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ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  อำเภอ เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
ท่ี พิเศษ/2565                วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
เร่ือง     รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
 
 ข้าพเจ้า นางรัตนาภรณ์ เรืองแหล้ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการ
รายงานการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อดำเนินการกำกับติดตามการ
ดำเนินการโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีระยะเวลาการ
ดำเนินงานระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันท่ี 31 มีนาคม 2565 

บัดนี้ การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ได้ดำเนินการเสร็จส้ินเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ตามแบบรายงาน
การดำเนินงานโครงการ เอกสารตามแนบ 

                จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

        …………..…………………. 
                 (นางรัตนาภรณ์ เรืองแหล้) 
                                   ผู้รายงาน 
                            
 

ความเห็นของรองผู้อำนวยการ 
............................................................................... 
............................................................................... 

 
     ลงช่ือ 
                    (นายณัฐพล นาคดี) 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

ความเห็นของผู้อำนวยการ 
............................................................................... 
............................................................................... 

 
     ลงช่ือ 
                      (นายสุพัฒน์ นรินยา) 
                      ผู้อำนวยการโรงเรียน 

 
 

บันทึกข้อความ 



ก 

 

คํานํา 
 

รายงานการดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมหลักฐานเอกสาร 
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องการกับการดําเนินงานของโครงการ รูปแบบการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพ  
การดําเนินงานท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานภายนอก รายงานฉบับนีไ้ด้รวบรวมผลการ 
ดําเนินงาน การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ การสรุปผลความสำเร็จและ 
ความพึงพอใจของผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการดําเนินงาน ประมวลภาพการจัดกิจกรรม และหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการนําข้อมูลสำหรับการวางแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน 
บ้านหินลาดวังตอ เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจต่างๆ ของผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนานักเรียนให้มีมาตรฐานทางการศึกษา เป็นข้อมูลสำหรับ
บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องสำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียน สร้างความ
เช่ือมั่นต่อชุมชนต่อไป 

 
 
 

     นางรัตนาภรณ์ เรืองแหล้ 
                                ครูชำนาญพิเศษ 
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สารบญั 
 
หัวข้อ             หน้า 
คํานํา             ก 
สารบัญ             ข 
โครงการตามแผนปฏิบัติการ          1 
ระดับปฐมวัย 
   - โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสอนตามแนวคิด 
มอนเตสเซอรี่ 
   - โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการและการจัดการปฐมวัย 
   - โครงการการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   - โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา     3 
   - โครงการวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย   6 
   - โครงการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา    9 
   - โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานท่ีแหล่งเรียนรู้ มีความปลอดภัย   12 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา      15 
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โครงการตามแผนปฏิบัติการ 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  ปีการศึกษา  2564 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
 

ท่ี งาน/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
      ระดับปฐมวัย 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้

กระบวนการสอนตามแนวคิดมอนเตสเซอรี่  
 
นางกาญจนา  ไชยธรรม  
นางสาววัชรพรรณ  โสนายะ 
 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการและการจัดการปฐมวัย 
3 โครงการการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

     ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณและ

คณะครู 
2 โครงการวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและ     

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
นายนิธิโรจน์  ชุมมณเทียร และ 
คณะครู 

3 โครงการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
สถานศึกษา 

นายณัฐพล  นาคดี  และคณะครู 

4 โครงการพัฒนาสภาพ แวดล้อม อาคาร สถานท่ี แหล่งเรียนรู้       
มีความปลอดภัย 

นางพานทอง  ถวิลการ  และ    
คณะครู 

5 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.สุภาพร  จันทะเฆ่  และ    
คณะครู 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ   ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564   

จำนวนทั้งหมด  3   โครงการ ดังนี้ 
 

โครงการที่ 1    จำนวน  4  กิจกรรม 
 
1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสอนตามแนวคิดมอนเตส

เซอรี่ 
2. สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา ไชยธรรม และนางสาววัชรพรรณ โสนายะ 
4. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
5.   เป้าหมาย 
 5.1 นักเรียน ท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ คิด
เป็นร้อยละ 92 

5.2 นักเรียน ท่ีมีพัฒนาการมีพฒันาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ คิดเป็น  
ร้อยละ 92 

 5.3 นักเรียน ท่ีมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม คิดเป็นร้อยละ 92 
 5.4 นักเรียน ท่ีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิด
เป็นร้อยละ 90 
   6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6.1 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

6.2 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีพัฒนาการมีพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
6.3 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

 6.4 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 
    7. การดำเนินงาน 
 การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสอนตามแนวคิดมอน
เตสเซอรี่  ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม  ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
2. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
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ชื่อกิจกรรม การดำเนินการ ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้ทำ ไม่ได้ทำ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

1. ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย        นางกาญจนาและคณะ 
2. ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ           นางกาญจนาและคณะ 
3. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม     นางกาญจนาและคณะ 
4. ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา     นางกาญจนาและคณะ 

