


 
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ - ๒๕๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 
คำนำ 

 
  การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะท่ีมีสภาวการณ์ของการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี มีความซับซ้อนมากขึ้น ผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทางกระบวนการและเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษา
ให้มีความหลากหลาย การขับเคล่ือนการพัฒนาจะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation) ตามเป้าประสงค์ท่ี
กำหนดไว้  

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี (2563 - 256๖) ของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนน
ตุ่น สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ฉบับนี้ เป็นแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติให้บังเกิดผล โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพ
โดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

บทท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐาน 
บทท่ี 2   การศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน 
บทท่ี 3   ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ - 256๖ 
            - กรอบกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ ๔ ปี (256๓ - 256๖) 
บทท่ี 4   แผนงานโครงการปีการศึกษา 256๓ - 256๖ 
บทท่ี 5   การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ ๔ ปี 

(2563 - 256๖) ฉบับนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย
ท่ีโรงเรียนกำหนดไว้ 

 

                                                                                  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 

ก 



 

 
สารบัญ 

 

เร่ือง หน้า 

คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทท่ี 1   ข้อมูลพื้นฐาน ๑ 
บทท่ี 2   การศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน ๒๓ 
บทท่ี 3   ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ - 256๖ 
            - กรอบกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ ๔ ปี (256๓ - 256๖) 

๓๑ 
๓๙ 

บทท่ี 4   แผนงานโครงการ ปีการศึกษา 256๓ - 256๖ ๕๑ 
บทท่ี 5   การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
 

๕๓ 

 
 

 

ข 
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บทท่ี 1 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

 
 
 

❖ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  
ท่ีต้ัง  :  เลขท่ี  -  หมู่ท่ี  13  ตำบลสาวะถี  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์  40000  

               โทรศัพท์ :   087-8626542   
           e-mail :   peaphannontoon@gmail.com  
   ระดับท่ีเปิดสอน : อนุบาล 1 - 3  ถึง  ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 
 

❖ พื้นที่ทั้งหมด  
      พื้นท่ีท้ังหมด  :   12  ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     พื้นท่ีโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  ภาพจาก Google Maps 
  

❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ต้ังขึ้นเมื่อ วันท่ี 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยอาศัยศาลาวัด
ราษฎร์สังขรณ์ เป็นสถานท่ีเรียน มีนายอำนวย คลังทอง เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
1 - 4  ใช้ช่ือว่าโรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน  ปี พ.ศ.2496 ราษฎร อุทิศท่ีดินด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้านเพี้ยฟาน
เป็นท่ีต้ังของโรงเรียน ประมาณ 3 ไร่ เศษ ได้ปลูกสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โดยอาศัยวัสดุ อุปกรณ์ และ
แรงงานชาวบ้าน  ปี พ.ศ. 2524 ได้ย้ายโรงเรียนมาต้ังท่ีแห่งใหม่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่างจาก
หมู่บ้านประมาณ 700 เมตร โดยมีผู้บริจาคท่ีดินต้ังโรงเรียน ได้แก่ นายสำรอง - นางทองเพ็ชร์ รังสีปัญญา 
และนายมี - นางคูณ ทิพพอาจ จำนวน 13 ไร่  เปิดทำการสอนระดับช้ัน ป.1 - ป.6 มีนักเรียนจากบ้านเพี้ย
ฟานและบ้านโนนตุ่น  เข้ามาเรียน  ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารถาวรแบบ ป: 1ก 

ข้อมูลทั่วไป 
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จำนวน 1 หลัง 3 ห้องเรียน  ปี พ.ศ. 2526 ได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น” เปิด
ทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ัน อนุบาล 1 - ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   
 

ตราประจำโรงเรียน 
 

 
 

คำขวัญโรงเรียน 
“การเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม” 

 
ปรัชญาของโรงเรียน 

“นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี)” 
 

สีประจำโรงเรียน 
สีแสด - ดำ 

 
อักษรย่อชื่อโรงเรียน 

พ.ต. 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
“สุขนิสัยดี มีความสุข” 

 : ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยในการดูแลสุขอนามัยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย 
มีทักษะการดำรงชีวิตท่ีเหมาะสม มีความพอเพียง เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

“คุณธรรมนำชีวี สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาส่ิงแวดล้อม” 
 

ดอกไม้ 
“ดอกเฟื่องฟ้าสีส้ม” 
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2. เป้าหมายหลักของการพัฒนาโรงเรียน 
1) ผู้เรียนมีทักษะทางวิชาการ ทักษะการทำงาน ทักษะชีวิต และมีความสุข 
2) ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้นำองค์กรท่ีเข้มแข็ง 
3) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ

พัฒนานวัตกรรม 
4) โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพื้นฐานการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน 
5) โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
6) ชุมชนเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 

 
     3. คุณภาพโรงเรียน 

3.1 ผลลัพธ์  (Outcome) 
1) ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  
2) ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนมีวิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
5) ผู้เรียนมีความสามารถทางวิชาการ  
6) ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีมีสมรรถนะท่ีจะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
7) โรงเรียนเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ และเป็นโรงเรียนแห่งความสุข 
8) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำองค์กรคุณภาพ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
9) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการทำงานท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถ 

และเป่ียมด้วยคุณธรรมจริยธรรม 
  

3.2 ผลผลิต (Output) 
1) ผู้เรียนมีวินัย มีกิริยามารยาทท่ีงดงาม  
2) ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ 
3) ผู้เรียนมีนิสัยประหยัดอดออม มีความขยันอดทน และซื่อสัตย์สุจริต 
4) ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการส่ือสาร และสร้างนวัตกรรม  
5) ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับด้าน ภาษาไทย  

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี 
6) ผู้เรียนมีทักษะการทำงาน และทักษะวิชาชีพ 
7) ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข 

และส่ิงเสพย์ติดท้ังหลาย 
8) โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ ส่ือเทคโนโลยีท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
9) ผู้บริหารโรงเรียนมี วิ สัย ทัศน์  มี ภาวะความ เป็น ผู้นำ และบริหารจัดการ ตาม 

หลักธรรมาภิบาล 
10)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถในการ จัดการเรียนการสอน      

และการสร้างนวัตกรรม  
11)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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โครงสร้างการบริหารงาน 
 

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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❖   ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 (10 พฤศจิกายน 2563) 
 

จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2563  ท้ังหมด  90 คน แยกเป็น  

 
ชั้น 

จำนวน 
วันที่จัดการ
เรียนการ

สอน 

รายการ 
 

หมายเหตุ 
จำนวน
นักเรียน 
(คน) 

จำนวน
ห้องเรียน 
(ห้อง) 

จำนวนครู 

ระดับปฐมวัย (200)  ครูไม่ครบช้ัน 
อนุบาล 1 200 8 1 

1 
สอนรวมช้ัน 
อนุบาล 1-3 อนุบาล 2 200 6 1 

อนุบาล 3 200 16 1 
รวม 200 30 

3 1 
(ครู 1 : เด็ก 

30) 
ระดับประถมศึกษา (200)  ครูไม่ครบช้ัน 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 200 11 1 1  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 200 9 1 1  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 200 9 1  
ประถมศึกษาปีท่ี 4 200 8 1 1  
ประถมศึกษาปีท่ี 5 200 11 1 1  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 200 12 1 1  

รวม 200 60 
6 5 

(ครู 1 : เด็ก 
12) 

รวมทั้งสิ้น  90 9 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
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❖   ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ชื่อ ตำแหน่ง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด/

วิชาเอก 
ประจำชั้น/ 

กลุ่มสาระที่สอน 
หมาย
เหตุ 

1 นางสาวพิมสาย อัครพิทยา
อำพน 

ผอ.รร. ศษ.ม./การบริหาร
การศึกษา 

-  

2 นางมณเทียร  เพ็งสว่าง     ครู ค.บ./ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
3 นางสาวพนิดา  ลีปาน    ครู ศษ.ม./การบริหาร

การศึกษา 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  

4 นางสาวพัชรินทร์  งอยกุด
จิก    

ครู ค.บ./ประถมศึกษา ช้ันอนุบาล 1-3  

5 ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์  สงวน
ศรี    

ครูผู้ช่วย วท.บ./คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  

6 นายเอกมล มาณะศิลป์ ครูผู้ช่วย ศษ.บ./ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2-
3 

 

7 นายสรรเสริญ  สมพรมมา    ครูอัตราจ้าง ค.บ./พลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
8 นางสาวภัทลดา  ทัดทาน    ธุรการ

โรงเรียน 
ค.บ./เศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ 
- - 

9 นายกิตติทรัพย์  คำมุงคุณ นักการภาร
โรง 

ม.3 - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร  
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❖   จำนวนห้องและสถานที ่

ท่ี ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
1 ห้องเรียนปฐมวัย 1 ห้อง สอนรวมชั้นอนุบาล 1 - 3 
2 ห้องเรียนประถมศึกษา 6 ห้อง  
3 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  
4 ห้องสมุด 1 ห้อง  
5 ห้องธุรการ 1 ห้อง  
6 ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน 1 ห้อง  
7 สนามเด็กเล่น 1 สนาม  
8 สนามฟุตบอล 1 สนาม  
9 โรงอาหาร 1 หลัง  

10 ห้องน้ำครู 1 ห้อง  
11 ห้องน้ำนักเรียน 6 ห้อง  

 
❖   การใช้แหล่งเรยีนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 

จำนวนนักเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปกีารศึกษา 2563 
ท่ี แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
1 ห้องสมุด 90 100 
2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 90 100 
3 สนามเด็กเล่น 90 100 
4 สนามฟุตบอล 90 100 

 
จำนวนนกัเรียนท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา 2563 
 

ท่ี ระดับชั้น กิจกรรม จำนวนนักเรียน (คน) 
1 อนุบาล - ประถมศึกษา กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ณ วัดราษฎร์

สังขรณ์, วัดสระแก้ว และวัดป่าบ้านเพี้ยฟาน 
90 

2 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือแก่น
นคร จังหวัดขอนแก่น 

31 

3 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานท่ี จังหวัดชัยภูมิ 31 
4 ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 กิจกรรมทัศนศึกษาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว 

