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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ส"วนท่ี 1 

บทนำ    

 1.ข#อมูลทั่วไป    

 1.1  ช่ือ  โรงเรียนบ0านหนองไฮโพธ์ิชัย  

 1.2  ท่ีต้ัง  บ0านหนองไฮ หมู@ 8  ตำบลพระลับ  อำเภอเมืองขอนแก@น จังหวัดขอนแก@นรหัสไปรษณียP 40000 

            โทรศัพทP 043-466648     สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก@น   เขต 1  

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ห@างจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ขอนแก@น เขต 1   ประมาณ 7    กิโลเมตร 

          เว็บไซตP  http://school.obec.go.th/nonghaipochai  

          e-mail :: nonghaipochai_school@hotmail.co.th 

          เปlดสอนต้ังแต@ระดับอนุบาล  ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปnท่ี 6     มีเน้ือท่ี  10    ไร@    1    งาน 

2. ข@อมูลนักเรียน ปKการศึกษา 2564  ( วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ) 

             จำนวนนักเรียนท้ังหมด  66 คน 

• เพศชาย    จำนวน 38 คน  เพศหญิง  จำนวน 28 คน 

2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับช้ัน 

ระดับช้ัน 
จำนวนนักเรียน 

ครูประจำช้ัน หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 2 2 4   

อนุบาล 2 0 4 4 นางพณิชชา  เรืองสวัสด์ิ  

รวมอนุบาล 2 6 8   

ประถมศึกษาปnท่ี 1 3 3 6 นางอ0อย  รัตนวรรณี  

ประถมศึกษาปnท่ี 2 3 5 8 นายจักรพล  พลชำนิ  

ประถมศึกษาปnท่ี 3 13 4 17 นายจักรพล  พลชำนิ  

ประถมศึกษาปnท่ี 4 4 4 8 นางสาคร  ศรีสกุล  

ประถมศึกษาปnท่ี 5 8 1 9 นางสาคร  ศรีสกุล  

ประถมศึกษาปnท่ี 6 5 5 10 นางสาวกัญญาณัฐ คณะโท  

รวมประถมศึกษา 36 22 58   

มัธยมศึกษาปnท่ี 1 0 0 0 -  

มัธยมศึกษาปnท่ี 2 0 0 0 -  

มัธยมศึกษาปnท่ี 3 0 0 0 -  
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รวมมัธยมศึกษา 0 0 0 -  

รวมท้ังส้ิน 38 28 66   

 

 

2.2  จำนวนนักเรียนท่ีมีลักษณะพิเศษ   

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเปbนร@อยละของจำนวน

นักเรียนท้ังหมด 

1. นักเรียนท่ีมีความบกพร@องเรียนร@วม   -  

2. นักเรียนท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ    -  

3. นักเรียนปtญญาเลิศ  -  

4. 

 

นักเรียนท่ีต0องการความช@วยเหลือเปuนพิเศษ   

(ยากจน, ด0อยโอกาส ฯลฯ)          

-  

3.  ข@อมูลบุคลากร  ปKการศึกษา 2564   ( วันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ) 

       บุคลากรท้ังหมด......... 9.............คน  แยกตามประเภท  ดังน้ี 

 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉล่ีย ประสบการณi 

ชาย หญิง 

ต่ำกว.า 

ป.ตรี ป.ตรี 

สูงกว.า   

ป.ตรี 
น6อยกว.า     

30  ป: 
30 – 50 

มาก 

กว.า 

50  ป: 

น6อย

กว.า  

10 ป: 

10 – 20 

มาก 

กว.า 

20 ป: 

ผู0อำนวยการ   1 - - - 1 - 1 - - - 1 

รองผู0อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 

ข0าราชการครู  - 3 - 2 1 - 1 2 - 1 2 

พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 

อัตราจ0าง/ครูพ่ีเล้ียง   0 1 - 1 - - 2 - 1 - - 

นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - - 1 1 - - 

ครูธุรการ 1 - - 1 - - - - - 1 - 

อ่ืนๆ - 
   

- - - - - - - 

รวม 3 4 1 4 2 0 4 3 2 2 3 

หมายเหตุ   จำนวนครูผู0สอนปฐมวัย.......1.........คน 

4.   ข@อมูลด@านอาคารสถานท่ี  ปKการศึกษา 2564 
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   1.4   ข#อมูลอาคารสถานที ่

     1.4.1  อาคารเรียน  2  หลัง  แบ@งเปuน   9  ห0องเรียน   5   ห0อง ประกอบ   

         1.4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงคP   2   หลัง 

         1.4.3  อาคารหอสมุด ICT 

         1.6.4 ห0องน้ำห0องส0วมนักเรียน    3    หลัง 

         1.6.5 ห0องส0วมถังกลม 4 ท่ี. 

