   
งอสอน 

นางสาวณัฐจารี 
นายเฉลิม  สมสิน 

๓.กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด 
 

มิ.ย. ๖๕ ๓,๐๐๐ นายประสิทธิ์   
งอสอน 

๔.กิจกรรมด้านสุขภาพ พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ -  
นางสาวณัฐจารี 

ครูทุกคน 
-บริการด้านการปฐมพยาบาล(ส่งต่อ) พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ ๒,๐๐๐ 
-บริการด้านทันตอนามัย  - 
-บริการตรวจคัดกรองด้านสายตา  - 
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-บริการด้านเวชภัณฑ์ยา พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ ๗,๐๐๐ 
-เฝ้าระวังโรคติดต่อ  - 
๕.จัดการเรียนการสอนแนะแนว พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ - ครูทุกคน 
๖.จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ -  

นางถนอมจิตร รวม  ๕๙,๒๙๐ 
    

 
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
      ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 
 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 
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๕.โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 

หลักการและเหตุผล๑) สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๑. ๒    
                        ๒ ) สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
                        ๓) สนองกลยุทธ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๑  
๔) สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ข้อที่ ๑ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
หัวหน้าโครงการ  นางอรุณรัตน์  ศรีบุญเรือง 

ฐานข้อมูล 
ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 
ปี  ๒๕๖๕ 

๑.เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ให้กับนักเรียน 
 

ขอบข่าย: 
๑ผู้เรียนมีความประพฤติด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
จิตสังคม และจิตส านึก ตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่
ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

 
๘๐ 

 
๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

กิจกรรม/นวัตกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.กิจกรรมมัคนายกน้อย พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ - นางสถาพร 
๒.กิจกรรมบันทึกความดี พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ - นางสาวสุพัตรา 

๓.กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ ๑๐,๐๐๐ นางสถาพร 

๔. กิจกรรมวันส าคัญทางพุทธศาสนา พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ ๑๐,๐๐๐ นายประสิทธิ์ 
๕.กิจกรรมสอนจริยธรรมโดยพระสงฆ์ พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ -  
๖.กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์วันสุดสัปดาห์ พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖  คณะครูทุกคน 
๗.กิจกรรมวันส าคัญ(สากล) 
(ปีใหม่,วันเด็ก.วันคริสมาต์ส,ไหว้ครู,วันแม่
,ปัจฉิมนิเทศ,วันสุนทรภู่) 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖         ๒๐,๐๐๐ 
 

คณะครูทุกคน 

รวมงบประมาณ ๔๐,๐๐๐  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสถาพร  แก้วภูมิแห่) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 
 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 
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๖.โครงการอาหารกลางวัน 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๓ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๓ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่ามี
ประโยชน์ต่อร่างกาย  นักเรียนที่ขาดทุพโภชนาการ
ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน นักเรียนมีพลานามัยที่
สมบูรณ์แข็งแรงสมส่วน 

ขอบข่าย : 
๑. ผู้เรียนมีสุขภาพ สุขภาวะ
ที่ดี  ผู้เรียนมีคุณภาพที่ดี ๓ ๓ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. วางแผนการปฏิบัติงาน พ.ค. ๖๕ -  
 

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์ 

๒. ด าเนินงานตามแผน พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 

๒.๑ จัดหา  จัดซื้อ จัดจ้างตามงบที่ได้รับ(งบจาก
เทศบาล) 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๙๗๔,๔๐๐ 

๒.๒ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพ่ิมเติม พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

-  
นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 

นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์ - จัดหาโต๊ะชุดรับประทานอาหาร พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- 

- จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็น พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๖๑,๐๐๐ 

- จัดหาเครื่องครัวประกอบอาหาร พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์ 

- ปรับปรุงต่อเติมสถานที่ประกอบอาหาร พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางสาวณัฐจารี  เยาวมาตย์ 

      ๓. ตรวจสอบประเมินผล มี.ค.๖๖ - นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 
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๔.ปรับปรุงพัฒนาและวางแผนด าเนินงานใน
ระยะต่อไป 

  นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 

 
รวม 

 

 
 
 

 
๑,๐๓๕,๔

๐๐ 
 
 

 
 

 

การประเมิน/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางพนทอง  นวลบุดดี) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบส ารวจผลกาด าเนินงาน    

โครงการ 

๑. สังเกต 

๒. สัมภาษณ์ 

๓. ตรวจสอบ 
   ร่องรอย/เอกสาร 
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๑. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๒  
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๒ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

 
 เพ่ือพัฒนา
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
 
 
 

ขอบข่าย : 
๑. มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ๓ ๓ 

๒. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา   
    ๒.๑ การวางแผนและด าเนินการพัฒนาวิชาการ 
         ที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ๓ ๓ 

    ๒.๒ มีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครู และบุคลากร ๓ ๓ 
    ๒.๓ มีการวางแผนการบริหารและการจัดการ 
         ข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ ๓ ๓ 

     ๒.๔ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคม ๓ ๓ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที ่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดหาจัดจ้างบุลากร 
๑.๑ จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน 
๑.๒. จ้างลูกจ้าง(นักการ)รายเดือน 

 
ส.ค.๖๕-เม.ย.๖๖ 
ต.ค.๖๕-เม.ย.๖๖ 

 
   
