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ค ำน ำ 
 

 สืบเนื่องจากกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่

ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาให้ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ ละระดับและประเภทการศึกษาที่ รั ฐมนตรี ว่ าการ

กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และ

จัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุก

ปี 

 

 

 

 

ลงชื่อ ...................................................           ลงชื่อ ................................................... 
  (นายสุวชาติ  หาญด ารงค์กุล)       (นางภัสกนก  กาญจนทอง) 
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
              โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่        
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เรื่อง หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
ส่วนที่ ๒  การวิเคราะหบ์ริบทของโรงเรียน ๗ 
ส่วนที่ ๓  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและตัวชี้วัดความส าเร็จ ๒๐ 
ส่วนที่ ๔  การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๓๙ 
ส่วนที่ ๕  การก ากับติดตาม ประเมินและรายงาน ๕๔ 

ภำคผนวก ๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๑ข้อมลูพื้นฐำนของโรงเรียน 
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๑.  ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑ โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  ตั้งอยู่เลขที่  ๗๐๐ หมู่ที่ ๓ ต าบลศาลาลัย  อ าเภอสามร้อยยอดจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์  รหัสไปรษณีย์ ๗๗๑๘๐  โทรศัพท์ ๐๓๒-๖๔๐๐๐๐ E-mail: bannongpaopee@gmail.com   
Website:  www.bannongpaopeeschool.com   
 ๑.๒  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ตั้งอยู่บนเนื้อที่  ๑๒  ไร่  ๒  งาน   
 ๑.๓ มีเขตพ้ืนที่ให้บริการใน ๒หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่บ้านหนองเป่าปี่และหมู่บ้านหนองตาบุญ ต าบลศาลาลัย 
 

๒.  ข้อมูลด้ำนกำรบริหำร 
 ๒.๑  ผู้อ านวยการโรงเรียน นางภัสกนก  กาญจนทอง วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขา
การบริหารการศึกษา ด ารงต าแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ วันที่ ๑  มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน 
 

๓.  ประวัติโดยย่อของโรงเรียน 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๑ ในบริเวณที่ดินที่นายชุ่ม  กลิ่นล าภู  บริจาคให้จ านวน
๑๒ไร่  ๒งาน  จากความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นได้บริจาคเงินและแรงงานจ านวน  ๔,๔๐๐บาท  ท าการ
ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเมื่อเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็นอาคารชั้นเดียว  หลังคามุงหญ้าคา  ใช้ชื่อ 
“โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่”  ตามชื่อหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่  และท าการเปิดการสอนนักเรียนเมื่อวันที่  ๑๘
พฤษภาคม  ๒๕๑๓เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ โดยนักเรียนส่วนหนึ่งได้ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านเนิน
กรวด  มีนายเอ้ือม  นาน้อย  เป็นครูใหญ่ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๕๑๔ ได้รับงบประมาณจากทางราชการท าการ
ก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.๑จ จ านวน ๑หลัง  มี  ๔ ห้องเรียน 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจ านวน ๑หลัง  และในปีนี้เองได้มีผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์เกิดข้ึน  ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้เข้าโจมตีทหารและต ารวจ  ซึ่งมาประจ าในท้องที่แห่งนี้และท าลาย
ขวัญของข้าราชการครูที่มาสอน  ณ  โรงเรียนแห่งนี้  ทางรัฐบาล(โดยกระทรวงมหาดไทย)  ได้ประกาศให้พ้ืนที่แห่ง
นี้เป็นพ้ืนที่สีแดง  มีผู้ก่อการร้ายชุกชุม  มีครั้งหนึ่งทางผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้ท าการปิดโรงเรียน  ข้าราชการ
ครู  นักเรียนเสียขวัญก าลังใจ  จนทางราชการทหารได้ส่งครูที่เป็นทหารมาช่วยท าการสอนให้แก่นักเรียนร่วมกับครู  เมื่อทาง
ทหารได้ย้ายกลับมาตั้ง  ทางกรมต ารวจได้ส่งต ารวจตระเวนชายแดนมาช่วยสอนจนสิ้นปีการศึกษา  ๒๕๑๘เมื่อต ารวจตระเวน
ชายแดนได้กลับไปที่ตั้งสังกัด  ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ส่งข้าราชการครูมาท าการสอน 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๒รัฐบาลได้ประกาศให้การศึกษาภาคบังคับจ านวน ๖ปี  จึงมีผลให้นักเรียนต้องเรียนจบ
ประถมศึกษาปีที่ ๖จึงจบการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  ในปีการศึกษานี้เองทางโรงเรียนได้
เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕เป็นปีแรก 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณจากทางราชการท าการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป.๑จ  
จ านวน ๓  ห้องเรียนขึ้นอีกหลังหนึ่ง  พร้อมกันนี้คณะครู  นักเรียน  ผู้ปกครองได้บริจาคเงินก่อสร้างห้องส้วม ๑
หลัง  จ านวน ๔ที่  โดยไม่ใช่งบประมาณจากทางราชการ 
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 ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๐ นายสมยศ  ขันก าเนิด  ครูใหญ่ได้ร่วมกับชาวบ้านก่อสร้างอาคารโรงอาหารจ านวน ๑หลัง  
หลังคามุงสังกะสี  ที่ได้รับความช่วยเหลือจากศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์ อ าเภอปราณบุรีที่รื้อถอนบ้านพักทหารซึ่ง
เป็นสังกะสีเก่า 
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๓ ทางราชการได้ย้ายนายปรีชา  ปัญญาพานิช  มาเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่  
ได้ร่วมกับชาวบ้านเปลี่ยนหลังคาสังกะสี  มาใช้กระเบื้องแทนและท าการก่ออิฐฉาบปูนห้องครัว  ในปี  พ.ศ.  ๒๕๓๕
ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑จ  จ านวน ๔ห้องเรียน  โดยได้ท าการรื้อฝาห้องเรียนซึ่งท าด้วยไม้  
มาก่ออิฐฉาบปูนแทนฝาไม้ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างถังน้ ามันคอนกรีต  แบบ ฝ ๓๐พิเศษ  
จ านวน ๑ชุด  ๔ถัง  และได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมส้วมที่มีอยู่ทั้งสองหลัง 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๓๗ ทางราชการได้ก าหนดให้โรงเรียนเปิดสอนชั้นอนุบาลเป็นปีแรก  ท าให้โรงเรียนได้เปิด
ท าการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๘ ทางรัฐบาล  โดยกระทรวงการคลังได้ประกาศให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กันดาร  ท าให้คณะครูที่
ท าการสอน  ณ  โรงเรียนแห่งนี้ได้เบี้ยกันดาร  จ านวน ๑๐% ของเงินเดือนที่ได้รับทุกเดือน 
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๐ โรงเรียนได้รับการปรับปรุงผู้บริหารหัวหน้าสถานศึกษาพ้นจากต าแหน่ง  ครูใหญ่เป็นต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ ่
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๑โรงเรียนได้รับการปรับปรุงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจากต าแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  เป็น
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  มีนายปรีชา  ปัญญาพานิช  ได้รับต าแหน่งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายปรีชา  ตั้งธรรม  ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนิยม  ปรีดิ์เปรม  ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางบุศรินทร์  มั่นคง  ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๔๘ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายฉัตรชาย  ดวงศิริ  ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๐ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นายนุกูล   ปานมัจฉา  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสาวจิตติมา  เทียมเทศ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ ทางราชการได้แต่งตั้งให้นางสุจิรา  เมฆนิติ  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
หนองเป่าปี ่
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 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ นางสุจิรา  เมฆนิติ  ได้ย้ายไปต ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
และได้แต่งตั้งให้นางรสริน  โชติมิตร  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียน 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘  นายอดิเรก  มะสิน  ทางราชการได้แต่งตั้งนายอดิเรก มะสินด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่มาจนถึงปัจจุบัน 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นางสาวศิรินันท์  จีนพก ด ารงต าแหน่งรักษาการในต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 

ในปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  ทางราชการได้แต่งตั้งให้ นางภัสกนก  กาญจนทอง ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่จนถึงปัจจุบัน 
 สีประจ ำโรงเรียน       ส้ม-ด า 
 อัตลักษณ์ของโรงเรียน    “พุทธศาสตร์เลิศล้ า  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 เอกลักษณ์ของโรงเรียน   “ซื่อสัตย์  กตัญญู  รู้หน้าที่” 
 
๔. สัญลักษณ์ประจ ำโรงเรียน 

 
 
 
 
 
๕.  แผนที่ตั้ง 
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๖.  แผนที่ตั้งอำคำรเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗. ระบบโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ห้องพระ 

ห้อง ป 4,5 

ห้อง ป 3 

ห้อง ป 2 

ห้อง ป 1 

 ห้อง ป 6 

ห้องธรุการ 

เรือน

เพาะ

เห็ด 

แนวไม้ประดบั 

แนวต้นไม้และไม้ประดบั 

บ้านพักครู 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
นางสาวปภัสรา  วิเชียรฉาย 

 

กลุ่มบริหำรทั่วไป 
นางสาวน้ าฝน  ใจตรง 

 

กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
นางสาวปานทพิย ์   ดีเด่น 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นางสาวศิรินันท ์   จีนพก 
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แผนภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
๘.  ข้อมูลนักเรียน 

 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๖๔  คน  (ข้อมูล  ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

ระดับชั้นเรียน จ ำนวนห้อง 
เพศ 

รวม เฉลี่ยต่อห้อง 
ชำย หญิง 

อนุบาล  ๒ ๑ ๖ ๓ ๙ 
๑ : ๘ 

อนุบาล  ๓ ๑ ๕ ๑ ๖ 

รวม ๒ ๑๑ ๔ ๑๕ - 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๑ ๓ ๖ ๙ 

๑ : ๘ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑ ๔ ๒ ๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๑ ๗ ๒ ๙ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๑ ๕ ๖ ๑๑ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๑ ๓ ๑ ๔ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๑ ๘ ๒ ๑๐ 