จังหวัดชัยภูมิ 
31 

5 ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือช่ัวคราวโรงเรียน
บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จังหวัดขอนแก่น 

29 

ข้อมูลอาคาร/สถานที่ 
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❖ ที่ต้ังและขนาด 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ต้ังอยู่ หมู่ท่ี 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
 

▪  การคมนาคม  
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น อยู่ห่างจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 

เขต 1 เป็นระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร  
 
▪  เขตบริการสถานที่สำคัญ 

- โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ห่างจาก โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  ประมาณ 29.1 
กิโลเมตร 
- โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ห่างจาก เทศบาลตำบลสาวะถี   ประมาณ 6.7   
กิโลเมตร  
- โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ห่างจาก ท่ีว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น  ประมาณ 27.4  
กิโลเมตร 
- โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ห่างจาก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองขอนแก่น ประมาณ 27.8 
กิโลเมตร 

 
❖ สภาพชุมชน 
▪  เขตบริการของโรงเรียน มีอยู่ 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมูบ่้านเพี้ยฟาน หมู่ท่ี 13 ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
หมู่บ้านโนนตุ่น  หมู่ท่ี 14 ตำบลสาวะถ ีอำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  

▪  สภาพทางภูมิศาสตร์ 
ลักษณะของชุมชนท่ีโรงเรียนต้ังอยู่เป็นพื้นท่ีราบ ติดถนนลาดยาง ถนนทางหลวงชนบท 2009 
 

 
▪  สภาพทางเศรษฐกิจ/อาชีพ 

ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม และรับจ้าง มีฐานะยากจนถึงปานกลาง 
▪  ศาสนา 

ประชาชนร้อยละ 98 นับถือศาสนาพุทธ 
▪  วัฒนธรรม 

มีพิธีกรรมทางศาสนา เช่น ทอดกฐิน เดือนสิบ ขึ้นปีใหม่ ลอยกระทง สงกรานต์ และอื่น ๆ 
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7.  โครงสร้างหลักสูตร 
 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ดังโครงสร้างหลักสูตรต่อไปนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตรปฐมวัย สำหรบัเด็กอายุ 3 – 6 ปี (ชั้นอนบุาล ๑-3) 
 

ช่วงอายุ 3 – 6 ปี 

สาระการเรียนรู ้

ประสบการณ์สำคัญ สาระทีค่วรเรียนรู้ 
- ด้านร่างกาย 
- ด้านอารมณ์และจิตใจ 
- ด้านสังคม 
- ด้านสติปัญญา 

- เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
- เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและ

สถานท่ีแวดล้อมเด็ก 
- ธรรมชาติรอบตัวเด็ก 
- ส่ิงต่าง ๆ รอบตัว 

ระยะเวลาเรียน ๓  ปีการศึกษา  
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โครงสรา้งหลักสูตรเวลาเรียนโรงเรียนบ้านเพีย้ฟานโนนตุ่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/ 

กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้       

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สั ง ค ม ศึ ก ษ า ศ า ส น า แ ล ะ
วัฒนธรรม 
 ศาสนาศีลธรรม จริยธรรม 
 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม
และ  
    การดำเนินชีวิตในสังคม 
 ภูมิศาสตร์ 
 เศรษฐศาสตร์ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาต่างประเทศ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม       

ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

 กิจกรรมแนะแนว 
 กิจกรรมนักเรียน 
   ลูกเสือ-เนตรนารี 
 ชุมนุมตามความสนใจ 
 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
 

๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลาเรียนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ชั่วโมง/ปี 
หมายเหตุ  ๑. วิชาหน้าทีพ่ลเมือง บูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
     ๒. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
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8.  ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
      8.1  ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๒  

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐาน ระดับ

คุณภาพ 
แปรผล 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

    1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความ
ปลอดภัย ของตนเองได้ 

5    ยอดเยี่ยม 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์
ได้ 

4 ดีเลิศ 

     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาซิกท่ีดีของ
สังคม 

4 ดีเลิศ 

     1.4 มี'พัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ  
แสวงหาความรู้ได้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ 

ท้องถิ่น 
4    ดีเลิศ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5    ยอดเยี่ยม 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 4 ดีเลิศ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 4 ดีเลิศ 
2.5 ให้บริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุน

การจัดประสบการณ์ 
4 ดีเลิศ 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 4   ดีเลิศ 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 4      ดีเลิศ 

3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

4   ดีเลิศ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

4     ดีเลิศ 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

4     ดีเลิศ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการ เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

5   ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4    ดีเลิศ 
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      ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

แปรผล 

มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 4 ดีเลิศ 
1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 5  ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 4 ดีเลิศ 
       2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดซัดเจน 5 ยอดเยี่ยม 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ตาม 

หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4 ดีเลิศ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
2.6 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและลังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ 
5 ยอดเยี่ยม 

2.7 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
และ การจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4 ดีเลิศ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
4 ดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 4 ดีเลิศ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเซิงบวก 4 ดีเลิศ 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมา

พัฒนา ผู้เรียน 
4 ดีเลิศ 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 4 ดีเลิศ 
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8.2  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ 
ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน - บันทึกกิจกรรมจัดค่ายวิชาการ กิจกรรมสอนเสริม     
แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 

- ผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ NT และ O-NET     
ของเพิ่มสูงขึ้น 

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ - ผลการแข่งขันมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 256๒ 
ในระดับเครือข่าย ระดับเขตพื้นท่ี และระดับประเทศ  

โครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

- ภาพถ่าย รายงานผลโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักเรียน
ได้รับการช่วยเหลือ และเย่ียมบ้านอย่างท่ัวถึง 

โครงการอ่านเขียน คิดเป็น เน้นส่ือสารได้ - รายงานโครงการ ภาพถ่าย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ - รายงานโครงการ บันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย 

- แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
ประเทศไทย 

- รายงานโครงการ บันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย 

โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา - แบบประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
- รายการการประชุมคณะทำงาน  
- ภาพถ่าย 

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม        
ของนักเรียน 

- รายงานโครงการ 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6  
 
 
 
 

- รายงานโครงการภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
- ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม 

 

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน - รายงานโครงการ 
- ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม 
- ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ - รายงานโครงการ บันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 

โครงการกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด - รายงานโครงการ บันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 

โครงการโรงเรียนน่าอยู่ดูแลส่ิงแวดล้อม - ภาพบันทึกการจัดกิจกรรม  
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ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม หลักฐานยืนยันความสำเร็จ 
โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน     
กับชุมชน 

- รายงานโครงการ บันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารเพื่อการบริหารและการเรียนรู้ 

- โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ICT และระบบข้อมูล
สารสนเทศ โดยใช้ระบบ AMSS 

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

- บันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน 

โครงการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนท่ีมีความ
ต้องการพิเศษ 

- แบบคัดกรองนักเรียน 
- แผน IEP 
- บันทึกภาพการจัดกิจกรรม 

โครงการอาหารกลางวัน - แบบบันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย 
- เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร - รายงานโครงการ 
- บันทึกกิจกรรม ภาพถ่าย 
- แบบสำรวจความพึงพอใจ 

โครงการนิเทศภายใน - แบบบันทึกการนิเทศภายในผ่านกิจกรรม Lesson study 
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการงานการเงินและพัสดุ 

- แผนปฏิบัติการ/ปฏิทินใช้จ่ายงบประมาณ 
- ภาพถ่าย 

 
 
     8.3  งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ไม่ประสบผลสำเร็จ 
 

ช่ืองาน/โครงการ/กิจกรรม สาเหตุท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย 
โครงการห้องสมุดแห่งการเรียนรู ้ - งบประมาณไม่เพียงพอ 
โครงการโรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนรู ้ - งบประมาณไม่เพียงพอ 

 
8.4  ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

       8.4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ผลพัฒนาการเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  ๑ 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก            
ท่ีประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย ๔ ๔ - - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ ๔ ๔ - - 
3.  ด้านสังคม ๔ ๔ - - 
4.  ด้านสติปัญญา ๔ ๔ - - 
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ผลพัฒนาการเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  ๒ 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก            
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย ๑๖ ๑๖ - - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๖ ๑๖ - - 
3.  ด้านสังคม ๑๖ ๑๕ ๑ - 
4.  ด้านสติปัญญา ๑๖ ๑๔ ๒ - 

ผลพัฒนาการเด็กช้ันอนุบาลปีท่ี  ๓ 

พัฒนาการ 
จำนวนเด็ก            
ที่ประเมิน 

จำนวน/ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

1.  ด้านร่างกาย ๑๑ ๑๑ - - 
2.  ด้านอารมณ์-จิตใจ ๑๑ ๑๑ - - 
3.  ด้านสังคม ๑๑ ๑๐ 1 - 
4.  ด้านสติปัญญา ๑๑ ๑๐ 1 - 

 
       8.4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ 3 ขึ้นไป ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 256๒ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 
256๓) 

 
ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
    ๑) ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่ละรายวิชา

ระดับ ๓ ข้ึนไป (ป.๑-๖) 
ร้อยละ 

 (๑) ภาษาไทย 86.89 
 (๒) คณิตศาสตร์ 78.69 
 (๓) วิทยาศาสตร์ 86.60 
 (๔) สังคมศึกษา 93.44 
 (๕) ประวัติศาสตร์ 75.41 
 (๖) สุขศึกษา 100.00 
 (๗) ศิลปะ ดนตรี 96.72 
 (๘) การงานอาชีพ 100.00 
 (9) ภาษาอังกฤษ 81.97 
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2) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  
     ในระดับดีขึ้นไป ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 11 8 2 1 - 90.91 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 9 7 1 1 - 88.89 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 9 7 2 - - 100.00 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 8 6 1 1 - 87.50 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 8 2 1 - 90.91 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1๓ ๙ 3 1 - 91.67 