(๙๖,๐๐๐) 

๔๕,๐๐๐ 

นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 
นางมะลิ  แสนบุตร 

๒. จัดท าแผนปฏิบัติการ / แผนพัฒนาการศึกษา/SAR พ.ค. ๖๕ ๔,๔๓๗ นางสาววิลาวัลย ์
นางสาวฑิฎาป์   

๓. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๓๕,๐๐๐ นายจ าเนียร  

๔. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๕,๐๐๐ นางสาวสาภวด ี
นายเฉลิม  สมสิน 
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1. จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๓๕,๐๐๐ 
 

นางสาวณัฐจารี  เยาว
มาตย์ 
คณะครูทุกคน 
 

๕. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง มี.ค.๖๖ ๕,๐๐๐ นางมะลิ  แสนบุตร 
นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 

๖. ปรับปรุงซ่อมแซม พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๗๐,๐๐๐ นายสันติ  แดนสมปัดสา 
นางสาวณัฐจารี  เยาว
มาตย์ 

รวม  ๑๙๙, 
การประเมิน/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล . ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 
 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบส ารวจผลกาด าเนินงาน    

โครงการ 

๑. สังเกต 

๒. สัมภาษณ์ 
๓. ตรวจสอบ 
   ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
๒ .โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๒ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๑ ข้อที่ ๒ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ข้อที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

๑.เพ่ือให้นักเรียนมี
ความพร้อมใน
การศึกษาต่อ การ
ฝึกงานหรือการ
ท างาน 
 

ขอบข่าย:  ๘๐ ๘๐ 
ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมที่จะศึกษาต่อใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น  หรือมีวุฒิภาวะทางอาชีพเหมาะสมกับช่วงวัย 

  

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมแนะแนว พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- คณะครูทุกคน 

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
- กิจกรรมเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ 
 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 
๒๕,๐๐๐ 

 

นายประสิทธิ์  ‘งอสอน 
 

รวม  ๒๕,๐๐๐  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นายประสิทธิ์  งอสอน) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
๓. โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๒ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๑ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

 
 เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ 
สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

ขอบข่าย : 
1. ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
ระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘๐ ๘๕ 

2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม        ๘๐ ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที ่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. วิเคราะห์ความสามารถของผู้เรียนด้าน ICT พ.ค. ๖๕ - ครู ICT 
นายเฉลิม  สมสิน 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ ICT พ.ค. ๖๕- มี.ค. 

๖๖ 
๒๐,๕๐๐ 

๒.๑ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์   

๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Paint   

๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Word   

๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ   

รวม  ๒๐,๕๐๐ 
การประเมิน/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสุนิสา  ศิริโส) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบส ารวจผลกาด าเนินงาน    

โครงการ 

๑. สังเกต 

๒. สัมภาษณ์ 

๓. ตรวจสอบ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
๔. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๒ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนมของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๒ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

 
 เพ่ือให้สถานศึกษาใช้
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

ขอบข่าย : 
๑. การวางระบบประกันคุณภาพ 

  

๑.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔ ๔ 

๑.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

๔ ๔ 

๑.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๔ ๔ 

๑.๔ ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๔ ๔ 

๑.๕ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

๔ ๔ 

๑.๖ น าผลการประเมินคุณภาพภายในและ 
ภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
อย่าง 
ต่อเนื่อง 

๔ ๔ 

๒. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการวาง 
ระบบและด าเนินงานประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔ ๔ 

๓. พ่อแม่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา  
ชุมชน/ท้องถิ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
มั่นใจ ๔ ๔ 

   ร่องรอย/เอกสาร 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ต่อระบบการบริหารและการจัดการของ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที ่

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ค. ๖๕ - นางสาววิลาวัลย ์
พลสัสดี 

และฝ่ายวิชาการ 
๒. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปี 

พ.ค. ๖๕ - นางสาวฑิฎาป์ 
นางสาววิลาวัลย์   

ฝ่ายวิชาการ 
๓. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 

๖๖ 
๔,๐๐๐ นางสาววิลาวัลย ์

วิชาการ 
 

๔. จัดระบบติดตามตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน 
ตามมาตรฐานการศึกษาและจัดท าแผน 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 นางสาววิลาวัลย ์
พลสัสดี 
 

และคณะครูทุกคน 
๕. จัดท ารายงานตรวจสอบภายใน มี.ค. ๖๕ ๒,๐๐๐ นางสาววิลาวัลย ์

พลสัสดี 
 

รวม   ๖,๐๐๐ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

การประเมิน/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 
     ๑.สังเกต 

๒.สัมภาษณ์ 
๓. ตรวจสอบ 

ร่องรอย/
เอกสาร 

...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวฑิฏาป์  พลทองสถิตย์) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

 
 
 

 
๕. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ PLC  
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๒ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

๑. เพ่ือพัฒนา
สมรรถนะครูให้มี
มาตรฐานตามวิชาชีพ 
 
๒. เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการรวมกลุ่ม
ของคณะครูในการ
ยกระดับวิชาชีพและ
คุณภาพผู้เรียน 
 

ขอบข่าย : 
๑.๑ ร้อยละของครูที่เข้าร่วมกลุ่มของชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑.๒ ร้อยละของครูที่มีสมรรถนะด้านการจัดการ
เรียนรู้ในระดับดีขึ้นไป 