 

 

5.   ข@อมูลด@านงบประมาณ และทรัพยากร ปKการศึกษา 2562 

ปnงบประมาณ  2562 – 2563  (พ.ค.62  – เม.ย. 63) 

       5.1   รายรับ  จำนวน 303,240 บาท  แยกเปuน 

    1)  ได0รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม 303,240 บาท  แยกเปuน   

           -  หมวดค@าตอบแทนใช0สอยและวัสดุ 90,972บาท  (ร0อยละ 30 )  

           -  หมวดเงินอุดหนุน 212,520 บาท  (ร0อยละ70 )  

    5.2    ทรัพยากรท่ีจำเปuน 

        1)  คอมพิวเตอรP  มีท้ังหมด.8 .เคร่ือง  เช่ือมต@ออินเทอรPเน็ตได0จำนวน 8.เคร่ือง 

             -  ใช0เพ่ือการบริหารจัดการ 3 .เคร่ือง   

             -  ใช0เพ่ือการเรียนการสอน 5 เคร่ือง 

        2)  ห0องสมุด.........1........ห0อง 

    สภาพการใช0งาน. � ดี        

                3)  ห0องวิทยาศาสตรP...........-............ห0อง 

    สภาพการใช0งาน.............-.......( � ดี       � พอใช0        � ปรับปรุง) 

        4)  ห0องปฏิบัติการทางภาษา..........-.............ห0อง   

    สภาพการใช0งาน............-........(  � ดี       � พอใช0        � ปรับปรุง) 

       5)    ห0องอ่ืนๆ(ระบุ)..............-.................................................................ห0อง   

         สภาพการใช0งาน..........-..........( � ดี       � พอใช0        � ปรับปรุง) 

 

6.   สภาพปoจจุบัน ปoญหาและความต@องการของสถานศึกษา ปKการศึกษา 2562 

       โรงเรียนบ0านหนองไฮโพธ์ิชัย  เปlดทำการสอนต้ังแต@ช้ัน อนุบาล 3  ขวบ ถึง ช้ันประถมศึกษาปnท่ี 6  

จากปnการศึกษา 2561 พบว@า   

     1 การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

  1) จุดเด@น 
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 เด็กมีพัฒนาการด0านร@างกายสมวัย มีการพัฒนาการด0านอารมณPและจิตใจสมวัย  มีพัฒนาการด0านสังคม

สมวัย มีความความพร0อมศึกษาต@อในขันต@อไป สถานศึกษามีผลการพัฒนาให0บรรลุตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศนP 

พันธกิจและวัตถุประสงคPของการจัดต้ังสถานศึกษา เด็กมีพัฒนาการด0านสติปtญญาสมวัย  สถานศึกษามีผลการ

พัฒนาการตามจุดเน0นจุดเด@นท่ีส@งผลสะท0อนเปuนเอกลักษณPของสถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานโครงการ

พิเศษเพ่ือส@งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

ด@านการบริหารจัดการศึกษา 

 ผู0บริหารมีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีผลการส@งเสริมพัฒนา

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู@ความเปuนเลิศท่ีสอดคล0องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

ด@านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปbนสำคัญ 

 ครูมีการจัดประสบการณPการเรียนรู0ท่ีเน0นเด็กเปuนสำคัญท่ีมีประสิทธิผล 

ด@านการประกันคุณภาพภายใน 

            สถานศึกษามีประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายใน 

  2) จุดท่ีควรพัฒนา 

ด@านผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาดำเนินโครงการตามจุดเน0น จุดเด@นท่ีส@งผลสะท0อนเปuนเอกลักษณPชองสถานศึกษา และ

โครงการพิเศษส@งเสริมบทบาทของสถานศึกษาบางโครงการไม@บรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว0  

ด@านการบริหารจัดการศึกษา  

 สถานศึกษาดำเนินการโครงการส@งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู@ความเปuนเลิศท่ีสอดคล0องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาบางโครงการ ไม@บรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว0ด0านการ

ด@านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปbนสำคัญ 

 ครูยังขาดการดำเนินการด0านการประเมินผลการจัดประสบการณP การบันทึกหลังสอนและหลังการจัด

ประสบการณP เพ่ือเปuนข0อมูลนำไปใช0ในการพัฒนาผูเรียนอย@างต@อเนือง   

 

  3) แนวทางพัฒนาในอนาคต 

ด@านผลการจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรดำเนินการโครงการโรงเรียนต0นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามจุดเน0นจุดเด@นของ

สถานศึกษาและโครงการออมทรัพยP โครงการรักษPสุขภาพ เพ่ือแก0ปtญหาของสถานศึกษาอย@างต@อเน่ืองต@อไปโดยให0

เกิดผลสำเร็จเปuนท่ียอมรับของชุมชนและองคPกรภายนอก มีผลผลิตท่ีเกิดจากการดำเนินการของนักเรียนท่ีเปuนท่ี

ยอมรับและนำออกเผยแพร@ในชุมชน การออมทรัพยPควรนำเงินท่ีนักเรียนฝากไว0นำไปฝากธนาคารออมสิน ให0

นักเรียนมีสมุดคู@ฝากรวมท้ังทำบัญชีรับจ@ายของตนเองเปuนการต@อยอดนิสัยรักการออมของนักเรียน และมีกิจกรรม

ออกกำลังกายของนักเรียนและชุมชนอย@างต@อเน่ืองเปuนกิจวัตรประจำ โดยสถานศึกษาจัดให0มีกิจกรรม Brain Gym 

ทุกเช0าโดยมีตารางการใช0สนามอย@างชัดเจน 
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ด@านการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรดำเนินโครงการส@งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู@ความเปuนเลิศสอดคล0องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือต@อยอดให0อาคาร ICT ให0เปuนไปตาม

วัตถุประสงคPและเป�าหมายท่ีต้ังไว0 คือให0บริการทรงการส่ือสารและเทคโนโลยีแก@นักเรียนและชุมชน โดยจัดต้ัง

สัญญาณอินเทอรPเน็ตให0ชุมชนเข0ามาใช0เครือบงคอมพิวเตอรPและอินเทอรPเน็ตไปพร0อม ๆ กับนักเรียนด0วย 

 

ด@านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปbนสำคัญ  

 ครูควรได0รับการอบรมและศึกษาดูงานเร่ือง การดำเนินการด0านการประเมินผลการจัดประสบการณP 