 
   8. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสอนตามแนวคิด
มอนเตสเซอรี่ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มท่ี 1 
3. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. เงินอุดหนุนพฒันาผู้เรียน 

   9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ สรุปผลการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1) นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้  

92 93 บรรลุ 

2) นักเรียนมีพัฒนาการมีพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้  

92 93 บรรลุ 

3) นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม  

92 93 บรรลุ 

4) นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

90 91 บรรลุ 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ        92.5 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย                90 
       อยู่ในระดับ             ดี 
 10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา            (  )  เงินรายได้สถานศึกษา 
       (    )   เงินระดมทรัพยากร           (  )  เงินอื่นๆ  พัฒนาผู้เรียน 
 10.2   งบประมาณท่ีได้รับ…………65,000………. บาท 
   1)   งบประมาณท่ีอนุมัติ…………65,000……. บาท 
   2)   งบประมาณท่ีใช้ไป…………30,000………... บาท 



4 
 

             3)   งบประมาณคงเหลือ………35,000……………. บาท 
   11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสอนตาม
แนวคิดมอนเตสเซอรี่ สรุปดังนี้ 
 จุดเด่นของโครงการ       

1) นักเรียนมีพฒันาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนสัิยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเอง 

ได้  
2) นักเรียนมีพัฒนาการมีพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้  
3) นักเรียนมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4) นักเรียนมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
          จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ ความเส่ียงจากสภาวะหรือสถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด 

 
โครงการที่ 2    จำนวน  4  กิจกรรม 
 

1. ช่ือโครงการ โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการปฐมวัย 
2. สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี 2  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา ไชยธรรม และนางสาววัชรพรรณ โสนายะ 
4. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพฒันาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

5. เป้าหมาย 
 5.1 สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น อยู่ในระดับ 5 

5.2 สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน อยู่ในระดับ 5 
5.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ อยู่ในระดับ 5 

 5.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ อยู่ในระดับ 5 
5.5 สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

อยู่ในระดับ 5 
5.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม อยู่ในระดับ 5 

      6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
6.1 ร้อยละของสถานศึกษา มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
6.2 ร้อยละของสถานศึกษา จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
6.3 ร้อยละของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

 6.4 ร้อยละของสถานศึกษา ท่ีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได้ 

6.5 ร้อยละของสถานศึกษา ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

6.6 ร้อยละของสถานศึกษา มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
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      7. การดำเนินงาน 
 การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรม 4 กิจกรรม  
ดังนี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
2. พัฒนาด้านสารสนเทศ   
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
4. ประชุมผู้ปกครอง 

 
ชื่อกิจกรรม การดำเนินการ ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ได้ทำ ไม่ได้ทำ บรรล ุ ไม่บรรลุ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย        นางกาญจนาและคณะ 
2. พัฒนาด้านสารสนเทศ ✓      นางกาญจนาและคณะ 
3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 

✓      น.ส.วัชรพรรณ 

4. ประชุมผู้ปกครอง           น.ส.วัชรพรรณ 
 
   8. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการปฐมวัย ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มท่ี 1 
3. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
   9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ สรุปผลการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1) สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

5 5 บรรลุ 

2) สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5 5 บรรลุ 
3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 5 บรรลุ 
4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

5 5 บรรลุ 

5) สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้ 
เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

5 5 บรรลุ 

6) สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

5 5 บรรลุ 
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9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ        100 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย                95 
       อยู่ในระดับ             ดี 
 10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา            (  )  เงินรายได้สถานศึกษา 
       (    )   เงินระดมทรัพยากร           (     )  เงินอื่นๆ  พัฒนาผู้เรียน 
 10.2   งบประมาณท่ีได้รับ…………40,000………. บาท 
   1)   งบประมาณท่ีอนุมัติ…………40,000……. บาท 
   2)   งบประมาณท่ีใช้ไป………40,0000…………... บาท 
             3)   งบประมาณคงเหลือ………0……………. บาท 
   11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการปฐมวัย สรุปดังนี้ 
 จุดเด่นของโครงการ       

1) สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
2) สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน  
3) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
5) สถานศึกษาให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการจัด

ประสบการณ์ 
6) สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

          จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ ความเส่ียงจากสภาวะหรือสถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด 
 
โครงการที่ 3    จำนวน  3  กิจกรรม 

1. ช่ือโครงการ โครงการการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
2. สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานท่ี 3  
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางกาญจนา ไชยธรรม และนางสาววัชรพรรณ โสนายะ 
4. วัตถุประสงค์ 

เพื่อพัฒนาเด็กมีพัฒนาการท่ีสมบูรณ์และสมดุลท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และอยู่
ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความรู้ ความสามารถ เจตคติ และค่านิยมท่ีจะพัฒนาตนเองได้และเน้นให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดี คือเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข 

