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ส่วนราชการ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  อำเภอ เมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
ที่ ..............................................วันที่ 15  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 
เรื่อง     ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 ด้วยโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต1 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนองนโยบาย
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน โรงเรียนได้
ดำเนินการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา  2565 ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหาความต้องการของแต่ละกลุ่มงานตามบริบทและให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด 

2.  กำหนดแนวทางวิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นในการปรับปรุงพัฒนางาน 
3.  จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เครื่องมือและนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงาน 

               โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  เสร็จเรียบร้อย
รายละเอียดตามร่างแผนฯที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขอความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป 

                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
 
 
 
                 (นายสุพัฒน์ นรินยา) 
                       ผู้อำนวยการบ้านหินลาดวังตอ 
                            
 
 -  เห็นชอบ 
 
 
                           ……………………………………….. 
                              (นายสุทธิชัย พิมพ์อุบล) 
                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บันทึกข้อความ 
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คำนำ 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพ่ือ

ดำเนินการใชงบประมาณต่าง ๆ ใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษากับสภาพปจจุบันของทองถิ่นและชุมชน อีกท้ัง
แนวนโยบาย จุดเนนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ สอนเพ่ือเป็นกรอบแนวทางการใชงบประมาณในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเนนการปฏิรูประบบการศึกษาและการ เรียนรูโดยเนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูของคนไทย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู สงเสริมการมีสวน  
รว่มของทุกภาคสวนของสังคมสงผลใหคนไทยยุคใหม่ การดำเนินการปรับระบบงบประมาณแบบมุ่งเนนผลงาน 
จัดสรรงบประมาณท่ีเนนอุปสงคหรือผู้เรียน  

ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น สวนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวของทุกภาคสวนที่ใหความรว่มมือในการใหขอมูล สงเสริมสนับสนุน
ทุก ๆ ด้าน จนไดร้ับความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอยา่งยิ่งวาแผนปฏิบัติการประจำป การศึกษา 2565 
เล่มนีจ้ะสงผลที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให
ความรว่มมืออย่างดียิ่ง  

 
 
 

นายสุพัฒน์ นรินยา 
                                                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
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สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
สวนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป           1  
ขอมูลครูและบุคลากร ครู          7 
ข้อมูลนักเรียน           8 
ข้อมูลผลการจัดการศึกษา         10 
ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ        15 

สวนที่ 2  
 การวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา        29 
สวนที่ 3  
 งบประมาณของสถานศึกษา        36 
ประกาศโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ         57 
มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย         58 
มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       59 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

 
❖ ชื่อโรงเรียนโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

ที่อยู่ ๓๗๘ หมู่ที่ ๑๑  ตำบลบ้านค้อ       อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น     
รหัสไปรษณีย์  ๔๐๐๐๐             โทรศัพท์  ๐๔๓- ๒๖๐๔๘๕  โทรสาร -  
E-mail    hinladwungtor@gmail.com         Website    www. hinlad.kkzone๑.go.th/ 

❖  แผนผังอาคารภายในโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

❖      พื้นที่ทั้งหมด       ๑๗  ไร่  -  งาน ๒๕ ตารางวา 

               

      พื้นที่โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ภาพ จาก Google Maps  
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป 
 

mailto:hinladwungtor@gmail.com
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❖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 
 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ชื่อเดิม “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านค้อ  (หินลาดสถานศึกษา)”ตั้งอยู่
ระหว่างบ้านวังตอกับบ้านหินลาด ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๖  มีนายไป่  ดอนจำปา เป็น
ครูใหญ่ ทำการสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔  แผนกสามัญศึกษา ต่อมาได้
รวมเข้าโรงเรียนวัดจันทรวาส บ้านวังตอและ เปลี่ยนชื่อ  “โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)” 
และได้ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน 
“โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ”  ปีพ.ศ. ๒๕๓๔  จนถึงปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓   มีผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
๑.  นายไป่   ดอนจำปา                       ครูใหญ่   พ.ศ. ๒๔๗๖-๒๔๘๖ 
๒.  นายสังข์   อุบลเถียร                      ครูใหญ่    พ.ศ. ๒๔๘๖-๒๔๘๙ 
๓.  นายปรีดา  เครือสุวรรณวงศ์              ครูใหญ่    พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๓ 
๔.  นายวรชัย  นึกชอบ   ครูใหญ่   พ.ศ. ๒๕๐๓-๒๕๐๖ 
๕.  นายสงค์   ทุมทน   ครูใหญ่   พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๕ 
๖.  นายวิทยา  วารียศ   รักษาการครูใหญ่  พ.ศ. ๒๕๐๖-๒๕๑๖ 
๗.  นายสงค์   ทุมทน   ครูใหญ่   พ.ศ. ๒๕๑๖-๒๕๑๘ 
๘.  นายสงคราม  ติวิธมไหศูรย์  รักษาการครูใหญ่   พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๑๙    
๙.  นายสุทธี   สาชิน                          รักษาการอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๖ 
     อาจารย์ใหญ่        พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๖ 
     ผู้อำนวยการโรงเรียน   พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๔ 
๑๐. นายฉลวย  หล่องบุศรี                     ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙ 
๑๑. นายสวัสดิ ์  สมวัชรจิต                    ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๔ 
๑๒. นายเวหา   เลพล   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 
๑๓. นายสุพัฒน์  นรินยา   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙- ๒๕๖๔ 
๑๔. นายสุพัฒน์  นรินยา   ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๖๔- ถึงปัจจุบัน 
          ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ราชพัสดุ  กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ระหว่างบ้านวังตอ
และบ้านหินลาด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านค้อ  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านค้อ  
ห่างจากสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ประมาณ  ๒๐  กิโลเมตร การคมนาคม
ไปมาสะดวก สามารถเดินทางโดยรถโดยสารสองแถว           
ผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก คือ นายไป่   ดอนจำปา  
ผู้บริหารสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายสุพัฒน์  นรินยา 

❖ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากรประมาณ 4,886 คน บริเวณ
ใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ บ้านวังตอ หมู่ 10,14 และบ้านหินลาด หมู่ 11,17 

๑. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อาชีพหลักของชุมชน คือการ 
ทำนา และรับจ้าง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณีศิลปวัฒนธรรม-ท้องถิ่นที่เป็นที่รู ้จัก
โดยทั่วไปคือ ฮีต๑๒ คอง๑๔ จารีตประเพณี ๑๒ เดือนเป็นประเพณีทำบุญประจำเดือนและการเป็นศาสนิก
ชนที่ดี ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัวต่อปี ๑๐,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนคนเฉลี่ยต่อ
ครอบครัว ๕ คน 
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๒. โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน 
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ  บริเวณใกล้เคียงเป็นสถานที่ราชการ สถานศึกษา ชุมชน และแหล่ง

การค้า โรงเรียนได้รับความร่วมมือและสนับสนุนให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและครู 
นอกจากนั้นหน่วยราชการ วัด ได้ส่งวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาให้ความรู้แก่นักเรียนและครูในฐานะ
อาจารย์พิเศษ เช่น โครงการการศึกษาเพื ่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูแดร์ (D.A.R.E) , 
กิจกรรมธรรมะทุกวันอังคาร โดยเจ้าอาวาส 

 
โอกาส ข้อจำกัด 

๑. ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญ
ของการศึกษาสนับสนุนร่วมมือกัน
พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 

๒. องค์กรในท้องถิ่นให้การสนับสนุน
การศึกษาเป็นอย่างดี 

๓. นักเรียนมีความสามารถด้านศิลปะและ
ด้านงานอาชีพ 

๑. ผู้ปกครองมีฐานะยากจน 
๒. ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไปทำงาน

ต่างจังหวัดทิ้งบุตรหลานไว้กับผู้สูงอายุ 
๓. ขาดสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์เก่ียวกับ

ระบบดิจิตอล 
๔. นักเรียนขาดโอกาสได้ไปเรียนรู้ตาม

แหล่งเรียนรู้ภายนอกอย่างกว้างขวาง
และหลากหลาย 

๕. อัตรากำลังครูขาดแคลนบางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

 
❖ การจัดการศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 

และคณะครู มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพที่ทาง
โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้ตั ้งเป้าไว้ ซึ ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัด
การศึกษาที่ผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล สารสนเทศจากผลการนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัดประชุมระดมความคิดเห็น จากบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผน
ร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ มีองค์ประกอบที่สำคัญเพื่อที่จะขับเคลื่อน
การศึกษาในระดับขั ้นพื ้นฐานได้แก่ การพัฒนาวิชาการที ่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนา
เด็กทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาครู และบุคลากรให้มีศักยภาพ สำหรับด้านระบบกลไก การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้ และความ
เข้าใจการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และ
นโยบายการปฏิรูปการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร จัดสรรงบประมาณ มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบ 
ดำเนินการพัฒนาตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงานโดยกระบวนการ PDCA มีการวางแผน การลงมือทำ
การตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไข ในทุกกระบวนการบริหารจัดการของผู้บริหาร 
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นอกจากนี้ทางโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกท่ีจำเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์ และ
อำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา คือ จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื ้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ เช่น จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูล
ทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาหาความรู้ให้กับผู้เรียน รวมถึงเครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียงกับผู้เรียน 
โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือ และห้องสมุดที่จำเป็นต่อพัฒนาด้านการเรียนของ
ผู้เรียน ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีที่นั่งพักผ่อนที่เหมาะสมปลอดภัย จัดให้มีพ้ืนที่สำหรับน้ำดื่มที่
สะอาด ถูกสุขลักษณะ ที่ล้างมือ ห้องน้ำห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลาง เป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ 
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และ
ท้องถิ่นจัดครูที่เหมาะสมและตรงกับวิชา คือมีครูสอนวิชาต่าง ๆ จบตรงสาขาวิชาที่สอน ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพ คุณภาพของครูและบุคลากรด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูทุกคน
ล้วนมีความรู ้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัด
ประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัด
กิจกรรม ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก ห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและ
รายกลุ่ม มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ แบบเรยีน
ปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้และมีการจัดการเรียนการสอนโดย
การใช้สื่อ DLIT มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและทั่วถึง มีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา มีการประเมินผล
ตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจำปี มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่ วม พร้อมทั้ง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
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❖ ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุพัฒน์  นรินยา 
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ 
ระดับการศึกษา  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๙-๔๑๖๖๑๕๐ 
E-mail       supat๖๑๕๐@gmail.com 

 
❖ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายณัฐพล  นาคดี 

ตำแหน่ง   รองผู้อำนวยการ ชำนาญการ  
ระดับการศึกษา  ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘๗-๖๔๓๗๕๓๑ 
E-mail       nuttaponnakdee@gmail.com 
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วิสัยทัศน์ (VISION) 

 
ภายในปี ๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เป็นโรงเรียนชั้นนำจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา นักเรียนมีทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

อัตลักษณ์ 
 

“โรงเรียนสะอาด ” 
 

 
เอกลักษณ์ 

 

“อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดี  มีวินัย” 
 

 
ปรัชญาการจัดการศึกษา 

 

                                            ปญฺญา  ธนํ  โหต ิ
                                    ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ 
 

                                         พนัธกจิ (Mission) 
 

๑. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนบ้านหินลาดวัง
ตอตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 

๒. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการมุ่งเน้นการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมความ
เข้มแข็งและประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  จิตสาธารณะ น้อมนำ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย 

๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีทักษะในการใช้หลักสูตร และ
จัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning 

๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๖. ระดมสรรพกำลังจากเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

ร่วมมือกับชุมชนในการสร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดจนสืบสารภูมิปัญญา
ไทย 
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❖ ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

ที ่ ชื่อ ตำแหน่ง วุฒกิารศึกษาสูงสุด/วิชาเอก 

ประจำ
ชั้น/ 

กลุ่มสาระ
ที่สอน 

หมาย
เหตุ 

1 นายสุพัฒน์  นรินยา ผู้อำนวยการ ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)   

2 นายณัฐพล  นาคดี รองผู้อำนวยการ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)   

3 นางกาญจนา  ไชยธรรม ครู คศ. ๓ ค.บ.การศึกษาปฐมวัย อนุบาล  

4 นางสาววัชรพรรณ  โสนายะ ครูผู้ช่วย กศ.บ.การศึกษาปฐมวัย อนุบาล  

5 นางจันทร์ปภัช  เนื่องวงษา คร ูคศ. ๓ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน อนุบาล  

6 นางเสาวนีย์  ขันเงิน ครู คศ. ๓ ค.บ.นาฏศิลป์ ป.๑  

7 นายภัทรนัน  ส่วยหาร ครู คศ.๑ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ ป.๒  

8 นางสาวเดือนฉาย  เถื่อนบัวระบัติ ครูผู้ช่วย ค.บ.วิทยาศาสตร์ ป.๑  

9 นางสาวณภัทราชนก  รัตน์ปีติ ครู คศ. ๓ ศศ.ม.วิชาเอกมวยไทยศึกษา ป.๓  

10 นายวรเทพ  ศรีระวรรณ ครู คศ.๑ พธ.บ.(ค.บ.) การสอนภาษาไทย ป.๓  

11 นางสาวสุภาพร  จันทะเฆ่ ครู คศ. ๓ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ป.๔-๖  

12 นางรัตนาภรณ์  เรืองแหล้ คร ูคศ. ๓ ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) ป.๔-๖  

13 นางจันทร์มะณี  ศรีเศษ ครู คศ. ๓ ค.บ.คณิตศาสตร์ ป.๔-๖  

14 นางจุฑามาศ  ซินโซ ครู คศ. ๑ คบ.ภาษาอังกฤษ ป.๔-๖  

15 นางสาวคุณิตา  คำแสง ครู คศ.๑ ศษ.บ.ศิลปศึกษา ป.๔-๖  

16 นายชิตณรงค์  พรมเวียง ครูผู้ช่วย ศษ.บ.การสอนภาษาไทย ป.๔-๖  

17 นายบุญสนอง  เมืองโสม คร ูคศ. ๓ ค.บ.สังคมศึกษา ม.๑-๓  

18 นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ คร ูคศ. ๓ ปร.ด. ม.๑-๓  

19 นางอรุณี  ศักดิ์พิสิษฐ์ ครู คศ. ๓ กศ.ม.หลักสูตรและการสอน ม.๑-๓  

20 นางพานทอง  ถวิลการ คร ูคศ. ๓ ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) ม.๑-๓  