๘๐ ๘๕ 

๑.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(GPA) สูงขึ้นเมื่อเทียบกับผลของปีที่ผ่านมา 

๘๐ ๘๕ 

๑.๔ ร้อยละของครูที่มีนวัตกรรมการเรียนรู้อย่างน้อย 
๑ รายการ ๘๐ ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
กิจกรรม เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชุม ชี้แจงอบรม ครูและบุคลากรทุกคนเพ่ือสร้างความ
ตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับ PLC 

พ.ค. ๖๕ - 
นายจ าเนียร วิจิตรจันทร์ 
 

๒. ครูทุกคนจัดท า ID-PLAN และ จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียน 

พ.ค. ๖๕  คณะครูทุกคน 

๓. จัดตั้งกลุ่ม PLC และปฏิบัติการด าเนินงาน พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- 
นางสาววิลาวัลย์  พล

สัสดี 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

คณะครูทุกคน 
๔. ประชุมกลุ่ม PLC เพ่ือก าหนดนวัตกรรม ปฏิทินและวาง
แผนการด าเนินทั้งปี 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- 
นางสาววิลาวัลย์  พล

สัสดี 
คณะครูทุกคน 

๕. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ และปรับปรุงการ
ท างานของการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม PLC ทุกสัปดาห์ๆ 
ละ ๑ ชั่วโมง 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๖,๐๐๐ 
นางสาววิลาวัลย์  พล

สัสดี 
คณะครูทุกคน 

๖. โรงเรียนท า AAR ๒ เดือน/ครั้ง เพื่อติดตามและปรับปรุง
การท างานของกลุ่ม PLC 

ก.ค.,ต.ค. ,ธ.ค.
๖๕ 

ก.พ.๖๖ 
๔,๐๐๐ 

นางสาววิลาวัลย์  พล
สัสดี 

คณะครูทุกคน 
๗. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จใน  การท า PLC  ต.ค. ๖๕ ๒๐,๐๐๐ คณะครูทุกคน 
    
๘. ส่งครูเข้ารับการพัฒนาด้วยคูปองครูที่สอดคล้องกับ ID-
PLAN 

ก.ค. ๖๕-ก.พ.
๖๖ 

- 
นายจ าเนียร วิจิตรจันทร์ 

คณะครูทุกคน 
๙. ประเมินผลและสรุปโครงการ 

ก.พ.๖๖ - 
นางสาววิลาวัลย์   

พลสัสดี 
 

รวม ๓๐,๐๐๐  
การประเมิน/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวณิชาภัทร  อรมูล) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 
 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบส ารวจผลกาด าเนินงาน 

โครงการ 
๓. วิเคราะห์ Log Book 

๑. สังเกต 
๒. สัมภาษณ์ 
๓. ตรวจสอบ 
ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
๑.โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๓ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๓ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

๑.เพ่ือให้ครูมี
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ขอบข่าย:    
๑.๑มีกระบวนการเรียนการสอนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม ๓ ๓ 
๑.๒มีการจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงบริบทของชุมชนและท้องถิ่น ๓ ๓ 
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

๓ ๓ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.จัดหาสื่อ/อุปกรณ์/ผลิตสื่อ (วัสดุสอน) จัดตกแต่งห้องเรียนละ 
๑๕๐๐  บาท 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

จัดหาสื่อ/
อุปกรณ์/
ผลิตสื่อ 

๘๕,๗๒๓ 

นางสาวณัฐจารี  
เยาวมาตย์ 
พัสดุ  รร. 

๒.ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ 
 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๘๓,๐๐๐ นางบวรลักษณ์ 
พานพัฒนพงศ์ 
คณะครู 

๓.จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียน พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสาววิลาวัลย ์
พลสัสดี 

๕.การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โควิค ๑๙ 
(ก่อนเปิดเรียน) 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๑๐,๐๐๐ นางสาววิลาวัลย ์
พลสัสดี 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

๖.การนิเทศการศึกษา พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- ผู้อ านวยการ
โรงเรียน 

๗.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(เยี่ยมบ้าน) พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๓,๑๒๐ นางถนอมจิตร   
และคณะครูทุก

คน 
รวม  ๑๘๕,๗๒๓  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวฑิฏาป์  พลทองสถิตย์) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 
๓.วิเคราะห์ Log Book 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
๒.โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ 

หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๓ 
๑) สนองปฏิญญานครพนม ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
๒)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๓ 
๓)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

๑.เพ่ือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้น 
๒.เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่
สถานศึกษาก าหนด 

ขอบข่าย:    
๑.ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๘๐ ๘๕ 
๒.ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๘๐ ๘๕ 
๓.ผู้เรียนระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบ
ระดับชาติ 

๘๐ ๘๕ 

๔.ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ๘๐ ๘๕ 
๕.ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๘๐ ๘๕ 
๖.มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกับบทความแตกต่างและหลากหลาย ๘๐ ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. หนังสือเรียน 
     - ประถมศึกษา(๑๘๑x๖๗๔) 
     -มัธยมศึกษา(๖๐x๘๓๖) 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ (๑๗๒,๑๕๔) 
๑๒๑,๙๙๔ 
๕๐,๑๖๐ 