5. เป้าหมาย 
 5.1 ครูท่ีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ อยู่ในระดับ 5 

5.2 ครูท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข อยู่ในระดับ 5 
5.3 ครูท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับ 5 

 5.4 ครูท่ีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับ 5 



7 
 

      6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 6.1 ร้อยละของครูท่ีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ              
อยู่ในระดับ 5 

6.2 ร้อยละของครูท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
อยู่ในระดับ 5 

6.3 ร้อยละของครูท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย อยู่ในระดับ 5 
 6.4 ร้อยละของครูท่ีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก อยู่ในระดับ 5 
      7. การดำเนินงาน 
 การดำเนินโครงการการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ประกอบด้วยกิจกรรม 3 กิจกรรม  ดังนี้ 

1. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย 
2. การผลิตส่ือมอนเตสซอรี่ 
3. วิจัยในช้ันเรียน 

ชื่อกิจกรรม การดำเนินการ ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้ทำ ไม่ได้ทำ บรรล ุ ไม่บรรลุ 

1. จัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย        นางกาญจนาและคณะ 
2. การผลิตส่ือมอนเตสซอรี่         น.ส.วัชรพรรณ 
3. วิจัยในช้ันเรียน     นางกาญจนา 

 
   8. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้มีหน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ 

1. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
2. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มท่ี 1 
3. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. เงินอุดหนุนพฒันาผู้เรียน 

   9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ สรุปผลการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1) ครูท่ีจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

4 5 บรรลุ 

2) ครูท่ีสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

4 5 บรรลุ 

3) ครูท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 4 5 บรรลุ 
4) ครูท่ีประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

4 5 บรรลุ 
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9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ        100 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย                95 
       อยู่ในระดับ             ดี 
 10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา            (  )  เงินรายได้สถานศึกษา 
       (    )   เงินระดมทรัพยากร           (  )  เงินอื่นๆ  พัฒนาผู้เรียน 
 10.2   งบประมาณท่ีได้รับ…………30,800………. บาท 
   1)   งบประมาณท่ีอนุมัติ…………30,800……. บาท 
   2)   งบประมาณท่ีใช้ไป…………10,000………... บาท 
             3)   งบประมาณคงเหลือ…………20,800…………. บาท 
   11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ สรุปดังนี้ 
 จุดเด่นของโครงการ       
  1) จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

2) สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3) ครูเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

  4) ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
          จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ ความเส่ียงจากสภาวะหรือสถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด 
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แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ   ตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีการศึกษา 2564   

จำนวนทั้งหมด  5   โครงการ ดังนี้ 
โครงการที่ 1    จำนวน  11  กิจกรรม 
5. ช่ือโครงการ โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
6. สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายเกรียงศักดิ์   ป้องสุพรรณ  และคณะครู 
8. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
4.2 เพื่อยกระดับ NT และ O-NET ให้มีค่าเฉล่ียรวมสูงกว่าระดับประเทศ 

5.   เป้าหมาย 
 5.1 นักเรียน ท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ คิดเป็นร้อยละ74 

5.2 นักเรียน ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความคิดเห็น และ
แก้ปัญหา คิดเป็นร้อยละ79 

 5.3 นักเรียน ท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม คิดเป็นร้อยละ79 
 5.4 นักเรียน ท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารคิดเป็นร้อยละ 89 
 5.5 นักเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 68 
 5.6 นักเรียน ท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 89 
   6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

6.1 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ 
6.2 ร้อยละของ นักเรียน ท่ีมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา   

 6.3 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   
 6.4 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 6.5 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร  
 6.6 ร้อยละของนักเรียน ท่ีมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   
    7. การดำเนินงาน 
 การดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ประกอบด้วยกิจกรรม 10 
กิจกรรม  ดังนี้ 

5. แข่งขันวิชาการ 
6. การแข่งขันทักษะ ภาษาไทย 
7. ห้องสมุดรักการอ่าน 
8. การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน 
9. การพัฒนาอัจฉริยภาพ คณิต/วิทย์/อังกฤษ 
10. กิจกรรมเตรียมพร้อมติวก่อนสอบ O-Net, NT, RT 
11. ตลาดนัดอาชีพ 
12. กิจกรรมแนะแนว 
13. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปะ,ดนตรี,กีฬา และวิชาการ) 
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14. ห้องเรียนคุณภาพ 
15. ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนท่ีมีความบกพร่อง 