21 นายนิธิโรจน์  ชุมมณเทียร ครู คศ. ๑ วท.บ.คณิตศาสตร์ ม.๑-๓  

22 นายนิรัน    ตุไตลา ลูกจ้างประจำ ม.๖   

23 นายสมพงษ์  โพธิ์ตาทอง นักการภารโรง ปวช.ช่างยนต ์   

24 นายวัชระพล  ศาลตัดสิน ลูกจ้างประจำ วท.บ.คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ   

25 นางสาวพรวลัย  เถาเมฆ ครอัูตราจ้าง ค.บ.สังคมศึกษา ป.๒  

26 นายสิทธิศักดิ์  วิเศษสัตย์ ธุรการโรงเรียน วท.บ.เทคโนโลยีคอมฯ   

 
 

ข้อมูลครูและบุคลากร 



 
๘ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลด้านนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ( วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ) 
      จำนวนนักเรียนทั้งหมด  449  คน    เพศชาย    จำนวน         คน   เพศหญิง  จำนวน        คน 

ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

จำนวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 15 9 24 1 
อนุบาล 2 10 11 21 1 
อนุบาล 3 15 15 30 1 
ประถมศึกษาปีที่ 1 24 19 43 2 
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 26 46 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 24 18 42 2 
ประถมศึกษาปีที่ 4 25 20 45 2 
ประถมศึกษาปีที่ 5 21 21 42 2 
ประถมศึกษาปีที่ 6 27 14 41 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 16 37 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 26 16 42 2 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 16 20 36 1 

รวม 243 206 449 20 
 
 
 
 
 

ข้อมูลนักเรียน 
 

4%

32%

56%

8%

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนบ้านหนิลาดวังตอ ปี ๒๕๖๕

ปริญญาเอก

ปริญญาโท

ปริญญาตรี

ต ่ากวา่ปริญญาตรี



 
๙ 

❖ จำนวนห้องและสถานที ่
ที ่ ประเภทห้อง จำนวน หมายเหตุ 
๑ ห้องเรียนปฐมวัย  ๓ ห้อง สอนรวมชั้นอนุบาล ๑-๓ 
๒ ห้องเรียนประถมศึกษา ๑๒ ห้อง  
๓ ห้องเรียนมัธยมศึกษา ๕ ห้อง  
๔ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน ๑ ห้อง  
๕ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง  
๖ ห้องพยาบาล ๑ ห้อง  
๗ ประชุม ๒ ห้อง  
๘ ห้องสมุด ๑ ห้อง  
๙ สนามเด็กเล่น ๓  
๑๐ สนามฟุตบอล ๑   
๑๑ โรงอาหาร ๑   
๑๒ ห้องน้ำครู ๘ ห้อง  
๑๓ ห้องน้ำนักเรียน ๓๓ ห้อง  

 
❖ การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที ่ แหล่งเรียนรู้ จำนวนนักเรียน (คน) ร้อยละ 
๑ ห้องสมุด ๓๔๐ ๙๓.๖๖ 
๒ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๒๓๕ ๖๔.๗๓ 
๓ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๓๕๐ ๙๖.๔๑ 
๔ สนามเด็กเล่น ๓๕๐ ๙๖.๔๑ 
๕ สนามฟุตบอล ๒๐๐ ๕๕.๐๙ 

 
จำนวนนักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับชั้น กิจกรรม จำนวนนักเรียน 
(คน) 

๑ ประถมศึกษาปีที่ ๑-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ทำบุญวันมาฆบูชา วัดบ้านหินลาดและ
บ้านวังตอ 

๓๕๐ 

๒ ประถมศึกษาปีที่ ๖-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ร่วมทำบุญผะเหวด วัดโพธิ์ศรี บ้านค้อ ๗๕ 
๓ ประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายพันธวาศิษฎ์ 

จังหวัดขอนแก่น 
๑๒๘ 

๔ ประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ ค่ายพันธวาศิษฎ์ 
จังหวัดขอนแก่น 

๑๒๖ 



 
๑๐ 

ที ่ ระดับชั้น กิจกรรม จำนวนนักเรียน 
(คน) 

๕ มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ณ อุทยานแห่งชาติ
น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 

๑๐๐ 

๖ ประถมศึกษาปีที่ ๖-มัธยมศึกษาปีที่ ๓ วงดุริยางค์ของโรงเรียนร่วมงานกีฬา
เทศบาล ตำบลบ้านค้อ จังหวัดขอนแก่น 

๕๐ 

๗ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้สวนทุ่ง
ทองตะวัน สวนผักไฮโดรโปนิกส์ และล่อง
แพ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

๒๖ 

 

 
❖ ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ละรายวิชาในระดับ 
๓ ขึ้นไปชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวน
นักเรียน 

รายวิชา 
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ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗ ๓๕ ๓๓ ๓๖ ๔๕ ๓๙ ๔๒ ๔๗ ๔๗ ๓๔ ๔๖ 

ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘ ๓๓ ๓๓ ๓๓ ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๓๘ ๒๔ ๓๘ 

ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓ ๓๕ ๓๖ ๓๕ ๔๓ ๓๖ ๔๓ ๔๓ ๔๓ ๒๒ ๔๓ 

ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๑ ๒๕ ๒๒ ๒๘ ๓๒ ๓๓ ๓๐ ๓๙ ๒๙ ๑๘ ๒๙ 

ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๔ ๓๒ ๒๗ ๒๒ ๒๙ ๓๗ ๔๔ ๓๙ ๔๔ ๒๔ ๔๒ 

ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๑ ๒๑ ๒๓ ๒๕ ๒๗ ๓๗ ๓๗ ๓๗ ๔๑ ๑๘ ๔๑ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๔ ๑๒ ๒๐ ๒๔ ๒๐ ๒๑ ๒๗ ๒๔ ๔๐ ๒๕ ๑๓ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙ ๒๐ ๒๒ ๒๘ ๑๘ ๑๙ ๓๖ ๒๗ ๓๘ ๙ ๓๘ 

มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๖ ๑๒ ๑๖ ๑๗ ๑๒ ๑๓ ๒๓ ๒๒ ๒๐ ๘ ๒๖ 

รวม ๓๖๓ ๒๒๕ ๒๓๒ ๒๔๘ ๒๖๔ ๒๗๓ ๓๒๐ ๓๑๖ ๓๔๐ ๑๘๒ ๓๑๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๖๑.๙๘ ๖๓.๙๑ ๖๘.๓๒ ๗๒.๗๓ ๗๕.๒๑ ๘๘.๑๕ ๘๗.๐๕ ๙๓.๖๖ ๕๐.๑๔ ๘๗.๐๕ 

 
 
 
 
 

ข้อมูลผลการจัดการศึกษา 



 
๑๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชา ในระดับ ๓ ขึ้น
ไป ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละรายวิชามีคะแนน
เฉลี่ยสูงขึ้น ตามลำดับ 
❖ ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 

 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗ ๔๔ ๙๓.๖๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘ ๓๘ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓ ๔๓ ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๑ ๓๗ ๙๐.๒๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๔ ๔๒ ๙๕.๔๕ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๑ ๓๖ ๘๗.๘๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๔ ๔๑ ๙๓.๑๘ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙ ๓๗ ๙๔.๘๗ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๖ ๒๐ ๗๖.๙๒ 

รวม ๓๖๓ ๓๓๘  
เฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ ๙๓.๑๑ 
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อาชีพ

ภาษา
องักฤษ

หนา้ท่ี
พลเมือง

ปี 2562 48.25 42.05 57.68 73.58 75.47 83.02 87.06 84.10 53.91

ปี 2563 60.43 41.18 57.22 60.96 71.12 87.43 92.51 89.84 43.85 87.43

ปี 2564 61.98 63.91 68.32 72.73 75.21 88.15 87.05 93.66 50.15 87.05

ร้อ
ยล

ะ

ร้อยละของนักเรียนทีม่ีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แต่ละรายวิชาในระดับ ๓ ขึน้ไป
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้น 
 
    ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
นักเรียนทุกระดับชั้น อยู่ในระดับ ดี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๒๗ 
❖ ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนของนักเรียน 

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ในระดับ ดี ขึ้นไป 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด 
จำนวนนักเรียนที่ได้ 

ระดับ ดี ขึ้นไป 
ร้อยละ 

ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗ ๓๔ ๗๒.๓๔ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘ ๓๖ ๙๔.๗๓ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓ ๓๙ ๙๐.๖๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๑ ๓๑ ๗๕.๖๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๔ ๓๗ ๘๔.๐๙ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๑ ๒๗ ๖๕.๘๕ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๔ ๓๕ ๗๙.๕๔ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙ ๒๘ ๗๑.๗๙ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๖ ๑๘ ๖๙.๒๓ 

รวม ๓๖๓ ๒๘๕  
ร้อยละ ๑๐๐ ๗๘.๕๑ 
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ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ปี 2562 100.00 97.72 97.50 100.00 95.74 91.11 87.09 86.09 77.14

ปี 2563 100 100 95.65 97.61 100 100 90.9 79.31 84.44

ปี 2564 93.61 100.00 100.00 90.24 95.45 87.80 93.18 94.87 76.92

ร้อ
ยล

ะ
ร้อยละคุณลักษณะอันพงึประสงคข์องนักเรียน

ทีไ่ด้ระดับ ด ีขึน้ไป

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ - มัธยมศึกษาปีที ่๓  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 
๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป ระดับชั้น 
          
    ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า การอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของ
นักเรียนที่ได้ในระดับ ดี ขึ้นไป 
❖ ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

ระดับชั้น 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน 
ร้อยละ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๔๗ ๔๗  ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๓๘ ๓๘  ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๔๓ ๔๓  ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๔๑ ๔๑  ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๔๔ ๔๔  ๑๐๐ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔๑ ๔๑  ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ๔๔ ๔๔  ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๓๙ ๓๙  ๑๐๐ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๒๖ ๒๖  ๑๐๐ 

รวม ๓๖๓ ๓๖๓   
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐  

 

0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00

100.00

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3

ปี 2562 77.78 77.78 72.73 76.92 76.92 76.47 77.42 77.78 74.29

ปี 2563 82.92 83.72 78.26 83.33 85.36 71.42 88.63 62.06 75.55

ปี 2564 72.34 94.73 90.69 75.60 84.09 65.85 79.54 71.79 69.23

ร้อ
ยล

ะ
ร้อยละการอ่าน เขียน คิดวิเคราะหข์องนักเรียน

ทีไ่ด้ระดับ ด ีขึน้ไป

ระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ - มัธยมศึกษาปีที ่๓  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 
๑๔ 

❖ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ  
ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประเมินประเมินสมรรถนะสำคัญ ในระดับ ดี ขึ้นไป ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) 

สมรรถนะสำคัญ 
จำนวน
นักเรียน 

ผลการประเมิน ระดับ ดี 
ขึ้นไป ร้อยละ 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. ความสามารถในการ

สื่อสาร 
๓๖๓ ๑๕๖ ๑๗๐ ๓๖ ๑ ๓๒๖ ๘๙.๘๐ 

2. ความสามารถในการคิด ๓๖๓ ๑๑๓ ๑๗๖ ๗๓ ๑ ๒๘๖ ๗๘.๗๘ 
3. ความสามารถในการ

แก้ปัญหา 
๓๖๓ ๑๒๔ ๑๗๘ ๖๐ ๑ ๓๐๒ ๘๓.๑๙ 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิต 

๓๖๓ ๑๗๖ ๑๕๖ ๓๐ ๑ ๓๓๒ ๙๑.๔๖ 

5. ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี 

๓๖๓ ๑๑๘ ๑๙๐ ๕๔ ๑ ๓๐๘ ๘๔.๘๔ 

รวม ๑,๘๑๕ ๖๘๗ ๘๗๐ ๒๕๓ ๕ ๑๕๕๔ ๔๒๘.๐๗ 
เฉลี่ย (คน) ๓๖๓ ๑๓๗.๔๐ ๑๗๔ ๕๐.๖๐ ๑ ๓๑๐.๘๐ ๘๕.๖๑ 

 
❖ ข้อมูลผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 

๑ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑ 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การเขียนคำ ๔๗ ๑๖ ๑๙ ๗ ๕ ๔๗ 

รวม ๔๗ ๑๖ ๑๙ ๗ ๕ ๔๗ 
เฉลี่ย (ร้อยละ) ๑๐๐ ๓๔.๐๔ ๔๐.๔๓ ๑๔.๘๙ ๑๐.๖๔ ๑๐๐ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๒ 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง ๓๘ ๒๘ ๒ ๔ ๔ ๓๘ 

การเขียนคำ ๓๘ ๒๔ ๖ ๔ ๔ ๓๘ 
การอ่านรู้เรื่อง ๓๘ ๒๐ ๑๐ ๔ ๔ ๓๘ 

การเขียนประโยค ๓๘ ๒๕ ๕ ๔ ๔ ๓๘ 
การเขียนเรื่อง ๓๘ ๒๕ ๕ ๔ ๔ ๓๘ 

รวม ๑๙๐ ๑๒๒ ๒๘ ๒๐ ๒๐ ๑๙๐ 
เฉลี่ย (คน) ๓๘ ๒๔.๔๐ ๕.๖๐ ๔.๐๐ ๔.๐๐ ๓๘ 

เฉลี่ย (ร้อยละ) ๑๐๐ ๖๔.๒๑ ๑๔.๗๓ ๑๐.๕๒ ๑๐.๕๒ ๑๐๐ 



 
๑๕ 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน 

ระดับคุณภาพ 
สรุป 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
การอ่านออกเสียง ๔๓ ๒๒ ๑๐ ๔ ๗ ๔๓ 

การเขียนคำ ๔๓ ๑๙ ๘ ๕ ๑๑ ๔๓ 
การอ่านรู้เรื่อง ๔๓ ๑๒ ๑๔ ๕ ๑๒ ๔๓ 
การเขียนเรื่อง ๔๓ ๑๙ ๗ ๖ ๑๑ ๔๓ 