รวม 6๑ 47 10 3 - 
 

เฉลี่ยร้อยละ 100 78.33 16.67 5 - 
 

3) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 256๒ 

 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน  

ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 11 10 1 - - 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 9 8 1 - - 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 9 8 1 - - 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 8 7 1 - - 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 11 10 1 - - 100 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 1๓ 10 2 - - 100 

รวม 6๑ 53 7 - - 60 
เฉลี่ยร้อยละ 100 88.33 11.67 - - 100 
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4) ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร     แกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ปีการศึกษา 2561 ของผู้เรียน ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ในระดับผ่านขึ้นไป 

 
สมรรถนะสำคัญ ผลการประเมิน ระดับดี 

ขึ้นไป 
 

ร้อยละ ไม่ผ่าน ผ่าน ดี ดีเยี่ยม 
๑. ความสามารถ    
ในการส่ือสาร 

- - 13 1๓ 1๓ 100.00 

๒. ความสามารถ       
ในการคิด 

- - 1 1๒ 1๓ 100.00 

๓. ความสามารถ     
ในการแก้ปัญหา  

- - - 1๓ 1๓ 100.00 

๔. ความสามารถ    
ในการใช้ทักษะชีวิต 

- - - 1๓ 1๓ 100.00 

๕. ความสามารถ    
ในการใช้เทคโนโลยี 

- - ๒ 1๑ 1๓ 100.00 

รวม     1๓ 100.00 
 
 

๕) ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 256๒ 
 

 
ระดับชั้น 

 
จำนวนนักเรียน 

ผลการประเมิน  
ร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

ป.๑ 11 11 - ๑๐๐.๐๐ 
ป.๒ 9 9 - ๑๐๐.๐๐ 
ป.๓ 9 9 - ๑๐๐.๐๐ 
ป.๔ 8 8 - ๑๐๐.๐๐ 
ป.๕ 11 11 - ๑๐๐.๐๐ 
ป.๖ 1๓ 1๓ - ๑๐๐.๐๐ 
รวม 6๑ 6๑ - ๑๐๐.๐๐ 
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๖. ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ปีการศึกษา   2562   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น   อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น 

ช้ัน 

จำนวนนักเรียน 
จำนวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน (เฉพาะนกัเรียนปกติ) 

การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง 
ทั้ง

ชั้น
 

ปก
ต ิ

บก
พร

่อง
…

… 

ดี
มาก 

ดี 
พอใ
ช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ดี
มาก 

ดี 
พอใ
ช้ 

ปรับ 
ปรุง 

ป.1 8 8 - 7 - 1 - 5 2 1 - 
ป.2 9 9 - 9 - - - 1 8 - - 
ป.3 8 7 1 7 - - - 3 4 - - 
ป.4 11 10 1 8 2 - - 10 - - - 
ป.5 12 10 3 4 5 - - 5 4 - - 
ป.6 13 8 5 8 - - - - 5 3 - 
รวม 61 51 10 43 7 1 - 24 23 4 - 
เฉล่ีย  98.04  92.16  
 
 หมายเหตุ  ผลการประเมินการอ่านออกเสียง (ป.1-6)  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 98.04 
 ผลการประเมินการอ่านรู้เรื่อง (ป.1-6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 92.16 
 

ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ปีการศึกษา   2562   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับคะแนน (เฉพาะนกัเรียนปกติ) 

การเขียนคำ 

การเขียนประโยค, การเขียน
เร่ือง,   

การเขียนเร่ืองตามจินตนาการ,              
การเขียนย่อความ,การเขียน

เรียงความ 

ทั้ง
ชั้น

 

ปก
ติ 

บก
พร

่
อง

… ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ปรับ 
ปรุง 

ป.1 8 8 - 5 2 1 - 3 4 1 - 
ป.2 9 9 - 8 1 - - 6 1 2 - 
ป.3 8 7 1 7 - - - 7 0 0 - 
ป.4 11 10 1 7 3 - - - - - - 
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 หมายเหตุ  ผลการประเมินการเขียนคำ (ป.1-6) อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 98.04 
   ผลการประเมินการเขียน (ป.1-3)  อยู่ในระดับดีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  87.50 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  
(National Test : NT) 

7.1 ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)  ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา 2562 ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย 44.35 46.00 46.00 

คณิตศาสตร์ 41.57 45.64 45.64 
รวม 2 สมรรถนะ 42.96 45.82 45.82 

 
  8.  ผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
   8.๑ ผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
               ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน O NET ปีการศึกษา 2562 
รายวิชา คะแนนเฉลี่ย 

ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ย 
ระดับจังหวัด 

 

คะแนนเฉลี่ย 
สังกัด สพฐ. 

 

คะแนนเฉลี่ย 
ระดับประเทศ 

(๑) ภาษาไทย 49.38 48.39 47.95 49.07 
(๒) คณิตศาสตร์ 32.50 31.86 31.19 32.90 
(๓)  วิทยาศาสตร์ 31.22 34.85 34.07 35.55 
(๔) ภาษาอังกฤษ 28.75 33.02 30.86 34.42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป.5 12 10 3 5 4 - - - - - - 
ป.6 13 8 5 - 8 - - - - - - 
รวม 61 51 10 32 18 1 - 16 5 3 - 
เฉล่ีย  98.04  87.50  
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8.3 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม      
 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
การจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

สรุป ผลรวมคะแนน 96.94 คะแนน มีคุณภาพระดับ ดีมาก การรับรอง    รับรอง  ไม่รับรอง 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดี 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบง่ช้ีท่ี 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดต้ัง
สถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนา
สู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฎิรูปการศึกษา 

ดีมาก 

สรุป ผลรวมคะแนน   85.25 คะแนน  มีคุณภาพระดับ  ดี   การรับรอง    รับรอง  ไม่รับรอง 
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ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด 
จุดเด่น   

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 ผู้เรียน มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์      มีความ
พอเพียง รู้จักการออม 
 ด้านการจัดการจัดการศึกษา 
 ครู ผู้บริหาร และกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และมีหลักสูตรท่ีพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 
  
ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษา มีชุมชนและองค์กรภาครัฐ เอกชน ท่ีมีความเข้มแข็งในการเช่ือมโยงและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการจัดแหล่งเรียนรู้แก่ผู้เรียนตามวิถีชีวิตของท้องถิ่น 
  
 
ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา   
 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของ
สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายท่ีได้กำหนดขึ้น 
 ด้านมาตรการส่งเสริม  
 สถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมตามจุดเน้นในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาให้สูงขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนา  
  ด้านคุณภาพผู้เรียน 
 สถานศึกษาต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกวิชาให้สูงขึ้น รวมท้ังผลการประเมินการจัด
การศึกษาระดับชาติ (O-Net, NT) และระดับท้องถิ่น (LAS)  
 ด้านการจัดการศึกษา 
 สถานศึกษา ควรเพิ่มเติมส่ือการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนมาก
ขึ้น 
 ด้านการสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 สถานศึกษา เพิ่มการสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน โดยความร่วมมือจากชุมชนให้มาก
ขึ้นจากเดิม และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกิจกรรมภายในชุมชนมากขึ้น 
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จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  และข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
 ด้านผลการจัดการศึกษา 
  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทำเป็น สถานศึกษาพัฒนาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
  ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ 
มีความปลอดภัย และมีความสวยงาม รวมท้ังส่งเสริมพัฒนาเพื่อรักษามาตรฐานท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาได้สำเร็จตามเป้าหมาย 
  ด้านการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ครูได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และครูจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญมีประสิทธิภาพ 
 ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
  สถานศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิภาพ ผลการประเมินคุณภาพ
ภายในจากต้นสังกัดได้ระดับคุณภาพดีมาก และผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามีพัฒนาการ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
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บทท่ี 2 
การศึกษาสภาพแวดล้อมและสถานภาพของโรงเรียน 

 
       โรงเรียนได้จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ ๔ ปี (ปีการศึกษา 256๓ - 256๖) เพื่อใช้เป็น
กรอบทิศทางในการจัดการศึกษา ในช่วงระยะเวลา ๔ ปีการศึกษา ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ระยะ ๔ ปีการศึกษา นั้น จะต้องระดมสมองจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ท่ีเป็นจริง
ในปัจจุบันท่ีมีผลกระทบโรงเรียน ในส่วนท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และข้อจำกัดหรือภัยคุมคาม 
(Threats) ใน 4 ด้าน คือ ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and legal) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social - cultural) ด้านเทคโนโลยี  (Technological) ตลอดจนวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจริงในปัจจุบันท่ีมีผลกระทบโรงเรียนในส่วนท่ีเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) ท่ี
จะต้องแก้ไข และจุดแข็ง (Strengths) ท่ีจะใช้เป็นประโยชน์ใน 6 ด้าน คือ โครงสร้างและนโยบายองค์กร 
(Structure) การบริการและคุณลักษณะของผู้เรียน (Service/Product) บุคลากร (Man) การเงิน (Money) 
วัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการบริหารจัดการ (Management) 
 
สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของโรงเรียน 
 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

โรงเรียนเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรคของ
โรงเรียน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านลูกค้า หรือผู้รับบริการ ด้านสถานการณ์ทางการเมือง ด้านสภาพเศรษฐกิจ  ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านสภาพสังคม และด้านเทคโนโลยี วิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างองค์การบริหารงาน   ของสถานศึกษา ด้านระบบ
องค์การ ด้านทักษะบุคลากร ด้านคุณค่าร่วมในองค์การ ด้านบุคลากร และด้านรูปแบบการนำองค์การ 
วิเคราะห ์สรุปได้ดังนี้ 

1.1  สภาพแวดล้อมภายนอก 
ด้านการเมืองและกฎหมาย (Political and   legal ) 
 

ผลกระทบต่อองค์กร 

ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1. ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ของโรงเรียนทำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
2. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1. นโยบายการศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานตามแผนของโรงเรียน    
ไม่ต่อเนื่อง 
2. นโยบายรัฐบาลปรับลดอัตรากำลังของภาครัฐ 
ทำใหโ้รงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
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ผลกระทบต่อองค์กร 

ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
3. นโยบายกระจายอำนาจสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาทำใหโ้รงเรียนมีความคล่องตัวในการทำงาน 
4. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณอาหาร
กลางวันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ และอาหารเสริม (นม) จาก 
อ.บ.ต.ป่าพะยอม อย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนมีน้ำหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์ และให้ความร่วมมือด้านการจัดการ
เรียนการสอนแก่ผู้เรียน 
5. มีองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา 
๖. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กได้รบประสบการณ์ตรง 
๗. มีสนับสนุนมอบทุนให้แก่นักเรียน / อุปกรณ์การเรียน 

3. การกำหนดมาตรฐานทางการศึกษ าท่ี
หลากหลายท้ังในระดับชาติ กระทรวง กรม และ
ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ตลอดจนมาตรฐานของ
โร ง เรี ยน ย่ อ ม เป็ น อุ ป สรรค ใน ท างปฏิ บั ติ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน 
4. นโยบายการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของรัฐขาดความต่อเนื่อง และ
ยั่งยืน 

 
ด้านเศรษฐกิจ (Economic) 

 
ผลกระทบต่อองค์กร 

ประเด็นที่เป็นโอกาส(Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค(Threats) 
1. รัฐบาลสนั บสนุนน โยบาย เรียนฟรี  สนั บสนุ น

งบประมาณ และนักเรียนด้อยโอกาส 
2. เศรษฐกิจระดับประเทศดีขึ้น 
3. ผู้ปกครองมีความกระตือรือร้นเพื่อสร้างรายได้ส่งผล

ต่อการดูแลเอาใจใส่และสนับสนุน 
4. มีชุมชน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ท่ีสนับสนุนด้านการเงิน

โรงเรียน เงินทุนงบประมาณ 
 
 

1.  ผู้ปกครองมีรายได้น้อย อาชีพเกษตรกรรม
ขึ้ น อยู่ กั บ ผลผ ลิต /ราคา/ฤ ดูก าล และ
การตลาดท่ีไม่แน่นอน 

2. รายได้ของผู้ปกครองมีความแตกต่างกันตาม
อาชีพส่งผลต่อโอกาสของผู้เรียนท่ีจะได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยผู้เรียน 

3. สภาพ เศรษฐกิ จ  เร่ งรัด  / รัด ตัว  ทำให้
ผู้ปกครองมีโอกาสดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนน้อยลง 
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ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) 
 

ผลกระทบต่อองค์กร 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 

1. ชุมชนรอบๆ มีวัฒนธรรมประเพณี ท่ี ดีงาม อีก ท้ัง
โรงเรียนและชุมชนมีการส่งเสริม และเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 
ให้กับผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 
2.  โรงเรียนและชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ ท่ี เป็นศูนย์กลาง     
ทางวัฒนธรรม ส่งผลให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่ง
เรียนรู้ 
 

1. สังคมยุคปัจจุบัน มีส่ือเทคโนโลยีท่ีล่อแหลม 
ซึ่งนักเรียนบางคนยังไม่สามารถท่ีจะแยกแยะได้
และอาจส่งผลกระทบในทางท่ีไม่ดีต่อนักเรียนได้ 
2. ชุมชนมีแหล่งอบายมุข เช่น ร้านเกมส์ ร้าน   
คาราโอเกะ บ่อนการพนัน แหล่งมั่วสุม ยาเสพติด 
เป็นต้น ส่งผลให้นักเรียนมีอัตราความเส่ียงต่อ
การมั่วสุมอบายมุขเหล่านี้เพิ่มสูงขึน้ 

 
ด้านเทคโนโลยี (Technological) 

 
ผลกระทบต่อองค์กร 

ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
1. มภีูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย โดยเฉพาะภูมิปัญญา
ท้องถิ่นส่ิงท่ีจะนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
2. โรงเรียนมีแหล่งเทคโนโลยีทันสมัย สามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์ 
3. มีแหล่งภูมิปัญญาท่ีหลายหลาย เช่น วิทยาลัยป่าพะยอม
และ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
4. โรงเรียนมีเทคโนโลยีการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ 
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การส่ือสารส่งผลให้ชุมชน
รับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มข้ึนทำให้เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี 
การเมืองการปกครองและสิทธิของตนได้ในระดับดี 
6. ชุมชนมีปราชญ์ชาวบ้านท่ีหลายหลายทำให้นักเรียน     
มีความรักภูมิใจในท้องถิ่น 
7. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้ชุมชนท่ียังทำ
อาชีพทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น 
8. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้นักเรียนสามารถใช้
ส่ือในการแสวงหาความรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

1. มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ 
2. บุคลากรบางท่านยังไม่มีความสามารถ
เพียงพอในการถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีให้กับ
ผู้เรียน 
3. การควบคุมการใช้งานของผู้เรียนท่ีไม่ตรงตาม
เป้าหมายของผู้สอน 
4. ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพต่ำ 
5. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมส่ือ      
ยังปล่อยให้มีส่ือลามกส่งมาทางอินเตอร์เน็ต
ตลอดจนโฆษณาเกินจริงแฝงมาทางวิทยุและ
โทรทัศน์ส่งผลต่อวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีตาม
ของไทย 
6. เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำ
ให้ตามไม่ค่อยทัน มีความเส่ียงต่อนักเรียนในการ
เอาเป็นแบบอย่าง 
7. การใช้ส่ือไม่ถูกต้อง มีความเส่ียงต่อการ
เลียนแบบของนักเรียน 
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1.2  ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 
ด้านโครงสร้างและนโยบาย (Structure :S1) 

 
ผลกระทบต่อองค์กร ความต้องการพัฒนาตามจุดแข็ง

จุดอ่อน จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. โรงเรียนมีโครงสร้างการ
บริหารจัดการศึกษาชัดเจน 
2. มีนโยบาย เป้าหมาย ในการ
ดำเนินงานท่ีชัดเจน 
3.โรงเรียนมีการลงรายละเอียด
การมอบหมายงานของครูแต่ละ
คนโดยชัดเจนในงานหน้าท่ี
รับผิดชอบงาน 5 ฝ่าย 

1. การแบ่งงานตามโครงสร้างการ
บริหารของโรงเรียนท่ีมีข้อจำกัดใน
ด้านบคุลากร เนื่องจากบุคลากรท่ี
ได้รับมอบหมายงานมีจำกัด ท้ังท่ีมี
บุคลากร จำนวนมาก ตลอดจน     
งานท่ีรับผิดชอบ บางงานไม่ตรงกับ
ความรู้ ความสามารถส่งผลให้การ
ดำเนินงานล่าช้า 
 

1. พัฒนาการดำเนินการด้านโครงสร้าง
การบริหารจัดการศึกษาให้มีรายละเอียด
ครอบคลุม ชัดเจน และสมบูรณ์มากขึ้น 

2. จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานตาม
ขอบข่ายงานให้ครูแต่ละคน 
 

 
ด้านบริการและผลผลิต (Service/Product :S2 ) 

 
ผลกระทบต่อองค์กร ความต้องการพัฒนาตามจุดแข็ง

จุดอ่อน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรอย่างเต็มศักยภาพ 
2. โรงเรียนให้บริการด้าน
การศึกษาอย่างท่ัวถึง 
3. การให้การช่วยเหลือ บริการ
นักเรียนในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
4. ผลการทดสอบวดัความรู้
พื้นฐานระดับชาติ NT ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3 สูงขึ้นทุก
ด้าน และ ผลการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net              
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 สูงขึ้น
ทุกกลุ่มสาระเมื่อเทียบกับปี
การศึกษา 2560 

1. นักเรียนขาดระเบียบวินัย 
2. นักเรียนขาดทักษะด้านการคิด
วิเคราะห ์
3. การวัดผลประเมินผลยังไม่
หลากหลาย / เพียงพอ 

1. เร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทุกลุ่มสาระให้
สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมในการสอบ 
O-Net โดยเน้นวิชาภาษาอังกฤษ และ
วิทยาศาสตร์ให้ถึงร้อยละ 50  
2. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้ได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึงทุกคนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเน้นให้มี
วินัยในตนเองสูง 
4. พัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
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ผลกระทบต่อองค์กร ความต้องการพัฒนาตามจุดแข็ง
จุดอ่อน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

  
5. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
การศึกษาให้เหมาะสมกับการ
เปล่ียนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
6. ปรับปรุงการวัดและประเมินผล
ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

 
 

ด้านบุคลากร (Man : M1) 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความต้องการพัฒนาตามจุดแข็ง
จุดอ่อน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. บุคลากรท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในวิชาชีพ  

- วุฒิ / ความรู้ความชำนาญ  
ตามวิชาเอก 
- มีคุณธรรม / จริยธรรม ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ - มุ่งมั่น 
อุทิศตน ในการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
 
 
 
 

 

1. ขาดบุคลากรในบางกลุ่มสาระ 
  - คณิตศาสตร์ 
  - สังคมศึกษา 
2. ขาดความรู้ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี ทำให้การทำงานไม่เต็ม
ศักยภาพ 
3. ครูมีภาระงานอื่นๆ 
นอกเหนือจากงานสอนมากเกินไป 
ทำให้ประสิทธิภาพด้านการสอนลด
น้อยลง 
4. ครูยังขาดทักษะการสอน แบบ
โครงงา /STEM /การสอนแบบ 
Active learning /งานวิจัยช้ันเรียน 
5. บุคลากรขาดความร่วมมือในการ
ทำงานเป็นทีม 
 
 

1. จัดให้มีครูท่ีมีความสามารถด้านท่ีขาด
แคลน 
2. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ 
     - STEM 
     - โครงการ 
     - ICT 
     - การส่ือสารภาษาอังกฤษ 
     - การสอนแบบ Active learning 
     - วิจัยในช้ันเรียน 
3. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้บุคลากรได้
ละลายพฤติกรรมทำงานร่วมกัน 
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ด้านการเงิน (Money : M2) 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความต้องการพัฒนาตามจุดแข็ง
จุดอ่อน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. มีการวางแผนการจัดต้ัง
งบประมาณ 
2. มีแผนปฏิบัติการประจำปี 
3. มีงบประมาณเพียงพอ 
4. การเบิก - จ่าย เป็นไปตาม
ระเบียบ 
5. โรงเรียนได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนในการจัดการศึกษา       
จากทุกภาคส่วน 
6. มีทะเบียนการรับ – จ่าย  
 