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 

นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 
๒. เครื่องแบบนักเรียนเรียน 
     - ประถมศึกษา(๑๘๑x๓๖๐) 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ (๙๒,๑๖๐) 
๖๕,๑๖๐ 

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

     -มัธยมศึกษา(๖๐x๔๕๐) ๒๗,๐๐๐ 
นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 

๓. อุปกรณ์การเรียน 
     - ประถมศึกษา(๑๘๑x๓๙๐) 
     -มัธยมศึกษา(๖๐x๔๒๐) 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕
และ 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 

(๙๕,๗๙๐) 
๗๐,๕๙๐ 
๒๕,๒๐๐ 

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 

นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 
๔. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
     - ประถมศึกษา(๑๘๑x๔๘๐) 
     -มัธยมศึกษา(๖๐x๘๘๐) 

พฤษภาคม  ๒๕๖๔ 
ถึง 

มีนาคม  ๒๕๖๖ 

(๑๓๙,๖๘๐) 
๘๖,๘๘๐ 
๕๒,๘๐๐ 

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 

นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 
๔.๑. กิจกรรมวิชาการ  
 

พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 
ถึง 

มีนาคม  ๒๕๖๖ 

 
๑๘,๐๐๐ 

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 
นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 

 
๔.๒ กิจกรรมสืบค้นทางอินเทอร์เนต 

 
พฤษภาคม  ๒๕๖๕  

ถึง 
มีนาคม  ๒๕๖๕ 

 
๕,๐๐๐ 

 

 
นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 

นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 
๔.๓  กิจกรรมด้านคุณธรรม มิถุนายน  ๒๕๖๖  

๑๓,๐๐๐ 
นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 
นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 

๔.๔ .กิจกรรมทัศนศึกษา 
     - ประถมศึกษา 
     -  มัธยมศึกษา 

 
กันยายน๒๕๖๕- 
มีนาคม ๒๕๖๖ 

(๑๕๐,๐๐๐) 
๘๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 

นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 

๔.๔ .กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ/เนตรนารี 
      - ลูกเสือส ารอง 
     - ลูกเสือสามัญ 
     -  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 
ธันวาคม  ๖๕ 
มกราคม  ๖๖ 
มกราคม  ๖๖ 

(๕๘,๖๘๐) 
๑๖,๖๘๐ 
๒๐,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี 
นางถนอมจิตร  รัศมีเดือน 

นางสถาพร  แก้วภูมิแห่ 

รวม  ๔๙๙,๗๘๔  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวฑิฏาป์  พลทองสถิตย์) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 
 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 

 
 
๓.โครงการส่งเสริมกระบวนการคิดค านวณและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๓ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๓ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูล
ฐาน 

(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

๑.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ขอบข่าย:    
๑.ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมี
วิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

๘๐ ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่ด าเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นกระบวนการคิด พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 นางสาววิลาวัลย์  พล
สัสดี 
นางบวรลักษณ์  
พานพัฒนพงศ์ 

๑.กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 
๓,๐๐๐ 

ครูทุกคน 

๒.กิจกรรมการเรียนแผนผังความคิด พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- ครูทุกคน 

๓.กิจกรรมส่งเสริมการคิดด้านคณิตศาสตร์/ภาษาไทย/
วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 
๔,๐๐๐ 

ครูทุกคนที่สอน ๔ 
กลุ่มสาระ 

๔.กิจกรรมเรียนรู้ภาษาเพลง พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

-  

๕.กิจกรรมส่งเสริมวิชาการในวันส าคัญ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

      - นางสถาพร  แก้วภูมิ
แห่ 

๖.กิจกรรมภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละค า พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๑,๐๐๐ นางพัชนี  เพียทา 
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นางสาวสุพัตราฤทธ์ลือ
ไกร 

๗.กิจกรรมสื่อสารผ่านไมค์ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์
ลือไกร 

๘.กิจกรรมการค้นคว้าจากอินเตอร์เน็ต พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางบวรลักษณ์  
พานพัฒนพงศ์ 

๙.กิจกรรมบันทึกการอ่าน พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสาวสุพัตราฤทธ์ลือ
ไกร 

 
                                     รวม 

๘,๐๐๐  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางบวรลักษณ์  พานพัฒพงศ์) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

 
๔.โครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
หลักการและเหตุผล๑)สนองมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  ๓ 
๒ )สนองปฏิญญานครพนม  ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑  
 ๓)สนองกลยุทธ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต๑ ข้อที่ ๓ 
๔)สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพ

ความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๔) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๕) 

 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้
ความสามารถในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

ขอบข่าย : 
๑. ผู้เรียนความสามารถในด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ เหมาะสมตาม
ระดับชั้น ๓ ๓ 

ระยะเวลาด าเนินงานเริ่มต้นวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. วิเคราะห์ผู้เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

พ.ค. ๖๕ - นางสาวสุภาวดี  สายเนตร 
นางสาวฑิฎาป์   
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๒. จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 พลทองสถิตย์ 

๒.๑ จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญสาระ 
       การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๒,๐๐๐ 