รวม  ๑๗๒ ๗๒  ๓๙   ๒๐  ๔๑ ๑๗๒  
เฉลี่ย (คน) ๔๓ ๑๘ ๑๐ ๕ ๑๐ ๔๓ 

เฉลี่ย (ร้อยละ) 
 
 

๑๐๐ ๔๑.๘๖ ๒๒.๖๗ ๑๑.๖๓ ๒๓.๘๔ ๑๐๐ 

 
❖ ผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

 ๑) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ 
การอ่านออกเสียง ๖๕.๓๓ ๖๙.๐๑ ๖๙.๙๕ 

การอ่านรู้เรื่อง ๖๙.๐๓ ๗๖.๕๕ ๗๒.๗๙ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๖๗.๑๘ ๗๒.๗๙ ๗๑.๓๘ 

 

*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยด้านการอ่านออกเสียงและด้านการอ่านรู้เรื่อง ต่ำกว่า ระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ต่ำกว่า ระดับระดับเขตพ้ืนที่และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

556065707580

การอ่านออกเสียง การอ่านรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน 65.33 69.03 67.18

ระดบัเขตพืน้ท่ี 69.01 76.55 72.79

ระดบัประเทศ 69.95 72.79 71.38

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test: RT)

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ข้อมูลผลทดสอบระดับชาติ 



 
๑๖ 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียง (๖๕.๓๓) คะแนนต่ำกว่าระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา (๖๙.๐๑) อยู่ (-๓.๖๘) 
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๖๙.๙๕) อยู่ (-๔.๖๒) ด้านการอ่านรู้เรื่อง (๖๙.๐๓) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขต
พื้นที่การศึกษา (๗๖.๕๕) อยู่ (-๗.๕๒) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๗๒.๗๙) อยู่ (-๓.๗๖) รวมทั้งสองสมรรถนะ 
(๖๗.๑๘) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับเขตพื้นที ่การศึกษา (๗๒.๗๙) อยู่ (-๕.๖๑) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
(๗๑.๓๘) อยู่ (-๔.๒๐) ตามลำดับ 

๒) คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน 
(RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำแนกตามระดับคุณภาพ 

สมรรถนะ 
จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตามระดับคุณภาพ 

ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 

การอ่านออกเสียง ๑๓ ๓๙.๓๙ ๙ ๒๗.๒๗ ๑๑ ๓๓.๓๓ ๐ ๐.๐๐ 
การอ่านรู้เรื่อง ๑๔ ๔๒.๔๒ ๑๖ ๔๘.๔๘ ๒ ๖.๐๖ ๑ ๓.๐๓ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๑๒ ๓๖.๓๖ ๑๖ ๔๘.๔๘ ๕ ๑๕.๑๕ ๐ ๐.๐๐ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถ ด้านการอ่านของผู้เรียน  
   (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้านการอ่านออกเสียง อยู่ในระดับ ดีมาก  
   ร้อยละ ๓๙.๓๙ อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ ๒๗.๒๗ ด้านการอ่านรู้เรื่อง อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ 

๔๒.๔๒ อยู่ในระดับ ดี ร้อยละ ๔๘.๔๘ รวมทั้งสองสมรรถนะ อยู่ในระดับ ดีมาก ร้อยละ ๓๖.๓๖ อยู่ใน
ระดับ ดี ร้อยละ ๔๘.๔๘ 

๓) ผลเปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
และ ร้อยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

การอ่านออกเสียง ๘๑.๗๘ ๖๕.๓๓ -๑๖.๔๕ 
การอ่านรู้เรื่อง ๖๒.๕๗ ๖๙.๐๓ ๖.๔๖ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๗๒.๑๗ ๖๗.๑๘ -๔.๙๙ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยการอ่านออกเสียง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   คะแนนเฉลี่ยการอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00

100.00

การอ่านออกเสียง การอ่านรูเ้รื่อง รวม 2 สมรรถนะ

ปี 2562 70.93 61.17 66.05

ปี 2563 81.78 62.57 72.17

ปี 2564 65.33 69.03 67.18

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทยีบร้อยละผลการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

ของผู้เรียน (Reading Test: RT) 

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 



 
๑๗ 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปี 
๒๕๖๒-๒๕๖๔ พบว่า ด้านการอ่านออกเสียงปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๗๐.๙๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนน
เฉลี่ย (๘๑.๗๘) ผลต่าง (๑๐.๘๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๖๕.๓๓) ผลต่าง (-๑๖.๔๕)  ด้านการอ่านรู้เรื่องปี
การศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๖๑.๑๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๖๒.๕๗) ผลต่าง (๑.๔๐) ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๖๙.๐๓) ผลต่าง (๖.๔๖) ผลการประเมินทั้ง ๒ ด้านปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๖๖.๐๕) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๗๒.๑๗) ผลต่าง (๕.๖๗) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๖๗.๑๘) ผลต่าง (-
๔.๙๙) ตามลำดับ 
 
ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๓ 

  ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๓๑.๘๒ ๕๕.๔๘ ๕๖.๑๔ 

คณิตศาสตร์ ๒๔.๒๕ ๔๘.๗๓ ๔๙.๔๔ 
รวม ๒ สมรรถนะ ๒๘.๐๔ ๕๒.๑๑ ๕๒.๘๐ 

 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย และวิชาคณิตศาสตร์ ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 

   คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ พบว่า 
ด้านภาษาไทย (๓๑.๘๒) คะแนนต่ำกว่าระดับ สพฐ. (๕๕.๔๘) อยู่ (-๒๓.๖๖) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๕๖.๑๔) 
อยู่ (-๒๔.๓๒) ด้านคณิตศาสตร์ (๒๔.๒๕) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. (๔๘.๗๓ อยู่ (-๒๔.๔๘) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า
ระดับประเทศ (๔๙.๔๔) อยู่ (-๒๕.๑๙) รวมทั้งสองสมรรถนะ (๒๘.๐๔) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. (๕๒.๑๑) อยู่ (-
๒๔.๐๗) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๕๒.๘๐) อยู่ (-๒๔.๗๖) ตามลำดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน 31.82 24.25 28.04

ระดบั สพฐ. 55.48 48.73 52.11

ระดบัประเทศ 56.14 49.44 52.80

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔



 
๑๘ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
 ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๔๖.๐๔ ๓๑.๘๒ -๑๐.๐๐ 
คณิตศาสตร์ ๓๔.๒๕ ๒๔.๒๕ -๑๔.๒๒ 

รวม ๒ สมรรถนะ ๔๐.๑๕ ๒๘.๐๔ -๑๒.๑๑ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสองสมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  -
๒๕๖๔ พบว่า ด้านภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๔๑.๐๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๔๖.๐๔) 
ผลต่าง (๕.๐๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๑.๘๒) ผลต่าง (-๑๔.๒๒)  ด้านคณิตศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี
คะแนนเฉลี่ย (๓๔.๙๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๔.๒๕) ผลต่าง (-๐.๖๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย 
(๒๔.๒๕) ผลต่าง (-๑๐.๐๐) ผลการประเมินทั้งสองสมรรถนะปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๗.๙๕) ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี ่ย (๔๐.๑๕) ผลต่าง (๒.๒๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๘.๐๔) ผลต่าง (-๑๒.๑๑) 
ตามลำดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ รวม 2 สมรรถนะ

ปี 2562 41.00 34.91 37.95

ปี 2563 46.04 34.25 40.15

ปี 2564 31.82 24.25 28.04

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทยีบร้อยละผลการประเมินความสามารถพืน้ฐานของ

ผู้เรียนระดับชาต ิ(NT) ช้ันประถมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา 

๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 
๑๙ 

❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๘.๓๒ ๔๙.๕๔ ๕๐.๓๘ 

คณิตศาสตร์ ๒๗.๘๔ ๓๕.๘๕ ๓๖.๘๔ 
วิทยาศาสตร์ ๒๘.๐๗ ๓๓.๖๘ ๓๔.๓๑ 
ภาษาอังกฤษ ๓๐.๔๐ ๓๕.๔๖ ๓๙.๒๒ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๓.๖๖ ๓๘.๖๓ ๔๐.๑๙ 
 
   *หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่าด้านภาษาไทย (๔๘.๓๒) คะแนนต่ำกว่าระดับ สพฐ. (๔๙.๕๔) อยู่ (-๑.๒๒) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
(๕๐.๓๘) อยู่ (-๒.๐๖) ด้านคณิตศาสตร์ (๒๗.๘๔) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. (๓๕.๘๕) อยู่ (-๘.๐๑) คะแนนเฉลี่ยต่ำ
กว่าระดับประเทศ (๓๖.๘๔) อยู่ (-๙.๐๐) ด้านวิทยาศาสตร์ (๒๘.๐๗) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. (๓๓.๖๘) อยู่ (-
๕.๖๑) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๓๔.๓๑) อยู่ (-๖.๒๔) ด้านภาษาอังกฤษ (๓๐.๔๐) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ
สพฐ. (๓๕.๔๖) อยู่ (-๕.๐๖) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๓๙.๒๒) อยู่ (-๘.๘๒) รวมทั้งสี่ สมรรถนะ (๓๓.๖๖) 
คะแนนเฉลี ่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. (๓๘.๖๓) อยู ่ (-๔.๙๗) คะแนนเฉลี ่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๔๐.๑๙) อยู่ (-๖.๕๓) 
ตามลำดับ  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน 48.32 27.84 28.07 30.4 33.66

ระดบั สพฐ. 49.54 35.85 33.68 35.46 38.63

ระดบัประเทศ 50.38 36.84 34.31 39.22 40.19

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)

ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
๒๐ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ       (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๖๒.๓๙ ๔๘.๓๒ -๑๔.๐๗ 
คณิตศาสตร์ ๒๗.๐๗ ๒๗.๘๔ ๐.๗๗ 
วิทยาศาสตร์ ๓๙.๙๑ ๒๘.๐๗ -๑๑.๘๔ 
ภาษาอังกฤษ ๓๑.๕๕ ๓๐.๔๐ -๑.๑๕ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๔๐.๒๓ ๓๓.๖๖ -๖.๕๗ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓    
  คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสี่สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื ้นฐานของผู ้เร ียนระดับชาติ ( O-NET) ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๕๔.๓๗) ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๖๒.๓๙) ผลต่าง (๘.๐๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๔๘.๓๒) ผลต่าง (-
๑๔.๐๗)  ด้านคณิตศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๘.๘๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๗.๐๗) 
ผลต่าง (-๑.๗๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๗.๘๔) ผลต่าง (๐.๗๗) ด้านวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี
คะแนนเฉลี่ย (๓๓.๙๙) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๙.๙๑) ผลต่าง (๕.๙๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย 
(๒๘.๐๗) ผลต่าง (-๑๑.๘๔) ด้านภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๘.๒๐) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนน
เฉลี่ย (๓๑.๕๕) ผลต่าง (๓.๓๕) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๐.๔๐) ผลต่าง (-๑.๑๕) ผลการประเมินทั้งสี่
สมรรถนะปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๖.๓๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๔๐.๒๓) ผลต่าง (๓.๘๙) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๓.๖๖) ผลต่าง (-๖.๕๗) ตามลำดับ 
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ เฉลี่ยรวม

ปี 2562 54.37 28.80 33.99 28.20 36.34

ปี 2563 62.39 27.07 39.91 31.55 40.23

ปี 2564 48.32 27.84 28.07 30.40 33.66

ร้อ
ยล

ะ

เปรียบเทยีบร้อยละผลการประเมินความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ

(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 
๒๑ 

❖ ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 ๑) ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

ระดับโรงเรียน ระดับ สพฐ. ระดับประเทศ 
ภาษาไทย ๔๔.๓๐ ๕๒.๑๓ ๕๑.๑๙ 

คณิตศาสตร์ ๒๑.๓๘ ๒๔.๗๕ ๒๔.๔๗ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๙๘ ๓๑.๖๗ ๓๑.๔๕ 
ภาษาอังกฤษ ๒๔.๔๑ ๓๐.๗๙ ๓๑.๑๑ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๐.๐๑ ๓๔.๘๓ ๓๔.๕๕ 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยทุกวิชา ต่ำกว่า ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 จากกราฟเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบว่าด้านภาษาไทย (๔๔.๓๐) คะแนนต่ำกว่าระดับ สพฐ. (๕๒.๑๓) อยู่ (-๗.๘๓) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ 
(๕๑.๑๙) อยู่ (-๖.๘๙) ด้านคณิตศาสตร์ (๒๑.๓๘) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. (๒๔.๗๕) อยู่ (-๓.๓๗) คะแนนเฉลี่ยต่ำ
กว่าระดับประเทศ (๒๔.๔๗) อยู่ (-๓.๐๙) ด้านวิทยาศาสตร์ (๒๙.๙๘) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. (๓๑.๖๗) อยู่ (-
๑.๖๙) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๓๑.๔๕) อยู่ (-๑.๔๗) ด้านภาษาอังกฤษ (๒๔.๔๑) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับ
สพฐ. (๓๐.๗๙) อยู่ (-๖.๓๘) คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๓๑.๑๑) อยู่ (-๖.๗๐) รวมทั้งสี่ สมรรถนะ (๓๐.๐๑) 
คะแนนเฉลี ่ยต่ำกว่าระดับสพฐ. (๓๔.๘๓) อยู ่ (-๔.๘๒) คะแนนเฉลี ่ยต่ำกว่าระดับประเทศ (๓๔.๕๕) อยู่ (-๔.๕๔) 
ตามลำดับ  
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ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาองักฤษ รวม 4
สมรรถนะ

ระดบัโรงเรียน 44.30 21.38 29.98 24.41 30.01

ระดบั สพฐ. 52.13 24.75 31.67 30.79 34.83

ระดบัประเทศ 51.19 24.47 31.45 31.11 34.55

ผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (O-NET)
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



 
๒๒ 

๒) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ       (O-NET) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ 

สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ร้อยละของผลต่าง 
ระหว่างปีการศึกษา 

ภาษาไทย ๕๙.๙๒ ๔๔.๓๐ -๑๕.๖๒ 
คณิตศาสตร์ ๒๔.๓๘ ๒๑.๓๘ -๓.๐๐ 
วิทยาศาสตร์ ๒๙.๑๒ ๒๙.๙๘ ๐.๘๖ 
ภาษาอังกฤษ ๒๘.๐๕ ๒๔.๔๑ -๓.๖๔ 