การบันทึกหลังสอนและหลังการจัดประสบการณP เพ่ือเปuนข0อมูลนำไปใช0ในการพัฒนาผูเรียนอย@างต@อเนือง 

 

     2 การจัดการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 

  1) จุดเด@น   

ด@านผลการจัดการศึกษา 

 ผู0เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค@านิยมท่ีพึงประสง๕ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มีความใฝ�รู0และเรียนรู0

อย@างต@อเนือง มีความสามารถในการคิดเปuนทำเปuน สถานศึกษามีผลการพัฒนาให0บรรลุตามปรัชญาปณิธานพันธ

กิจและวัตถุประสงคPของการจัดต้ังสถานศึกษา มีผลการพัฒนาจุดเน0นจุดเด@นท่ีส@งผลสะท0อนเปuนเอกลักษณPของ

สถานศึกษา และมีผลการดำเนินงานโครงการพพิเศษเพ่ือส@งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

ด@านการบริหารจัดการศึกษา 

 ผู0บริหารมีการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และมีผลการส@งเสริมพัฒนา

สถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและพัฒนาสู@ความเปuนเลิศท่ีสอดคล0องกับแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

 

ด@านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปbนสำคัญ     

 ครูได0รับการพัฒนาอย@างต@อเน่ือง ครูมีกำหนดเป�าหมายการจัดการเรียนรู0ท้ังด0านความรู0ทักษะการปฏิบัติ

และคุณลักษณะอันพึงประสงคPให0เกิดข้ึนกับผู0เรียนอย@างชัดเจน มีข0อมูลผู0เรียนเปuนรายบุคคลครอบคลุมทุกด0านใน

การนำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู0ท่ีคำนึงถึงความแตกต@างระหว@างบุคคล มีการจัดบรรยากาศท่ีปลุกเร0าจูงใจผุ0

เรียนให0เกิดการเรียนรู0 การจัดการเตรียมส่ือเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอน การสำภูมิปtญญาท0องถ่ินมาเปuน

วิทยากรให0ความรูแก@ครูนักเรียน มีการประเมินผลความก0าวหน0าของผู0เรียนด0วยวิธีการหลากหลายสอดคล0องกับ

กิจกรรมการเรียนการสอน และนำไปปรับปรุง มีการวิเคราะหPหลังสอนเพ่ือพัฒนาส่ือการจัดการการเรียนรู0พัฒนา

ผู0เรียนอย@างต@อเน่ือง 

 

  2) จุดท่ีควรพัฒนา 



6 

 

� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

ด@านผลการจัดการศึกษา    

 นักเรียนมีน้ำหนักส@วนสูงไม@เปuนไปตามเกณฑP สถานศึกษามีผลการดำเนินโครงการ การพัฒนาได0บรรลุ

ตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงคPของการจัดต้ังสถานศึกษาโครงการพิเศษส@งเสริมบทบาทของ

สถานศึกษาบางโครงการไม@บรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว0 

 

ด@านการบริหารจัดการศึกษา  

 สถานศึกษาดำเนินการโครงการส@งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 

และพัฒนาสู@ความเปuนเลิศท่ีสอดคล0องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาบางโครงการไม@บรรลุเป�าหมายท่ีต้ังไว0 

 

ด@านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน@นผู@เรียนเปbนสำคัญ  

 สถานศึกษาการมีพัฒนาการนำผลการประเมินครูในเร่ืองการเข0ารับการอบรมในวิชาท่ีสอนตามคุรุสภา

กำหนด กาทำแผนการจัดการเรียนรู0 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจัดทำเคร่ืองมือวัดผลประเมินผลไปพัฒนา

ครูอย@างเปuนระบบ  

  

ด@านผลการจัดการศึกษา 

 ผู0เรียนควรได0รับการพัฒนาด0านน้ำหนักส@วนสูงให0เปuนไปตามเกณฑP  สถานศึกษาควรปรับปรุงแผนการ

ดำเนินการโครงการย้ิมใสไหว0สวย เพ่ือให0ผู0เรียนได0ปฏิบัติอย@างต@อเน่ือง สถานศึกษาควรปรับปรุงโครงการออม

ทรัพยP โครงการรักษPสุขภาพ เพ่ือแก0ปtญหาของสถานศึกษาอย@างต@อเน่ืองต@อไปโดยให0เกิดผลสำเร็จเปuนท่ียอมรับ

ของชุมชนและองคPกรภายนอก มีผลผลิตท่ีเกิดจากการดำเนินการของนักเรียนท่ีเปuนท่ียอมรับและนำออกเผยแพร@

ในชุมชน การออมทรัพยPควรนำเงินท่ีนักเรียนฝากไว0นำไปฝากธนาคารออมสิน ให0นักเรียนมีสมุดคู@ฝากรวมท้ังทำ

บัญชีรับจ@ายของตนเองเปuนการต@อยอดนิสับรักการออมของนักเรียน และมีกิจกรรมออกกำลังกายของนักเรียนและ

ชุมชนอย@างต@อเน่ืองเปuนกิจวัตรประจำ โดยสถานศึกษาจัดให0มีกิจกรรม Brain Gym ทุกเช0าโดยมีตารางการใช0

สนามอย@างชัดเจน 

 

ด@านการบริหารจัดการศึกษา 

 สถานศึกษาควรดำเนินโครงการส@งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสู@ความเปuนเลิศสอดคล0องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา คือต@อยอดให0อาคาร ICT ให0เปuนไปตาม