 
 
 
 
 
 

1. การใช้จ่ายงบประมาณ       
ไม่เป็นไปตามแผนการใช้
งบประมาณ 
2. ขาดการกำกับ ติดตาม 
ควบคุม อย่างต่อเนื่องและไม่เป็น
ระบบ 
3. การใช้จ่ายงบประมาณ        
ไม่ครอบคลุม ไม่คุ้มค่า และไม่
เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
อย่างแท้จริง 
4. ขาดกำลังคนไม่พอในการ
จัดทำด้านงบประมาณ เช่น การ
ประมาณการการจัดซื้อจัดจ้าง 
สินทรัพย์ ใบเบิกวัสดุ การ
ลงทะเบียน 
5. การเบิกจ่ายในแต่ละครั้ง       
ไม่มีแผนงาน/ โครงการรองรับ 
6. การเบิกจ่ายเงินมีข้ันตอน
หลายอย่างทำให้เบิกงบประมาณ
ล่าช้า 
7. ควรมีการเปรียบเทียบราคา
ส่ิงของก่อนซื้อ และเลือกท่ีถูก
ท่ีสุด มีการตรวจสอบและโปร่งใส 
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ด้านวัสดุ/อุปกรณ์/เทคโนโลยี (Materials:M3) 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความต้องการพัฒนาตาม
จุดแข็งจุดอ่อน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

 1.โรงเรียนมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และมีเจ้าหน้าท่ีท่ีดูแลรับผิดชอบท่ีมี
ความรู้ ความสามารถ 
2.โรงเรียนมรีะบบการบริหารจัดการ
สารสนเทศในโรงเรียน(ระบบSMSS) 
3.มีการจัดสรรงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทุกปี 
4.โรงเรียนมรีะบบการรับหนังสือ-ส่ง
หนังสือระบบ My office เขต 1 
5.โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 

1.ห้องปฏิบัติการยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น  
ห้องปฏิบัติกาทางวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา และคอมพิวเตอร์ 
2.อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ 
3.เทคโนโลยีบางตัวยังล้าสมัย 
4.อาคารสถานท่ีไม่เหมาะแก่การจัดการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 

1.ปรับปรุงพัฒนา 

ห้องปฏิบัติการแต่ละห้อง 

ให้ได้มาตรฐาน 
2.จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ 
3.ปรับปรุง พัฒนาให้มี
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
4.ปรับปรุง พัฒนาจัดให้มี
อาคารสถานท่ีให้เหมาะสม
เพียงพอแก่การจัดการเรียน
การสอน 

 
ด้านการบริหารจัดการ (Management : M4) 
 

ผลกระทบต่อองค์กร ความต้องการพัฒนาตาม
จุดแข็งจุดอ่อน จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 

1. โรงเรียนจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา โดยจัดทำ
เป็นแผนกลยุทธ์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการบริหารท้ังแผนระยะปานกลาง 
ระยะส้ัน และแผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
2. โรงเรียนมีการติดต่อประสานงาน
กับชุมชน อย่างสม่ำเสมอ ทำให้ได้รับ
การสนับสนุน ท้ังอุปกรณ์ การศึกษา
ตลอดจนอาคารสถานท่ี ซึ่งถือว่าเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน
การศึกษาของโรงเรียน 

1. การจัดเก็บข้อมูล สารสนเทศ ยังไม่
เป็นระบบส่งผลให้ไม่สะดวกในการนำ
ข้อมูลมาใช้งานและทำให้เกิดความล่าช้า 
2. การบริหารจัดการในเรื่องการประกัน
คุณภาพภายในยังไม่มีประสิทธิภาพ ใน
ส่วนของกานดำเนินงานตามแผน / การ
ตรวจสอบ/การประเมิน และการติดตาม
รายงานผล 
3. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการใน
ส่วนของการนำแผนปฏิบัติการสู่การ
ปฏิบัติยังไม่ชัดเจน 

1. ปรับปรุงระบบข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ และเอื้อต่อ
การนำขอ้มูลสารสนเทศ   
ไปใช้ 
2. ปรับปรุงระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
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สรุปผลการศึกษาสถานภาพ 
จากผลการประเมินสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น พบว่า สถานภาพของโรงเรียนอยู่ใน

สถานการณ์ปัจจัยภายนอกเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะด้านสุขภาวะนักเรียน เช่น นโยบายของรัฐโครงการ
เรียนฟรี 15 ปี และปัจจัยภาย ก็เป็นจุดแข็งโดยเฉพาะด้านบริหารจัดการ ประเด็นการร่วมพัฒนาสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของชุมชน อย่างไรก็ตามแม้โรงเรียนจะมีโอกาสดีจากภายนอกและจุดแข็ง
ภายในแต่ก็ยังมีอุปสรรค โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยี  ในประเด็น การนำเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ และ
ปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดต้องปรับปรุง ได้แก่ ด้านการเงิน ในประเด็นมีแผนปฏิบัติการใช้งบประมาณ เกิดจากกระบวนการ
มีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 3 
ทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 256๓ - 256๖ 
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 จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในท่ีมีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ช้ีให้เห็นว่าผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ยังคงมีปัญหา ในด้านคุณภาพของผู้เรียนท่ียังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน คุณลักษณะและทักษะอยู่ในระดับท่ียังไม่พึงพอใจ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน จึงมี
จำเป็น     ท่ีจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) 
   โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม สุขนิสัยดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้ทันเทคโนโลยี มี
ทักษะในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พันธกิจ(Mission) 
  พันธกิจเป็นกรอบ และแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าท่ี และตามวิสัยทัศน์ท่ีได้กำหนดไว้                   
ซึ่งประกอบด้วยพนัธกิจ ดังนี ้
 1.  พัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 4. พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 5. พัฒนาระบบการการวัดผลประเมินผลสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 6. พัฒนาส่ือ เทคโนโลยีทางการศึกษาสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนสู่มาตรฐานและมีคุณภาพ  
 8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น หน่วยงาน และองค์กรอื่นๆ   

3. เป้าประสงค์(Goal) 
  เป้าประสงค์เป็นผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามพันธกิจ เป็นผลสัมฤทธิ์ท่ีมุ่งหวังจะให้เกิดการบรรลุผล
ในอนาคต ดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษามคุีณภาพมาตรฐานการศึกษา และตามมาตรฐานวิชาชีพ 
๓. ระบบบริหารจัดการมีมาตรฐานและมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                

     โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน   
๔. โรงเรียนมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
๕. ระบบการจัดการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี และการพัฒนานวัตกรรม 
๖. ระบบการวัดและประเมินผลได้มาตรฐาน 
๗. โรงเรียนมีส่ือ เทคโลโนยีการศึกษาท่ีทันสมัยได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
๘. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนด้าน    
    ทักษะอาชีพ   
๙. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
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4. กลยุทธ์ (Strategic) 
  กลยุทธ์ เป็นประเด็นสำคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ท่ีจะอาศัยการขับเคล่ือนด้วยวิธีการทาง
กลยุทธ์ให้มีการพัฒนาท่ีบังเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แตกต่าง โดดเด่น และก้าวกระโดด ดังนี้ 

  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน 
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการ 
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพเด็ก 
เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 1  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1.1  เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
1.2  เด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 
1.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
1.4  เด็กรู้จักหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ีเส่ียงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและส่ิงเสพติด 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 2  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1  เด็กร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 
2.2  เด็กมีความมั่นใจและกล้าแสดงออก 
2.3  เด็กควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
2.4  เด็กช่ืนชมศิลปะดนตรีการเคล่ือนไหวและรักธรรมชาติ 

  เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 3  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 

3.1  เด็กมีวินัยรับผิดชอบเช่ือฟังคำส่ังสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 
3.2  เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือแบ่งปัน 
3.3  เด็กเล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
3.4  เด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนาท่ี   
       ตนนับถือ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 4  ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 4.1  เด็กสนใจเรียนรู้ส่ิงรอบตัวซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู้ 

4.2  เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์  
        การเรียนรู้ 
4.3  เด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 
4.4  เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4.5  เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
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กลยุทธ์ที่  2  การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 
เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  5  โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน  

                                                    สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 5.1 โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำสู่การ 
                 ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  5.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเข้าใจหลักการจัด 
                          การศึกษาปฐมวัย 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  6  โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 ครูมีวุฒิความรู้และความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
6.2 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสร้างนิสัยในเชิงบวก 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 7  โรงเรียนส่งเสรมิให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
7.1 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
      ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  
       สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
7.2 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง 
       หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 8  โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม และสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
8.1 ครูจัดส่ิงแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
8.2 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

 
  เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 9  โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้                     
                                                  เพื่อสนับสนนุการจัดประสบการณ์ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
9.1 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
9.2 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา 
      เด็ก 
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เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 10  โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้อง  
                                ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  10.1 โรงเรียนมีระบบ และกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนัก และ
เข้าใจ 

                  การจัดการศึกษาปฐมวัย 
10.2 โรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง  
        ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  11  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง 
                                  สมดุลเต็มศักยภาพ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
11.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  
         จิตใจ สังคมและ สติปัญญา ทุกด้านอย่างสมดุล 