รวม ๔ สมรรถนะ ๓๕.๓๗ ๓๐.๐๒ -๕.๓๕ 
 
*หมายเหตุ :  คะแนนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  สูงกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓    
  คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสี่สมรรถนะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ต่ำกว่า ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากกราฟเปรียบเทียบร้อยละผลการประเมินความสามารถพื ้นฐานของผู ้เร ียนระดับชาติ (O-NET) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่า ด้านภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๔๙.๐๙) ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๕๙.๙๒) ผลต่าง (๑๐.๘๓) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๔๔.๓๐) ผลต่าง (-
๑๕.๖๒)  ด้านคณิตศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๓.๘๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๔.๓๘) 
ผลต่าง (๐.๕๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๑.๓๘) ผลต่าง (-๓.๐๐) ด้านวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มี
คะแนนเฉลี่ย (๓๐.๑๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๙.๑๒) ผลต่าง (-๑.๐๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย 
(๒๙.๙๘) ผลต่าง (๐.๘๖) ด้านภาษาอังกฤษปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๕.๖๔) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนน
เฉลี่ย (๒๘.๐๕) ผลต่าง (๒.๔๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๒๔.๔๑) ผลต่าง (-๓.๖๔) ผลการประเมินทั้งสี่
สมรรถนะปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๒.๑๘) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๕.๓๗) ผลต่าง (๓.๑๙) ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ มีคะแนนเฉลี่ย (๓๐.๐๒) ผลต่าง (-๕.๓๕) ตามลำดับ 
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เปรียบเทยีบร้อยละผลการประเมินความสามารถพืน้ฐานของผู้เรียนระดับชาต ิ

(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  



 
๒๓ 

 
❖ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ที ่ ระดับการศึกษา 
จำนวนนักเรียน 

(คน) 
จำนวนผู้สำเร็จ
การศึกษา (คน) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

หมายเหตุ 

๑ ประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๖) ๔๑ ๔๑ ๑๐๐  
๒ มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาปีที่ ๓) ๒๖ ๒๖ ๑๐๐  

 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

ตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
 

ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

  มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของเด็ก 
             ๑) ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม    

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
         จุดเด่น    

๑) เด็กมีน้ำหนัก-ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๒) เด็กมมีีสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยที่ดี 
๓) เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี  
๔) เด็กสามารถใช้มือ-ตาประสานสัมพันธ์กัน ในการตัดกระดาษขาด เขียนรูปวงกลม ร้อยวัสดุที่มีรูขนาด

ต่างๆได้ 
๕) เด็กสามารถ อ่านเขียนภาพและสัญญลักษณ์ คำ เขียนชื่อตนเองได้ 

  ๖) เด็กสามารถ ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน 
  ๗) เด็กมีความเมตตา กรุณา  มีน้ำใจ ช่วยเหลือและแบ่งปัน 

๘) เด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน รวมทั้ง เล่นและปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยต่อตนเอง และ
ต่อผู้อื่น 
  จุดที่ควรพัฒนา   

๑) ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ส่งเสริมให้เด ็กมี
ความสามารถในการคิดรวบยอด คิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์ 

๒) ส่งเสริมให้เด็กรู้จักปฏิบัติตนเรื่องความปลอดภัย 
๓) ส่งเสริมให้เด็กมีความกล้าพูดกล้าแสดงออก 
๔) ส่งเสริมให้เด็กใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 
 

    ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา 
 



 
๒๔ 

 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ 
  -กิจกรรมส่งเสริมด้านร่างกาย ได้แก่ การเล่นกีฬา การเคลื่อนไหวและจังหวะ 
  -กิจกรรมส่งเสริมด้านอารมณ์-จิตใจ  ได้แก่การร้องเพลง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่า
นิทาน การแสดงบนเวทีในกิจกรรมวันสำคัญเช่นวันแม่ วันเด็ก เป็นต้น 
  -กิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม ได้แก่  กิจกรรม ๕ ส. รักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมออมทรัพย์   เล่น
บทบาทสมมุติ เป็นต้น 
  -กิจกรรมส่งเสริมด้านสติปัญญา ได้แก่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้  การใช้ห้องสมุด  นักวิทยาศาสตร์น้อย  
โครงงานอนุบาลสร้างสรรค์  เป็นต้น  
 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ    

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
       จุดเด่น  

๑) ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
๒) การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
๓) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร 
๔) การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ 

  ๕) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
 จุดที่ควรพัฒนา   

๑) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๒) การเผยแพร่ผลงาน, เป็นแบบอย่างท่ีดี 

 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
 ๑)โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  

-ประชุมประจำเดือน 
-ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน 

  -ประชุม, อบรม, สัมมา, ศึกษาดูงาน     
 ๒)โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนการปรับปรุงภูมิทัศน์      
   -โรงเรียนปลอดขยะ 

-รักษาความปลอดภัย       
-ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

มาตรฐานที่ ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
                  ระดับคุณภาพ :  ดีเลิศ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
      จุดเดน่     
     ๑)  การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     ๒)  การจัดครูเข้าสอนตรงตามเอกและความถนัด 
     ๓)  มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
     ๔)  การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      จุดที่ควรพัฒนา   

๑) การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย           
๒) การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดประสบการณ์ 

      แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงข้ึน 
๑)โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสอนตามแนวมอนเตสซอรี่ 

  -กิจกรรมส่งเสริมด้านร่างกาย ได้แก่ การเล่นกีฬา การเคลื่องไหวและจังหวะ 
  -กิจกรรมส่งเสริมด้านอารมณ์-จิตใจ  ได้แก่การร้องเพลง กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ การเล่า
นิทาน เป็นต้น 
  -กิจกรรมส่งเสริมด้านสังคม ได้แก่  กิจกรรม ๕ ส. รักษ์สิ่งแวดล้อม  กิจกรรมออมทรัพย์   เล่น
บทบาทสมมุติ เป็นต้น 
  -กิจกรรมส่งเสริมด้านสติปัญญา ได้แก่ ศึกษาแหล่งเรียนรู้  การใช้ห้องสมุด  นักวิทยาศาสตร์น้อย  
โครงงานอนุบาลสร้างสรรค์  เป็นต้น  
 ๒)โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  -กิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ 
  -การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 ๓)โครงการพัฒนาระบบเรียนรู้ 

- นิเทศภายใน                   
-พัฒนา จัดหาและใช้สื่อ, เทคโนโลยี      

  -พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพของผู้เรียน 

         ระดับคุณภาพ :  ดีเลศิ 

แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร สถานศึกษา ตาม
เป้าหมาย 
๒) ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมและประเพณี ไทย รวมทั้งภูมิ
ปัญญาไทย 
 ๓) ผู้เรียนมีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และ สังคม 
และแสดงออกอย่างเหมาะสม ในแต่ละช่วงวัยสามารถอยู่ร่วม  กับคน
อ่ืนอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อ่ืน ไม่มีความ ขัดแย้งกับผู้อ่ืน 
 ๔) ผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่าง บุคคลใน
ด้าน เพศ วัย เชื้อชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี 
 ๕) ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพ้ืนฐานในการจัดการ เจตคติท่ีดี พร้อมที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
 ๖) ผู้เรียนมีความสามารถในใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การ
ทำงาน อย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม 

๗) ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ กติกา 
มีค่านิยมและจิตสำนึก ตามที่สถานศึกษากำหนดโดย  
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 
 

๑) ส่งเสริมจำนวนผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดจำแนก 
แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง 
พิจารณาอย่างรอบคอบ  
๒) ส่งเสริมจำนวนผู้เรียนมีทักษะใน
การอ่าน การเขียน การสื่อสาร และ
การคิดคำนวณตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษา กำหนด ในแต่ละ
ระดับชั้น  มีจำนวนมากขึ้น 
๓) การสร้างนวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

 
โครงการ กิจกรรม 

โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทุกกลุ่มสาระ 

-พัฒนาการอ่าน การเขียน    -ท่องอาขยานก่อนเลิกเรียน 
-ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน      -การจัดการเรียนรู้คำพ้ืนฐานตามทฤษฎีสี 
-ท่องสูตรคูณก่อนเลิกเรียน   -คิดเลขเร็ว                       
-ภาษาอังกฤษวันละคำ 

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ -ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน       -กีฬาภายใน 
-การป้องกันสารเสพติด        -การให้บริการน้ำดื่มเพ่ือสุขภาพ 
-การให้บริการอาหารกลางวัน -การให้บริการอาหารเสริม(นม) 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 

-โครงงานคุณธรรม           - ค่ายคุณธรรม           -กิจกรรม ๕ ส 
-วันสำคัญทางศาสนา         -วันสำคัญต่าง ๆ    
-วันครบรอบก่อตั้งโรงเรียน  - เดินทางไกลลูกเสือ/เนตรนารี 



 
๒๗ 

โครงการ กิจกรรม 
โครงการส่งเสริมกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

-ส่งเสริมการใช้ ICT   -          -เสียงตามสาย 
-จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน    -จัดการเรียนรู้แบบ STEM 
-จัดการเรียนรู้แบบ BBL        -ฝึกทักษะอาชีพ 
-สหกรณ์โรงเรียน                 -เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
-ส่งเสริมความสามารถพิเศษ 

มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

           ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 

        แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

๑) การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน 
๒) เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหาร    
๓) การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ์ 
๔) สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
๕) การให้ความร่วมมือและสนับสนุนของชุมชน 

๑) การนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ 
๒) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
  
  

   
  โครงการ กิจกรรม 

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการและการจัดการที่เป็นเลิศ                        

-พัฒนาระบบบริหารจัดการ        -ระบบประกันคุณภาพภายใน 
-ประชาสัมพันธ์โรงเรียน            -พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
-ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

โครงการพัฒนาบุคลากร   
 
 

-เสริมสร้างพลังอำนาจ                 -ประชุมประจำเดือน 
-ประชุม, อบรม, สัมมา, ศึกษาดูงาน   -สร้างชุมชนการเรียนรู้  
-ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงาน 

โครงการพัฒนาและใช้แหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียน 

-การปรับปรุงภูมิทัศน์                   -โรงเรียนปลอดขยะ 
-รักษาความปลอดภัย                   -ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ 
-ปรับปรุงสนามเด็กเล่น                 -ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน 

โครงการโรงเรียนประชารัฐ -การนำ ICT มาใช้ในการบริหารจัดการ   
- กิจกรรมทำมา ค้าขาย 

โครงการโรง เร ียนค ุณภาพระดับ
ประถมศึกษา 

-พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา      - พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น 
-ค่ายวิชาการ                        - ทัศนศึกษา 
-ปัจฉิมนิเทศ                         - เปิดประตูสู่สถานศึกษา 
-พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ใช้ ICT ในการบริหารจัดการ 

 
 
 



 
๒๘ 

มาตรฐานที่ ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

         ระดับคุณภาพ : ดีเลิศ 

      แผนการพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
๑) การจัดทำแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๒) การจัดครูเข้าสอนตรงตามเอกและความถนัด 
๓) ครูจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับ

การเรียนรู้ 
๔) การนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 
๕) การบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 

๑) การใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ 
๒) การใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
   พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
๓) การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   ในการจัดการเรียนรู้ 
๔) การคัดกรอง วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
    เพ่ือนำไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
๕) การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ 
   ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย 

 
โครงการ กิจกรรม 

โครงการปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน ์และ
บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ 

-จัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-จัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Active Learning 
-สหกรณ์โรงเรียน  

โครงการพัฒนาระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

-ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน         -ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-เยี่ยมบ้านนักเรียน               -ทุนการศึกษา 
-แนะแนวการศึกษา              -พัฒนาคุณภาพเด็กพิเศษ(LD)  

โครงการโรงเรียนคุณภาพ -นิเทศภายใน                      -พัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วย PLC         
-พัฒนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ - ห้องคอมพิวเตอร์                          
พัฒนา จัดหาและใช้สื่อ, เทคโนโลยี    -ห้องเรียนน่าอยู่น่าเรียน 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๙ 

ส่วนที่ 2 
การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา 

จากข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สำนักงานรับรองและ
ประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ  จึงได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปี
การศึกษา 2563   ดังนี้ 
1.   การวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 
     1.1  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
            1.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนที่เหมาะสม เช่น ห้องสมุด  
ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ศูนย์วิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเรียนรู้ผ่านระบบ 
ออนไลน์ DLIT  ทุกกลุ่มสาระ 
            2.  ผู้บริหารจบการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้นำ 
มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา  ประสานความร่วมมือกับคณะ
ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตลอดจนชุมชน ได้รับงบประมาณจัดสรรจากทางราชการ  
            3.  คณะครูมีความรู้ความสามารถ  ทักษะ ความถนัดและประสบการณ์ในการทำงาน มีความเสียสละ และ
อุทิศในการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ 
            4.  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม มีสัมมาคารวะ  มีร่างกายสมบูรณ์  ร่าเริง กล้าแสดงออก คณะครูดูแล 
ร่วมมือกับผู้ปกครองแก้ไขปัญหาในด้านการเรียนของผู้เรียนและให้ความช่วยเหลือ  คำแนะนำ 
           5.  มีวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ ทั้งที่เป็นการให้บริการกับผู้เรียนและครูผู้สอน 
จุดควรพัฒนา 

1.  ด้านผลการจัดการศึกษา 
      1.1 การพัฒนาความสามารถในการคิดคำนวณคิดวิเคราะห์ ให้กับผู้เรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

           1.2  การพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
           1.3  การพัฒนาค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติของผู้เรียนทุกระดับชั้นให้สูงขึ้นหรือคุณภาพเป็นไปตาม 
เป้าหมายอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ 
     2.   ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 2.1  ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนมากข้ึน 
          2.2 ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา  

 3.   ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
      3.1. พัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถใน การจัดการเรียนการสอนด้วย   กระบวนการ    

Professional Learning Community ( PLC ) และเปิดโอกาสให้บุคลากรครู ทุกคนมีส่วนร่วม 
  3.2  ควรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่                          