รวม ๖ ๓๐ ๑๙ ๔๙ 

รวมทั้งหมด ๘ ๔๑ ๒๓ ๖๔ - 
 
 

๙.  ข้อมูลบุคลำกร 

 ๙.๑  ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อำยุ 
ต ำแหน่ง/
วิทยฐำนะ 

วุฒิสูงสุด วิชำเอก 
สอนวิชำ/

ชั้น 

๑ นางสาวศิรินันท์  จีนพก ๓๘ ค.ศ.๒ บธ.บ. ระบบสารสนเทศ ป. ๖ 

๒ นางสาวปานทิพย์ ดีเด่น ๓๒ ค.ศ.๑ ค.บ. 
คณิตศาสตร์และ

คอมพิวเตอร์ 
ป. ๑ 

๓ นางสาวปภสัรา  วิเชียรฉาย ๒๕ ครูผู้ช่วย ค.บ. ภาษาไทย ป. ๔,๕ 
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จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก     ๓    คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 

 จ านวนครูที่สอนวิชาตรงความถนัด    ๓    คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
๙.๒  ครูอัตราจ้าง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อำย ุ วุฒ ิ วิชำเอก สอนวิชำ/ชั้น จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นางสาวปัณฑิตา   พูลสวัสดิ์ ๒๖ ค.บ. ภาษาไทย ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่   

๒,๓ 
อบต.ศาลาลัย 

๒ นางสาวรจนา       รอดพยุง ๒๖ ค.บ. ปฐมวัย อนุบาล ๒-๓ อบต.ศาลาลัย 

๙.๓ เจ้าหน้าที่ธุรการ 

ที ่ ชื่อ-สกุล อำย ุ วุฒ ิ   วิชำเอก จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นางสาวพัชรี  หอมกลิ่น ๔๒ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ สพฐ. 

 ๙.๔ นักการภารโรง 

ที ่ ชื่อ-สกุล อำย ุ วุฒ ิ    วิชำเอก จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นายสมคิด    หอมกลิ่น ๓๔ ม.6 - สพฐ 

         ๙.๕ พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ/ผู้ช่วยสอน 

ที ่ ชื่อ-สกุล อำยุ วุฒิ วิชำเอก จ้ำงด้วยเงิน 
๑ นางสาวจินตนา  โพธิ์ภิข ุ ๕๑ ปริญญาตรี การจัดการ

ทั่วไป 
สพฐ 

 
๑๐. ข้อมูลอำคำรสถำนที่ 

อำคำร จ ำนวน ใช้กำรได้ ใช้กำรไม่ได ้
อาคารเรียน ๔  หลัง   
อาคารประกอบ ๓  หลัง   
ส้วม ๕  หลัง   
สนามเด็กเล่น ๑  สนาม   
สนามฟุตบอล ๑  สนาม   
อาคารอเนกประสงค ์ ๑  หลัง   
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ส่วนที่ ๒  วิเครำะห์บรบิทของโรงเรียน 
 

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพชุมชนโดยรวม 
   สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน  มีลักษณะคือ  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ประกอบอาชีพ
รับจ้างและท าไร่  ส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน  ขาดการพัฒนา  มีประชากรประมาณ  ๗๐๒  คน  สถานที่
ส าคัญที่อยู่ใกล้บริเวณโรงเรียนได้แก่  วัดหนองเป่าปี่  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่รู้จักโดยทั่วไปคือการ
ท าบุญในวันส าคัญต่างๆ  ประเพณีสงกรานต์  ลอยกระทง  แห่เทียนพรรษา 
   ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ  ประถมศึกษาปีที่ ๖  ร้อยละ ๙๐ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 
๑๐๐  นับถือศาสนาพุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ  มีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ  ๒๕,๐๐๐  บาท/ครอบครัว/ปี (อ้างอิง
ข้อมูลจาก อบต.ศาลาลัย)  จ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยต่อครัวเรือน  ๔  คน 
   โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
 จากการวิเคราะห์สภาพโอกาส (opportunity)  และข้อจ ากัด (threat)  ของโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 ๑.๑ วิเครำะห์บริบทสภำพภำยนอกของโรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  

๑. โรงเรียนได้รับการยอมรับและศรัทธาจากชุมชนและ
สังคม 

๒. ผู้ปกครองและคนในชุมชนให้ความสนใจในด้านการ
ปฏิรูปการศึกษา 

๓. หน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

๔. นักเรียนมีความรักในวัฒนธรรม ประเพณี ใน
ท้องถิ่น 

สภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม  เอื้ออ านวยต่อ
การเรียนการสอน 

๕. โรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บ้านท าให้นักเรียน
เดินทางมาโรงเรียนค่อนข้างสะดวก 

๑. บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนมีแหล่งบริการWifiฟรีที่ชัก
จูงนักเรียนให้น าไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม 

๒. นักเรียนไม่ได้อยู่ร่วมกับบิดา-มารดา ท าให้ขาดการ
ดูแลบุตร 

๓. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 

๔. มีสิ่งแวดล้อมที่มีสื่อยั่วยุเช่น การใช้โทรศัพท์มือถือ 
ท าให้นักเรียนมีความเสี่ยงในการด ารงชีวิตที่ดี 
๕. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพ
รับจ้าง ไม่มีเวลาดูแลนักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์
ส่งเสริมการเรียน ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของ
นักเรียน 

๖. ชุมชนขาดการควบคุมการให้บริการด้านเทคโนโลยี 
เช่น บริการ Wifiฟรีของหมู่บ้าน 
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๖. ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจและมีความเชื่อม่ันใน
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

๑.๑ วิเครำะห์บริบทสภำพภำยนอกของโรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ (ต่อ) 

โอกาส  (Opportunities)  อุปสรรค  (Threats)  

๗. การให้บริการสื่อเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ เพื่อ
การสืบค้นข้อมูลแก่ครู และนักเรียนสะดวกสบาย 
๘.โรงเรียนตั้งอยู่ห่างไกลเขตอุตสาหกรรม 
๙. โรงเรียนมีเว็ปไซต์ในการเผยแพร่ผลงานข้อมูล 
ข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 
๑๐. ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์  
อินเตอร์เน็ต ) ท าให้นักเรียนมีความต้องการบริโภค 
ส่งผลท าให้นักเรียนเกิดความรอบรู้ และสามารถ
แสวงหาความรู้ได้ดว้ยตนเอง 
๑๑. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา องค์กรเอกชน ต่าง ๆ ร่วมกับ
ทางโรงเรียนได้บริจาค ทุนทรัพย์ในด้านต่าง ๆ และ
วัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา ส่งผลท าให้การศึกษา
ของโรงเรียนพัฒนามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
๑๒. พระราชบัญญัติการศกึษาเอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอน 
๑๓. นโยบายรัฐเรื่องการศึกษาภาคบังคับ 
๑๕. โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

 

๗. ชุมชนมีรายได้น้อยฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่าเทียม มี
ผลกระทบต่อการให้การสนับสนุนการศึกษาของบุตร
หลานของตน 
๘. นโยบายของรัฐที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การ
ด าเนินงานต้องปรับเปลี่ยนตามรัฐบาลจึงขาดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนา 
๙. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายหัวของรัฐบาลยัง
ไม่เพียงพอกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 
๑๐. ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาด้านครอบครัวแตกแยก
ส่งผลกระทบต่อผลการเรียนของนักเรียน 
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๑.๒ วิเครำะห์บริบทสภำพภำยในของโรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่  

จุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๑. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน 
๒. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจชัดเจน ท าให้ 
การท างานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. บุคลากรมีความรู้  ความสามารถหลากหลาย เป็น
ผลดีต่อการจัดการศึกษา 
๔. โรงเรียนมีการประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการ
พัฒนาโรงเรียน 
๕. การจัดสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๖. การจัดกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาบุคลิกภาพ  สุขภาพ
และอนามัยของนักเรียน ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
๗. มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดหาสาระ
เพ่ิมเติมอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียน 
๘. มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะใน
โรงเรียน 
๙. นักเรียนมีความเข้าใจในหลักการประชาธิปไตยและ 
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติจริงได้ 
๑๐. นักเรียนด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างมคีวามสุข 

๑. จ านวนครูไม่ครบชั้นเรียน  จึงท าให้การจัดการเรียน
การสอนไม่ครบตามหลักสูตร 
๒. ครูรับผิดชอบงานพิเศษมากเกินไปที่ไม่ใช่งานสอน  
เป็นผลให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย 

๓. นักเรียนยังขาดคุณธรรม จริยธรรม เช่น ความ
รับผิดชอบ การรักษาสมบัติของโรงเรียน 

๔. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในบางระดับชั้น บางวิชายัง
ไม่เป็นที่น่าพอใจ 

๖. โรงเรียนมีวัสดุ  อุปกรณ์ส าหรับจัดการศึกษาไม่
เพียงพอเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
๗. นักเรียนไม่ค่อยใจใส่ต่อการเรียนเท่าท่ีควร เพราะ 
บิดา – มารดา ขาดเวลาดูแลเอาใจใส่บุตรหลายของตน 
๘. ขาดบุคลากรที่มีความถนัดในวิชาเฉพาะ 

๙. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ความรู้น้อย ไม่มีเวลาดูแล
กวดขันบุตรหลาน ท าให้โรงเรียนมีอุปสรรคในการ
บริหารจัดการ   
๑๐. ผู้ปกครอง/ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ไม่มีเวลาและโอกาสในการ
ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 
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๒. โครงสร้ำงหลักสูตรโรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่  (ปรับปรุงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒)  