๒.๒ จัดกิจกรรมการส่งเสริมการสื่อสาร 
       ภาษาอังกฤษ 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๔,๐๐๐ นางสาวสุภาวดี  สายเนตร 
นางสาวฑิฎาป์   
พลทองสถิตย์ 

- ภาษาอังกฤษวันละค า พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 

- ทักทายโดยใช้ภาษาอังกฤษ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

 

     ๒.๓  จัดป้ายนิเทศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสาวสุภาวดี  สายเนตร 
นางสาวฑิฎาป์   

๓. จัดป้ายนิเทศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นางสาวสุภาวดี  สายเนตร 
นางสาวฑิฎาป์   

๔. ส่งบุคลากรเข้าอบรมในกลุ่มสาระการเรียน 
รู้ภาษาอังกฤษ 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

- นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ 

 
 

การประเมิน/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล ...........................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวสุภาวดี  สายเนตร) 
...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒. แบบส ารวจผลกาด าเนินงาน    

โครงการ 

๑. สังเกต 

๒. สัมภาษณ์ 

๓. ตรวจสอบ 
   ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการเรียนร่วม 
 ๑)  โครงการ :  พัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนรวม 

หลักการและเหตุผล 
 ผู้เรียนที่เรียนร่วมพัฒนาศักยภาพ  โดยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  และทักษะที่สอดคล้อง
ตามความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษา   สนองมาตรฐานการศึกษาเรียนร่วมมาตรฐานที่  ๑    

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อปี ๖๔ เป้าหมายปี ๖๕ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

นักเรียนเรียนร่วม 
๑.๑  ผู้เรียนมีผลการพัฒนาเต็มศักยภาพที่
ก าหนดไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ
บุคคล 

๕ ๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนเรียนร่วมตาม แผนการจัดการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ด้วยการจัดดังนี้ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนร่วมกับเพ่ือนเป็นกลุ่มย่อย
ตามสภาพการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกัน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
ได้เรียนเสริมทางวิชาการเป็นรายบุคคล  

พ.ค. ๖๕- 
มี.ค. ๖๖ 

๑,๐๐๐  
นางสาววันวิสา 
สุ่มมาตย์ 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒) กิจกรรมการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียน/ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนเรียนร่วมเป็นรายบุคคล 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประเมินความก้าวหน้าทางการเรียนของ
นักเรียนเรียนร่วม    -  กระดาษ  เอ ๔    -  หมึกปริ้น 

พ.ค. ๖๕- 
มี.ค. ๖๖ 

๑,๐๐๐ 

๓) กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเรียนรวม กค. ๖๕
และธค. ๖๖ 

- 

รวม ๒,๐๐๐ 
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การประเมินผล 
๑) แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
๒)แผนการสอนเฉพาะบุคคล  (IIP) 
๓) เอกสารผู้เรียนรายบุคคลเช่น  ผลงานนักเรียน  แฟ้ม
สะสมผลงาน  แบบฝึกหัด  ใบงาน  เอกสารการวัดและ
ประเมินผล  และภาพกิจกรรมนักเรียน 
๔) รายงานผลการพัฒนาผู้เรียน 
๕) สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 
๖) สอบถาม/สัมภาษณ์  ผู้เรียน  ครู  ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

วิธีการประเมินผล 
๑)  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน  ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
๒)  การสังเกต
พฤติกรรม ๓)  การ
สอบถาม/ 
สัมภาษณ์ 

 
........................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววันวิสา   สุ่มมาตย์) 
............................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
..............................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ 
เครื่องมือ 
๑)  แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตาม  IEP 
๒)  แบบบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม 
๓)  แบบสอบถาม 
๔)  แบบสัมภาษณ์ 
๕) แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
๒)  โครงการ : พัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรวม 

หลักการและเหตุผล 
 ครูมีความรู้  ความเข้าใจและมีเจตคติท่ีดีและสามารถปฏิบัติต่อผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมต่อการจัดการเรียนร่วมโดยผ่าน       
การฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะการจัดการเรียนร่วม  สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน  จัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  แผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IIP)  จัดหา  ผลิต  และใช้สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  สามารถน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ  น าข้อมูลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษทางการศึกษาของผู้เรียน  สนองมาตรฐานการศึกษาเรียนร่วมมาตรฐานที่  ๒     
 
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลป๖ี๔ เป้าหมาย ๖๕ 
เพ่ือพัฒนา

บุคลากรด้าน
๒.๑  ครูมีความรู้   ความเข้าใจ  เจตคติท่ีดีต่อการจัด การเรียนร่วม
และปฏิบัติต่อนักเรียนอย่างเหมาะสม               

๕ ๕ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

การจัดการ
เรียนร่วม 

๒.๒  ครูเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาให้มีทักษะในการจัดการเรียน
ร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔ ๕ 

๒.๓  ครูมีการจัดท าแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ๕ ๕ 
๒.๔  ครูจัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP)  ที่สอดคล้องกับ
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 

๕ ๕ 

๒.๕  ครูจัดหา  ผลิตและใช้สิง่อ านวยความสะดวก  สื่อ  เทคโนโลยี
ในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็น 

๕ ๕ 

๒.๖  ครูจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคลอย่างเหมาะสม ๔ ๕ 
๒.๗  ครูมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน
เฉพาะบุคคล 