3.3  ครูผู้สอนสามารถนำมาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
3.4  ส่งเสริมนำภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ มากขึ้น 
 

 



 
๓๐ 

     4.   ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโอกาส 
           4.1 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานจากทางราชการและชุมชนให้
การสนับสนุนด้านต่างๆ การให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอ 
           4.2 ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนให้ความร่วมมือในการดูแลและช่วยเหลือสอดส่องดูแลความประพฤติ
ของนักเรียนในด้านต่างๆเป็นไปด้วยดี 
           4.3 ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ให้โรงเรียนนำนักเรียนได้แสวงหาความรู้ที่เหมาะสมอย่างหลากหลาย 
           4.4  สถานบันทางศาสนาให้ความสนใจและช่วยเหลือสนับสนุนในการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก้นักเรียน
เป็นอย่างดี 
           4.5 ด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นวิธีสังคมท่ีอยู่แบบเรียบง่าย มีการสืบสานวัฒนธรรมไทย 
           อุปสรรค 
               1.  การคมนาคมของนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการบางหมู่บ้านมีระยะทางห่างไกล เสี่ยงต่อการเกิด 
อันตราย 
               2.   สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวไม่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
               3.   สภาพสังคมในครอบครัว  มีครอบครัวที่เกิดจากการหย่าร้าง ปู่ย่า  ตายายจะเป็นผู้เลี้ยงดูลูกหลาน 
พ่อแม่ของเด็กนักเรียนไปทำงานรับจ้างในตัวเมือง ทำให้เด็กส่วนใหญ่ขาดความอบอุ่น ขาดการเลี้ยงดูที่ดี 

 

ดังนั้น หากมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อประเมินความก้าวหน้า หรือมีการประเมินเพ่ือ
รับรองมาตรฐานโดยองค์กรภายนอก สถานศึกษาก็สามารถเตรียมตัวให้พร้อมในการประเมินนั้น ๆ ได้ด้วยเหตุผล
ความจำเป็นข้างต้น โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ จึงพัฒนาสถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา 
จำนวน 4 ด้าน 3 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ ขั้นพ้ืนฐาน 3 มาตรฐาน 13 ตัวบ่งชี้ กำหนดเป็นกลยุทธ์ในการจัดทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้  

1.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (3Rs8Cs)  
2.  ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ จัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning, 

stem, Montessori 
          3.  สร้างความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมสนบัสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
         4.  พัฒนาสภาพแวดลอ้ม อาคาร สถานที่ มีความปลอดภัย 
การประกันความเชื่อมั่นชุมชน: นวัตกรรมการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ 

 1)  พัฒนาหลักสูตรโดยกระบวนการจัดการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
         2)  พัฒนาครู บุคลากรสู่ Smart Teacher ในภาวะปกติ โดยกระบวนการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) 
         3)  พัฒนาผู้เรียนสู่การมีทักษะศตวรรษที่ 21 โดยหลักสูตรและชั้นเรียนแบบ Smart Classroom 
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 5. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพปีการศึกษา 2565 
      5.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป
้าห

มา
ย 

  
ปี 

25
65

 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก   1. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพเด็กปฐมวัยโดยใช้
กระบวนการสอนตามแนวคิด
มอนเตสซอรี่ 

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้  

93 - กิจกรรม ส่งเสริมด้านร่างกาย 
- เล่นกีฬา, การเคลื่อนไหว 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทาง 
     อารมณ์ได ้ 

93 - กิจกรรม ส่งเสริมด้านอารมณ์
จิตใจ (การร้องเพลง,การเต้นตาม
จังหวะ, การเล่านิทานฯลฯ 

1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดี 
     ของสังคม  

93 -กิจกรรม 5  ส., รักษ์สิ่งแวดล้อม 
-ออมทรัพย์, หนูน้อยจิตอาสา 

1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
     และแสวงหาความรู้ได้ 

91 -ฝึกสมองด้วยเกม 
-ใบงานสร้างสรรค์ 
-นักวิทยาศาสตร์น้อย 
-โครงงานอนุบาลสร้างสรรค์ 
-โครงงานขยะรีไซเคิล 
 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  2.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการจัดการปฐมวัย
กิจกรรม 
- จัดทำแผนปฏิบัติการ 
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาด้านสารสนเทศ 
- จัดทำ SAR 
- ประชุมผู้ปกครอง 
- พัฒนาสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ   
 
 
 
 

2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น   

5 

2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  5 
2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  5 
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  
     และเพียงพอ 

5 

2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ์  

5 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม  
 

5 



 
๓๓ 

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   3.โครงการการจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
- การจัดทำแผนจัดประสบการณ์
เด็กปฐมวัย 
- การจัดทำสื่อมอนเตสเซอรี่ 
- การวิจัยในชั้นเรียน 
- การนิเทศ ติดตาม 

3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง 
     สมดุลเต็มศักยภาพ  

5 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่าง 
     มีความสุข  

5 

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ 
     เหมาะสมกับวัย  

5 

3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมิน 
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  
 
 

5 

 
5.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
เป

้าห
มา

ย 
  

ปี 
25

65
 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน  1.โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   - กิจกรรม 
- กิจกรรมแข่งขันวิชาการ 
- การแข่งขันทักษะ ภาษาไทย 
- ห้องสมุดรักการอ่าน 
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์/อังกฤษ 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-Net 
  ,NT,RT 
- ตลาดนัดอาชีพ 
- กิจกรรมแนะแนว 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
  ที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็น
เลิศ (ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 
- ห้องเรียนคุณภาพ  
 
 
 
 
 

1) มีความสามารถในการอ่านการเขียน การสื่อสาร และการคิด
คำนวณ 
 

ร้อยละ  
75 

2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
 

ร้อยละ 
80 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

ร้อยละ 
80 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ร้อยละ 
80 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ร้อยละ 
70 

6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

ร้อยละ 
90 



 
๓๔ 

1.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน   2.โครงการวันสำคัญเพ่ืออนุรักษ์ 
 สืบสานวัฒนธรรมและ     
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

 กิจกรรม 
- กิจกรรมวันไหว้ครู 
- กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
- วันสุนทรภู ่
- วันภาษาไทย 
- วันแม ่
- วันพ่อ 
- วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
- วันมหาธีรราชเจ้า 
- วันขึ้นปีใหม่ 
- วันเด็กแห่งชาติ 

  - การแข่งขันกีฬา 
  - สภานักเรียน  

1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษากำหนด 
  

ร้อยละ 
90 

2) มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

ร้อยละ 
90 

3) ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  

ร้อยละ 
90 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  3.โครงการขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
สถานศึกษา 
- กิจกรรม 
- การนิเทศภายในสถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและ 
   หลักสูตรท้องถิ่น 
- ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- เว็ปไซต์สถานศึกษา 
- โรงเรียนคุณภาพ 5 ดาว 
-กิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ 
-กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
-กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออก  
  เขียนได้ คิดเลขเป็น 
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
- โรงเรียนประชารัฐ 
- โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
- การบริหารชุมชนและเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

2.1. โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน  ดีเลิศ 
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตาม
ระบบ  PDCA 

ดีเลิศ 

2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตาม
หลักสูตร 
     สถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ 

2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มี
ความ 
     เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  

ดีเลิศ 

2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อม
ทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ 

2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ 



 
๓๕ 

4. โครงการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานที่ ,แหล่ง
เรียนรู้ มีความปลอดภัย 
กิจกรรม 
- ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 
  ประกอบ และบริเวณโรงเรียน 
- สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา 
- ห้องเรียน ห้องสมุด และ  
  ห้องปฏิบัติการต่างๆ 
- ระบบสาธารณูปโภค 
- ความปลอดภัยด้านโภชนาการ 
- กิจกรรมzero waste school  

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ 

 5.โครงการพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรม 
 - อบรมการสอนออนไลน์ 
 - การผลิตสื่อ นวัตกรรม 
 - การสร้างขวัญและกำลังใจ 
 - กิจกรรม PLC 
 - การวิจัย 
 - ทัศนศึกษาดูงาน 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือสร้าง
จิตสำนึกสาธารณะ 
 - อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 - ประชุมเสวนาถอดบทเรียนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
การดำเนินงานของโรงเรียน 
 - ประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 
 - การจัดทำมาตรการการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
- ประเมิน ITA 

3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

ร้อยละ 
95 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

ร้อยละ 
95 

3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  ร้อยละ 
95 

3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

ร้อยละ 
95 

3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 
95 

 



 
๓๖ 

ส่วนที่  3 
งบประมาณของสถานศึกษา 

แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 
1.  แหล่งงบประมาณ  
      แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 
ที่มาของงบประมาณ :คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565   
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   
  -  ระดับก่อนประถม (1,700 X 74 (จำนวน นร.) 125,800  
  -  ระดับประถม (1,900 X 260 (จำนวน นร.) 494,000  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,500 X 116 (จำนวน นร.) 406,000  
 (หาก ร.ร.ใด มีนร. ต่ำกว่า 120 คนจัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี -  
 และร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ำกว่า 300 คนจัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1000/ปี) -  
 รวม 1,025,800  
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถม (430 X 74 (จำนวนนร.) 31,820  
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 260 (จำนวน นร.) 124,800  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (880 X 116 (จำนวน นร.) 102,080  
 รวม 258,700  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)เงินรายได้สถานศึกษา -  
 รวมงบประมาณ 1,284,500  
 การจัดสรรงบประมาณ:   
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ไฟฟ้า 126,000  
 - ค่าน้ำ 15,000  
 - อินเตอร์เน็ต 5,000  
 - ค่าจ้างครู 140,000  
 - ค่าน้ำมันใช้ในราชการ 5,000  
 - ค่าวัสดุและซ่อมแซม 40,000  
 รวม 331,000  

 
2. ส่วนที่เหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. /สพป. 
, สมศ. /ความต้องการของ ร.ร. 

953,500 
 

 รวม 1,284,500  
 
 



 
๓๗ 

การวิเคราะห์แผนปฏิบัติการ กับ นโยบาย สพป.ขก.1  / มาตรฐานการศึกษา 
โครงการ/กิจกรรม  และงบประมาณ ประจำปีการศึกษา  2565  โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ที ่ งาน/โครงการ งบประมาณ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้าน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
เงินอุดหนุน เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
1,2,3 นายเกรียงศักดิ์ 

ป้องสุพรรณ 
 กิจกรรม 

- กิจกรรมแข่งขันวิชาการ 
- ห้องสมุดรักการอ่าน 
- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน 
- การพัฒนาอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์/ 
วิทยาศาสตร์/อังกฤษ 
- กิจกรรมเตรียมความพร้อม O-Net 
  , NT, RT 
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่
มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ 
(ศิลปะ ดนตรี กีฬาและวิชาการ) 
- ส่งเสริมและพัฒนาเด็กบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 
- กิจกรรมพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ 
คิดเลขเป็น 
- ห้องเรียนคุณภาพ 
- กิจกรรมมอสเตสเซอรี 
- พัฒนาการด้านสติปัญญา 

 
8,000 
15,000 
30,000 
5,000 

 
10,000 

 
10,000 

 
 

3,000 
 

6,000 
 

85,000 
40,000 
 5,000 

 
- 
- 

20,000 
- 
 

10,000 
 

10,000 
 
 
- 
 
- 
 
- 

10,000 
21,820 

 
1,2,3 

 
นายเกรียงศักดิ์ 
น.ส.สภุาพร 
นายเกรียงศักดิ์ 
นางอรุณี 
 
นายเกรียงศักดิ์ 
 
รองฯณัฐพล 
 
 
น.ส.สภุาพร 
 
นางเสาวนีย์ 
 
คณะครูทุกคน 
นางกาญจนา 
น.ส.วชัรพรรณ  

 รวม 217,000 71,820   
 รวมทั้งหมด 288,820    บาท 
2 โครงการวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์ 

สืบสานวัฒนธรรมและ     
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 

เงินอุดหนุน เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

มาตรฐาน 
1,2,3 

ผู้รับผิดชอบ 
นายนิธิโรจน ์
ชุมมณเฑียร 

    กิจกรรม 
กิจกรรมวันไหว้ครู 
-กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
-วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด 
-วันภาษาไทย 
-วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
-วันแม ่
-วันพ่อ 

 
3,000 
1,000 
2,000 
2,000 
1,000 
5,000 
3,000 

 
- 

5000 
- 
- 

5,000 
- 
- 

  
นายนิธิโรจน ์
นายวรเทพ 
นายชิตณรงค์ 
นายวรเทพ 
นางรัตนาภรณ์ 
นางอรุณี 
นางจันทร์มะณี 



 
๓๘ 

-วันมหาธีรราชเจ้า 
-วันขึ้นปีใหม่ 
-วันเด็กแห่งชาติ 

  -การแข่งขันกีฬา 
- สภานักเรียน  
-โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 
- ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
- ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
- ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 

รวม 

1,000 
2,000 
5,000 

- 
1,000 
25,000 

 
3,000 
3,000 
3,000 
60,000 

5,000 
- 
- 

40,000 
- 
- 
 
- 
- 
- 

55,000 

นางรัตนาภรณ์ 
นางเสาวนีย์ 
นายภัทรนันท์ 
น.ส.ภัทรชนก 
นายนิธิโรจน ์
นายภัทรนันท์/น.ส.
เดือนฉาย 
นางกาญจนาและ
คณะ 
นางกาญจนาและ
คณะ 

 รวม 115,000 

3.  โครงการขับเคลื่อนนโยบาย 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สู่สถานศึกษา 

เงินอุดหนุน 
เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
มาตรฐาน

1,2,3 
ผู้รับผิดชอบ 

นายณัฐพล  นาคดี 

 กิจกรรม 
- การนิเทศภายในสถานศึกษา 
- จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
- แผนปฏิบัติการประจำปี 
- จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและ 
  หลักสูตรท้องถิ่น 
- ประชุมกรรมการสถานศึกษา 
- เว็ปไซต์สถานศึกษา 
- กิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ 
- กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย 
- กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ 
- กิจกรรมโรงเรียนประชารัฐ 
- โรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
- นักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
- อบรมค่ายคุณธรรม 
- การบริหารชุมชนและเครือข่ายการ  
  พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
1000 
1000 
1000 
1000 