ตามกรอบโครงสร้างตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑  มีดังนี้ 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้/ กิจกรรม 

เวลำเรียน(ชั่วโมง/ปี) 

ระดับประถมศึกษำ 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  
     ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
     วิทยาศาสตร์ 
- วิทยาศาสตร ์
       - วิทยาการค านวณ 

๑๒๐ 
๔๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๘๐ 
๔๐ 

- 
๘๐ 
- 

๑๒๐ 
๘๐ 
๔๐ 

๑๒๐ 
๘๐ 
- 

- 
๘๐ 
- 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       -  ศาสนาศีลธรรมจริยธรรม 
       -  หน้าท่ีพลเมืองวัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิต 
       -  เศรษฐศาสตร์ 
       -  ภูมิศาสตร์ 
       -  ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
 
 

๔๐ 
 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
 

๔๐ 
 
 

๔๐ 

๘๐ 
 
 

๔๐ 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 

๑๒๐ 
 
 

๘๐ 
 
 

๔๐ 
    สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ 
    ภาษาต่างประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลำเรียน (พ้ืนฐำน) ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๔๐ ๘๘๐ ๘๘๐ ๘๔๐ 
 รำยวิชำเพ่ิมเติม  
    หน้าท่ีพลเมือง ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลำเรียน (เพ่ิมเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กจิกรรมพัฒนำผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
 - กิจกรรมแนะแนว 
 - กิจกรรมนักเรียน 

 
๔๐ 

 

 
๔๐ 

 

 
๔๐ 

 

 
๔๐ 

 

 
๔๐ 

 

 
๔๐ 
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     - กิจกรรมลูกเสือ– เนตรนารี 
     - กิจกรรมชุมนุม 
     - กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

 รวมเวลำเรียนทั้งหมด(ชั่วโมง/ปี) ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๔๐ ๑,๐๐๐ 

๓. แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 ๑.  ห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดที่มีขนาด ๕๐ตารางเมตร  หนังสือในห้องสมุดมีจ านวนประมาณ  

๑,๕๐๐ เล่ม  การสืบค้นหนังสือและการยืม-คืน  ใช้ระบบบัตรยืมและจดบันทึกการยืม-คืน   

 ๒.  ห้องปฏิบัติการ 
  ห้องปฏิบัติการภายในโรงเรียน  ประกอบด้วย 
   -  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน   ๑ ห้อง 
 ๓.ห้องพยาบาล      จ านวน   ๑ ห้อง 
 ๔.  คอมพิวเตอร์      จ านวน  ๙ เครื่อง 
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน    จ านวน  ๖ เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต    จ านวน  ๖ เครื่อง 
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ/งานสารบรรณ  จ านวน   ๒ เครื่อง 
  อยู่ประจ าห้องเรียน/ใช้ส าหรับจัดการเรียนการสอน  จ านวน   ๕ เครื่อง 

 ๓.๑  แหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยในโรงเรยีน 
๑ ห้องสมุด 
๒ สวนป่า 
๓ สวนเศรษฐกิจพอเพียง 

๔ ห้องคอมพิวเตอร์ 
๕ สนามเด็กเล่น 
๖ สนามกีฬา 

๗ อาคารอเนกประสงค์ 
๘ ห้องวิชาการ 
๙ โรงอาหาร 

๑๐ แปลงเกษตร 

๑๑ โรงเพาะเห็ด 

๑๒ ห้องสวดมนต์ 
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๑๓ ป้ายความรู้ต้นไม ้

๑๔ ป้ายค าศัพท์ภาษาอังกฤษบริเวณอาคารเรียน 
 

  
 ๓.๒   แหล่งเรียนรู้ภำยนอกห้องเรียน 
 

ที ่ ชื่อแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
๑ วัดหนองเป่าปี่ 
๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  ต าบลทุ่งเคล็ด 
๓ อ่างเก็บน้ าห้วยหนองคาง 
๔ โรงเรียนบ้านเนินกรวด 
๕ นิทรรศการวิชาการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 
๖ วัดตาลเจ็ดยอด 
๗ พิพิทธภัณฑ์สั้ตว์น้ าหว้ากอ 
๘ ไร่มะม่วง 
๙ ไร่สับปะรด 

๑๐ โรงเรียนบ้านหนองขาม 
๑๑ โรงเจสามร้อยยอด 
๑๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๑๓ อ่างเก็บน้ าหมู่บ้านหนองเป่าปี่ 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษำปีท่ี 1 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับโรงเรียน  

กลุ่ม
สำระ
กำร

เรียนรู้ 

ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 

ระดับโรงเรียน ระดับ 
สพป.ปข.2 

ระดับประเทศ ระดับโรงเรียน ระดับ 
สพป.ปข.2 

ระดับประเทศ 

จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

จ ำนวน
นักเรียน 

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
เฉลี่ย

ร้อยละ 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

การ
อ่าน
ออก
เสียง 

9 88.55 1.31 71.64 12.26 66.16 14.42 6 71.83 9.14 67.49 14.23 68.50 14.61 

การ
อ่านรู้
เร่ือง 

9 86.88 3.23 75.55 8.69 71.24 9.91 6 80.33 7.08 76.09 9.31 72.81 10.60 

รวม 9 87.72 2.50 73.60 10.67 68.69 22.53 6 76.08 15.90 72.80 19.73 70.66 23.46 
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แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียน 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2561 - 2562 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับประเทศ (NT) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 

ระดับโรงเรียน : สพป.ปข.2 : ประเทศ 
 

 

 

* หมำยเหตุ 
ปีการศึกษา 2560  มีจ านวนนักเรยีน  11  คน 

ปีการศึกษา 2561  มีจ านวนนักเรียน  3  คน 

ปีการศึกษา 2562  มีจ านวนนักเรยีน  11  คน 

 

 

 

 

 

 

ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละในแต่ด้ำนกำรทดสอบ 
ระดับโรงเรียน ระดับ  สพป. ปข.2 ระดับประเทศ 

ปี
กำรศึกษำ 

2560 

ปี
กำรศึกษำ 

2561 

ปี
กำรศึกษำ 

2562 

ปี
กำรศึกษำ 

2560 

ปี
กำรศึกษำ 

2561 

ปี
กำรศึกษำ 

2562 

ปี
กำรศึกษำ 

2560 

ปี
กำรศึกษำ 

2561 

ปี
กำรศึกษำ 

2562 
ด้ำน
ภำษำ 

64.67 60.95 47.66 52.99 54.56 42.46 52.67 53.18 44.94 

ด้ำน
ค ำนวณ 

48.83 56.19 50.61 37.40 48.57 44.79 37.75 47.19 46.46 

ด้ำน
เหตุผล 

52.46 48.57 - 43.70 48.97 - 45.31 48.07 - 

รวมทุก
ด้ำน 

55.32 55.23 49.13 44.71 50.70 43.63 45.25 49.48 45.7 
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แผนภูมิแสดงเปรียบเทียบผลกำรประเมินระดับประเทศ (NT) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 
ระดับโรงเรียน : สพป.ปข.2 : ประเทศ 
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ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2562 
ระดับโรงเรียน : สพป.ปข.2 : ประเทศ 

 

 

 

 

* หมำยเหตุ 
ปีการศึกษา 2560  มีจ านวนนักเรยีน  9  คน 

ปีการศึกษา 2561  มีจ านวนนักเรียน  9  คน 

ปีการศึกษา 2562  มีจ านวนนักเรยีน  5  คน 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ 

ปี
กำรศึกษำ 

2560 
ระดับ 

โรงเรียน 

ปี
กำรศึกษำ 

2561 
ระดับ 

โรงเรียน 

ปี
กำรศึกษำ 

2562 
ระดับ 

โรงเรียน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ  สพป. ปข.2 ระดับประเทศ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มำตรฐำน 

ภำษำไทย 42.31 46.44 49.70 49.70 9.01 47.97 13.84 49.07 14.36 
คณิตศำสตร์ 37.78 36.67 34.00 34.00 8.06 31.61 14.74 32.90 15.82 
วิทยำศำสตร์ 36.72 34.78 37.90 37.90 4.82 34.30 12.96 35.55 13.94 
ภำษำอังกฤษ 24.69 32.78 38.50 38.50 11.58 30.86 13.93 34.42 18.03 
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แผนภูมิแสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2550 - 2562 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ | 22 
 

ตำรำงเปรียบเทียบผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) 
กับแผนกำรด ำเนินงำนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6  ปีกำรศึกษำ 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

รำยวิชำที่สอบ 

ผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ 2561 

ผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ

ขั้นพื้นฐำน (O-NET) 

ปีกำรศึกษำ 2562 

ผลกำร
เปรียบเทียบ 

คะแนน 

เป้ำหมำยปี
กำรศกึษำ 

2562 

เพิ่ม3  % 

ผลกำรเปรียบเทียบ
คะแนน 

ภาษาไทย 46.44 49.70 +3.26 47.83 เป็นไปตามเป้าหมาย 

+1.78 

คณิตศาสตร์ 36.67 34 -2.67 37.77 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย – 3.77 

วิทยาศาสตร์ 34.78 37.90 +3.12 35.88 เป็นไปตามเป้าหมาย 

+2.02 

ภาษาอังกฤษ 32.78 38.50 +5.72 33.76 เป็นไปตามเป้าหมาย 

+ 4.47 

ค่าเฉลี่ยรวม 37.67 39.93 +2.26 38.80 เป็นไปตามเป้าหมาย  

+1.13 
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ส่วนที่ ๓ กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำและตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน  
 “มุ่งม่ันจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ สืบสานความเป็นไทย ใฝ่
คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สนใจรักษาสิ่งแวดล้อม น้อมรับการด าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
                ๑. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
                ๒.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
                ๓.จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพมาตรฐาน 
                ๔.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมน าความรู้ 
                ๕.ประสานงานกับผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                ๖.สร้างจิตส านึกให้นักเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
                ๗.ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                ๘.น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารและการจัดการศึกษา 