 
ชื่อกิจกรรม การดำเนินการ ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ได้ทำ ไม่ได้ทำ บรรล ุ ไม่บรรลุ 
1. แข่งขันวิชาการ  ✓   ✓  นายเกรียงศักดิ์ 
2.การแข่งขันทักษะ ภาษาไทย ✓   ✓   น.ส.สุภาพร 
3.ห้องสมุดรักการอ่าน ✓   ✓   น.ส.สุภาพร 
4.การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน  ✓   ✓  นายเกรียงศักดิ์ 
5.การพัฒนาอัจฉริยภาพ คณิต/วิทย์/อังกฤษ ✓   ✓   นางอรุณี 
6.กิจกรรมเตรียมพร้อมติวก่อนสอบ O-Net, 
NT, RT 

✓    ✓  นายเกรียงศักดิ์ 

7.ตลาดนัดอาชีพ  ✓   ✓  นางพานทอง 
8.กิจกรรมแนะแนว ✓   ✓   นายเกรียงศักดิ์ 
9.ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
(ศิลปะ, ดนตรี, กีฬา และวิชาการ) 

✓   ✓   นายณัฐพล 

10.ห้องเรียนคุณภาพ ✓   ✓   น.ส.สุภาพร 
11.ส่งเสริมการเรียนรู้นักเรียนท่ีมีความบ่ก
พร่องทางการเรียนรู ้

✓   ✓   นายภัทรนัน ส่วยหาร 

 
   8. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  ได้มีหน่วยงานภายนอก
และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ 

6. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
7. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
8. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มท่ี 1 
9. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 

   9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ สรุปผลการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารภาษาไทยใน
ระดับดีขึ้นไป ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

79 78.51 ไม่บรรลุ 

2) นักเรียนมีความสามารถในการอ่านเขียน คำและประโยค
ภาษาอังกฤษผลการเรียนภาษาอังกฤษ ระดับ2ขึ้นไปได้ตามระดับช้ัน
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด 

71 85.44 บรรลุ 
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3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ
และแก้ปัญหา   

79 78.51 ไม่บรรลุ 

4) นักเรียนมีความสามารถในการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดย
ใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

79 83.19 บรรลุ 

5) นักเรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม   79 78.51 ไม่บรรลุ 
6)  นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

79 84.84 บรรลุ 

7)  นักเรียน มีระดับผลการเรียนเฉล่ียตามหลักสูตรสถานศึกษาระดับ 3 
ขึน้ไปตามเกณฑ์การวัดประเมินผลของสถานศึกษา 

68 87.05 บรรลุ 

8)  นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ   89 91.41 บรรลุ 
9)  นักเรียนช้ันป.6 และม.3 มีความรู้เจตคติท่ีดี และทักษะในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างน้อย 1 อาชีพ 

89 91.41 บรรลุ 

10)   ผลการทดสอบระดับชาติ RT, NT และO-Net มีพัฒนาการสูงขึ้น ร้อยละ3 ต่ำกว่าปี
ท่ีผ่านมา 

ไม่บรรลุ 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ        84.31 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย                90 
       อยู่ในระดับ             ดี 
 10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณ ( ) เงินอุดหนุนการศึกษา            (  )  เงินรายได้สถานศึกษา 
       (    )   เงินระดมทรัพยากร           (  )  เงินอื่นๆ  พัฒนาผู้เรียน 
 10.2   งบประมาณท่ีได้รับ…………285,000………. บาท 
  1)   งบประมาณท่ีอนุมัติ…………285,000……. บาท 
   2)   งบประมาณท่ีใช้ไป…………195,249………... บาท 
               3)   งบประมาณคงเหลือ…………89,751…………. บาท 
   11. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  สรุปดังนี้ 
 จุดเด่นของโครงการ       

1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด  

2) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์  

3) นักเรียนมีผลงานหรือช้ินงานจากการทำงานกลุ่มหรือเด่ียวได้ และสามารถอธิบาย 
หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  

4) นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
5) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
6) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น  
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          จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ ความเส่ียงจากสภาวะหรือสถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด 
 
โครงการที่ 2    จำนวน  12  กิจกรรม 
1.  ช่ือโครงการ โครงการวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
2.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 1,2,3 คุณภาพของผู้เรียน 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายนิธิโรจน์ ชุมมณเทียร   และคณะครู 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษากำหนด ร่วมประเพณีมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

4.2 เพื่อใหน้ักเรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย 
5.   เป้าหมาย 
 5.1 นักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 

5.2 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
5.3 นักเรียนร่วมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 5.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
5.5 นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบมีวินัยมีภาวะผู้นำมีจิตอาสา ยอมรับความคิดเห็นและอยู่ร่วมกับคน    

อย่างมีความสุข  เข้าใจผู้อื่นไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 
 5.6 นักเรียนเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเช้ือชาติ ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันใน 
สังคมได้อย่างมีความสุข 
           5.7 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬาในระดับดีขึ้นไป 
6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

6.1 ร้อยละของนักเรียนท่ีมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
6.2 ร้อยละของนักเรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