วัตถุประสงคPและเป�าหมายท่ีต้ังไว0 คือให0บริการทรงการส่ือสารและเทคโนโลยีแก@นักเรียนและชุมชน โดยจัดต้ัง

สัญญาณอินเทอรPเน็ตให0ชุมชนเข0ามาใช0เคร่ืองคอมพิวเตอรPและอินเทอรPเน็ตไปพร0อม ๆ กับนักเรียนด0วย 

 ความต0องการและการช@วยเหลือจากหน@วยงานต0นสังกัดและหน@วยงานอ่ืนๆ 

 1.  ส่ิงท่ีต0องการความช@วยเหลือ   ในเร่ืองของการปลูกฝtงคุณธรรมจริยธรรมให0กับผู0เรียน  จึงจำเปuน

ต0องการความช@วยเหลือ ในการให0ความรู0 ความเข0าใจในการเปuนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว จากหน@วยงาน  จังหวัด
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ขอนแก@น  ให0ความรู0ด0านกฎหมาย และโทษของยาเสพติด  หรือ สถานีตำรวจ  โรงพยาบาลต@าง ๆ ในจังหวัด

ขอนแก@น  ให0ความรู0ต@าง ๆ เก่ียวกับเพศศึกษา   หน@วยงานอ่ืน ๆ ท่ีให0ความรู0กับนักเรียน 

2.  การจัดส่ิงแวดล0อมให0หลากหลายและเอ้ืออำนวยต@อการเรียนรู0ต@าง ๆ รอบตัวเด็ก และให0มีเพียงพอต@อ

จำนวนเด็ก เช@น เคร่ืองเล@น ห0องสมุด และสวนสมุนไพร   

 3.  ส่ือการเรียนรู0ให0มากข้ึน เพ่ือกระตุ0นความสนใจในการเรียนรู0ด0วยตนเอง 

 4.  แหล@งเรียนรู0ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึนเพ่ือให0ทันกับสถานการณP ตามสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมท่ีปรับเปล่ียนอย@างรวดเร็ว 

 5. ปรับปรุงห0องสมุดให0น@าสนใจเพ่ือกระตุ0นให0ผู0เรียนมีความต0องการท่ีจะแสวงหาความรู0และมีนิสัย 

รักการอ@าน 

 6.  ส่ือ อุปกรณPการเรียนรู0ท่ีทันสมัย ดึงดูดความสนใจของผู0เรียน 

          7.  มีครู และบุคลากรสนับสนุนการสอนให0เพียงพอและครบตามสาระการเรียนรู0 

          8. การระดมทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการดำเนินงานพัฒนาของสถานศึกษาให0ครอบคลุมทุกด0าน 

 

 6.1 ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  

             สถานศึกษาได0รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. คร้ังสุดท0าย  รอบ 3  เม่ือวันท่ี 6-8 เดือน

กุมภาพันธP  พ.ศ. 2555       บริษัท/ห0างหุ0นส@วน ท่ีเข0าประเมินช่ือ บริษัทมาตรฐานการศึกษา แม็ค จำกัด ผู0เข0า

ประเมิน จำนวน 2 คน ปรากฏผลดังน้ี (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด0วย 14 มาตรฐาน ส@วนประเมินรอบสาม

ประกอบด0วย 12 ตัวบ@งช้ี) 

 

6.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปK)  

(  / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม@สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปK) ประเภทโรงเรียน 

§ ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 85.85 คะแนน 

§ มีคุณภาพระดับ ดี 

 

 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ"งช้ี ดังน้ี 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน..8..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ 1,2,3,5,7,8,9,10 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน..3..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ 4,6,12 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับพอใช0  จำนวน..-..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ ........-.......... 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน..-..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ ......-............ 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับต0องปรับปรุงเร@งด@วน  จำนวน..-..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ ......-............ 

 

6.1.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

( / )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม@สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียน 

 § ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 86.71 คะแนน 

 § มีคุณภาพระดับ ดี 

 รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ"งช้ี ดังน้ี 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน..4..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ 2,5,7,8 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน..8..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ 1,3,4,6,9,10,11,12 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับพอใช0  จำนวน..-..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ .......-........... 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน..-..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ .....-............. 

 W ตัวบ@งช้ีท่ีมีผลการประเมิน  ระดับต0องปรับปรุงเร@งด@วน  จำนวน..-..ตัวบ@งช้ี ได0แก@ ....-.............. 

 

6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปKการศึกษา 2558  

(ระบุโครงการ/กิจกรรมท่ีดำเนินการในแต@ละมาตรฐาน) 

6.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  ในภาพรวม 

-จัดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  11 โครงการ  แต@ละโครงการจะมีตัวบ@งช้ีความสำเร็จ 

สอดคล0องและสัมพันธPกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ปฐมวัย 

 § ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 96.73 คะแนน 

 § มีคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 

รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกรายมาตรฐาน ดังน้ี 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีเย่ียม  จำนวน 11 มาตรฐาน ได0แก@ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน..-..มาตรฐาน ได0แก@ .....-............. 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน..-..มาตรฐาน ได0แก@ .......-........... 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับพอใช0  จำนวน.-...มาตรฐาน ได0แก@ ....-.............. 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน....มาตรฐาน ได0แก@ ....-.............. 