เป้ำหมำยโรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ 
                ๑.นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ระดับดีข้ึนไป 
                ๒.ครูมีวิทยฐานะสูงข้ึน 
                ๓.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
    -  มีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
                   -  มีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
                     -  มีกระบวนการการจัดการความรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ 
                     -  มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดการเรียนรู้ 
                     -  มีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ 
               ๔.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม  และความส านึกในความเป็นชาติไทย 
               ๕. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การ
ใช้แหล่งเรียนรู้ การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.โรงเรียนร่วมกับชุมชนบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์           
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 ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  
 ๒. ซื่อสัตย์สุจริต  
 ๓. มีวินัย 
 ๔. ใฝ่เรียนรู้  
 ๕. อยู่อย่างพอเพียง  
 ๖. มุ่งม่ันในการท างาน  
 ๗. รักความเป็นไทย  
 ๘. มีจิตสาธารณะ  
 ๙. รักษ์สิ่งแวดล้อม (เพ่ิมเติม) 

ค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประกำร 
๑.มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์    

๒. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม    

 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์    

 ๔. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม    

 ๕. รกัษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม    

 ๖.มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน    

 ๗.ข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง    

 ๘.มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่   

 ๙. มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      

 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และพร้อมที่จะ

ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี    

 ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส  มีความละอาย

เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

 ๑๒.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 

 

 

http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/1.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/2.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/3.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/4.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/5.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/6.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/7.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
http://hathaitipthongmoon.blogspot.com/2013/08/8.html
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กลยุทธ์/ยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา  โดยปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็นชาติไทย  การใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ  ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
  ๑. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และมาตรฐานของชาติ 
  ๒. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้  
  ๓. พัฒนาระบบแนะแนว  
  ๔. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ  
  ๕. ส่งเสริมการน าผลการทดสอบมาใช้ในการจัดการเรียนรู้  
  ๖. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน เพ่ือการสื่อสาร  
  ๗. เร่งรัด ปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตาม และรายงานผล  
  ๘. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้   
  ๙. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพ   
  ๑๐. ส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม โดยใช้กระบวนการลูกเสือและยึด หลักการดา
เนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๒พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยยึด
หลักผู้เรียนเป็นส าคัญ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
  ๑. ส่งเสริมการสร้างชุมชนวิชาชีพครู (Professional  Learning  Community) 
  ๒. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
  ๓. พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม  
  ๕. ยกย่อง เชิดชูเกียรติครู   
 กลยุทธ์ที่ ๓ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ๑. สนับสนุนให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน 
  ๒. ฝึกหัดให้ครูใช้ผลการวิจัยในการปรับปรุงและพัฒนางาน 
 กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาระบบบริหารการจัดการ  โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
  ๑. ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา    
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มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑มีจ านวน ๓มาตรฐาน ได้แก่ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ รายละเอียดแต่ละมาตรฐาน มีดังนี้ 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 
 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของเด็ก 
 ผลพัฒนาการเด็กในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 ๑.๑ มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้เด็กมี
น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน เคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์
ได้ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย ปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย 
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 
 ๑.๒ มีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เด็กร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม รู้จักยับยั้งชั่งใจ อดทนในการรอคอยยอมรับและพอใจในความสามารถ และ
ผลงานของตนเองและผู้อ่ืน มีจิตส านึกและค่านิยมที่ดี มีความมั่นใจกล้าพูด กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปัน 
เคารพสิทธิ รู้หน้าที่รับผิดชอบ อดทนอดกลั้น ซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม จริยธรรมตามที่สถานศึกษาก าหนดชื่น
ชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
 ๑.๓ มีพัฒนำกำรด้ำนสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเด็กช่วยเหลือตนเองใน
การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง ประหยัดและพอเพียงมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอก
ห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิ้มทักทาย และมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ เป็นต้น 
ยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิดพฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ ศาสนา 
วัฒนธรรม เป็นต้น เล่นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ แก้ไขข้อขัดแย้ง โดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 
 ๑.๔ มีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำ สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงห าความรู้ได้เด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อ่ืนเข้าใจ ตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ อ่าน
นิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สร้างสรรค์ผลงานตาม
ความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระเป็นต้น และใช้สื่อเทคโนโลยี 
เช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล เป็นต้น เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ได 
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มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 สถานศึกษาด าเนินการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่ครอบคลุมด้านวิชาการ ด้านครูและบุคลากร
ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ และด้านระบบประกันคุณภาพภายในโดยเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มีการก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความม่ันใจต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นสถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยสถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ
ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครวั ชุมชนและท้องถิ่น 
 ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนสถานศึกษาจัดครูให้เหมาะสมกับภารกิจการเรียนการสอนหรือจัดครู
ที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยอย่างพอเพียงกับชั้นเรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษามีทักษะในการจัดประสบการณ์และการ
ประเมินพัฒนาการเด็ก ใช้ประสบการณ์ส าคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมิน
พัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว 
 ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเ พ่ือการเรียนรู้อย่า งปลอดภัยและเพียงพอสถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคล
และกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู้ เช่นของเล่น หนังสือนิทาน สื่อ
จากธรรมชาติสื่อส าหรับเด็กมุด ลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู้ 
 ๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ส าหรับครู
สถานศึกษาอ านวยความสะดวก และให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ และอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาครู 
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 ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสถานศึกษาก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนดจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน มี
การประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการ
ประเมินตนเองประจ าปี น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ๓.๑. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๓ กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
 ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เต็มศักยภาพ รู้จักเด็กเป็นรายบุคคลและ
สร้างโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและลงมือกระท าผ่านประสาทสัมผัสจัดบรรยากาศที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างเป็น
ระบบ 
 ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้ านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพครูวิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ จากการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้านทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
 ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุขครูจัดประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ ลงมือ กระท า และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยครูจัดห้องเรียนให้สะอาด 
อากาศถ่ายเท ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์และการจัดกิจกรรม เด็กมีส่วน
ร่วม ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศการดูแลต้นไม้เป็นต้น ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรียนรู้ของเด็กเช่น กล้องดิจิตอล คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
เรียนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นที่กระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 
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 ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็กครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการที่หลากหลาย ไม่ใช้แบบทดสอบ วิเคราะห์ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วม และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มี
ประสิทธิภาพ 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.๒๕๖๑มีจ านวน ๓ มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มาตรฐานที๑่ คุณภาพของผู้เรียน 
  ๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียด  ดังนี้ 
มำตรฐำนที๑่คุณภำพของผู้เรียน 
 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
  ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  ๖) มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 ๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพของผู้เรียน 
 ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ประกอบด้วยความสามารถใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดค านวณ การคิดประเภทต่างๆ การสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร การมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานและเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด ความภูมิใจในท้องถิ่น
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และความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิช าการของผู้เรียน 
  ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละระดับชั้น 
  ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหาผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่าง
รอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมี
เหตุผล 
  ๓) มีความสามารถในก ารสร้างนวัตกรรมผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้ง
ด้วยตัวเองและการท างานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อาจ
เป็นแนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงานผลผลิต 
  ๔) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้เรียนมีความสามารถในใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน 
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
  ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาผู้เรียนบรรลุและมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพ้ืนฐานเดิมในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ 
รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่นๆ 
  ๖) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการ
จัดการ เจตคติท่ีดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น การท างานหรืองานอาชีพ 
 ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  ๑) มีคุณลักษณะและค่ านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนดผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มี
คุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตส านึกตามที่สถานศึกษาก าหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
  ๒) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย 
  ๓) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนาภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
  ๔) มีสุขภาวะท าร่างกาย และจิตสังคมผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน 
ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 
มำตรฐำนที๒่ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
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 ๒.๑มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒.๓ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.๕จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 
ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๒ กระบวนก ำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 เป็นการจัดระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
อย่างชัดเจน สามารถด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาในทุก
กลุ่มเป้าหมาย จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ด า เนินการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 ๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจนสถานศึกษาก าหนดเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัดรวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
 ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การน าแผนไปปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่ างต่อเนื่อง มีการ
บริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษา และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีระบบการนิเทศภายใน การน 
าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนา บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนา และ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
 ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หมายรวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนของกลุ่มที่เรียนแบบควบรวมหรือกลุ่มที่เรียนร่วมด้วย 
 ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิช าชีพสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู 
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและ
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
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 ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ เ อ้ือต่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
 ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สถานศึกษา
จัดระบบการจัดหา การพัฒนาและการบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มำตรฐำนที่ ๓กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 ๓.๓มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
 

ค ำอธิบำย 
มำตรฐำนที่ ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 เป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผล
มาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 
 ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถน าไปจัดกิจกรรมได้จริงมีรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ที่มีความจ าเป็นและต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ผู้ เรียนได้รับการฝึกทักษะ 
แสดงออกแสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ น าเสนอผลงานและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้มีการใช้สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 
 ๓.๓. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกครูผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรียน โดยเน้นการการมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงบวก ให้เด็กรักครู ครูรักเด็กและเด็กรักเด็ก เด็กรักที่จะเรียนรู้  สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
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 ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลที่
เหมาะสมกับเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียนเพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
 ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
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วิเครำะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ : มำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ปฐมวัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
โดยปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
การใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๒พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียน
เป็นส าคัญ และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
มาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่  ๓ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
พัฒนาระบบบริหารการจัดการ  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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วิเครำะห์ประเด็นกลยุทธ์ : มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ประเด็นกลยุทธ์ ข้อ : มำตรฐำนของสถำนศึกษำ 
กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และปฐมวั ย เ พ่ื อ ให้ ผู้ เ รี ยนมี คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา  โดยปลูกฝังคุณธรรม  ความ
ส านึกในความเป็นชาติไทย  การใส่ใจเกี่ยวกับ
สุขภาพ  ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจิต
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๒พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้โดยยึด
หลักผู้ เ รี ยนเป็นส าคัญ และพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  พัฒนาระบบบริหารการจัดการ  โดย
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ ปีพ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๕ 