 6.3 ร้อยละของนักเรียน มีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
           6.4 ร้อยละของนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 6.5 ร้อยละของนักเรียนเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเช้ือชาติ ศาสนา สามารถอยู่    
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6.6 ร้อยละของนักเรียน ร้อยละของนักเรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 6.7 ร้อยละของนักเรียน มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพแข็งแรง 
 6.8 ร้อยละของนักเรียน มีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจากสภาวะหรือ 
สถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง         
7. การดำเนินงาน 
 โครงการวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ประกอบด้วยกิจกรรม 
12  กิจกรรม  ดังนี้ 

1) กิจกรรมวันไหว้คร ู
2) กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
3) วันสุนทรภู่ /วันต่อต้านยาเสพติด/วันภาษาไทย 
4) วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
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5) วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา 
6) วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลท่ี 10 
7) วันแม ่
8) วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
9) วันพ่อแห่งชาติ 
10) วันเด็กแห่งชาติ 
11) การแข่งขันกีฬา 
12) กิจกรรมสภานักเรียน 

 
ช่ือกิจกรรม การดำเนินการ ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ได้ทำ ไม่ได้ทำ บรรล ุ ไม่บรรล ุ
1. กิจกรรมวันไหว้คร ู ✓   ✓   นางกาญจนา 
2. วันสำคัญทางศาสนา ✓   ✓   นางจันทร์ปภัช 
3. วันสุนทรภู่ /วันต่อต้านยาเสพติด/วัน
ภาษาไทย 

✓   ✓   น.ส.สุภาพร 

4.วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ✓   ✓   นางรัตนาภรณ์ 
5.วันอาสาฬหบูชา/วันเข้าพรรษา ✓   ✓   นางอรุณี 
6.วันเฉลิมพระชนพรรษา รัชกาลท่ี 10 ✓   ✓   นางพานทอง 
7. วันแม ่ ✓   ✓   นางพานทอง 
8. วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ✓   ✓   นางรัตนาภรณ์ 
9.วันพ่อ ✓   ✓   นางจันทร์มะณี 
10.วันเด็กแห่งชาติ ✓   ✓   นายภัทรนันท์ 
11. กิจกรรมแข่งขันกีฬา ✓   ✓   น.ส.ภัทรชนก 
12.กิจกรรมสภานักเรียน ✓   ✓   นายนิธิโรจน ์

 
8. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ วันสำคัญเพื่ออนุรกัษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ได้มี
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ 

1. เงินอุดหนุนพฒันาผู้เรียน 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มท่ี 1 
4. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. เทศบาลตำบลบ้านค้อ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ    
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ สรุปผลการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1) นักเรียนมีผลการประเมนิคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับดีขึ้นไป 89 93.11 บรรลุ 
2)  นักเรียนมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 89 93.11 บรรลุ 
3) นักเรียนร่วมโครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 

89 93.11 บรรลุ 

4) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
 

89 93.11 บรรลุ 

5) นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบมีวินัยมีภาวะผู้นำ มีจิตอาสา ยอมรับ
ความคิดเห็นและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่นไม่มีความ
ขัดแย้งกับผู้อื่น 

89 93.11 บรรลุ 

6) นักเรียนเข้าใจและยอมรับในความแตกต่างทางวัฒนธรรมเช้ือชาติ 
ศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 

89 93.11 บรรลุ 

7) นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์กรมอนามัย และมีสุขภาพ
แข็งแรง 

89 93.11 บรรลุ 

8) นักเรียนมีทักษะชีวิต โดยรู้และเข้าใจ สามารถป้องกันตนเองจาก
สภาวะหรือสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียง         

89 93.11 บรรลุ 

9) นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี กีฬาในระดับดีขึ้นไป 89 97.01 บรรลุ 
 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ        93.54 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย                95 
       อยู่ในระดับ             ดีเย่ียม 
 10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณ   ( )  เงินอุดหนุนการศึกษา            (  )  เงินรายได้สถานศึกษา 
       (    )   เงินระดมทรัพยากร               ( )  เงินอื่นๆ  พฒันาผู้เรียน 
 10.2   งบประมาณท่ีได้รับ…………91,260………... บาท 
  1)   งบประมาณท่ีอนุมัติ…………91,260……. บาท 
   2)   งบประมาณท่ีใช้ไป…………91,260………...บาท 
               3)   งบประมาณคงเหลือ…………0…...…………. บาท 
   12. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  สรุปดังนี้ 
 จุดเด่นของโครงการ   นักเรียนมีผลการประเมนิคุณลักษณะอันพงึประสงค์ในระดับดีเย่ียม             
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ  ความเส่ียงจากสภาวะหรือสถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด 
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โครงการที่ 3       จำนวน  10  กิจกรรม 
1.  ช่ือโครงการ ขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา 
2.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายณัฐพล นาคดี   และคณะครู 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูยุคใหม่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรมีทักษะในการปฏิบัติงานได้ดีมีความรู้สามารถในการใช้เทคโนโลยีมีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่องรวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4.2   เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีกลไกในการขับเคล่ือนบนฐานข้อมูล
สารสนเทศ ท่ีถูกต้อง ทันสมัย และความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 