6.2.2 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวม 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 -จัดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  15 โครงการ  แต@ละโครงการจะมีตัวบ@งช้ีความสำเร็จสอดคล0องและ

สัมพันธPกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ข้ันพ้ืนฐาน 

 § ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  94.82 คะแนน 

 § มีคุณภาพระดับ ดีเย่ียม 

 

รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกรายมาตรฐาน ดังน้ี 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีเย่ียม  จำนวน  11 มาตรฐาน ได0แก@ 1,2,3,4,6,7,8,9,11,13,14 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน  4  มาตรฐาน ได0แก@ 5,10,12,15. 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จำนวน..-..มาตรฐาน ได0แก@ .........-......... 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับพอใช0  จำนวน..-..มาตรฐาน ได0แก@ .....-............. 

 W มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน..-..มาตรฐาน ได0แก@ ...-............... 

 

 

6.3   ผลการทดสอบปลายปK  
 

6.3.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปKท่ี 6  ปKการศึกษา 2561 

(1) กลุ"มสาระการเรียนรู@ภาษาไทย 

                               ค@าเฉล่ียกลุ@มสาระการเรียนรู0ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปnท่ี 6 มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 40.21 

ซ่ึงต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  เม่ือพิจารณารายสาระการเรียนรู0  พบว@า  สาระการเรียนรู0ท่ีสถานศึกษาควร

เร@งพัฒนาตามลำดับ คือ มาตรฐาน ท 5.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 23.61  รองลงมา คือ 

มาตรฐาน ท 2.1  เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 44.79 มาตรฐาน ท 4.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบ

ท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 35.00  มาตรฐาน ท 3.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 36.11 มาตรฐาน ท 1.1

เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 54.17  ซ่ึงเปuนมาตรฐาน/สาระการเรียนรู0ท่ีมีค@าเฉล่ียต่ำกว@าคะแนน

เฉล่ียระดับประเทศ 
 

(2) กลุ"มสาระการเรียนรู@คณิตศาสตรi 

                               ค@าเฉล่ียกลุ@มสาระการเรียนรู0คณิตศาสตรP ช้ันประถมศึกษาปnท่ี 6 มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 

32.92 ซ่ึงต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ เม่ือพิจารณารายสาระการเรียนรู0  พบว@า  สาระการเรียนรู0ท่ี

สถานศึกษาควรเร@งพัฒนาตามลำดับ คือ มาตรฐาน ค 3.2 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 33.33 

รองลงมา คือ มาตรฐาน ค 1.3 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 33.33  มาตรฐาน ค 4.1 เน่ืองจากมี

ผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 16.67 มาตรฐาน ค 5.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 16.67  
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

มาตรฐาน ค 5.2 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 33.33 มาตรฐาน ค 1.4 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ี

มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 25.00  มาตรฐาน ค 1.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 50.00  มาตรฐาน ค 1.2 

เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ  39.58  มาตรฐาน ค 2.1เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 

มาตรฐาน ค 2.2  เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 25.00  ซ่ึงเปuนมาตรฐาน/สาระการเรียนรู0ท่ีมี

ค@าเฉล่ียต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

(3) กลุ"มสาระการเรียนรู@วิทยาศาสตรi 

                               ค@าเฉล่ียกลุ@มสาระการเรียนรู0วิทยาศาสตรP ช้ันประถมศึกษาปnท่ี 6 มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 

35.25 ซ่ึงต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ  เม่ือพิจารณารายสาระการเรียนรู0  พบว@า  สาระการเรียนรู0ท่ี

สถานศึกษาควรเร@งพัฒนาตามลำดับ คือ มาตรฐาน ว 2.2 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 16.67  

รองลงมา คือ มาตรฐาน ว 7.1  เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 16.67  มาตรฐาน ว 3.2 เน่ืองจากมี

ผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 37.50 มาตรฐาน ว 3.1เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 28.27 

มาตรฐาน ว 1.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 43.33 มาตรฐาน ว 1.2 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ี

มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 33.33  มาตรฐาน ว 6.1เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 35.42 มาตรฐาน ว 5.1

เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 38.33 มาตรฐาน ว 4.2 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 

41.67 ซ่ึงเปuนมาตรฐาน/สาระการเรียนรู0ท่ีมีค@าเฉล่ียต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

 

(4) กลุ"มสาระการเรียนรู@สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                               ค@าเฉล่ียกลุ@มสาระการเรียนรู0สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปnท่ี 6 

มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 37.33 ซ่ึงต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ เม่ือพิจารณารายสาระการเรียนรู0  พบว@า  สาระการ

เรียนรู0ท่ีสถานศึกษาควรเร@งพัฒนาตามลำดับ คือ มาตรฐาน ส 1.2  เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 

38.89 รองลงมา คือ มาตรฐาน ส 5.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 26.39   มาตรฐาน ส 2.1

เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 45.00 มาตรฐาน ส 3.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ  

46.67  มาตรฐาน ส 4.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 25.00  มาตรฐาน ส 3.2 เน่ืองจากมีผลการ

ทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 36.67  มาตรฐาน ส 2.2 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 48.33 มาตรฐาน 

ส 4.3 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 36.11 มาตรฐาน ส 5.2 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ีย

เท@ากับ 22.92 มาตรฐาน ส 1.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 33.33  ซ่ึงเปuนมาตรฐาน/สาระการ

เรียนรู0ท่ีมีค@าเฉล่ียต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

 

(5) กลุ"มสาระการเรียนรู@ภาษาต"างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

                               ค@าเฉล่ียกลุ@มสาระการเรียนรู0ภาษาอังกฤษ ช้ันประถมศึกษาปnท่ี 6 มีค@าเฉล่ียเท@ากับ.. 