 11.2 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการหลากหลาย  
                   สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 12 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 10.1  ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา 
                   ท้องถิ่นใน การจัดการเรียนการสอน 
 10.2  ชุมชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมจัดกิจกรรมการเรียน   
                    การสอนอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 13 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น  
                               และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 13.1 ครูจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็กเด็ก        
                  ได้ลงมือทำเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสท้ังห้า ได้เคล่ือนไหว สำรวจ เล่น  
                    สังเกต สืบค้น ทดลอง 
 13.2 ครูจัดประสบการณ์ท่ีเช่ือมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาส 
                  เลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ความสนใจ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู ้
                   ของเด็กเป็นรายบุคคล 
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เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 14 ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่ 
                                เหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 14.1 ครูใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
 14.2 ครูจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในห้องเรียนท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 15  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และ
พัฒนาเด็ก 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
15.1 ครูใช้เครื่องมือวัด และประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 
15.2 ครูนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง และรายงาน

พัฒนาการของเด็กแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์ที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิด 
       คำนวณ 

  1.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
                            อภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  1.3  ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  1.4  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  1.5  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.6  ผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

2.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
  2.2  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  2.3  ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  2.4  ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
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กลยุทธ์ที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  3  โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดชัดเจน 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 3.1 โรงเรียนมีเป้าหมายท่ีกำหนดชัดเจน 
 3.2 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดชัดเจน 
 3.3 โรงเรียนมีพนัธกิจท่ีกำหนดชัดเจน 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 4  โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

4.1  โรงเรียนมีโครงสร้างบริหารสถานศึกษาท้ัง ๔ ฝ่ายชัดเจน 
4.2  โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
4.3  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  5  โรงเรียนดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 5.1 โรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตร 
 5.2 โรงเรียนมีโครงสร้างหลักสูตร 
 5.3 โรงเรียนส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
 5.4 โรงเรียนมีการวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 4.5 โรงเรียนกำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
 4.6 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู ้
 4.7 โรงเรียนมีการกำหนดให้ครูผู้สอนมีวิจัยในช้ันเรียน 
 5.8 โรงเรียนมีการนิเทศติดตาม 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  6 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ตัวชีวั้ดความสำเร็จ 
 6.1  โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมตามท่ีกระทรวง 
                 กำหนด 
 6.2 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี 
 6.3 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐาน 
                   ตำแหน่ง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  7 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 7.1 โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ 
                 ปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการงานได้ดี  



แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ประจำปี 2563 – 2566| 37 

                 สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
 7.2 โรงเรียนมีการสร้างและพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้  
                ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้  ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ      
                พัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง 
                ผู้เกี่ยวข้อง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่  8 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๘.1 โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆมีการบริการส่ือ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่  3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
เป้าหมายกลยุทธ์ข้อท่ี  9  ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และ

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

๙.1 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน  

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 10 ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
1๐.1 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะแสดงออกนำเสนอผลงานแสดง

ความคิดเห็นและแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 11 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                   
 11.1 ครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุม 
                    ผู้เรียนทุกคน 

  11.2 ครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
                             สภาพแวดล้อม ส่ือการเรียน  และอำนวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการ 
                             เรียนรู้ 

เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 12 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเปน็ระบบ  
                                                    และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                   
๑๒.๑ ครูมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น

ระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
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เป้าหมายกลยุทธ์ข้อที่ 13 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพือ่พัฒนา 
                                และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

   ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
                        ๑๓.๑ ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์  

         รวมท้ังให้ข้อมูลสะท้อนกลับในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ   
 เรียนรู้ 
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กรอบกลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ ๔ ปี 
ปีการศึกษา 256๓ – 256๖ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพเด็ก 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

1. เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี 
และดูแลความ 
ปลอดภัยของตนเองได้ 

1.1 ร้อยละของเด็กที่มีน้ำหนักส่วนสูง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

90 87 88 89 90 90 เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่เด็กด้วยการดูแลตนเองที่เหมาะสม 
จัดกิจกรรมเสริมที่หลากหลาย  มุ่งเน้นการออกกำลังกาย
เพ่ือสุขภาพ  หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค และสถานที่
ที่ก่อให้เกิดอันตรายโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องซึ่งมีมาตรการ เช่น  จัดกิจกรรม
กีฬาและนันทนาการ  การตรวจสุขภาพเด็กจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข มีการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวตามกิจกรรม
ประจำวัน จัดกิจกรรมล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และ
หลังเข้าห้องน้ำ กิจกรรมแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ให้
คำแนะนำการเล่นที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น 
 

1.2 ร้อยละของเด็กที่มีทักษะการ
เคลื่อนไหวตามวัย 
 

100 90 92 94 95 95 

1.3 ร้อยละของเด็กที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพของตน 
 

98 87 88 89 90 90 

1.4 ร้อยละของเด็กที่รู้จักหลีกเลี่ยงต่อ
สภาวะที่เสี่ยงต่อโรคอุบัติเหตุภัยและสิ่ง
เสพติด 
 

98 87 90 92 95 95 

2. เด็กมีพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ 

2.1 ร้อยละของเด็กที่ร่าเริงแจ่มใสมี
ความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
 

100 90 92 93 95  ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง มี
สุนทรียภาพด้วยกิจกรรมศิลปะ การเคลื่อนไหวซึ่ งมี
มาตรการ เช่น ครูจัดประสบการณ์ 
ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงตามความสามารถของเด็ก ส่งเสริมการ
แสดออกโดยการกระตุ้น ใช้แรงเสริมทางบวก ชื่นชมเพ่ือให้
เด็กได้แสดงออกอย่างเหมาะสม จัดโครงการส่งเสริมพัฒนา
ความพร้อมเด็กปฐมวัยตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมค่ายกลางวันเด็กปฐมวัย (Day Camp)กิจกรรมนำ

2.2 ร้อยละของเด็กที่มีความมั่นใจและ
กล้าแสดงออก 
 

87 89 90 92 95  

2.3 ร้อยละของเด็กที่ควบคุมอารมณ์
ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 

98 88 89 90 92  
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

 เด็กเข้าวัดในวันสำคัญทางศาสนา โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้ จัดทำแบบบันทึกการประเมินพัฒนาการนักเรียน
บันทึกหลังจัดประสบการณ์ในแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้  
 

2.4 ร้อยละของเด็กที่ชื่นชมศิลปะดนตรี
การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 

100 90 92 94 95  

3. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเอง และ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม 

3.1 ร้อยละของเด็กที่มีวินัยรับผิดชอบเชื่อ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ 

100 90 92 93 95 95 ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง มี
สุนทรียภาพด้วยกิจกรรมศิลปะ การเคลื่อนไหวซึ่ งมี
มาตรการ เช่น ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กได้ปฏิบัติจริงตาม
ความสามารถของเด็ก ส่งเสริมการแสดออกโดยการกระตุ้น 
ใช้แรงเสริมทางบวก ชื่นชมเพ่ือให้เด็กได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสม จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมเด็กปฐมวัย
ตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย กิจกรรมค่ายกลางวันเด็ก
ปฐมวัย กิจกรรมนำเด็กเข้าวัดในวันสำคัญทางศาสนา 
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ จัดทำแบบบันทึกการ
ประเมินพัฒนาการนักเรียนบันทึกหลังจัดประสบการณ์ใน
แผนจัดประสบการณ์เรียนรู้  

3.2 ร้อยละของเด็กที่มีความซื่อสัตย์สุจริต
ช่วยเหลือแบ่งปัน 

97 89 90 92 95 95 

3.3 ร้อยละของเด็กที่เล่นและทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 

100 88 90 92 95 95 

3.4 ร้อยละของเด็กที่ประพฤติตนตาม
วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมท้องถ่ิน และ
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

100 88 90 92 95 95 

4. เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

4.1 ร้อยละของเด็กที่สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว
ซักถามอย่างต้ังใจและรักการเรียนรู ้

97 84 86 88 90 90 ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  มี
ความคิดรวบยอด  สนใจสิ่งต่างๆรอบตัว  มีจินตนาการ และ
ใช้ภาษาที่เหมาะกับวัย โดยมีมาตรการคือ จัดทำโครงการ
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดกิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์น ำเด็กศึ กษาแหล่ งเรียนรู้   เรียนรู้ จ าก
ประสบการณ์จริง  กิจกรรมค่ายกลางวันปฐมวัย ส่งเสริม
ความเป็นเลิศแก่เด็กปฐมวัย กิจกรรมประเมินพัฒนาการ
เดฝ้ กปฐม วัย  บั นทึ ก ผลหลั งจั ดกิ จ กรรม ในแผนจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน 
จัดมุมประสบการณ์การเรียนรู้  
 

4.2 ร้อยละของเด็กที่มีความคิดรวบยอด
เก่ียวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์
การเรียนรู้ 

98 85 87 89 90 90 

4.3 ร้อยละของเด็กที่มีทักษะทางภาษาท่ี
เหมาะสมกับวัย 

98 88 90 92 95 95 

4.4 ร้อยละของเด็กที่มีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

98 84 86 88 90 90 

4.5 ร้อยละของเด็กที่มีจินตนาการและ
ความคิดสร้างสรรค ์

98 88 90 92 95 95 
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กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

5. โ ร ง เรี ย น มี ห ลั ก สู ต ร
ส ถ า น ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย
ครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 
ด้านสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถ่ิน 
 

5.1 ระดับความสำเร็จของโรงเรียนมี
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย และนำสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 5 5 5 5 ๕ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้ครอบคุม
สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถ่ิน 
 5.2 ระดับความสำเร็จของโรงเรียนจัด

กิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และ
เข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 

5 5 5 5 5 ๕ 

6. โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอ
กับชั้นเรียน 

6.1 ระดับความสำเร็จของครูที่มีวุฒิ
ความรู้และความสามารถในด้านการศึกษา
ปฐมวัย 

5 5 5 5 5 ๕ โรงเรียนจัดครูที่มีวุฒิความรู้และความสามารถให้เพียงพอกับ
ชั้นเรียนและส่งเสริมใหค้รูบริหารการจัดชั้นเรียนที่สร้างวินัย
เชิงบวก 
 6.2 ระดับความสำเร็จของครูบริหารการ

จัดชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
5 5 5 5 5 ๕ 

7. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมี
ความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

7.1 ระดับความสำเร็จของครูจัดทำ
แผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยและสามารถ
จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สอดคล้องกับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