 

5.   เป้าหมาย 
       5.1 สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการของชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ เป็นไปได้ในการปฏิบัติ ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
       5.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาชาติ/ ยุทธศาสตร์ชาติ/นโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยความร่วมมือของทุก
ฝ่าย / มีการนำแผนไปปฏิบัติ/มีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และนำ
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาและเป็นแบบอย่างได้ 
  

   6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
6.1 สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ัง ๔ งานหลักของสถานศึกษา และมี

การกำหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 
6.2 สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

 6.3 สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 
          6.4 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเช่ือมโยงกับชีวิต
จริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่างได้ 
 6.5 สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศักยภาพและประเภทของ
ความพิการ  
           6.6   ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/สอดคล้องกับความต้องการและหน้าท่ีท่ี
ปฏิบัติ อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา 
 6.7 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning 
Community: PLC) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 6.8 สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพยีงพอ
และใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
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    7. การดำเนินงาน 
 โครงการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา  ประกอบด้วยกิจกรรม 10 
กิจกรรม  ดังนี้ 

1) กิจกรรมการนิเทศภายใน 
2) การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติการ 
3) การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 
4) การประชุมกรรมการสถานศึกษา 
5) เวบ็ไซต์สถานศึกษา 
6) โรงเรียนคุณภาพ 5  ดาว 
7) กิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา  1  อาชีพ 
8) กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
9) โรงเรียนประชารัฐ 
10) โรงเรียนคุณภาพ 
 

ช่ือกิจกรรม การดำเนินการ ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้ทำ ไม่ได้ทำ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. กิจกรรมการนิเทศภายใน ✓   ✓   นายณัฐพล 
2. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติการ 

✓   ✓   นางรัตนาภรณ์ 

3. การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา/ท้องถิ่น ✓   ✓   นายเกรียงศักดิ์ 
4. การประชุมกรรมการสถานศึกษา ✓   ✓   นางรัตนาภรณ์ 
5. เว็บไซต์สถานศึกษา ✓   ✓   นายเกรียงศักดิ์ 
6.โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว ✓   ✓   นายณัฐพล 
7. กิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ ✓   ✓   นางพานทอง 
8. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ✓   ✓   นายบุญสนอง 
9. โรงเรียนประชารัฐ ✓   ✓   นายเกรียงศักดิ์ 
10.โรงเรียนคุณภาพ ✓   ✓   นายณัฐพล 

 
8. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการ ขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา  ได้มีหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ 

1. เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มท่ี 1 
4. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. เทศบาลตำบลบ้านค้อ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ   
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ สรุปผลการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1)  สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารจัดการท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ัง ๔ 
งานหลักของสถานศึกษา และมีการกำหนดบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 

ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

2) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

3) สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

4) สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท้ังระดับปฐมวัย และระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานเช่ือมโยงกับชีวิตจริงและท้องถิ่นและเป็นแบบอย่าง
ได้ 

ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

5) สถานศึกษาจัดการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบ
ด้านตามศักยภาพและประเภทของความพิการ 

ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

6) ครูและบุคลากรได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมตรง/
สอดคล้องกับความต้องการและหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมงต่อ
ปีการศึกษา 

ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

7) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนางานโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

8) สถานศึกษาได้ขับเคล่ือนงานนโยบายสู่การปฏิบัติสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็ม
ศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

9) สถานศึกษามีการส่งเสริมการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

10) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน
เพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ี
เข้าถึงได้ง่าย 

ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ        ยอดเยี่ยม 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย                95 
       อยู่ในระดับ             ยอดเย่ียม 
 10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณ   ( )  เงินอุดหนุนการศึกษา             (    )  เงินรายได้สถานศึกษา 
       (    )   เงินระดมทรัพยากร               (   )  เงินอื่นๆ  พัฒนาผู้เรียน 
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 10.2   งบประมาณท่ีได้รับ…………40,500………. บาท 
  1)   งบประมาณท่ีอนุมัติ…………40,500……. บาท 
   2)   งบประมาณท่ีใช้ไป…………40,500………... บาท 
               3)   งบประมาณคงเหลือ…………0….…………. บาท 
   12. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  สรุปดังนี้ 

 จุดเด่นของโครงการ  
1. โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีชัดเจน  
2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
3. โรงเรียนมีการพฒันาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
4. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
5. โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

 
 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ  ความเส่ียงจากสภาวะหรือสถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด 
 