มำตรฐำนที่ 
๑ คุณภำพ
ของเด็ก 
 

๑.๑ ร้อยละของเด็ก
ทีม่ีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย แข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

๘๐ ๘๑ ๘๒ 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๑ พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย
เ พ่ื อ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น มี คุ ณ ภ า พ ต า ม
มาตรฐานการศึกษา โดยปลูกฝัง
คุณธรรม ความส านึกในความเป็น
ชาติไทย การใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ  ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
มีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑.๒ ร้อยละของเด็ก
ที่มีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ 
ควบคุม และ
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

๘๐ ๘๑ ๘๒ 

๑.๓ ร้อยละของเด็ก
มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็น
สมาชิกท่ีดีของสังคม 

๘๐ ๘๑ ๘๒ 

๑.๔ ร้อยละของเด็ก
ทีมี่พัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิด
พ้ืนฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

๘๐ ๘๑ ๘๒ 

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำระดับปฐมวัย 
ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ 
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปีพ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๕ 

มำตรฐำนที่ ๒ 
กระบวนกำร
บริหำรและกำร
จัดกำร 

๒.๑ ร้อยละของเด็กท่ี

มีหลักสูตรครอบคลุม

พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน 

สอดคล้องกับบริบท

ของท้องถิ่น 

๗๕ ๗๘ ๘๐ 

กลยุทธ์ ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย

เ พ่ือให้ผู้ เ รี ยนมีคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา โดยปลูกฝัง

คุณธรรม ความส านึกในความ

เป็นชาติไทย การใส่ใจเกี่ยวกับ

สุขภาพ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอ เ พี ย ง  และมี จิ ตอนุ รั กษ์

สิ่งแวดล้อม 

กลยุ ท ธ์ ที่  ๒ พั ฒ น า ค รู แ ล ะ

บุคลากรทางการศึกษาให้มีความ

เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้

โดยยึดหลักผู้ เรียนเป็นส าคัญ 

และพัฒนาครู และบุ คล ากร

ทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ส่งเสริมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาโรงเรียนให้

เ ป็ นองค์ ก รแห่ ง กา ร เ รี ยนรู้   

๒.๒ ร้อยละการจัดครู

ให้เพียงพอกับชั้น

เรียน 

๗๕ ๗๘ ๘๐ 

๒.๓ ร้อยละการ

ส่งเสริมให้ครูมีความ

เชี่ยวชาญด้านการจัด

ประสบการณ์ 

๘๐ ๘๒ ๘๕ 

๒.๔ ร้อยละการจัด

สภาพแวดล้อมและ

สื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

อย่างปลอดภัย และ

เพียงพอ 

๙๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒.๕ ร้อยละการ

ให้บริการสื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

๗๘ ๘๐ ๘๒ 
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และสื่อการเรียนรู้เพ่ือ

สนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ  

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ 

๒.๖ ร้อยละท่ีมีระบบ

บริหารคุณภาพที่เปิด

โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 

 

 

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

 ปีพ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๕ 

มำตรฐำนที่ ๓ 
กำรจัด
ประสบกำรณ์ที่
เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ 

๓.๑. จัด

ประสบการณ์ที่

ส่งเสริมให้เด็กมี

พัฒนาการทุกด้าน

อย่างสมดุลเต็ม

ศักยภาพ 

๘๐ ๘๒ ๘๕ 

กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาคุณภาพ

ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พ้ื น ฐ า น แ ละ

ปฐมวัยเพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษา โดย

ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกใน

ความเป็นชาติ ไทย การใส่ ใจ

เกี่ยวกับสุขภาพ ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และมีจิ ต

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๓ ส่ งเสริมครู และ

บุ คลากรทางการศึ กษาโดยใช้

กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

๓.๒ สร้างโอกาสให้

เด็กได้รับ

ประสบการณ์ตรง 

เล่นและปฏิบัติอย่างมี

ความสุข 

๗๕ ๗๘ ๘๐ 

๓.๓ จัดบรรยากาศที่

เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้
๗๕ ๗๗ ๘๐ 
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สื่อและเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับวัย 

กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาโรงเรียนให้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ  

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ 

๓.๔ ประเมิน

พัฒนาการเด็กตาม

สภาพจริงและน าผล

การประเมิน

พัฒนาการเด็กไป

ปรับปรุงการจัด

ประสบการณ์และ

พัฒนาเด็ก 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปีพ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๕ 

มำตรฐำนที่ 
๑ คุณภำพ
ของผู้เรียน 

๑.๑ 

ผลสัมฤทธิ์

ทางวิชาการ

ของผู้เรียน 

๑)ร้อยละท่ีมีความ 

สามารถในการอ่าน 

การเขียน การสื่อสาร 

และการคิดค านวณ 

๗๕ ๗๗ ๘๐ 

กลยุ ท ธ์ ที่  ๑ พัฒนาคุณภ า พ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย

เ พ่ือ ให้ ผู้ เ รี ยนมี คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  โดยปลูกฝัง

คุณธรรม  ความส านึกในความ

เป็นชาติไทย  การใส่ใจเกี่ยวกับ

สุ ขภาพ  ยึ ดหลั กปรั ชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

๒) ร้อยละท่ีมี

ความสามารถในการคิด

วิเคราะห์ คิดอย่างมี

วิจารณญาณ อภิปราย

แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา 

๖๗ ๖๙ ๗๒ 

๓) ร้อยละท่ีมี

ความสามารถในการ

สร้างนวัตกรรม 

๖๕ ๖๘ ๗๐ 

๔) ร้อยละท่ีมี

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 

๗๗ ๗๙ ๘๑ 

๕) มีร้อยละที่

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ตามหลักสูตร

สถานศึกษา 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 
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๖) ร้อยละท่ีมีความรู้  

ทักษะพ้ืนฐาน และเจต

คติท่ีดีต่องานอาชีพ 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 

 

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปีพ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๕ 

มำตรฐำนที๑่
คุณภำพของ
ผู้เรียน 

๑.๒ 

คุณลักษณะที่

พึงประสงค์

ของผู้เรียน 

๑) ร้อยละการมี

คุณลักษณะและ

ค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษา

ก าหนด 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 

กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัยเพ่ือให้ผู้เรียน

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

โดยปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกใน

ความเป็นชาติไทย  การใส่ใจเกี่ยวกับ

สุขภาพ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

๒) ร้อยละท่ีมี

ความภูมิใจใน

ท้องถิ่นและความ

เป็นไทย 

๘๒ ๘๔ ๘๖ 

๓) ร้อยละการ

ยอมรับที่จะอยู่

ร่วมกันบนความ

แตกต่างและ

หลากหลาย 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 

๔) ร้อยละท่ีมีสุข

ภาวะทางร่างกาย 

และจิตสังคม 

๘๒ ๘๔ ๘๖ 
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มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปีพ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๕ 

มำตรฐำนที่ 
๒ 
กระบวนกำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร 

 

๒.๑ร้อยละทีม่ีเป้าหมาย

วิสัยทัศน์และพันธ-กิจที่

สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๘๒ ๘๔ ๘๖ 

กลยุทธ์ที่ ๑พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานและปฐมวั ย เ พ่ือ ให้ ผู้ เ รี ย นมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดย

ปลูกฝังคุณธรรม  ความส านึกในความเป็น

ชาติไทย  การใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ  ยึดหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีจิต

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ ที่  ๒ พัฒนาครู และบุ คลากร

ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ

จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญ 

และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

สู่มาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๓ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้  พัฒนาระบบบริหารการ

จัดการ  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ 

๒.๒ ร้อยละท่ีมีระบบ

บริหารจัดการคุณภาพของ

สถานศึกษา 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 

๒.๓ร้อยละที่มีการ

ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่

เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ

ด้านตามหลักสูตรสถาน 

ศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 

๒.๔ ร้อยละท่ีมีการพัฒนา

ครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

๘๒ ๘๔ ๘๖ 

๒.๕ร้อยละที่มีการจัด

สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อ

การจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 
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๒.๖ร้อยละที่มีการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

สนับสนุนการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้ 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 

 

 

มำตรฐำน
กำรศึกษำ 

ตัวช้ีวัด 
ค่ำเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัด 

กลยุทธ์ 
ปีพ.ศ.
๒๕๖๓ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๔ 

ปีพ.ศ.
๒๕๖๕ 

มำตรฐำนที่ ๓ 
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำร
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ 

 

๓.๑ จัดการเรียนรู้

ผ่านกระบวนการ

คิดและปฏิบัติจริง 

และสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิต

ได้ 

๗๘ ๘๐ ๘๒ 

กลยุ ท ธ์ ที่  ๑ พัฒนาคุณภ าพ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและปฐมวัย

เ พ่ือ ให้ ผู้ เ รี ยนมี คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษา  โดยปลูกฝัง

คุณธรรม  ความส านึกในความ

เป็นชาติไทย  การใส่ใจเกี่ยวกับ

สุ ขภาพ  ยึ ดหลั กปรั ชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงและมีจิตอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๓ส่งเสริมครูและบุคลากร

ทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัย

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ์ที่  ๔พัฒนาโรงเรียนให้

เ ป็ น อ งค์ ก ร แห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้   

พัฒนาระบบบริหารการจัดการ  

โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ 

๓.๒ ใช้สื่อ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศและ

แหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ

ต่อการเรียนรู้ 

๘๕ ๘๗ ๘๙ 

๓.๓ มีการบริหาร

จัดการชั้นเรียนเชิง

บวก 

๘๖ ๘๘ ๙๐ 

๓.๔ ตรวจสอบ

และประเมินผู้เรียน

อย่าง เป็นระบบ

๗๘ ๘๐ ๘๒ 
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และน าผลมา

พัฒนาผู้เรียน 

๓.๕ มีการแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้และ

ให้ข้อมูลสะท้อน

กลับเพื่อพัฒนา

และปรับปรุงการ

จัดการเรียนรู้ 

๗๗ ๗๙ ๘๑ 
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ส่วนที่ ๔  กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 ๑.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ 
 ๒.  สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยี
งานวิจัยแหล่งเรียนรู้ 
 ๓.  เพ่ิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๔.  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ต่างๆ 

กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ 

กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ที่  ๑   พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและปฐมวัยเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา โดยปลูกฝังคุณธรรม  
ความส านึกในความเป็นชาติไทย  ยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง  และมีจิตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๑.๑ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเยี่ยมบ้านนักเรียนในชั้นที่
รับผิดชอบ 
๑.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ติดตามผล  ประเมินผลการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
๑.๓ จัดประกวดแข่งขันวิชาการปฐมวัย 
๑.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาหลักสูตร  และติดตามผล
ประเมินผลการจัดการศึกษา  ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๑.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาหลักสูตร  และมีการวัดผล
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือน ามาพัฒนาให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับคุณภาพ ๓ ขึ้นไปในทุก
กลุ่มสาระ 
๑ .๖ ให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม  
จริยธรรม  และการด าเนินชีวิตแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
๑.๗ จัดประกวดและร่วมการแข่งขันทางวิชาการในระดับกลุ่ม
โรงเรียน  และระดับ สพป.ปข.๒ 
๑.๘ พัฒนาระบบการนิเทศ  ติดตามและประเมินผล 
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๑.๙ พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ที่  ๒ พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
 

๒.๑ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับวิทยฐานะสูงขึ้น 
๒.๒ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 
๒.๓ พัฒนาครูและบุคลกรทางการศึกษาในการผลิต  พัฒนา  และใช้
สื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๒.๔ สนับสนุนการประกวดสื่อ  นวัตกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ 
๒.๕ สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
๒.๖ สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเอง 
๒.๗ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่น 
๒.๘ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรม 
๒.๙ ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๒.๑๐ ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้กระบวนการวิจัย
ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
๒.๑๑ พัฒนาบุคลากรด้านการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
ตามสภาพที่แท้จริง 
๒.๑๒ นิเทศ ติดตามการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามสภาพที่
แท้จริง 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาโดย
ใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษา 
 
 

๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการ
วิเคราะห์ คิด สังเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์  คิด
ไตร่ตรอง 
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนครู กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ 
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๓.๓ ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๔ ส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่จัดการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

 

กำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ของสถำนศึกษำ (ต่อ) 

กลยุทธ์ กำรด ำเนินงำน 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้  พัฒนาระบบบริหารจัดการ  โดยให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

๔.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษาประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
ผู้ปกครอง ชุมชน มองเห็นความส าคัญของการจัดการศึกษา 
๔.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษาประสานงานกับชุมชน  และ/
หรือหน่วยงานอ่ืนที่รณรงค์ให้นักเรียนเรียนจบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และเรียนต่อ ม.๑ - ม.๓ 
๔.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและชุมชนพัฒนาหลักสูตรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๔.๔ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
๔.๕ พัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอก วิทยากรและบุคลากร
ทางการศึกษา 
๔.๖ พัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัย เป็นแบบอย่างที่ดีแก้สถานศึกษา
อ่ืนๆ 
๔.๗ พัฒนาระบบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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กลยุทธ์กำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินงำนตำมกลยุทธ์ 

 จากกลยุทธ์การด าเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ได้
วางโครงการ/กิจกรรมต่างๆ  เพื่อสนองกลยุทธ์ที่โรงเรียนก าหนดขึ้นดังนี้ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
ควำมสอดคล้อง
กับโครงสร้ำงของ

งำน 

ควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 

ควำม
สอดคล้องกล

ยุทธ์ 
๑ โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับ

ประถมศึกษำ 
   กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมการจดัหาบคุลากร 
   กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมการสอนซอ่มเสริมเพิ่ม
ความรู้ 
   กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมห้องเรียนมีคณุภาพ 

   กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมผลิตส่ือและนวตักรรม 

   กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมสง่เสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ 
   กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมสง่เสริมการแขง่ขนัทาง
วิชาการตา่ง ๆ 

   กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมการประเมินผลและการ
วิเคราะห์ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมนิเทศตามประเมินผล
คณุภาพในสถานศกึษา 

 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

มาตรฐานที่ ๑  ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๒   

๒ โครงกำรเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่ำงมีคุณภำพ 
   กิจกรรมที่ ๑  จัดหาหนังสือเรียน 
   กิจกรรมที่ ๒  จัดหาเสื้อผ้านักเรียน 
   กิจกรรมที่ ๓  จัดหาอุปกรณ์การเรียน 
   กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายลูกเสือ
เนตรนารี และทัศนะศึกษา) 
   กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษา
ทางไกล DLTV 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

มาตรฐานที่ ๑  ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
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๓ โครงการพฒันาคณุภาพเด็กปฐมวยัสูม่าตรฐาน
การศกึษา 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมพัฒนำหลักสูตร  
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำร 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมบัณฑิตน้อย 

 
บริหารงาน
วิชาการ 

 
มาตรฐานที่ ๑   

ด้านคุณภาพของเด็ก 
 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๔ 

๔ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้. 
  กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมการสอนซ่อมเสริม 
  กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมการอ่านหนังสือให้ครู/
ผู้ปกครองฟัง 
  กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมการอ่านหนังสือให้ครู/
ผู้ปกครองฟัง 
  กิจกรรมที่ ๔   กิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือ
กระตุ้นการอ่านการเขียน 

บริหารงาน
วิชาการ 

มาตรฐานที่ ๑  ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

๕ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดหาสื่อและวัสดุ อุปกรณ์
ส าหรับนักเรียน 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทดสอบความพร้อมระดับ
นักเรียนปฐมวัย 
 

บริหารงาน
วิชาการ 

มาตรฐานที่ ๑   
ด้านคุณภาพของเด็ก 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๖ โครงกำรวันส ำคัญ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวันไหว้ครู 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี 
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
กิจกรรม ๙ กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 
กิจกรรมที่ ๑๐กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐ 

บริหารงาน
วิชาการ 

 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑  ด้าน
คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
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กิจกรรมที่ ๑๑  วันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมที่ ๑๒ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
กิจกรรมที่ ๑๓ กิจกรรมวันลอยกระทง 
กิจกรรมที่ ๑๔ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ ๑๕ กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
ควำมสอดคล้อง
กับโครงสร้ำง

ของงำน 

ควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 

ควำมสอดคล้อง
กลยุทธ์ 

๗ โครงกำรคนดีวิถีพุทธ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมกล่าวค าพิจารณาอาหาร 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรม ๕ ค ามงคล(สวัสดี ขอบคุณ 
ขอบใจ  ไม่เป็นไร ขอโทษ) 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมทักทายไหว้กันยามเช้า 
กิจกรรม ๕ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม 
๖) กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน 

บริหารงาน
วิชาการ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ ๔   

๘ โครงการโรงเรียนคณุธรรมและโรงเรียนสจุริต 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมแถวดีมีวินัย 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมงำมอย่ำงไทย ไหว้อย่ำงนอบ
น้อม 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมรองเท้ำเข้ำแถว 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมกินเงียบเรียบร้อย 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมเขตพื้นที่ น้องพี่ท ำด้วยใจ 
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมโตไปไม่โกง 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมของหำยได้คืน 

บริหารงาน
วิชาการ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๔   

๙ โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมประชำธิปไตย 
 กิจกรรมที่ ๑  เลือกตั้งประธานนักเรียน 
 กิจกรรมที่ ๒  สภานักเรียน 

บริหารทั่วไป 
 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

๑๐ โครงกำรโครงกำรโรงเรียนส่งเสริมคุณภำพและ
สุนทรียภำพ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกีฬำชุมชนต้ำนยำเสพติด 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพร่ำงกำย 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย 
กิจกรรมที่ ๔กิจกรรมจัดซื้อเวชภัณฑ์และยำ 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศิลป์สร้ำงสรรค์ 

บริหารทั่วไป 
 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๔   
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กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมดนตรี-นำฏศิลป์และ
นันทนำกำร 

๑๑ โครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 
 กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการปลูกผักสวนครัวและพืช
เศรษฐกิจ 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมรู้คุณค่ารักษาทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการจัดท าโครงการจากพืช
เศรษฐกิจ 

บริหารงาน
วิชาการ 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๔   

๑๒ โครงการส่งเสริมการใช้ DLTV ในการฯ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรม สร้างความเข้มแข็งโรงเรียน
ขนาดเล็กด้วย DLTV ด้วยการประชุมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ การบริหารจัดการและสร้างความ
ตระหนักถึงประโยชน์และความจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV 

บริหารงาน
วิชาการ 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
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ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
ควำมสอดคล้องกับ
โครงสร้ำงของงำน 

ควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 

ควำมสอดคล้องกล
ยุทธ์ 

๑๓ โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและ
อบำยมุข  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่และเหล้า 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมชุมนุมเสมารักษ์ป้องกันยา
เสพติด 