5 5 5 5 5 ๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมพัฒนา อบรมต่าง ๆ เพ่ือให้
ครูมีความรู้ด้านการจัดประสบการณ์ สง่เสริมใหค้รูใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่
ผู้ปกครอง 

7.2 ระดับความสำเร็จของครูใช้เครื่องมือ
การวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
อย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล
พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

5 5 5 5 5 ๕ 

8. โ ร ง เ รี ย น จั ด
สภาพแวดล้อม และสื่อเพ่ือ
การเรียนรู้อ ย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

8.1 ระดับความสำเร็จของครูจัด
สิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 

5 5 5 5 5 ๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้าร่วมพัฒนา อบรมต่าง ๆ เพ่ือให้
ครูมีความรู้ด้านการจัดประสบการณ์ สง่เสริมใหค้รูใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง
หลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่

8.2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษาเป็น
แหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

5 5 5 5 5 ๕ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

ผู้ปกครอง 
9. โรง เรียน ให้ บ ริก ารสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ
การเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

9.1 ระดับความสำเร็จของครูใช้สื่อและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็ก 

5 5 5 5 5 ๕ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ จัดทำทะเบียนสื่อและสารสนเทศ 
ส่งเสริมให้ครูปฐมวัยได้จัดทำสารนิทัศน์เพ่ือนำมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

9.2 ระดับความสำเร็จของครูจัดทำสาร
นิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเด็ก 

5 5 5 5 5 ๕ 

10. โรงเรียนมีระบบบริหาร
คุณ ภ าพ ที่ เปิ ด โอกาส ให้
ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

10.1 ระดับความสำเร็จของโรงเรียนมี
ระบบ และกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย
ตระหนัก และเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

      เสริมสร้างความเข้าใจ  ในระบบกลไกการพัฒนาการศึกษา  
สรรหาความร่วมมือในการจัดการศึกษา  โดยใช้มาตรการ
ต่างๆ เช่น กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัยแก่ผู้ปกครอง  ชุมชน  จัดให้มี
คณะกรรมการห้องเรียน  มีการประชุมสัมมนา  กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดให้มีกิจกรรมทัศนศึกษาเด็กร่วมกบั
ผู้ปกครอง รวมทั้งมีการจัดสิง่อำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนา
เด็กอย่างรอบด้าน 

10.2 ระดับความสำเร็จของโรงเรียนสร้าง
การมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน 
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กลยุทธ์ที ่3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

11. ครูจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

11.1 ร้อยละของครูจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ทุก
ด้านอย่างสมดุล 

83.33 100 100 100 100 100 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดประสบการณ์ที่เน้นให้เด็กมีส่วน
ร่วมในการรู้จักตนเอง จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับเด็กตรง
ตามความถนัดและความต้องการของเด็กเป็นรายบุคคล ให้
เด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลายด้วยตนเอง ใช้การ             
ทัศนศึกษาเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้เด็กสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  จัดทำโครงการ
พัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยโรงเรียนอนุบาล   ป่าพะยอม รวมทั้ง
ฝึกทักษะการแสดงออก ส่งเสริมให้เด็กรักการอ่านกิจกรรม
นิทานนักอ่านน้อย  จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง ส่งเสริมให้เด็กได้
นำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรม ค่ายกลางวัน เป็นต้น 

11.2 ร้อยละของครูจัดประสบการณ์ที่
ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการหลากหลาย 
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 

83.33 100 100 100 100 100 

12. ครูสร้างโอกาสให้เด็ก
ได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข 

12.1 ร้อยละของครูจัดประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับแบบการเรียนรู้ของเด็ก เด็ก
ได้ลงมือทำเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทัง้ห้า 
ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สังเกต สืบค้น 
ทดลอง 

100 100 100 100 100 100 ส่งเสริมสนับสนุนครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ทักษะทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์   สังคม  และสติปัญญา  
รวมทั้งดูแลสุขอนามัยนักเรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  จัดสื่อ
ตามมุมประสบการณ์ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก  จัด
กิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เพ่ือฝึกทักษะให้
เด็กรักการศึกษาค้นคว้า วิจัยอย่างต่อเน่ือง   

12.2 ร้อยละของครูจัดประสบการณ์ที่
เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมี
โอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอสิระ ความ
สนใจ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล 
 
 

100 100 100 100 100 100 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

13.  ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 

13.1 ร้อยละของครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

100 100 100 100 100 100 โรงเรียนจัดทำโครงการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียน
การสอน และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงข้ึนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาจัด
สภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้  จัดมุมประสบการณ์อย่างเหมาะสม  เปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

13.2 ร้อยละของครูจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียนที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 

100 100 100 100 100 100 

14. ครูประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และนำ
ผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนา
เด็ก 

14.1 ร้อยละของครูใช้เครื่องมือวัด และ
ประเมินพัฒนาการของเด็กตามสภาพจริง 

5 5 5 5 5 ๕ พัฒนาสมรรถนะครูให้มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะ
ในการปฏิบัติงาน พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ การวิจัยและ
พัฒนา เน้นการประเมินเด็กตามสภาพจริง จัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์  โดยใช้เครื่องมือและวิธีการวัด ประเมินผล
ที่เหมาะสมและตรงเป้าหมายในการจัดประสบการณ์ ให้เด็ก
ได้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล นำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง รวมทั้งรายงานผลการพัฒนา
ตนเองให้ เด็กและผู้ปกครองได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง 
ตลอดจนประเมินความพึงพอใจจากผู้เกี่ยวข้อง 

14.2 ร้อยละของครนูำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง และรายงาน
พัฒนาการของเด็กแก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 

5 5 5 5 5 ๕ 
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ระดับการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของผู้เรียน 

1.1  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในการอ่านและเขียนได้เหมาะสมตาม
ระดับชั้น 

78.80 80.40 82 85 88 90 พัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคำนวณ ตามระดับชั้น วางแผนดำเนิน
กิจกรรม โดยความร่วมมือของคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชนในการดำเนินกิจกรรม จัดโครงการเพ่ือสนับสนุน 
เช่น โครงการ พัฒนาโรงเรียนแห่งการอ่านและการเรียนรู้ 
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน  โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ 
โครงการห้องสมุดขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมศักยภาพผู้เรียน   
 

1.2  ร้อยละของผู้เรียนที่มีความสามารถ
ในด้านการสื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเหมาะสมตามระดับชั้น 

75.10 76.77 80 83 86 90 

1.3  ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดคำนวณตามระดับชั้น 

89.20 82.63 84 87 90 90 

1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย  
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก้ปัญหา 

85.10 86.46 89 92 95 95 

1.5 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 
 

n/a 86.46 89 92 95 95 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 

2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

87 90.11 92 95 98 98 ส่งเสริมการดำเนินงานโดยการประชุมครู เพ่ือพัฒนา
นักเรียนให้มีคุณลักษณะตามเกณฑ์ที่กำหนด  โดยกำหนด
เป็นกิจกรรม/โครงการในแผนปฏิบัติการ เช่น โครงการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โครงการโรงเรียนปลอด
ขยะ กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โครงการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน กิจกรรมลูกเสือ -เนตรนารี  
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีไทย กิจกรรมเข้า

2.2  ร้อยละของผู้เรียนความภูมิใจใน
ท้องถ่ินและความเป็นไทย 

95.20 98.99 99 100 100 100 

2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลาย 

93.50 96.97 97 98 99 99 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

2.4  ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกาย และจิตสังคม 

98 100 100 100 100 100 วัดฟังธรรม ทำบุญ พัฒนาวัด กิจกรรมประชุมวันสุดสัปดาห์  
กิจกรรมจิตอาสา ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของทุก 
รายวิชา/ ทุกชั้น  จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด จัดทำสมุด
บันทึกความดีของนักเรียน ตลอดจนมีการยกย่องชมเชย
นัก เรียนที่ ทำความดี ในกิจกรรมหน้าเสาธง เพ่ือ เป็น
แบบอย่างที่ดีงามให้กับนักเรียนคนอื่นๆ และสร้างความ
ภูมิใจให้กับผู้ปฏิบัติ  พร้อมทั้งนำปัญหา ข้อเสนอแนะจาก
ทุกฝ่ายมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานใน
ครั้งต่อไป   
 

2.5  ร้อยละของผู้เรียนมีน้ำหนักและ
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

82.60 85.30 88 91 94 94 

2.6 ร้อยละของผู้เรียนมีสมรรถภาพ   ทาง
กายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

      

2.7 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาพจิตที่ดี 97 100 100 100 100 100 

 
 

กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

3 .  โร ง เรี ยนมี เป้ าหมาย 
วิสั ยทั ศ น์  และพั นธกิ จที่
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

3.1 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
เป้าหมายที่กำหนดชัดเจน 

5 5 5 5 5 ๕ วางแผนกำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าหมายจากการมี
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  โดยการจัดประชุมชี้แจง
คณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง
และชุมชน ใช้แผนการศึกษาชาติ เป็นหลักการ  แนวคิด 
และให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถ่ิน 

3.2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
วิสัยทัศน์ที่กำหนดชัดเจน 

5 5 5 5 5 ๕ 

3.3 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
พันธกิจที่กำหนดชัดเจน 

5 5 5 5 5 ๕ 

4.  โรงเรียนมีระบบบริหาร
จั ด ก า ร คุ ณ ภ า พ ข อ ง
สถานศึกษา 
 

4.1 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
โครงสร้างบริหารสถานศึกษาท้ัง ๔ ฝ่าย 
ชัดเจน 

5 5 5 5 5 ๕ พัฒนาประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ โดยจัดโครงสร้าง
บริหารงานที่ชัดเจน จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
แผนปฏิบั ติการประจำปีการศึ กษ า ที่ เหมาะสมและ
ดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารครอบคลุมการพัฒนา4.2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี 5 5 5 5 5 ๕ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

 
 
 

แผนพัฒนาสถานศึกษาท่ีชัดเจน วิชาการ  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย  