โครงการที่ 4       จำนวน  7  กิจกรรม 
1.  ช่ือโครงการ พัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร สถานท่ีแหล่งเรียนรู้มีความปลอดภัย 
2.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี ๒ ด้านการบริหารและการจัดการ 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางพานทอง ถวิลการ   และคณะครู 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดสภาพ แวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
4.2 เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาปลอดภัย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด มีส่ิงอำนวย

ความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน มีระบบป้องกันภัย 
ท้ังภายในและภายนอก  

 

5.   เป้าหมาย 
       5.1 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
       5.2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่
ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 
       5.3 จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 
  

   6. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
6.1 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อนเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่ง

สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ีเข้าถึงได้ง่าย 
6.2 สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทางวิชาการให้นักเรียนทุกคนได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อ 1 ปีการศึกษา 
6.3 สถานศึกษา จัดห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม      
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6.4 สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความ
สะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน 

  
 

    7. การดำเนินงาน 
 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร  สถานท่ีแหล่งเรียนรู้มีความปลอดภัย  ประกอบด้วยกิจกรรม  7 
กิจกรรม  ดังนี้ 

1) กิจกรรมความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย 
2) การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน 
3) การปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนามกีฬา  
4) การปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการ 
5) การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
6) ความปลอดภัยด้านโภชนาการ 
7) กิจกรรม Zero Waste  School 
 

ช่ือกิจกรรม การดำเนินการ ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ได้ทำ ไม่ได้ทำ บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1. กิจกรรมความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย ✓   ✓   น.ส.เดือนฉาย 
2. การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ และบริเวณโรงเรียน 

✓   ✓   นายณัฐพล/ 
นางจุฑามาศ 

3. การปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนามกีฬา  ✓   ✓   นายณัฐพล/ 
นางจุฑามาศ 

4. การปรับปรุงห้องเรียน ห้องสมุด และ
ห้องปฏิบัติการ 

✓   ✓   นายณัฐพล/ 
นางสาวสุภาพร 

5. การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ✓   ✓   นายณัฐพล 
6. ความปลอดภัยด้านโภชนาการ ✓   ✓   นางรัตนาภรณ์/ 

นางเสาวนีย์ 
7. กิจกรรม Zero Waste School ✓   ✓   นางพานทอง/ 

นายวรเทพ 
 
8. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพฒันาสภาพแวดล้อม อาคาร  สถานท่ีแหล่งเรียนรู้มีความปลอดภัย  ได้มี
หน่วยงานภายนอกและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ 

1. เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มท่ี 1 
4. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. เทศบาลตำบลบ้านค้อ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ   
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ สรุปผลการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1) สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งพักผ่อน
เพียงพอสำหรับนักเรียน และมีแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตท่ี
เข้าถึงได้ง่าย 

ดีเลิศ ยอด
เย่ียม 

บรรลุ 

2) สถานศึกษามีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอ และจัดเวทีทาง
วิชาการให้นักเรียนทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน อย่างน้อย 2 ครั้ง
ต่อ 1 ปีการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

3) สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการเรียนรู้อย่างเพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

4) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน 
และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ดีเลิศ ดีเลิศ บรรลุ 

 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ        ดีเลิศ 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย                90 
       อยู่ในระดับ             ดีเลิศ 
 10. งบประมาณ 
 10.1 ประเภทงบประมาณ   (  )  เงินอุดหนุนการศึกษา            (     )  เงินรายได้สถานศึกษา 
       (    )   เงินระดมทรัพยากร               (     )  เงินอื่นๆ  พัฒนาผู้เรียน 
 10.2   งบประมาณท่ีได้รับ…………263,834………... บาท 
  1)   งบประมาณท่ีอนุมัติ…………263,834……. ….. บาท 
   2)   งบประมาณท่ีใช้ไป…………262,490………... บาท 
               3)   งบประมาณคงเหลือ…………1,344…...…………. บาท 
   12. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคาร  สถานท่ีแหล่งเรียนรู้มีความปลอดภัย  สรุป
ดังนี ้

จุดเด่นของโครงการ  
1. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง

มีคุณภาพ  
2. โรงเรียนสะอาด ห้องเรียนปลอดภัย  

 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ  ความเส่ียงจากสภาวะหรือสถานการณ์โควิดอยู่ในช่วงการแพร่ระบาด 
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โครงการที่ 5       จำนวน  12  กิจกรรม 
1.  ช่ือโครงการ พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.  สนองมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวสุภาพร จันทะเฆ่   และคณะครู 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้นำความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มา

ใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
4.3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูมีงานวิจัยและสามารถเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

(Professional Learning Community: PLC) 
4.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

5.   เป้าหมาย 
5.1 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5.2 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ให้นำความรู้ท่ีได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน มาใช้

เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 
5.3 เป็นการส่งเสริมให้ครูมีงานวิจัยและสามารถเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) 
5.4 เป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 

  

 6. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
           6.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