๕ ๕ 

๒.๘  ครูใช้กระบวนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะบุคคล ๑ ๒ 
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑)  กิจกรรมส่งเสริมการอบรมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรวม 
     จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสัมมนาด้านการจัดการเรียนร่วมให้กับครู 
-กระดาษ เอ ๔   -  กระดาษการ์ดสี 
     -  หมึกปริ้น        -  เทปติดสันหนังสือ 
     -  ค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรมของครู 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖  นางสาววันวิสา   
สุ่มมาตย์ 
 

๒)  กิจกรรมการจัดท า IEP  และ  IIP 
  ๒.๑)  คัดแยก  คัดกรองและตรวจวินิจฉัยนักเรียน 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  และค่าใช้จ่ายในการน านักเรียนไปตรวจและวินิจฉัย 
๒.๒) จัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท า  IEP  และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
จัดท า  IEP  ดังนี้ 
     -  กระดาษ  เอ ๔   -  หมึกปริ้น -  ลูกสแต็ปเปิ้ล 

พ.ค. ๖๕ – มี.ค. ๖๕ 
๑๕ พ.ค.-๑๐ มิ.ย. ๖๕ 

 
 
๑๕ พ.ค.–๓๐ มิ.ย. ๖๕ 

 
 
 
 

 
 

นางสาววันวิสา   
สุ่มมาตย์ 
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๓)  กิจกรรม การจัดหา  ผลิตและใช้สิ่งอ านวยความสะดวก  สื่อ  
เทคโนโลยีในการพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการจ าเป็น       
  -  กระดาษ  เอ ๔ -กระดาษการ์ดสี -  กระดาษโปสเตอร์ -กระดาษ  
๑๐๐ปอด์น- กระดาษชาร์ท 
   -  กระดาษหลังรูป   -  กระดาษห่อของขวัญ 
  -  พลาสติกลูกฟูก  -  ภาพโปสเตอร์  -สติ๊เกอร์ใส 
  -  ห่วงทองเหลือง-  พลาสติกเคลือบรูป    -  กระดาษกาวสองหน้า-  
เทปติดสันหนังสือ    
      -  กระดาษโปสเตอร์บาง   -  กระดาษโปสเตอร์หนา 
      -  กรรไกร   -  คัตเตอร์   -  แผ่นรองตัด  -  ไม้บรรทัดเหล็ก 
      -  สื่อส าเร็จร ู
 
 
 
 
 
 
 
 

มิ.ย-ก.ค. .๖๕ 
 

- 
๑,๐๐๐ 

 

 
 
นางสาววันวิสา   
สุ่มมาตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิด ชอบ 
๔)  กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนเรียนร่วม 
     -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนเรียนร่วมกับเพ่ือนใน        
ชั้นเรียน 
     -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนเสริมวิชาการเป็นกลุ่มย่อย 
     -  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการสอนเสริมทางวิชาการเป็นรายบุคคล
(ด้วยระบบคูปองการศึกษา) 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. ๖๖ - 
 
 
 
 
 
 

 
 
นางสาววันวิสา   
สุ่มมาตย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕)  กิจกรรมการประเมินผลนักเรียนเรียนร่วม 
     ค่าใช้จ่ายในการจัดท าเอกสาร  อาหารว่างในการร่วมกันประเมินผล
นักเรียนเรียนร่วม 

ต.ค.  ๖๕ 
มี.ค.  ๖๖ 

- 
 
 
 

๖)  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการวิจัย  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเฉพาะ
บุคคล 

มิ.ย.๖๕– ก.ย. ๖๕ - 
 
 

รวม 
๑,๐๐๐ 
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๓)  โครงการ : บริหารจัดการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผลสถานศึกษามีกระบวนการส่งต่อและเปลี่ยนผ่าน  มีการจัดท าแผนการเปลี่ยนผ่าน  โดย
การส ารวจจัดท าและจัดเก็บข้อมูลของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษทางการศึกษา  จัดเตรียมผู้เรียนให้มี
ความพร้อมรวมทั้งประสานงานภาคีเครือข่าย  ให้ผู้เรียนได้รับการบริการด้านการศึกษา  การแพทย์  การ
สังคมสงเคราะห์และการอาชีพเพ่ือลดข้อจ ากัดให้น้อยที่สุด  และได้รับโอกาสในการพัฒนาตามศักยภาพ  
ทั้งการเรียนต่อและประกอบอาชีพสนองมาตรฐานการศึกษาเรียนร่วมมาตรฐานที่  ๓   

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ข้อมูลปี 

๖๔ 
เป้าหมาย

ปี ๖๕ 
เพ่ือให้ผู้บริหาร
จัดการเรียนร่วม

อย่างมี

๓.๑  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ความรู้  ความเข้าใจ  และเจต
คติท่ีดีต่อการบริหารจัดการเรียนร่วม 

๕ ๕ 

๓.๒  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรียนร่วมตามโครงสร้าง
ซีท (SEAT  Framework) 

๔ ๕ 



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๓.๓  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
(SBM) 

๔ ๕ 

๓.๔  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการเรียนร่วมให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๕ 

๓.๕  สถานศึกษามีกระบวนการเปลี่ยนผ่าน (Transition) ๔ ๕ 
๓.๖  มีการส่งเสริมสนับ  ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและ
องค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนร่วม                      