บริหารทั่วไป 
 

มาตรฐานด้านผู้เรียน 
๑.๒ คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
 

๑๔ โครงกำรพัฒนำระบบงำนธุรกำรและงำนสำรบัญ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการพัฒนาเครือข่าย
เทคโนโลยี 
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารของสถานศึกษา 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยี 

บริหารทั่วไป 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๒   

๑๕ โครงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
  กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
  กิจกรรมที่ ๒ กรรมจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง(SAR) 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๕)กิจกรรมการจัดป้านนิเทศในชั้นเรียน 

บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓   

๑๖ โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์ 
   กิจกรรมที่ ๑  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
และอาคารประกอบ   
   กิจกรรมที่ ๒  ปรับปรุงบรรยากาศภายใน
โรงเรียน 
   กิจกรรมที่ ๓  จัดซื้ออุปกรณ์ท าความสะอาด 

บริหารทั่วไป 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔   

๑๗ โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
   กิจกรรมที่ ๑  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

บริหารบุคคล 
มาตรฐานที่ ๒ 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๓   
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   กิจกรรมที่ ๒  อบรม  สัมมนา 
   กิจกรรมที่ ๓  ศึกษาดูงาน 
   กิจกรรมที่ ๔  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม 
ควำมสอดคล้องกับ
โครงสร้ำงของงำน 

ควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน 

ควำมสอดคล้อง 
กลยุทธ์ 

 
๑๘ 

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรงบประมำณ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมกำรควบคุมกำรเบิก
จ่ำยเงิน ให้เป็นไปตำมระเบียบและแผนงำน 
 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
กำรเงินกำรบัญชีให้ถูกต้องเรียบร้อยตำมระเบียบ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมกำรรับ  กำรจ่ำยเงิน  
งบประมำณ และเงินนอกงบประมำณ 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมกำรตรวจสอบและกำร
จัดท ำเอกสำรหลักฐำนกำรเงินทุกประเภท 

บริหารงบประมาณ 
มาตรฐานที่ ๒ 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๔   

๑๙ โครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรมที ่๒ กิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน 
กิจกรรมที่ ๔.กิจกรรมปลอดภัยไว้ก่อน 

บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๔ 

๒๐ โครงกำรสำธำรณูปโภคในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ ๑ ค่ำไฟฟ้ำ 
กิจกรรมที่ ๒ ค่ำน้ ำประปำ 
กิจกรรมที่ ๓ ระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซด์ 

บริหารทั่วไป 
มาตรฐานที่ ๒ 

กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒๑ โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชน 
กิจกรรมที ่๑ กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชน 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ 

บริหารทั่วไป 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔   
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๒๒ โครงกำรอำหำรกลำงวัน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจัดหำและบริกำรอำหำร
กลำงวันให้แก่ผู้เรียน 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสร้ำงควำมรู้อำหำรหลัก ๕ 
หมู่ 

บริหารทั่วไป 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๔ 

๒๓ โครงการจดัหาบคุลากรเพ่ือสนบัสนนุ การจดัการ
ศกึษา 

กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมการจดัหาบคุลากร (จ้างครู 

อบต.) 
     
 

บริหารงานวิชาการ 

มาตรฐานที่ ๓ 
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๔    

๒๔ โครงกำรรวมพลัง แยก ละ ลด หมดปัญหำขยะ 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วยมือเรำ 
 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมกำรคัดแยก ขยะ 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมประดิษฐ์วัสดุจำกขยะ 
 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมน ำวิชำกำรบูรณำกำรกับ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารทั่วไป 
 

มาตรฐานที่ ๒ 
กระบวนการบริหาร

และการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ ๑ 
กลยุทธ์ที่ ๔ 
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กำรคำดคะเนงบประมำณรำยจ่ำย 

กลุ่มบริหำรงำน/โครงกำร งบประมำณที่ใช้ (บำท) หมำยเหตุ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลุ่มบริหำรวิชำกำร 
๑.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
ประถมศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 
 

๖๐,๐๐๐ 
 

 

๒. โครงการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียน
ไม่ได้. 

๑,๕๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๕๐๐  

๓.โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
สู่มาตรฐานการศึกษา 

๔,๕๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๕๐๐  

๔.โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐  

๕.โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐  

๖.โครงการคนดีวิถีพุทธ ๒,๗๐๐ ๓,๗๐๐ ๔,๗๐๐  

๗.โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐  

๘.โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ ๓๕,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐  

๙.โครงการส่งเสริมการใช้ DLTV ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

๕๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๕๐๐  

๑๐.โครงการวันส าคัญ ๕,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๖,๐๐๐  

๑๑.โครงการพัฒนาการศึกษา ๔,๖๐๐ ๕,๖๐๐ ๖,๖๐๐  
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กลุ่มบริหำรงำน/โครงกำร งบประมำณที่ใช้ (บำท) หมำยเหตุ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
กลุ่มบริหำรทั่วไป 
๑๒.โครงการพัฒนาระบบธุรการและงานสารบัญ ๕๐๐๐ ๕๐๐๐ ๕๐๐๐  

๑๓.โครงการอาหารกลางวัน ๒๔๔,๐๐๐ ๒๔๕,๐๐๐ ๒๔๖,๐๐๐  

๑๔.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐  

๑๕.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๔,๕๐๐๐ ๕,๕๐๐๐ ๖,๕๐๐๐  

๑๖.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง    ๕,๕๐๐    ๕,๕๐๐    ๕,๕๐๐  

๑๗.โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย ๕๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐  

๑๘.โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน    ๑,๐๐๐    ๑,๕๐๐    ๒,๐๐๐  

๑๙.โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐  

๒๐.โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุน การ
จัดการศึกษา 

๒๑๖,๐๐๐ 

 

๒๑๖,๐๐๐ ๒๑๖,๐๐๐  

๒๑.โครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ ๒,๐๐๐ ๒,๕๐๐ ๓,๐๐๐  

๒๒.โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร 

๕,๐๐๐ ๕,๕๐๐ ๖,๐๐๐  

กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 

๒๓.โครงการระบบ 
บริหารงานงบประมาณ 

๑,๐๐๐ ๑,๕๐๐ ๒,๐๐๐  

๒๔.โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน ๔๓,๐๐๐ ๔๕,๐๐๐ ๔๗,๐๐๐  

๒๕.โครงการเรียนฟรี 
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

๑๐๔,๒๕๔ ๑๑๕,๒๕๔ 
 

๑๑๖,๒๕๔ 
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กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

๒๖.โครงการพัฒนาบุคลากร   ๑๘,๐๐๐    ๑๙,๐๐๐    ๒๐,๐๐๐  

 

     รวมงบประมำณทั้งหมด ๔๙๕,๐๕๔ ๖๔๗๐๕๔ ๖๗๕,๔๕๗  

ไม่รวมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐  

 
หมำยเหตุ 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพิ่มเติม แบ่งออกเป็น 

๑. งบจัดสรรปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจนปีการศึกษา ๒๕๖๒ (โครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน) เป็นจ านวนเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท  

๒. งบจัดสรรการพัฒนาการศึกษาจากองค์การบริหารส่วนต าบลศาลาลัย เป็นจ านวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ 
บาท  

๓. งบจัดสรรค่ากลางวันส าหรับนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๖๐ คน จากสพฐ. เป็นจ านวน
เงิน  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  
 
 
 

 

 

 

 

 

. 
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โครงกำร/กิจกรรม  และตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 

ที ่ ชื่อโครงกำร/กิจกรรม ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของโครงกำร 
๑ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ

ประถมศึกษา 
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 

๒ โครงการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้. 

ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการพพัฒนาด้านการอ่านการเขียน
ที่สูงขึ้น 

๓ โครงการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
สู่มาตรฐานการศึกษา 

ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่
มาตรฐานสากล  

๔ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยได้รับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 

๕ โครงการโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

๖ โครงการคนดีวิถีพุทธ ร้อยละของนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินด้านคุณธรรม  
จริยธรรม 

๗ โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียนและ
นักศึกษา มีจิตส านึกร่วมกันในการดูเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและอบายมุข 

๘ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแลด้านสุขภาพกายและจิตใจ 

๙ โครงการส่งเสริมการใช้ DLTV ในการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มผีลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

๑๐ โครงการวันส าคัญ ร้อยละของผู้สอนได้น้อมน าวันส าคัญต่างๆมาบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน 

๑๑ โครงการพัฒนาการศึกษา มีการบริหารจัดการโดยจัดหาบุคลากรเพ่ิมเติมเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 

๑๒ โครงการพัฒนาระบบธุรการและงานสารบัญ มีการบริหารจัดการของกลุ่มงานบริหารทั่วไป อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีระบบงานธุรการที่ด าเนินการได้รวดเร็ว
ถูกต้องตามระเบียบ 

๑๓ โครงการอาหารกลางวัน ร้อยละของนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี 

๑๔ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนมีการจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน
มากขึ้น 
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๑๕ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละของผู้สอนน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต
ของผู้เรียน 

๑๖ โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย ร้อยละของผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านประชาธิปไตย 
๑๗ โครงการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับการดูแล  ช่วยเหลือ  แก้ไขให้มี

พัฒนาการทุกด้านตามวัย 
๑๘ โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน ร้อยละของชุมชนที่มีความพึงพอใจในการบริหารการศึกษา

ของสถานศึกษา 
๑๙ โครงการจัดหาบุคลากรเพ่ือสนับสนุน การ

จัดการศึกษา 
มีการจัดหาและบริหารงานด้านบุคลากรเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ดีขึ้น 