6.2 ครูสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
6.3 ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
6.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
6.5 ครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
6.6 ครูมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 

 7. การดำเนินงาน 
 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบด้วยกิจกรรม  12 กิจกรรม  ดังนี้ 

1) กิจกรรมอบรมการสอนออนไลน ์
2) กิจกรรม PLC (การผลิตส่ือ นวัตกรรม) 
3) การสร้างขวัญและกำลังใจ  
4) การวิจัย 
5) ทัศนศึกษาดูงาน 
6) อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ 
7) ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อสร้าง

จิตสำนึกสาธารณะ 
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8) อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
9) ประชุมเสวนาถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 
10) ประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 
11) การจัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
12) ประเมิน ITA 

 
ชื่อกิจกรรม การดำเนินการ ผล ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ได้ทำ ไม่ได้ทำ บรรล ุ ไม่บรรลุ 
1. กิจกรรมอบรมการสอนออนไลน ์ ✓   ✓   นายเกรียงศักดิ์ 
2. กิจกรรม PLC (การผลิตส่ือ นวัตกรรม) ✓   ✓   นางสาวสุภาพร 
3. การสร้างขวัญและกำลังใจ  ✓   ✓   นายณัฐพล 
4. การวิจัย ✓   ✓   นายเกรียงศักดิ์ 
5. ทัศนศึกษาดูงาน ✓   ✓   นางสาวสุภาพร 
6. อบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือ ✓   ✓   นางรัตนาภรณ์  
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ 

✓   ✓   นางสาวสุภาพร 

8. อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

✓   ✓   นางสาวสุภาพร 

9. ประชุมเสวนาถอดบทเรียนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของโรงเรียน 

✓   ✓   นางสาวสุภาพร 

10. ประชุมช้ีแจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

✓   ✓   นางสาวสุภาพร 

11. การจัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 

✓   ✓   นางสาวสุภาพร 

12. ประเมิน ITA ✓   ✓   นางสาวสุภาพร 
 
8. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายนอก/ชุมชน 
 การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบคุลากรทางการศึกษา  ได้มีหน่วยงานภายนอกและ
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในด้านต่างๆดังนี้ 

1. เงินอุดหนุนการจัดการเรียนการสอนผู้เรียน 
2. สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 
3. กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มท่ี 1 
4. ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา 
5. เทศบาลตำบลบ้านค้อ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ   
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9. ผลสำเร็จของโครงการ 
 9.1 ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จ 

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ร้อยละความสำเร็จ สรุปผลการ

ดำเนินงาน เป้าหมาย ผลการ
ดำเนินการ 

1) ครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด และปฏิบัติจริงตามมาตรฐาน
การศึกษาและตัวชี้วัดตามหลักสูตรสถานศึกษา ส่งผลให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้และจัดระบบการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

95 95 บรรลุ 

2) ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้
จริงและผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ 

95 95 บรรลุ 

3) ครูมีนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ (วิจัย/ส่ือการสอน/รูปแบบ/
วิธีการ) อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ช้ิน และมีการเผยแพร่และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

95 95 บรรลุ 

4) ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองด้วย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

95 100 บรรลุ 

5) ครูมีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 

95 100 บรรลุ 

6) ครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีข้ันตอนโดยใช้
เครื่องมือและวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ พร้อมท้ังให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

95 100 บรรลุ 

7) ครูเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning Community: PLC) ระหว่างครูและผู้เกี่ยวข้อง พร้อมท้ัง
แลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

95 100 บรรลุ 

8) ครูมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 100 100 บรรลุ 
 

9.2 สรุปผลสำเร็จของโครงการ 
 ผลสำเร็จของโครงการโดยรวม   คิดเป็นร้อยละ        ยอดเยี่ยม 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  มีค่าเฉล่ีย                95 
       อยู่ในระดับ             ยอดเย่ียม 
 10. งบประมาณ  
 10.1 ประเภทงบประมาณ   ( )  เงินอุดหนุนการศึกษา            (   )  เงินรายได้สถานศึกษา 
       (    )   เงินระดมทรัพยากร               (   )  เงินอื่นๆ  พัฒนาผู้เรียน 
 10.2   งบประมาณท่ีได้รับ…………93,000………. บาท 
   1)   งบประมาณท่ีอนุมัติ…………93,000……. ….. บาท 
   2)   งบประมาณท่ีใช้ไป…………93,000………... บาท 
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               3)   งบประมาณคงเหลือ…………0…...…………. บาท 
 
   12. สรุปในภาพรวม 
 จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  สรุปดังนี้ 

จุดเด่นของโครงการ  
1) การจัดทำแผนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2) การจัดครูเข้าสอนตรงตามเอกและความถนัด 
3) ครูจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
4) การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
5) การบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 

 จุดที่ควรพัฒนาของโครงการ   
1) การใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน 
2) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย 

 
 
 
 