๔ ๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑)  กิจกรรมการประเมินผู้บริหารด้านการจัดการ
เรียนร่วม -จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารการ
ประเมินผู้บริหารด้านการจัดการเรียนร่วม 

ก.ย. ๖๕ 
มี.ค. ๖๖ 

 
 

๑,๐๐๐ 

 
นางสาววันวิสา 
สุ่มมาตย์ 
 
 
 
 
 
 

๒)  กิจกรรมการเปลี่ยนผ่าน 
     จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสารบันทึก
ข้อมูลสารสนเทศ  ของนักเรียน  และพาหนะในการ
ประสานงานภาคีเครือข่าย 

พ.ค. ๖๕ – มี.ค. 
๖๖ 

 

๓)  กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและ
องค์กรที่มีส่วนร่วมด้านการจัดการเรียนร่วม 
 

มี.ค.๖๖ 

รวม ๑,๐๐๐-  
 
 
 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
........................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววันวิสา   สุ่มมาตย์) 
............................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
..............................ผู้อนุมัติโครงการ
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร)์ 

การประเมิน 
๑) แผนปฏิบัติการประจ าปี/โครงการ/กิจกรรม 
๒) บันทึกประชุม  สมุดนิเทศ  สมุดเยี่ยมโรงเรียน  
ค าสั่ง 
๓) รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/งาน/
กิจกรรม 
๔) รายงานประจ าปี 
๕)  รูปภาพ 
๖) แฟ้มสะสมผลงานของครู/ผู้บริหาร 
๗) แฟ้มประกาศนียบัตร/รางวัลต่าง ๆ  
๘) สอบถามนักเรียน  ครู  ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑) ตรวจเอกสาร  
หลักฐาน  ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์   
๒) การสัมภาษณ์ /
การสอบถาม 
๓) การสังเกต 
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๙) สัมภาษณ์นักเรียน  ครู  ผู้บริหารและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
๑๐)สังเกตพฤติกรรมการสอนของนักเรียน  ครู  
ผู้บริหาร 
๑๑)แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการเรียนร่วม 
๑๒)ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๑๓)แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 
๑๔)รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
๑๕)รายงานการประเมินคุณภาพโดยหน่วยงาน
ภายนอก 
๑๖)สังเกตพฤติกรรมการบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร 
๑๗)ข้อมูลสาระสนเทศเฉพาะบุคคลของผู้เรียน 
๑๘)ข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา  ด้าน
การแพทย์  การสังคมสงเคราะห์  และด้านอาชีพ 
๑๙)โครงการ  งาน  กิจกรรม 
๒๐)ข้อมูลสถิติบุคคลและองค์ที่มีส่วนร่วมด้าน
การเรียนร่วมได้รับขวัญและก าลังใจ 
๒๑)เกียรติบัตร / วุฒิบัตร / หนังสือขอบคุณ 

 
  
 
 
 
 
๔)  โครงการ :  ส่งเสริม  สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม 
 
หลักการและเหตุผลสถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนการด าเนินงานสร้าง  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ  
สนับสนุนให้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนร่วม  มีกระบวนการที่เก้ือหนุนในการจัดการเรียนร่วม  
ให้ผู้เรียน  บุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  เกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อเทคโนโลยี  
สารสนเทศ  แหล่งการเรียนรู้  องค์ความรู้ต่าง ๆ จนสามารถสร้างความรู้  ทักษะ  มีระบบการจัดการความรู้  มี
การถ่ายทอดความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ทั้งบุคลากรในสถานศึกษา  ชุมชน  ผู้ปกครองและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  สนองมาตรฐานการศึกษาเรียนร่วมมาตรฐานที่  ๓ 
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลปี ๖๔ เป้าหมายปี ๖๕ 
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เพ่ือส่งเสริม  
สนับสนุนให้

สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการ
เรียนรู้ด้านการ
จัดการเรียนร่วม 

๔.๑  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนร่วมในโรงเรียน  ให้ผู้เรียนและ
ครอบครัวสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

๕ ๕ 

๔.๒  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการ
เรียนร่วมระหว่างบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

๕ ๕ 

 
ระยะเวลาด าเนินงาน  วันที่  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑)  กิจกรรมการให้บริการห้องบริการการศึกษาพิเศษ 
(SSS) 
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าทะเบียนบันทึกการ
ใช้  แบบประเมินผลการให้บริการห้องบริการ
การศึกษาพิเศษ (SSS)  และสื่อ/หนังสือ/เกมในการ
พัฒนานักเรียนเรียนรวม 
 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๕๐๐ 
 

 
 

นางสาววันวิสา 
สุ่มมาตย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าเอกสาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   ข้อมูลสารสนเทศ  และบันทึก
การเรียนรู้ 