 
3,000 
3,500 
25,000 
1,000 
1,000 
1,000 
46,080 

- 
- 

4,000 

 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

100,000 
31,880 

- 
 

  
รองฯณัฐพล 
นางจุฑามาศ 
นางรัตนาภรณ์ 
นายเกรียงศักดิ์ 
 
นางรัตนาภรณ์ 
นายเกรียงศักดิ์ 
รองฯณัฐพล 
นายนิธิโรจน ์
นายบุญสนอง 
นางอรุณี 
นายเกรียงศักดิ์ 
นางอรุณี,นางจันทร์
มะณี/นางเสาวนีย์ 
รองฯณัฐพล 
และน.ส.คุณิตา 

                                      รวม 88,580 131,880   
 

รวมงบประมาณ 
 

220,460    บาท 
 



 
๓๙ 

4.  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม 
อาคาร สถานที่ ,แหล่งเรียนรู้ มีความ
ปลอดภัย 

เงินอุดหนุน เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

มาตรฐาน 
1,2,3 

ผู้รับผิดชอบ 
นางพานทอง 
    ถวิลการ 

 กิจกรรม 
-  กิจกรรม 5 ส 
- ซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน
อาคาร  ประกอบ  
- จัดหาคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน 
- สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา 
- กิจกรรมzero waste school 

 
5,000 

104,220 
 

100,000 
20,000 
5,000 

 

 
- 
- 
 
- 
- 
- 

 

 
นายนิธิโรจน ์
รองฯณัฐพล 
 
รองฯณัฐพล 
รองฯณัฐพล 
นางพานทอง/น.ส.
คุณิตา/นายวรเทพ 

 รวมงบประมาณ 234,220 -   
5 โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา 
เงินอุดหนุน เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
      2,3 

ผู้รับผิดชอบ 
น.ส.สภุาพร จันทะเฆ่ 

  กิจกรรม 
 - อบรมการสอนออนไลน์ 
 - กิจกรรม PLC (การผลิตสื่อ 
นวัตกรรม) 
 - การสร้างขวัญและกำลังใจ 
 - การวิจัย 
 - ทัศนศึกษาดูงาน 
 - อบรมผู้กำกับลูกเสือ 
 - ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือสร้าง
จิตสำนึกสาธารณะ 
 - อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 - ประชุมเสวนาถอดบทเรียนการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ใน
การดำเนินงานของโรงเรียน 
 - ประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนว
ทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสฯ 
 - การจัดทำมาตรการการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 
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4,000 

 
4,000 
3,000 
69,500 
10,000 
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1,000 
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- 
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- 
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นายเกรียงศักดิ์ 
น.ส.สภุาพร 
 
รองฯณัฐพล 
นายเกรียงศักดิ์ 
น.ส.สภุาพร 
นางรัตนาภรณ์ 
น.ส.สภุาพร 
 
 
 
น.ส.สภุาพร 
 
 
น.ส.สภุาพร 
 
 
น.ส.สภุาพร/นาง
จุฑามาศ/นายชิต
ณรงค์ 
น.ส.สภุาพรและคณะ 
 



 
๔๐ 

 - ประเมิน ITA - - 
 

 

น.ส.สภุาพรและคณะ 

 รวมงบประมาณ 95,000   

         
รวมงบประมาณ  5  โครงการของ           =     953,500  บาท 

 
2. โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2565 
    2.1 สรุปงบหน้าโครงการ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก 

มฐ.
ที ่

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 
มฐ.
ที ่ รายหัว พัฒนา

ผู้เรียน รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

1.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้
กระบวนการสอนตามแนวคิดมอน
เตสซอรี ่  

55,000 10,000 
 

 1. โครงการยกระดับคณุภาพ
ผู้เรยีนด้านผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษา 

162,000 40,000 1 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนา
กระบวนการและการจัดการ
ปฐมวัย 

40,000 -  2.โครงการวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์ 
สืบสานวัฒนธรรมและ     
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย 

60,000 55,000 1,3 

3. โครงการการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นสำคญั 

30,800 21,820 
 

 3.โครงการขับเคลื่อนนโยบายการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่
สถานศึกษา 

78,580 131,880  

    4. โครงการพัฒนาสภาพ 
แวดล้อม อาคาร สถานท่ี 
แหล่งเรียนรู้ มีความปลอดภัย 

194,220 - 2 

    5.โครงการพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

74,200  3 

รวม 125,800 31,820  รวม 569,000 226,880  
รวมงบประมาณ 157,620 รวมงบประมาณ 795,880 

 
โครงการของปฐมวัย จำนวน  =     157,620    บาท การศึกษาขั้นพื้นฐาน       =     795,880     บาท  
                                                              รวมทั้งสิ้น                   =    953,500      บาท 
                                                             งบรายจ่ายประจำ          =     331,000     บาท 
                                                 รวมงบประท้ังสิ้น    จำนวน      =   1,284,500    บาท 
 
 
 
 
 



 
๔๑ 

   2.2. รายละเอียดโครงการ                  ระดับปฐมวัย 
       1.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  
 1)สนองนโยบายของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1    
 2) สนองนโยบายของ สพป. ขอนแก่นเขต1 กลยุทธ์ที่ 3    
 3) สนองนโยบายของ ร.ร. กลยุทธ์ ที่ 2 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที2่1(3Rs8Cs)    
 4) รองรับมาตรฐานการประกันภายในปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 
   หลักการและเหตุผล 
           หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  พัฒนาขึ ้นมาโดยอาศัยแนวคิด  การพัฒนาการเด็ก  เป็นการ
เปลี่ยนแปลง  ที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์ หลังจากเกิดขึ้นมาจะมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา จะมีความสัมพันธ์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้าน เด็กแต่ละคนจะเติบโต
และมีลักษณะพัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย  ดังนั้นการจะพัฒนาการเด็ก จึงเสมือนหนึ่งแนวทางให้ผู้สอน ได้เข้าใจ
เด็ก อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล โรงเรียนจึงต้องส่งเสริมให้
เด็กได้พัฒนาจนบรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางกาญจนา  ไชยธรรม 
ข้อมูลฐาน  
(2564) 

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการด้าน
ร่างกาย 
อารมณ์  จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา 

ขอบข่าย:    
1.1 ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง  มีสุข

นิสัยที่ดี  และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้   
ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 

92 93 

1.2 ร้อยละของเด็กท่ีมีพัฒนาการมีพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

     ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 

92 93 

1.3 ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 

92 93 

1.4 ร้อยละของเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มี
ทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้ 
ผู้รับผิดชอบ ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 
  

90 91 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  17 พ.ค. พ.ศ. 2565    สิ้นสุดวันที่ 31  มีนาคม พ.ศ. 2566 
 
 
 
  



 
๔๒ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
     - กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามแผนการจัด
ประสบการณ์ 
     -  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย                                                    
      -การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสงู 
     -  การดื่มนม 
    -  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
    -  การล้างมือตามข้ันตอน  
    -  แปรงฟันให้ถูกวิธี 
    -  การนอนหลับพักผ่อนเป็นเวลา 
    -  กีฬาสี   

พ.ค..65 , พ.ย.65 20,000 
-จัดซื้อวัสดุ/    

 แปรงสีฟัน/ 
ยาสีฟัน/สบู่, 
แก้วน้ำ/ ยาสีฟัน
เสื้อกันเปื้อน/ผ้า
เช็ดหน้าฯ 
เครื่องนอน/   
ชุดพละ 
น้ำยาล้างจาน 
น้ำยาฆ่าเชื้อ 

 
ครูกาญจนา 
 

2.  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 
     -กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามแผนการ
จัดประสบการณ์ 
    - กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ 
    - กิจกรรมเวทีหนูน้อย 

มิย.65 –มีค.66    3,000  
-วัสดุเครื่อง
ดนตรี 
-สื่อ/กระดาษ 

ครูจันทิรา 
 

3. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม 
    - กิจกรรมเสรีตามแผนการจัดประสบการณ์ 
    - กิจกรรมกลางแจ้งตามแผนการจัดประสบการณ์ 
    - การออมทรัพย์ 
    - หนูน้อยทำดี  
    - กิจกรรมวันสำคัญ 

มิย.65 –มีค.66 2,000 
สื่อ/กระดาษ 

ครูกาญจนา 

4. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา 
  - กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามแผนการจัด
ประสบการณ์ 
 - กิจกรรมสร้างสรรค์ตามแผนการจัดประสบการณ์ 
 - กิจกรรมเกมการศึกษาตามแผนการจัดประสบการณ์ 
 -  นักวิทยาศาสตร์น้อย   
 -  โครงงานอนุบาลสร้างสรรค์ขยะรีไซเคิล 
 -  กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ 

มิย.65 –มีค.66 
 
 
 
 
มค.–กพ.66 

กพ.66 
มี.ค. 66 

40,000 
วัสดุการทดลอง 
-กระดาษ 
 -สีเทียน 
-ฟิวเจอร์บอร์ด 
-พลาสติกเคลือบ 
-สีน้ำพลาสติก 
-  20,000 

ครูกาญจนา ไชย
ธรรม และคณะ
ครูปฐมวัย 

5. ประเมิน สรุปและรายงาน มี.ค..66   
                                  
 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 

  
 

65,000 
 
 

 



 
๔๓ 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล 

      
 
 
 
 .............................................ผู้เสนอโครงการ 
     (นางกาญจนา ไชยธรรม) 

1. สมุดรายงานประจำตัวเด็ก 
2. แบบบันทึกชั่งน้ำหนัก/ส่วนสูง 
3. แบบบันทึกทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกายเด็ก 
4. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
5. แบบสังเกตพฤติกรรมเด็ก 
6. แบบบันทึกการออมทรัพย์  
7. สมุดสะสมดวงดาว 
8. แฟ้มสะสมผลงาน 
9. รายงานผลการดำเนินงาน
โครงงาน 
10. แบบสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม 
11. แบบประเมินความพึงพอใจ  

1. สังเกต
พฤติกรรม 
2. สัมภาษณ์เด็ก 
3. ตรวจสอบ 
ร่องรอยเอกสาร/ 
ภาพถ่าย 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นายสุพัฒน์  นรินยา) 

 
2)   โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการจัดการปฐมวัย  
 1) สนองนโยบายของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1,4     
 2) สนองนโยบายของ สพป. ขอนแกน่ เขต 1  กลยุทธ์ที่ 1,8,9,10,11,17    
 3) สนองนโยบายของ ร.ร. กลยุทธ์ ที่ 1,3,4       
 4) รองรับมาตรฐานการประกันภายในปฐมวัย มาตรฐานที่ 2 
 
หลักการและเหตุผล  
         มาตรา   6   แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช   2542   กำหนดไว้ว่า   การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย   จิตใจ  สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมงานอนามัยใน
โรงเรียนเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดี แก่นักเรียนและช่วยปลูกฝังค่านิยมที่ดี   เพ่ือให้ผู้เรียนเติบโตเป็น
คนดีมีคุณภาพ  และเป็นกำลังหลักท่ีสำคัญของชาติในอนาคต 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  ชื่อ นางจันทิรา   อันอามาตย์ 
ข้อมูลฐาน 
(2564) 

เป้าหมาย 
(2565) 

เพ่ือพัฒนา 
สถานศึกษา 

ให้มีการจัด
หลักสูตร
กระบวนการ
เรียนรู้  และ
กิจกรรมพัฒนา

ขอบข่าย:    
2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  
     ผู้รับผิดชอบ ชื่อ นางกาญจนา ไชยธรรม 

5 5 

2.2 สถานศึกษาจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
     ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ นายสุพัฒน์  นรินยา 

5 5 

2.3 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 

5 5 



 
๔๔ 

คุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

2.4 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ  
     ผู้รับผิดชอบ ชื่อ นายสุพัฒน์ นรินยา 

5 5 

2.5 สถานศึกษาให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
     ผู้รับผิดชอบ ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 

5 5 

2.6 สถานศึกษามีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
     ผู้รับผิดชอบ ชื่อ นายสุพัฒน์  นรินยา 

5 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565      สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566  

กิจกรรม 
ช่วงเวลาดำเนินงาน งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย  
       ป ี2565  

พ.ค. –มิ.ย. 65 1,000 
-กระดาษ 

นางกาญจนา  
นส.วัชรพรรณ  

2.  พัฒนาด้านสารสนเทศ   
  - จัดทำแผนปฏิบัติการระดับปฐมวัย ปี 2565 
  - จัดทำ SAR   
  - ป้ายนิเทศ  

มิ.ย.65 –มี.ค. 66 2,000 
-กระดาษ 

 

นางกาญจนา   

นส.วัชรพรรณ 

3. พัฒนาสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และเพียงพอ   

มิ.ย.65 –ต.ค. 65 34,000 
วัสดุ นส.วัชรพรรณ 

4.ประชุมผู้ปกครอง    พ.ค.65 และ มี.ค.66 3,000 
น้ำ/อาหารว่าง 

นส.วัชรพรรณ 

5.  ประเมิน สรุป และรายงาน  มี.ค.66 - 
นางกาญจนา   

                     รวมงบประมาณทั้งสิ้น  40,000  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

  ..........................................ผูเ้สนอโครงการ(หัวหน้า) 
 (นางกาญจนา  ไชยธรรม) 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนปฏิบัติการปฐมวัย 
3. สมุดบันทึกการประชุม 
4. แบบประเมินความพึงพอใจ 
5. ป้ายนิเทศ 
6. รายงานผลการดำเนินงาน 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สัมภาษณ์เด็ก 
3. ตรวจสอบ 
ร่องรอยเอกสาร/ 
ภาพถ่าย 
 
 
  

 
 ...........................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
   (นายสุพัฒน์  นรินยา) 

 
 
 
 



 
๔๕ 

3. โครงการการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    1) สนองนโยบายของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2,4     
    2) สนองนโยบายของ สพป. ขอนแก่น เขต 1  กลยุทธ์ที่ 3,4,6    
    3) สนองนโยบายของ ร.ร. กลยุทธ์ ที่ 1,3,4       
    4) รองรับมาตรฐานการประกันภายในปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 
 