30.63.... ซ่ึงต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ เม่ือพิจารณารายสาระการเรียนรู0  พบว@า  สาระการเรียนรู0ท่ี

สถานศึกษาควรเร@งพัฒนาตามลำดับ คือ มาตรฐาน ต 2.1   เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 50.00 

รองลงมา คือ มาตรฐาน ต 4.1    เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 29.17 มาตรฐาน ต 1.2 เน่ืองจากมี
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 27.08 มาตรฐาน ต 1.3 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 35.42 

มาตรฐาน ต 1.1 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ีมีค@าเฉล่ียเท@ากับ 29.17 มาตรฐาน ต 2.2 เน่ืองจากมีผลการทดสอบท่ี

มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 25.00  ซ่ึงเปuนมาตรฐาน/สาระการเรียนรู0ท่ีมีค@าเฉล่ียต่ำกว@าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ 

 

  6.3.2 ผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปKท่ี 3  ปKการศึกษา 2561 

                 ค@าเฉล่ียผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปnท่ี 3  รวมท้ัง 3 ด0าน มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 

53.57   ด0านภาษา  มีค@าเฉล่ีย เท@ากับ 50.89 ด0านคำนวณ มีค@าเฉล่ียเท@ากับ 55.00 .และด0านเหตุผล มีค@าเฉล่ีย

เท@ากับ 54.82  

                 

 

ส8วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได0กำหนดเป�าหมาย

และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังน้ี 

1. วิสัยทัศนi (VISION) 

      

 ภายในปn  2565  โรงเรียนบ0านหนองไฮโพธ์ิชัย ระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา 

ให0มีคุณภาพ มีคุณธรรมนำความรู0  ประยุกตPสู@เทคโนโลยีสมัยใหม@  ย้ิมใสไหว0สวย  ด0วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

หลีกเล่ียงส่ิงเสพยPติด  จิตอาสา พาส่ิงแวดล0อมน@าอยู@ มุ@งสู@ประชาคมอาเซียน  

2. พันธกิจ (MISSION) 

โรงเรียนบ0านหนองไฮโพธ์ิชัย  เปuนสถานศึกษาคุณภาพท่ีมีพันธกิจ ดังน้ี 

1.จัดทำหลักสูตรปฐมวัยและการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให0สอดคล0องกับหลักสูตรแกนกลางและหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู0ท่ีเน0นผู0เรียนเปuนสำคัญ ให0มีความรู0และสามารถประยุกตPใช0เทคโนโลยีท่ีทันสมัย   

        3. ตามความจำเปuนในชีวิต มีวินัย มีความรับผิดชอบต@อตนเองและสังคมสามารถอยู@ในสังคมได0อย@างมีความสุข 

4. ระดมทรัพยากรจากแหล@งต@าง ๆ เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

5. พัฒนาครู  ส่ือ  เทคโนโลยีให0ทันสมัย 

6. มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. อนุรักษPทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล0อมและแหล@งเรียนรู0อ่ืนๆท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

         8.  ส@งเสริมนโยบายสถานศึกษาปลอดสารเสพติด 
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3. เป�าหมาย (GOAL) 

1.  โรงเรียนผ@านเกณฑPการประเมินภายนอกในระดับเปuนท่ีน@าพอใจ และได0รับความศรัทธาจากชุมชน 

2.  นักเรียนมีพัฒนาการผ@านเกณฑPมาตรฐานร0อยละ 90   ตามศักยภาพของตัวเอง  มีความรู0 สามารถ

ประยุกตPใช0เทคโนโลยีท่ีทันสมัยได0ตามความจำเปuนในชีวิต  มีวินัย  มีความรับผิดชอบต@อตนเองและสังคม ใส@ใจ

รักษาส่ิงแวดล0อมและสามารถอยู@ในสังคมได0อย@างมีความสุข  

        3.  โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสู@หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

        4.  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต ท่ีสมบูรณP แข็งแรง ตามเกณฑPมาตรฐานโรงเรียนส@งเสริมสุขภาพ  ใส@

ใจส่ิงแวดล0อมและห@างไกลยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

4. กลยุทธi (STRATITIC) 

โรงเรียนบ0านหนองไฮโพธ์ิชัย   เปuนสถานศึกษาคุณภาพท่ีกำหนดแผนกลยุทธPไว0ดังน้ี 

กลยุทธPท่ี 1. พัฒนาหลักสูตร  จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรท0องถ่ิน 

ตามกลุ@มสาระการเรียนรู0ของหลักสูตรแกนกลาง มีระเบียบการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษาท่ีครอบคลุม

ด0านความรู0 ทักษะ กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงคP และการคิด วิเคราะหP เขียน มีการปรับปรุงและ

บูรณาการให0สอดคล0องกับความต0องการของชุมชนและท0องถ่ิน และทันต@อการเปล่ียนแปลงและประยุกตPใช0กับ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ 

กลยุทธPท่ี 2.พัฒนาผู@เรียน   และติดตามดูแลให0มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพท่ีกำหนด    มีความเจริญ

งอกงามในทุกด0านอย@างสมดุล ท้ังด0านร@างกาย อารมณP  สังคม และสติปtญญา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคP มี

คุณธรรมจริยธรรมและมีวัฒนธรรมการดำรงชีวิตแบบวิถีไทย อ@านออกเขียนได0 ใช0ไอซีทีเปuน  เน0นการเรียนรู0ท่ียึด

นักเรียนเปuนสำคัญ  นักเรียนเปuนบุคคลแห@งการเรียนรู0 มีความรู0ความสามารถ มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปuนและ

สามารถเรียนรู0ด0วยตนเองอย@างเต็มตามศักยภาพ 

กลยุทธPท่ี 3.พัฒนาคุณภาพครู  ให0มีคุณภาพและศักยภาพสูงเพียงพอ     สามารถปฏิบัติภารกิจตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาได0อย@างมีประสิทธิภาพและต@อเน่ือง    มีความทันสมัยและพัฒนาตนเองอยู@เสมอ    

สามารถปรับตัวได0อย@างเหมาะสม  มีความเปuนมืออาชีพ  รักอาชีพครู  มีคุณธรรม จริยธรรม และรักษา

จรรยาบรรณครู 

กลยุทธPท่ี 4.พัฒนาส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ   ให0มีการจัดหา พัฒนาส่ือเทคโนโลยี นวัตกรรม  และ

จัดระบบสารสนเทศ พร0อมในการบริหารและการเรียนรู0ของครู ผู0เรียน ให0มี web site ของโรงเรียน เพ่ือ
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ประชาสัมพันธP  มีพัฒนางานการเรียนการสอนผ@านระบบ  E – Learnning มีแหล@งเรียนรู0ด0วยตนเอง จากระบบ

เครือข@ายและแหล@งเรียนรู0ท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห0องเรียน 

 กลยุทธPท่ี 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให0เปuนระบบเข0มแข็งและมีประสิทธิภาพมีความคล@องตัว  

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถสนองนโยบายแผนกลยุทธPและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ี กำหนด  โดยเน0น

การบริหารโดยใช0โรงเรียนเปuนฐาน(SBM)  กระจายอำนาจการบริหารจัดการให0มีส@วนร@วมอย@างจริงจัง 

กลยุทธPท่ี 6.  ส"งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    มีคุณภาพท่ีย่ังยืนมีประสิทธิภาพ  

ครอบคลุม มาตรฐานการศึกษาของชาติและ สมศ. โดยเน0นยุทธศาสตรPการมีส@วนร@วม  เพ่ือสร0างความพึงพอใจและ

การยอมรับของผู0ปกครองชุมชน และสังคมท่ัวไป 

กลยุทธPท่ี 7.  ส"งเสริมและพัฒนาการอนุรักษiธรรมชาติและประเพณีท@องถ่ิน   ให0มีจิตสำนึกรักและ หวง

แหนทรัพยากรธรรมชาติ  สาธารณะสถานและประเพณีท0องถ่ินในชุมชนให0คงอยู@ ใช0การเรียนรู0จากป�าชุมชนเปuน

ห0องเรียน  ใช0ธรรมชาติเปuนส่ือ  มีภูมิปtญญาท0องถ่ิน  ปราชญPชาวบ0านเปuนครู 

          กลยุทธPท่ี 8.  ส"งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช"วยเหลือนักเรียน  ติดตามดูแลนักเรียนให0เปuนไปตาม 

พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ  ให0ต@อเน่ือง มีคุณภาพท่ีย่ังยืนและช@วยเหลือนักเรียนยากจน ด0อยโอกาส เด็กพิการ 

เด็กท่ีอยู@ในภาวะเส่ียงให0ได0รับโอกาสทางการศึกษา  สนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือให0นักเรียนเปuนพลเมืองท่ีดี 

5.  อัตลักษณiผู@เรียน 

 นักเรียนโรงเรียนบ0านหนองไฮโพธ์ิชัย  ย้ิมใส ไหว0สวย 

 

 

6.  เอกลักษณiสถานศึกษา 

 จัดการเรียนรู0ท่ีมุ@งเน0นให0ผู0เรียนมีความรู0คู@คุณธรรม โดยน0อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

บูรณาการเข0ากับทุกกลุ@มสาระการเรียนรู0 

   

7. เป�าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปKการศึกษา 2562 

    7.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี 

เป
3าห

มา
ย 

 

ป6 
25

62
 

แนวทางการพัฒนา  

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 1 เด็กมีพัฒนาการดIานร+างกาย ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาเด็กให0มี

พัฒนาการด0านร@างกาย 

 

1.1  มีน้ำหนัก ส-วนสูง เป3นไปตามเกณฑ9มาตรฐาน 95 

1.2  มีทักษะเคล่ือนไหวตามวัย 95 

1.3  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 95 

1.4  หลีกเล่ียงต-อสภาวะท่ีเส่ียงต-อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และส่ิงเสพติด 95 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการดIานอารมณLและจิตใจ ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาเด็กให0มี

พัฒนาการด0านอารมณPและ

จิตใจ 

2.1 ร-าเริงแจ-มใสมีความรูUสึกท่ีดีต-อตนเอง 90 

2.2 มีความม่ันใจและกลUาแสดงออก 90 

2.3 ควบคุมอารมณ9ตนเองไดUเหมาะสมกับวัย 90 

2.4 ช่ืนชมศิลปะดนตรี  การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 90 

มาตรฐานท่ี 3 เด็กมีพัฒนาการดIานสังคม ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาเด็กให0มี

พัฒนาการด0านสังคม 3.1 มีวินัย  รับผิดชอบ เช่ือฟ]งคำส่ังสอนของพ-อแม-  ครูอาจารย9 90 

3.2 มีความซ่ือสัตย9 สุจริต  ช-วยเหลือแบ-งป]น 90 

3.3 เล-นและทำงานร-วมกับผูUอ่ืนไดU 90 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนเองนับถือ 90 

มาตรฐานท่ี 4 เด็กมีพัฒนาการดIานสติปSญญา ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาเด็กให0มี

พัฒนาการด0านสติปtญญา 4.1 สนใจเรียนรูUส่ิงรอบตัว  ซักถามอย-างต้ังใจ และรักการเรียนรูU 90 