พ.ค. ๖๕- มี.ค. 
๖๖ 

๕๐๐ 

รวม ๑,๐๐๐ 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล 

. 
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การประเมิน 
๑)  แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
๒)  แผนปฏิบัติการประจ าปี  โครงการ/กิจกรรม 
๓)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
๔)  เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
๕)  บันทึกรายงานการประชุม 
๖)  รายงานสรุปผลการประเมินโครงการหรือรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
๗)  เอกสารแสดงขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนา  แหล่งเรียนรู้ 
๘)  รายงานผลการประเมินกิจกรรม  ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้  
ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ 
๙)  ภาพถ่าย   
๑๐)ป้ายนิเทศการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
๑๑)ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 
๑๒)เอกสารรายงานการนิเทศติดตามผลการด าเนินงาน 
๑๓)หนังสือเชิญบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 
๑๔)เอกสารเผยแพร่ความรู้ 
๑๕)สอบถามผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
๑๖)สัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครู  ผู้เรียน  ผู้ปกครอง  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

๑) ตรวจเอกสาร  
หลักฐาน  ร่องรอย
หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์   
๒) การสัมภาษณ์  
๓)  การสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................... ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววันวิสา   สุ่มมาตย์) 
............................ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
(นางสาววิลาวัลย์  พลสัสดี) 
..............................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายจ าเนียร   วิจิตรจันทร์) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจ าปี  



 
 

  แผนปฏิบัตกิารประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านแดงน้อย 

ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ไปยังฝ่ายแผนงานตามระยะเวลาที่ก าหนด  เพื่อ
รายงานผลงานต่อสถานศึกษา และเพ่ือให้สามารถน าผลของการประเมินมาใช้พัฒนางานและวางแผน
ด าเนินงานต่อไป ชึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
ที ่ การติดตาม /

ประเมินผล 
ระยะเวลา ผู้ให้ข้อมูล วิธีการ  กลไก 

๑ ติดตามเป้าหมายการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผน 

ทุกเดือน ฝ่ายการเงิน ติดตามการขออนุมัติ
เงินประจ างวดและการ
ใช้จ่าย 

๑.ฝ่ายแผนงาน 

๒ ติดตามการ
ด าเนินงานตาม
กิจกรรม /โครงการ 

ทุกสองเดือน ผอ. หรือกรรมการ
ที่สถานศึกษา
แต่งตั้ง 

-ติดตามการปฏิบัติงาน
ตามปฏิทินกิจกรรมทุก
สองเดือน 
-แบบติดตาม
ความก้าวหน้าของ
โครงการ 

๒.ฝ่ายแผนงาน
รวบรวมข้อมูลเสนอ
ผู้อ านวยการทุกสอง
เดือน 

๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ 

ปลายปี
การศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

ใช้แบบรายงานผลการ
ด าเนินการแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 

๓. เจ้าของโครงการ
รายงานผลงานต่อ
ฝ่ายแผนงาน 

๔ ประเมินประโยชน์
ของแผนปฏิบัติงาน 

ปลายปี
การศึกษา 

ฝ่ายแผนงาน แบบประเมิน 
-ประชุมคณะครู / 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

๔.หาแนวทางแก้ไข
ปัญหา 
เพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงการท างาน
ให้ดีขึ้น 

๕ กระบวนการจัดท า
แผนงาน/ 
แผนปฏิบัติการในปี
ต่อไป 

ปลายปี
การศึกษา 

ฝ่ายแผนงาน -ประชุมระดมสมอง
จัดท าแผน สรุปและ
ประเมินผล 

๕. พัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านแดงน้อย ต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
ที่  พิเศษ / ๒๕๖๔  วันที่ ๓๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เรื่อง ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 
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เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ด้วยโรงเรียนบ้านแดงน้อยต าบลบ้านทุ่ม อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น สังกัดส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สนองนโยบายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  
เขต ๑ ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนได้ด าเนินการวางแผนการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๕ ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์ 
สภาพปัจจุบัน  ปัญหาความต้องการของแต่ละกลุ่มงานตามบริบทและให้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด 

๒. ก าหนดวิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นในการปรับปรุง
พัฒนางาน 

๓. จัดท าแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม  เครื่องมือและนิเทศ  ก ากับ  และติดตามการ
ด าเนินงาน 

โรงเรียนบ้านแดงน้อยได้จัดท าแผนปฏิบัติการ  ประจ าปีการศึกษา   ๒๕๖๕  เสร็จเรียบร้อย
แล้วรายละเอียดตามร่างแผนที่แนบมาพร้อมนี้  และเห็นสมควรน าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
- เห็นชอบ   
                                                         
. (  นางไพฑูรย์  โพธิ์นาง)                    (นายจ าเนียร  วจิิตรจันทร์) 

           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
 
                                                     ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแดงน้อย 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ 

 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางไพฑูรย์   โพธิ์นาง ประธานกรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)   
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๒ นางจันทรา  หล่องบุตรศรี กรรมการ(ผู้แทนองค์กรชุมชน)  

๓ ดต.เทวพร  โพธิปัสสา กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)  

๔ พระมหาอธิวัฒน์ภทรกวี กรรมการ(ผู้แทนองค์กรทางศาสนา)  

๕ นายจตุพร  บุดดานาง กรรมการ(ผู้ทรงคุณวุฒิ)  

๖ นายหอมหวน  หยองเอ่น กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)  

๗ นายไพรวัลย์  ลุนจันทา กรรมการ(ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  

๘ นางมะลิ  แสนบุตร กรรมการ(ผู้แทนครู)  

๙ นายจ าเนียร  วิจิตรจันทร์ กรรมการและเลขานุการ(ผู้บริหารสถานศึกษา)  
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