หลักการและเหตุผล 
             ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ที่ถือว่าผู้เรียนเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการจัด
การศึกษาท่ีถูกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งบิดามารดา ผู้ปกครอง  และครู  ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนต้องจัดการการ
เรียนของผู้เรียน  ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการที่สมบูรณ์และสมดุลทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา  และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข  รวมทั้งมีความรู้   ความสามารถ    เจตคติ  และค่านิยมที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างต่อตลอด
ชีวิต  และเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองดี  คือเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 
ข้อมูลฐาน  
(2564) 

เป้าหมาย  
(2565) 

1. เพ่ือพัฒนาเด็กมี
พัฒนาการที่สมบูรณ์
และสมดุลทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สติปัญญา และอยู่ใน
สังคมอย่างมีความสุข 
รวมทั้งมีความรู้   
ความสามารถ    เจต
คติ และค่านิยมที่จะ
พัฒนาตนเองได้และ
เน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะของความ
เป็นพลเมืองดี คือเป็น
คนดี คนเก่ง และมี
ความสุข 

ขอบข่าย:    
1.  ร้อยละของครูที่จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
     ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 

4 5 

2.  ร้อยละของครูที่สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
    ผู้รับผิดชอบ  ชื่อนางกาญจนา  ไชยธรรม 

4 5 

3.  ร้อยละของครูที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย ผู้รับผิดชอบ ชื่อ นางกาญจนา ไชยธรรม    

4 5 

4.  ร้อยละของครูที่ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง 
และนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 
    ผู้รับผิดชอบ  ชื่อ นางกาญจนา  ไชยธรรม 

4 5 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565        สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมจัดทำแผนการจัดประสบการณ์เด็กปฐมวัย พ.ค. –มิ.ย. 65 800 
 

นางกาญจนา และคณะ 

2. การผลิตสื่อมอนเตสซอรี่ มิ.ย.65-ก.พ. 66 30,800 นส.วัชรพรรณและคณะ 
3. วิจัยในชั้นเรียน มิ.ย. –ต.ค. 64  นางกาญจนา  
4. ประเมิน สรุป และรายงาน  มี.ค.65 นส.วัชรพรรณ  โสนายะ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น  30,800  



 
๔๖ 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
 
 
............................................ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
  (นางกาญจนา ไชยธรรม) 

1.  แบบบันทึกการนิเทศ 
2.  แบบสัมภาษณ์ 
3.  วิจัยในชั้นเรียน 
4.  แบบประเมินความพึงพอใจ 
5. แบบสำรวจการดำเนินงาน
โครงการ 
6. แบบสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรม 
 

1. สังเกตพฤติกรรม 
2. สัมภาษณ์ผู้เรียน/ 
ผู้ปกครอง 
3. แบบประเมิน
ความพึงพอใจ  

 
 
............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
   ( นายสุพัฒน์  นรินยา ) 

 
รายละเอียดโครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
    1) สนองนโยบายของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1    
    2) สนองนโยบายของ สพป. ขอนแก่นเขต1   กลยุทธ์ที่ 3    
    3) สนองนโยบายของ ร.ร. กลยุทธ์ ที่ 2   ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ใน  
     ศตวรรษท่ี21(3Rs8Cs)    
    4) รองรับมาตรฐานการประกันภายในปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 

หลักการและเหตุผล 
          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ของประเทศ ที่มีวิสัยทัศน์ คือ “ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่ง
เป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและ
เป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พ้ืนฐานรวมทั้งเจตคติท่ีจำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ   โรงเรียนจึงตระหนักถึงในการจัดการ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยนำมาตรฐานทางการศึกษาของชาติมาเป็นแนวทางให้แก่หลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน
ทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้ดำเนินกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนให้เรียนรู้ตามศักยภาพ
ของตนเอง และยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ     

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 

(หัวหน้าโครงการ นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ) 
ข้อมูลฐาน 
(2564) 

เป้าหมาย 
(2565) 

1.เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางวิชาการของผู้เรียน 
ใน 8 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
2. เพื่อยกระดับNT 
และ O-NET ให้มี
ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่า 

ขอบข่าย:    
1)ร้อยละของนักเรียน ที่มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การ

สื่อสารและการคิดคำนวณ  
74 75 

2) ร้อยละของนักเรียน ที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

79 80 

3) ร้อยละของนักเรียน ที่มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
 

79 80 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน เป้าหมาย 



 
๔๗ 

(หัวหน้าโครงการ นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ) (2564) (2565) 
ระดับประเทศ 4) ร้อยละของนักเรียน ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
89 90 

5) ร้อยละของนักเรียน ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร 68 70 
6) ร้อยละของนักเรียน ที่มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดี

ต่องานอาชีพ 
89 90 

 ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ดำเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. แข่งขันวิชาการ ก.ย. 65 8,000 ครเูกรียงศักดิ์ 
2. ห้องสมุดรักการอ่าน ก.ค.65.-มี.ค.66 15,000 ครชูิตณรงค์ 
3. การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ก.ย. 65-ม.ค.66 50,000 ครเูกรียงศักดิ์ 
4. การพัฒนาอัฉริภาพ คณิต/วิทย์/อังกฤษ ส.ค. 65-มี.ค.66 5,000 ครอูรุณี 
5. กิจกรรมเตรียมพร้อม O-Net, NT, RT ม.ค.66-มี.ค.66 20,000 ครเูกรียงศักดิ์ 
6. พัฒนาส่งเสริมเด็กบ่กพร่องทางการเรียนรู้ ก.ค. 64-ก.พ.66 3,000 ครสูุภาพร 
7. พัฒนาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น พ.ค.65-ก.พ.66 6,000 ครเูสาวนีย์ 
8. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปะ, ดนตรี, 
กีฬา และวิชาการ) 

ส.ค. 64-มี.ค.65 20,000 รองณัฐพล 

9. ห้องเรียนคุณภาพ มิ.ย. 64-ม.ค.65 85,000 ครูทุกคน 
รวม  (อนุบาล76,820) 288,820 212,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการ
ประเมินผล 

 
 
 
................................................ผู้เสนอโครงการ 
นายเกรียงศักดิ์  ป้องสุพรรณ 
 
 
................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
นายสุพัฒน์  นรินยา      

1. แผนการจัดการเรียนรู้  
2. สื่อนวัตกรรม/ใบงาน 
3. แบบทดสอบ 
4. แบบประเมิน 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
2  โครงการวันสำคัญเพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 



 
๔๘ 

    1) สนองนโยบายของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 2,4     
    2) สนองนโยบายของ สพป. ขอนแก่น เขต 1  กลยุทธ์ที่ 3,4,6   
    3) สนองนโยบายของ ร.ร. กลยุทธ์ ที่ 1,3,4       
    4) รองรับมาตรฐานการประกันภาย มาตรฐานที่ 3 
   
     หลักการและเหตุผล 
            กิจกรรมวันสำคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ซึ่งการจัดกิจกรรมวันสำคัญนี้จะเน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ให้มีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ปลูกฝังให้น ักเร ียนรู ้จ ัก อนุร ักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชุมชนและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอดประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสำคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสำคัญของ
วันสำคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกับเด็กและครู 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
 (หัวหน้าโครงการ/มฐ.ที่ 1  ครูพานทอง  ถวิลการ) 

ข้อมูลฐาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณลักษณะและค่านิยมท่ีดี
ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
กำหนด ร่วมประเพณีมีความ
ภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
2.นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรงสมบูรณ์และ
แสดงออกอย่างเหมาะสมตาม
ช่วงวัย 

ขอบข่าย :   
1) ร้อยละของนักเรียน ที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่

สถานศึกษากำหนด 
89 90 

2) ร้อยละของนักเรียน มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

89 90 

3) ร้อยละของนักเรียน มีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน
ความแตกต่างและหลากหลาย 

89 90 

4) ร้อยละของนักเรียน มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 89 90 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมไหว้ครู มิ.ย. 3,000 นายนิธิโรจน ์
2. กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ตลอดปี 5,000 นายวรเทพ 
3. วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด มิ.ย.-ก.ค. 2,000 น.ส.สภุาพร 
4. วันภาษาไทย มิ.ย.-ก.ค. 2,000 นายวรเทพ 
5. วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 ก.ค. 6,000 นางรัตนาภรณ์ 
6. วันแม ่ ส.ค. 5,000 นางพานทอง 
7. วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25พ.ย. 6,000 นางรัตนาภรณ์ 
8. วันพ่อ ธ.ค. 3,000 นางจันทร์มะณี 
9. วันขึ้นปีใหม่ ธ.ค. 2,000 นายภัทรนันท์ 



 
๔๙ 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

10. วันเด็กแห่งชาติ ม.ค. 5,000 นายภัทรนันท์ 
11. การแข่งขันกีฬา ต.ค. 40,000 น.ส.ภัทรชนก 
12. สภานักเรียน ตลอดปี 1,000 นายนิธิโรจน ์
13.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตลอดปี 25,000 น.ส.เดือนฉาย/คณะ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น     รวมอนุบาล=12,000  103,000 รวม(115,000) 
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
.......................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายนิธิโรจน์ ชุมมณเฑียร) 
 
 
...................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสุพัฒน์  นรินยา) 

1.แบบประเมินพฤติกรรม 
 2.แฟ้มสะสมผลงาน 
3.ผลงานนักเรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม 
4. บันทึกความดี 
5. บัญชีออมทรัพย์ 
6. แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
7. บันทึกการโฮมรูม 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3.ประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 
4.ตรวจเอกสาร  
5.รายงานประจำปี 

 
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่สถานศึกษา 

1) สนองนโยบายของ สพฐ. กลยุทธ์ที่ 1,3,4    
2) สนองนโยบายของ สพป. ขอนแกน่ เขต 1 ข้อที่ 1,3,4,6,12,13 และ19 

   3) สนองนโยบายของ ร.ร. กลยุทธ์ ที่ 1,2,3,4       
   4) รองรับมาตรฐานการประกันภายใน มาตรฐานที่ 2 
 

หลักการและเหตุผล 
       พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้เสนอหลักการการศึกษาไทยไว้หลายประการ โดยมุ่งหลักการศึกษาในรูปแบบมีความ
หลากหลายในลักษณะที่เปิดกว้างให้สังคมทั้งมวลให้มีส่วนร่วมสร้า งสรรค์วิถีใหม่ของการจัดการศึกษาดังใน 
มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และ ถือว่าผู้เรียน
มีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 24  การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้ (1) จัดเนื้อหา
สาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(2) ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหา (3) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น รักการอ่านและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง  ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา (5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอน
สามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความ
รอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน
จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง  ๆ  โรงเรียนเป็นองค์กรในระดับปฏิบัติการ ซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของ 



 
๕๐ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 

 (หัวหน้าโครงการ/มฐ.ที่ 2  นายณัฐพล  นาคด)ี 
ข้อมูลฐาน 
(2564) 

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้เป็นครูยุค
ใหม่มีศักยภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรมีทักษะ
ในการปฏิบัติงานได้ดี
มีความรู้สามารถใน
การใช้เทคโนโลยีมี
การพัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครู 
 2. เพ่ือพัฒนาระบบ
บริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 

มีกลไกในการ
ขับเคลื่อนบน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  

ที่ถูกต้อง ทันสมัย 
และความร่วมมือจาก
ภาคีเครือข่าย 

1. มีการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนด 
ชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ
PDCA 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

    3. มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ  
ด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

   4. มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

   5. มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

   6. มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

7  7. สถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการ บริหารและ
การจัดการศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม   ช่วงเวลา  

ดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. การนิเทศภายใน ตลอดปี 1,000 นายณัฐพล 
2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  พ.ค. 1,000 นางจุฑามาศ 

3. จัดทำแผนปฏิบัติการ พ.ค. 1,000 นางรัตนาภรณ์ 

4. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันฐาน พ.ค.,มี.ค. 3,000 นางรัตนาภรณ์ 

5. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา /หลักสูตรท้องถิ่น  พ.ค. 1,000 นายเกรียงศักดิ์ 

6.  เว็ปไซต์สถานศึกษา ตลอดปี 3,500 นายเกรียงศักดิ์ 

7. กิจกรรม 1 ดนตรี 1 กีฬา 1 อาชีพ ตลอดปี 25,000 นายณัฐพล 

9. กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ตลอดปี 1,000 นายบุญสนอง 

10.โรงเรียนวิถีพุทธ ตลอดปี 1,000 นายบุญสนอง 



 
๕๑ 

11.โรงเรียนประชารัฐ ตลอดปี 1,000 นางอรุณี 

12.โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ตลอดปี 40,680 นายเกรียงศักดิ์ 

13.กิจกรรมเครือข่ายคุณภาพการศึกษา ตลอดปี 4,000 นายณัฐพล 

14.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ตลอดปี 131,880 นางอรุณี/จันทร์มะณี 

รวมงบประมาณ  220,460  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

 
.................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายณัฐพล  นาคดี) 
 
...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสุพัฒน์  นรินยา  )  
 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบประเมินพฤติกรรม 
3.แบบบันทึกการประชุม 
4. รายงานผลการปฏิบัติงาน  

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
4.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และบรรยากาศแหล่งเรียนรู้  
    1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 2, (2.5) และ 3      
    2) สนองกลยุทธ์ ของสพป.ขก.เขต 1 ข้อ5 
    3) สนองนโยบายของ ร.ร. กลยุทธ์ ที่ 3,4 
 
     หลักการและเหตุผล 
          การจัดการเรียนการสอนเป็นภารกิจหลักของโรงเรียนจุดมุ่งหมายของหลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
 คนเก่ง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สภาพบริเวณอาคารสถานที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่อำนวย
ความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมบริเวณ ให้สะอาด ร่มรื่น 
สวยงาม เป็นระเบียบปลอดภัย ฝึกนิสัย ปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีแก่นักเรียนรักสะอาดรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวบ่งชี้ 
(หัวหน้าโครงการ/มฐ.ที่ 2,3)  นางพานทอง  ถวิลการ) 

ข้อมูลฐาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

เพ่ือให้สถานศึกษามี
การจัดสภาพ แวดล้อม
และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนา 
เต็มศักยภาพ 