๒๐ โครงการรวมพลังแยก ละ ลด หมดปัญหาขยะ ร้อยละของนักเรียนมีภาวะโภชนาการที่ดี 
๒๑ โครงการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีขึ้น 
๒๒ โครงการระบบ 

บริหารงานงบประมาณ 
โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณที่มีความโปร่งใส  ตรวจสอบ
ได ้

๒๓ โครงการสาธารณูปโภคในโรงเรียน โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณด้านสาธารณูปโภคท่ีมีความ
โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

๒๔ โครงการเรียนฟรี 
๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละของนักเรียนได้รับ เสื้อผ้า อุปกรณ์การเรียน หนังสือ
เรียน และได้รับการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้เรียนมากขึ้น 

๒๕ ๒๖.โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของครูที่มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำย 

ตัวช้ีวัด 
หมำยเหตุ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  
๑. ร้อยละของประชากรวัยเรียนที่ได้รับการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๒. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๓. ร้อยละของนักเรียนก่อนประถมศึกษาในเขตบริการ
ได้เข้าเรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๔. ร้อยละของนักเรียนก่อนประถมศึกษาในเขตบริการ
ได้เข้าเรียนชั้น ป.๑ 

๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 

๕. ร้อยละของนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ผ่านการ
ประเมินระดับชาติในระดับดีเด่น 

๔๙ ๕๑ ๕๓ 
 

๖. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
 

๗. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒,๔และ ๕  มี
ผลการประเมินเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ  อยู่ในระดับดี 

๗๒ ๗๔ ๗๖ 
 

๘. ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการ
ประเมิน  NT เฉลี่ยทุกกลุ่มสาระ อยู่ในระดับดี 

๖๔ ๖๖ ๖๘ 
 

๙. ร้อยละของนักเรียนที่มีความสามารถในกระบวนการ
คิด 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 

๑๐. ร้อยละของนักเรียนที่แสวงหาความรู้ด้วยตนเองรัก
การเรียนรู้ 

๗๕ ๘๐ ๘๕ 
 

๑๑. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา  จัด
การศึกษาที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน
ระดับดี/ดเีด่น 

๙๐ ๙๐ ๙๐ 
 

๑๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๘๕ ๘๕ ๙๐ 
 

๑๓. ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญให้นักเรียนมีความสามารถในกระบวนการคิด 

๘๕ ๘๕ ๙๐ 
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ตัวช้ีวัด 
หมำยเหตุ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕  
๑๔. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาให้มีความรู้ ในการปฏิบัติงานได้อย่ างมี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

๘๕ ๘๕ ๙๐ 
 

๑๕. ร้อยละของครูที่น าผลการจัดการเรียนการสอนมา
ท าการวิจัยในชั้นเรียน 

๘๕ ๘๕ ๙๐ 
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ส่วนที่ ๕  กำรก ำกับตดิตำม ประเมินและรำยงำน 
 

กำรบริหำรแผน            
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ใช้หลักธรรมภิบาล (Good Governmance) ในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
 ๑. หลักนิติธรรม คือการด าเนินการ จะต้องถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องเป็นหลักในการด าเนินการในทุกขั้นตอน       
 ๒. หลักคุณธรรม คือ การด าเนินการจะต้องค านึกถึงความถูกต้อง ไม่ผิดศีลธรรมอันดีงาม ไม่ท าให้ผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสียเดือดร้อน       
 ๓. หลักควำมโปร่งใส คือ การด าเนินการจะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน   
 ๔. หลักควำมมีส่วนร่วม คือ การด าเนินการจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการ        
 ๕. หลักควำมรับผิดชอบ คือ การด าเนินการจะต้องมีผู้ที่ได้รับมอบหมาย และต้องมีผู้รับผิดชอบ 
พร้อมที่จะปรับปรุงและแก้ไขต่อไป        
 ๖. หลักควำมคุ้มค่ำ คือ การด าเนินการต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น ในการ
บริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความประหยัด ความคุ้มค่า และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กำรก ำกับติดตำม 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ก าหนดแนวทางการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานในการบริหารแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยยึดหลักวงจรคุณภาพ (PDCA : DEMING CYCLE) 
ของ Dr. Edward W. Dming ดังนี้ 
 ๑. P  :  PLAN กำรวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำร 

- วัตถุประสงค์เหมาะสม และสอดคล้องกับแผนของพันธกิจหรือไม่ 
- มีการก าหนดผู้รับผิดชอบหรือไม่ 
- ระยะเวลาด าเนินการที่ก าหนดไว้เหมาะสมหรือไม่ 
- งบประมาณท่ีก าหนดเหมาะสมหรือไม่ 
- มีการเสนอเพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินการหรือไม่ 

๒. D  :  DO  กำรก ำกับติดตำมกำรปฏิบัติโครงกำร 
- มีการก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการด าเนินการหรือไม่ 
- มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตามที่ก าหนดหรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องหรือไม่ 
- มีการประสานงานกับผู้ที่เก่ียวข้องมากน้อยเพียงใด 
- สามารถด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
- สามารถด าเนินการได้ตามงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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๓. C  :  CHECK  ตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำน 
- ได้มีการก าหนดวิธีการ/รูปแบบการประเมินหรือไม่ 
- มีรูปแบบของการประเมินเหมาะสมหรือไม่ 
- ผลการประเมินตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีว่างไว้หรือไม่ 
- ปัญหา/จุดอ่อนที่พบในการด าเนินการมีหรือไม่ 
- ข้อดี/จุดแข็งของการด าเนินการมีหรือไม่ 

๔. A  :  ACTION  น ำข้อมูลที่ได้จำกกำรก ำกับติตำมกำรด ำเนินกำรไปปรับปรุงต่อไป 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางแก้ปัญหา/จุดอ่อนที่ค้นพบ 
- มีการระดมสมองเพ่ือหาทางเสริมข้อดี/จุดแข็งเพ่ิมข้ึน 

                    -   มีการน าผลที่ได้จากการระดมสมองเสนอผู้บริหารเพ่ือพิจารณาส าหรับใช้วางแผนจัดท า
โครงการในครั้งต่อไป 

- ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งต่อไป 
ระบบกำรติดตำมและประเมินผล 
 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ได้ก าหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕    
 ๑. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
 ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
 ๓. จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 
 ๔. ด าเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล 

๕. รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผล โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ 
๕.๑ ระยะที่ ๑ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลระหว่างปฏิบัติ 
๕.๒ ระยะที่ ๒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเมื่อด าเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว 
๖. น าข้อมูลที่ได้จากการรายงานทั้ง ๒ ระยะ มาศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือน าผลจาการศึกษาวิเคราะห์

ดังกล่าวไปพัฒนาหารบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 

กำรรำยงำนผล 
๑. รายงานผลการด าเนินงาน เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรม ที่ก าหนดให้ โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/

กิจกรรม                    
๒. เมื่อสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนประเมินคุณภาพภายใน สรุปแลรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

หน่วยงานต้นสังกัด น าผลจากการสรุปไปเป็นข้อมูลในการวางแผนแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานในการ
การศึกษาต่อไป 
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ภาคผนวก 
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รำยช่ือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนบ้ำนหนองเป่ำปี่ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓ 
 

๑.  นายสุวชาติ  หาญด ารงค์กูล    ผู้ทรงคุณวุฒิ    ประธานกรรมการ 
๒.  พระวินัย     มหาปัญโญ    ผู้แทนพระภิกษุ          กรรมการ 
๓.  นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น    ผู้แทนครู          กรรมการ   
๔.  นายอุดร   ประพันธ์ศิริ    ผู้แทนผู้ปกครอง        กรรมการ 
๕.  นายอุดม   ประพันธ์ศิริ      ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น      กรรมการ 
๖.  นายเผียน  เพียรพร้อม    ผู้แทนคุณวุฒิ        กรรมการ 
๗.  นางกิมไลย์  หอมประทุม    ผู้แทนศิษย์เก่า        กรรมการ 
๘.  นายสมโภชน์  ประพันธ์ศิริ      ผู้แทนชุมชน        กรรมการ 
๙.  นางภัสกนก  กาญจนทอง  ผู้อ านวยการโรงเรียน                        กรรมการและเลขานุการ 
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คณะผู้จัดท ำ 

 
คณะที่ปรึกษำ 
 ๑.  นางภัสกนก   กาญจนทอง   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่   
 ๒.  นายสุวชาติ       หาญด ารงค์กูล  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
       โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 
คณะท ำงำน 
 
 ๑.  นางสาวศิรินันท์  จีนพก    ครู  
 ๒   นางสาวปานทิพย์  ดีเด่น   ครู  
 ๓.  นางสาวปภัสรา วิเชียรฉาย  ครูผู้ช่วย 
 ๔.  นางสาวปัณฑิตา พูลสวัสดิ์  ครูจ้างสอน 
 ๕.  นางสาวรจนา รอดพยุง   ครูจ้างสอน 
 ๖.  นางสาวพัชรี   หอมกลิ่น  จนท.ธุรการ 
 ๗.  นางสาวจินตนา  โพธิ์ภิขุ   ครูช่วยสอน(พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ) 
 ๖.  พระวินัย     มหาปัญโญ    กรรมการสถานศึกษา 
 ๗.  นายอุดร    ประพันธ์ศิริ    กรรมการสถานศึกษา 
 ๘.  นายอุดม     ประพันธ์ศิริ      กรรมการสถานศึกษา 
 ๙.  นายเผียน    เพียรพร้อม    กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๐.  นางกิมไลย์   หอมประทุม  กรรมการสถานศึกษา 
 ๑๑.  นายสมโภช   ประพันธ์ศิริ      กรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 



 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ | 67 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