4.3 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

5 5 5 5 5 ๕ 

5. โ ร ง เรี ย น ด ำ เนิ น ง า น
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ทุ ก
กลุ่มเป้าหมาย 

5.1 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การจัดทำหลักสูตร 

5 5 5 5 5 ๕ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือนำไปใช้
ประโยชน์และเป็นกรอบในการวางแผนและพัฒนาจัดการ
เรียนการสอน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ให้มีกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการ
กำหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้ วัด โครงสร้างเวลาเรียน ตลอดจนเกณฑ์การวัด
ประเมินผลให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ โรงเรียนสามารถกำหนดทิศทางในการจัดทำ
หลักสูตรการเรียนการสอนในแต่ละระดับตามความพร้อม
และจุดเน้น โดยมีกรอบแกนกลางเป็นแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ มีความพร้อมในการก้าว
สู่สังคมคุณภาพ มีความรู้อย่างแท้จริง และมีทักษะใน
ศตวรรษที ่21 จัดทำโครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม  

5.2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามีมี
โครงสร้างหลักสูตร 

5 5 5 5 5 ๕ 

5.3 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 

5 5 5 5 5 ๕ 

5.4 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การวัดและประเมินผลผู้เรียน 

5 5 5 5 5 ๕ 

5.5 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การกำหนดเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียน 

5 5 5 5 5 ๕ 

5.6 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
แหล่งเรียนรู ้

5 5 5 5 5 ๕ 

5.7 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การกำหนดให้ครูผู้สอนมีวิจัยในชั้นเรียน 

5 5 5 5 5 ๕ 

5.8 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การนิเทศติดตาม 

5 5 5 5 5 ๕ 

6 . โรง เรี ยนส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนการพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ทางวิชาชีพ 

6.1 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูเข้ารับการ
อบรมตามท่ีกระทรวงกำหนด 

5 5 5 5 5 ๕ จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมศึกษาดูงาน 
กิจกรรม PLC และกิจกรรมฝึกอบรม และพัฒนาครู 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีจัดทำ
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม กิจกรรมหน่ึงครูหน่ึง
นวัตกรรม one teacher & one innovation 
 

6.2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม 

5 5 5 5 5 ๕ 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

6.3 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมคีวามรู้
ความสามารถตามมาตรฐานตำแหน่ง 

5 5 5 5 5 ๕ 

7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและสังคมที่เอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

7.1 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพการงาน
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

5 5 5 5 5 5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยการจัดทำโครงการ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์และสถาพแวดล้อมของโรงเรียน โครงการห้องสมุดมี
ชีวิต โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการโรงเรียนปลอดขยะ เป็นต้น 

7.2 ระดับความสำเร็จของสถานศึกษามี
การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้  ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ของ
ผู้เรียน และบุคลากรของสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้เก่ียวข้อง 

5 5 5 5 5 5 

8. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

8.1 ระดับความสำเร็จของการมีห้องสมุด 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆมีการ
บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 

5 5 5 5 5 5 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ระบบโปรแกรม AMSS ครู
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในลักษณะของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ หรือ PLC โดยระบบเครือข่าย Internet ความเร็ว
สูง โปรแกรมการบริหารในโรงเรียน เว็บไซต์ปัจจุบันทันสมัย 
ระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นปัจจุบัน และมีคอมพิวเตอร์และ
การบริหารจัดการเพียงพอ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ที่
ทันสมัย จัดทำข้อมูลสารสนเทศให้ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย 
รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่ดีและ
กระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้      
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กลยุทธ์ที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ   
 

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

9. ค รู จั ด ก าร เรี ยน รู้ ผ่ าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จ ริ ง  แ ล ะส าม ารถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

9.1 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน  
ได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการจัดการเรียนการสอน 

87.00 88.50 90 95 100 100 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการรู้จักวิเคราะห์ตนเอง จัดกิจกรรมที่
สอดคล้องตรงตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล  ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมอย่างหลากหลาย
ด้วยตนเอง ใช้การทัศนศึกษาเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้ผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง จัดแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 

10. ครูใช้สื่ อ  เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแล่งเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

10.1 ร้อยละของครูที่จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะ แสดงออก นำเสนอผลงาน  
แสดงความคิดเห็นและแสวงหาความรู้จาก
สื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม
และต่อเน่ือง  

86.60 88.30 90 95 100 100 รวมทั้งฝึกทักษะการแสดงออก ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน จัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้
นำเสนอผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นต้น 
 จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ด้วยตนเอง จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้เรียน 
โครงการพัฒนาโรงเรียนแห่งการอ่านและการเรียนรู้  
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรี และศิลปะ 
โครงการห้องสมุดขุมทรัพย์แห่งการเรียนรู้  กิจกรรมหน่ึงครู
หน่ึงนวัตกรรม one teacher & one innovation กิจกรรม
ส่งเสริมผลิตสื่อ Best practice 
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เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
ข้อมูลพื้นฐาน ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ริเริ่ม/มาตรการ 
256๑ 2562 256๓ 256๔ 256๕ 256๖ 

11. ครูมีการบริหารจัดการ
ชั้นเรียนและสร้างวินัยเชิง
บวก 

11.1   ร้ อ ยละของค รู จั ดระบบ ดูแล
ช่วยเหลือผู้ เรียนที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกคน 

88.80 89.00 90 95 100 100 ส่งเสริมสนับสนุนครูจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนที่มี
ประสิทธิภาพ      และครอบคลุมผู้เรียนทุกคน จัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงกับทุกสาระการเรียนรู้ รวมทั้งดูแล
สุขอนามัยนักเรียน พัฒนาสภาพแวดล้อม ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ที่ เอื้ อ ต่อการเรียนรู้   จัดสื่อให้
เหมาะสมกับระดับชั้นของผู้ เรียน  ฝึกทักษะให้ผู้ เรียนมี
ทักษะการคิดวิเคราะห์  มีคุณธรรมจริยธรรม และรัก
การศึกษาค้นคว้า วิจัยอย่างต่อเน่ือง  ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงข้ึนตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา โดยเน้นการมี และการจัดห้องต่างๆ เป็น
แหล่งเรียนรู้  จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ ที่เอ้ือต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้   จัดมุมประสบการณ์อย่าง
เหมาะสม  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมและแสดง
ความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

 1๑.2 ร้อยละของครูจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน
มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ 
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 

88.10 89.40 90 95 100 100 

12. ครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินผู้ เรียนเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

12.1 ร้อยละของครูมีการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

88.70 89.20 90 95 100 100 ส่งเสริมให้ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหา
ผู้เรียน 
ส่งเสริมให้ครูสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

13. ครูมี การแลกเปลี่ ยน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

13.1 ร้อยละของครูและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ร่ ว ม กั น แ ล ก เป ลี่ ย น ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
ในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

87.10 88.90 90 95 100 100 ส่งเสริมให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ผ่านกิจกรรม 
PLC 
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บทท่ี 4 
แผนงานโครงการ ปีการศึกษา 256๓ - 256๖ 

 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

2563 2564 256๕ 256๖ 
1. โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน และการ
เรียนรู้ 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 กลุ่มงานบริหารวิชาการ 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

2. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

3. โครงการพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง 

๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ ของผู้เรียน ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 ๑0,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัว 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
เงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน 
๖. โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 5,000 5,000 5,000 5,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป เงินอุดหนุนรายหัว 
๗. โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 ๓0,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัว 
๘. โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ งบระดมทุน 
๙. โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีและศิลปะ ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  เงินอุดหนุนรายหัว 
10. โครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยนักเรียน ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  เงินอุดหนุนรายหัว 
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กลยุทธ์ที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

2563 2564 256๕ 256๖ 
1๑. โครงการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กลุ่มบริหารงานบุคคล เงินอุดหนุนรายหัว 
1๒. โครงการจัดหาสื่อ เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กลุ่มบริหารงานงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหัว 
1๓. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 ๒0,000 กลุ่มบริหารงานทั่วไป  
 

งบระดมทุน 

1๔. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 10,000 10,000 10,000 10,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
 

เงินอุดหนุนรายหัว 

 
 

กลยุทธ์ที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณปีที่ดำเนินการ หน่วยรับผิดชอบ แหล่งงบประมาณ 

2563 2564 256๕ 256๖ 
1๕. โครงการห้องสมุดมีชีวิต 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัว 
1๖. โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม 20,000 20,000 20,000 20,000 กลุ่มบริหารงานวิชาการ เงินอุดหนุนรายหัว 
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บทท่ี 5 
การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 

 

 โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีการ
ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เป็นการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปในทิศทางท่ีกำหนดไว้ นอกจากนี้เพื่อให้การบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมิน
คุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก โดยประเมินผลการดำเนินงานแบบ
สมดุล (Balance Scorecard : BSC) ซึ่งพิจารณาใน 4 มิติ คือ 
 

1. มิติด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
โดยพิจารณาความต้องการของผู้เรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณลักษณะของผู้เรียนท่ีคาดหวัง 

และความพึงพอใจของผู้ปกครอง และชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 

2. มิติด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
โดยพิจารณาปัจจัยท่ีขับเคล่ือนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามท่ีคาดหวัง ได้แก่ การสร้าง 

ความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
การเพิ่มสมรรถนะของสถานศึกษาในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการพัฒนา 
 

3. มิติด้านการเงินและงบประมาณ 
โดยพิจารณาปัจจัยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุภาพความสำเร็จในด้านงบประมาณและ 

ทรัพยากรโดยคำนึงถึงแหล่งสนับสนุน อัตรากำลัง ค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณ (ประหยัดและคุ้มค่า) 

 
4. มิติด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในและการบริหารจัดการ 

โดยพิจารณาผลสำเร็จและแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของกระบวนการ  
บริหารจัดการและการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
     จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ ประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกำหนด พร้อมท้ังจัดทำแผนพัฒนา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาและดำเนินการตามแผนท่ีกำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกป ี 
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