ขอบข่าย :   
1.การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

2. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้
การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น มีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

3. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือ
ให้การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
 



 
๕๒ 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

งบ 
ประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม 5 ส ตลอดปี 5000 
104220 
20,000 
100,000 
5,000 

 

นางพานทอง 
2. ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและบริเวณ มิ.ย-ธ.ค.65 นายณัฐพล 
3. สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา มิ.ย.-ก.ค. นายณัฐพล 
4.  จัดหาคอมพิวเตอร์ห้องปฏิบัติการ มิ.ย.-ก.ค. นายเกรียงศักดิ์ 
7. กิจกรรม Zero Waste School ตลอดปี นางพานทอง/นาย

วรเทพ/น.ส.คุณิตา 
                                                                    รวมงบประมาณ 234,220  

การประเมินผล/เครื่องมือ 
1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.ประเมินความสำเร็จงาน 

 

วิธีการประเมินผล 
1.สังเกต     
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
.......................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางพานทอง  ถวิลการ) 
 
..................................   ผู้อนมุัติโครงการ 
(นายสุพัฒน์  นรินยา) 

 
 5.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 3         
    2) สนองนโยบายของ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ข้อที่ 1,9 
    3) สนองนโยบายของ ร.ร. กลยุทธ์ ที่ 3,4       
 

 หลักการและเหตุผล 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญท่ีสุด  เป็นการกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  สามารถนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตจริงดังนั้นทางโรงเรียนบ้าน
หินลาดวังตอ ได้นิเทศกำกับติดตามการสอนของครู  จึงได้หาวิธีการเพ่ือปรับปรุงพัฒนา มาตรฐานข้อที่ 9 นั้นคือการ
พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียน การสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งส่งเสริมให้
ครูเน้นและตระหนักในกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือส่งเสริมและจัด
หลักสูตรให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การส่งเสริมสนับสนุน
และจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้ง
ต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพื่อให้รู้เท่าทันกับกระแส
โลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษาต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  

โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็นการ
สร้างความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนาความรู้และประสบการณ์ท่ีได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ 
องค์กร และงานราชการสืบต่อไป  

 



 
๕๓ 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 

 (หัวหน้าโครงการ/ น.ส.สุภาพร  จันทะเฆ่) 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2564 

เป้าหมาย 
ปี 2565 

1. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 
2. เพ่ือเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาบุคลากร ให้นำ
ความรู้ที่ได้จากการอบรม 
สัมมนา และศึกษาดูงาน 
มาใช้เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการจัดการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพ 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้
ครูมีงานวิจัยและสามารถ
เข้าร่วมชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(Professional Learning 
Community: PLC) 

ขอบข่าย :   
1. ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิด
และคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  

92 95 

2. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

92 95 

3. ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  92 95 
4. ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

92 95 

5. ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

92 95 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.  อบรมการสอนออนไลน์   ต.ค. 3,500 นายเกรียงศักดิ์ 
2.  กิจกรรม PLC การผลิตสื่อ นวัตกรรม ตลอดปี 5,000 น.ส.สภุาพร 
3. การวิจัย ตลอดปี 3,000 นายเกรียงศักดิ์ 
4. ทัศนศึกษาดูงาน มี.ค. 70,000 น.ส.สภุาพร 
5. อบรมผู้กำกับลูกเสือ ต.ค.,มี.ค. 9,500 นางรัตนาภรณ์ 
6. การสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดปี 4,000 นายณัฐพล 
7. ประชุมเชิงปฏิบัติการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเพ่ือสร้างจิตสำนึก
สาธารณะ 

พ.ย. - น.ส.สภุาพร 

8. อบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

ธ.ค. 1,000 น.ส.สภุาพร 

9. ประชุมเสวนาถอดบทเรียนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียน 

พ.ย. - น.ส.สภุาพร 

10. ประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสฯ 

มิ.ย. - น.ส.สภุาพร 

11. การจัดทำมาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ก.ค. - ส.ค. - น.ส.สภุาพร 



 
๕๔ 

12. ประเมิน ITA ส.ค. - น.ส.สภุาพร 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 95,000  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
..........................................ผู้เสนอโครงการ 
(น.ส.สุภาพร  จันทะเฆ่) 
 
..................................   ผู้อนมุัติโครงการ 
(นายสุพัฒน์  นรินยา) 

1.แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้ 
2.แบบประเมินการจัดการเรียนรู้ 
3.เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
4.แบบประเมินตนเองของครู 
5.รายงานการวิจัย/รายงาน
การศึกษาค้นคว้า 

1.การสังเกต 
2.สัมภาษณ์/สอบถาม 
3. ตรวจเอกสาร หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 
4.รายงานประจำปีของ
โรงเรียน 

  
 6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

หลักการและเหตุผล 
        ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  มาตรา  49 ได้บัญญัติว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิ์เสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12  ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  ประกอบ
กับคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการตามเจตนารมณ์ดังกล่าว  
ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่สอง  เพ่ือลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดทำโครงการดำเนินงาน
ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพขึ้น  กำหนดสนับสนุนตำราในวิชาหลัก  ค่าอุปกรณ์การเรียน  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน พัฒนาวิชาการ(การเข้าค่ายวิชาการ)  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บริการสารสนเทศ และ
ทัศนศึกษา ให้แก่ทุกสถานศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ  
และให้โรงเรียนดำเนินการตามแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ ข้อมูลเดิม เป้าหมาย 
1.1  เพื่อจัดสรรงบประมาณใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างทั่วถึงท้ังค่า
เล่าเรียน ค่าหนังสือเรียน ชุดนักเรียน 
อุปกรณ์การเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และใช้ICT อย่างน้อย 40 ครั้ง/ปี  
1.2 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง
นักเรียน  
1.3 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้กับผู้เรียน100% 
 

1.ร้อยละของนักเรียนได้รับหนังสือ
เรียนครบทุกกลุ่มประสบการณ์ 
2.ร้อยละของนักเรียนได้รับเงินค่า
เครื่องแบบนักเรียน 
3. ร้อยละของนักเรียนได้รับเงินค่า
อุปกรณ์การเรียน 
4. ร้อยละของนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครบ
ทั้ง 4 รายการ 
5. ดำเนินงานตามขั้นตอน ตาม
กำหนดเวลา 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

100 
 

100 
 

100 
 

100 
 

100 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 



 
๕๕ 

กิจกรรม ช่วงเวลา
ดำเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. สำรวจและจัดซื้อหนังสือเรียน ก.พ.-พ.ค.65  ครูจุฑามาศ/ครูทุกคน 
2. แจกเงินเรียนฟรี 15ปี 2 รายการ 
ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์
การเรียน 

พ.ค. 65   ครูรัตนาภรณ์ และ 
ครูประจำชั้น 

  -  แจกหนังสือเรียนฟรี พ.ค. 65   ครูจุฑามาศ/ครูทุกคน 
3. จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ตลอดปี  ครูจุฑามาศ/ครูสุภาพร 
4. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ต.ค.65   
   4.1 ปฐมวัย ต.ค.65 1,000 ครูกาญจนา 
   4.2 ประถมศึกษา(ป.1-3) ต.ค.65 2,000 ครูเสาวณีย์ 
   4.3 ประถมศึกษา(ป4-6) ต.ค.65 10,000 ครูสุภาพร 
  4.4  มัธยมศึกษา(ม.1-3)   ต.ค.65 10,000 ครูอรุณี 
5.กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี 
 - ลูกเสือสำรอง 
- ลูกเสือสามัญ 
- ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
6.ค่ายวิชาการ/สถานที่ 
   - ปฐมวัย 
   - ประถมศึกษา(ป.1-3)(ติวป.3/ รร.) 
   - ประถมศึกษา(ป4-6)(ติวป.6/ รร.) 
  - มัธยมศึกษา   (ติว ม.3/ รร.) 
  - การใช้ ICT สารสนเทศ  
7.การศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    7.1 ปฐมวัย (.................................) 
    7.2 ประถมศึกษา (ป.1-3) 
    7.3 ประถมศึกษา (ป4-6ท้องฟ้า
จำลอง บ้านไผ่ 
    7.4 มัธยมศึกษา 1-2, ม. 3) 
  8. ดนตรี กีฬา 
  

รวมงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 

 
ธ.ค.64 
ธ.ค.64 
ธ.ค.64 

 
ก.ย. 65 

ม.ค.65-ก.พ.66 
ม.ค.65-ก.พ.66 
ม.ค.65-ก.พ.66 

ตลอดปี 
 

ต.ค.65    
ต.ค.65 
ต.ค.65 

 
 

ส.ค.-ต.ค.65 
  

 
10,000 
20,000 
25,000 

 
1,000 
3,000 
6,000 
6,000 

 
 

20,000 
20,000 
30,000 

 
50,000 
44,700 

 
258,700 

  
ครพัูทรนันท์ 
ครูรัตนาภรณ์ 
ครูบุญสนอง 
 
ครูกาญจนา 
ครพัูทรนันท์ 
ครูจันทร์มณี 
ครูพานทอง 
ครูเกรียงศักดิ์ 
 
ครูกาญจนา 
ครูสุมาลัย 
ครูจันทร์มณี 
 
ครูอรุณี 
นายณัฐพล 



 
๕๖ 

การประเมินผล/ เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
....................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางรัตนาภรณ์  เรืองแหล้) 
 
...............................   ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายสุพัฒน์  นรินยา) 
 

1. หลักฐานการจ่ายหนังสือเรียน 
2. หลักฐานการดำเนินงาน 
3. แบบประเมินความพึงพอใจ 
4. หลักฐานการจ่ายเงิน 
5.  ใบเสร็จรับเงิน   
 

1.ตรวจสอบ  
2.การเก็บรวบรวม
หลักฐาน 
3.  สรุปรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๕๗ 

 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………… 

โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองท่ีกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต ประกอบกับ
มีนโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมิน
คุณภาพในรอบต่อไป จำเป็นต้องปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกัน จึงให้ยกเลิกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลง
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 (3) ได้
กำหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักสำคัญข้อหนึ่ง  คือมีการกำหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา  โดยมาตรา 31 ให้กระทรวงมี
อำนาจหน้าที่กำกับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาและมาตรา 
48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา และเพ่ือการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และปรับมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานการประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการประชุม ครั้งที่ 2 / 2561 เมื่อวันที่ 9  
สิงหาคม พ.ศ. 2561   

โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอจึงประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยและรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2561เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ 14  สิงหาคม พ.ศ. 2561  
 
 

  
(นายสุพัฒน์   นรินยา) 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ 
 

 



 
๕๘ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561 มีจำนวน 3 

มาตรฐาน ได้แก ่ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  
มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของเด็ก  

1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  
1.4 เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได ้มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  
2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  

การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก  



 
๕๙ 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
แนบท้ายประกาศโรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับปฐมวัยและ ระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ฉบับลงวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2561 

..................................... 
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2561  

มีจำนวน 3 มาตรฐาน ดังนี้  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน  

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1) นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
2) นักเรียนมีความสามารถคิดคำนวณได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
3) นักเรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ตามเกณฑ์  
4) นักเรียนมีผลงานหรือชิ้นงานจากการทำงานกลุ่มหรือเดี่ยวได้ และสามารถอธิบาย 

หลักการแนวคิด ขั้นตอนการทำงาน และปัญหาอุปสรรคของการทำงานได้  
5) นักเรยีนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้  
6) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
7) นักเรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีพร้อมที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  
2) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและมีความภูมิใจในความเป็นไทย  
3) นักเรยีนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย  
4) นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และแสดงออกอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1. โรงเรียนกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่ชัดเจน  
2.2 โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาตามระบบ PDCA  
2.3 โรงเรียนมีการพัฒนาวิชาการตามคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  
2.4 โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
2.5 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ  
2.6 โรงเรียนจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 



 
๖๐ 

มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและคิดสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติจริงและสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
3.2 ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
3.3 ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  
3.5 ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖๑ 

การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 

............................................................. 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับดี 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  

1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ  ร้อยละ 75 
2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
ร้อยละ 80 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ร้อยละ 80 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร้อยละ 80 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 70 
6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 90 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ 90 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 90 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 90 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 90 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 
2.1 มีการมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ระดับดีเลิศ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ระดับดีเลิศ 

   2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ระดับดีเลิศ 

   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ระดับดีเลิศ 
   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ  

ระดับดีเลิศ 

   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้ 

ระดับดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ  
3.1 ครูสามารถจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได ้ 
ร้อยละ95 

3.2 ครูสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ95 

3.3 ครมูีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ95 
3.4 ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา

ผู้เรียน 
ร้อยละ95 



 
๖๒ 

มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา 
ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/
ประเด็นการพิจารณา 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ95 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย  
1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ ที่ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย  
2. การกำหนดค่าเป้าหมายแต่ละมาตรฐานควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5 ระดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการประเมิน 
ดังนี้  

ตารางเทียบเคียง 
ระดับคุณภาพ ค่าร้อยละ 

ระดับ 1  กำลังพัฒนา น้อยกว่าร้อยละ 60   
ระดับ 2  ปานกลาง ร้อยละ 60-69 
ระดับ 3  ดี ร้อยละ 70-79 
ระดับ 4  ดีเลิศ ร้อยละ 80-89 
ระดับ 5  ยอดเยี่ยม ร้อยละ 90-100 

1. ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
- โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้กำหนดเกณฑ์ความก้าวหน้าทางการเรียน จากผลการเรียนของนักเรียนคือ  
นักเรียนที่มีผลการเรียน  ตั้งแต่  3  ขึ้นไปให้มีจำนวนเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2560 อย่างน้อยร้อยละ 3  
ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 

   2. ผลการทดสอบระดับชาติ 
- โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอได้กำหนดเกณฑ์ความก้าวหน้าทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติ  
ให้เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2563 อย่างน้อยร้อยละ 3   

ระดับคุณภาพ เกณฑ์ 
ปานกลาง ต่ำกว่าร้อยละ 3 
ดี เท่ากับกว่าร้อยละ 3 
ยอดเยี่ยม สูงกว่าร้อยละ 3 

 
 
 
 
 