4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต-าง ๆท่ีเกิดจากประสบการณ9การเรียนรูU 90 

4.3 มีทักษะภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 90 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร9และคณิตศาสตร9 90 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสรUางสรรค9 90 

มาตรฐานท่ี 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนIาท่ีอย+างมีประสิทธิภาพ 

 และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาครูให0

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ี

อย@างมี  ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 

5.1 ครู.เขUาใจปรัชญา   หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษา 

     ปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกต9ใชUในการจัดประสบการณ9 

100 

5.2 ครูจัดทำแผนจัดประสบการณVที่สอดคล>องกับหลักสูตรการศึกษา 

     ปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณVการเรียนรู>ที่หลากหลาย   

     สอดคล>องกับความแตกตPางระหวPางบุคคล 

100 

5.3 ครูบริหารจัดการท่ีสรUางวินัยเชิงบวก 100 

มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี 

เป
3าห

มา
ย 

 

ป6 
25

62
 

แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

5.4 ครูใชUส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคลUองกับพัฒนาการของเด็ก 100  

5.5 ครูใชUเคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย-าง 

      หลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก-ผูUปกครอง 

100 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูUท่ีตนรับผิดชอบ  และใชUผล 

      ในการปรับการจัดประสบการณ9 

100 

5.7 ครูจัดส่ิงแวดลUอมใหUเกิดการเรียนรูUไดUตลอดเวลา 100 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ9ท่ีดีกับเด็ก และผูUปกครอง 100 

5.9 ครูมีวุฒิและความรูUความสามารถในดUานการศึกษาปฐมวัย 100 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน9และนำมาไตร-ตรองเพ่ือใชUประโยชน9ในการ 

พัฒนาการเด็ก 

100 

มาตรฐานท่ี 6  ผูIบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนIาท่ีอย+างมี 

     ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม โครงการ

พัฒนา

ผู0บริหารให0

ปฏิบัติงาน

ตาม

บทบาท

หน0าท่ีอย@าง

มี

ประสิทธิภา

พและเกิด

ประสิทธิผล 

6.1 ผูUบริหารเขUาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

6.2 ผูUบริหารมีวิสัยทัศน9 ภาวะผูUนำและความคิดริเร่ิมท่ีเนUนการ พัฒนาเด็ก ระดับดีเยี่ยม 

6.3 ผูUบริหารใชUหลักการบริหารแบบมีส-วนร-วมและใชUขUอมูลการ 

     ประเมินผลหรือการวิจัยเป3นฐานคิดท้ังดUานวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีเยี่ยม 

6.4 ผูUบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหUบรรลุเปiาหมายตาม 

      แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

6.5 ผูUบริหารส-งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหUมีประสิทธิภาพ ระดับดีเยี่ยม 

6.6 ผูUบริหารใหUคำแนะนำ  คำปรึกษา  ทางวิชาการและเอาใจใส- 

     การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็ม 

ระดับดีเยี่ยม 

6.7 เด็ก ผูUปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม โครงการ

พัฒนาแนว

การจัด

การศึกษา

ปฐมวัย 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู-การปฏิบัติไดUอย-างมี

ประสิทธิภาพ 

ระดับดีเยี่ยม 

7.2 มีระบบและกลไกใหUผูUมีส-วนร-วมทุกฝkายตระหนักและเขUาใจการ จัดการศึกษา

ปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรUางความตระหนักรูUและความเขUาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับดีเยี่ยม 

7.4 สรUางการมีส-วนร-วมและแสวงหาความร-วมมือกับผูUปกครอง   

     ชุมชน  และทUองถ่ิน 

ระดับดีเยี่ยม 

7.5 จัดส่ิงอำนวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาการเด็กอย-างรอบดUาน 

 

  

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี 

เป
3าห

มา
ย 

 

ป6 
25

62
 แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 

      สถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา

ตามท่ีกำหนดใน

8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

     ท่ีมุ-งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

8.3 จัดระบบขUอมูลสาระสนเทศและใชUสารสนเทศในการบริหารจัดการ ระดับดีเยี่ยม 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพ 

      ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม กฎกระทรวง 

8.5 นำผลการประเมินผลคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชU 

      วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย-างต-อเน่ือง 

ระดับดีเยี่ยม 

8.6 จัดทำรายงานประจำปlท่ีเป3นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 9 สถานศึกษามีการสรIาง  ส+งเสริม  สนับสนุน ใหI 

     สถานศึกษาเปfนสังคมแห+งการเรียนรูI 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

สถานศึกษาให0มี

การสร0าง  ส@งเสริม  

สนับสนุน ให0

สถานศึกษาเปuน

สังคมแห@งการ

เรียนรู0 

9.1 เป3นแหล-งเรียนรูUเพ่ือพัฒนาการเรียนรูUของเด็กและบุคลากรใน 

      สถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูUร-วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว-างสถานศึกษากับ

ครอบครัว  ชุมชน  และองค9กรท่ีเก่ียวขUอง 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 10  การพัฒนาสถานศึกษาใหIบรรลุเป3าหมายตามปรัชญา  

วิสัยทัศนL  และจุดเนIนของการศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

สถานศึกษาใหAบรรลุ

เปEาหมายตามปรัชญา  

วิสัยทัศนL  และ

จุดเนAนของการศึกษา

ปฐมวัย 

10.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กให0บรรลุเป�าหมายปรัชญา  วิสัยทัศนP  

และจุดเน0นของการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป�าหมาย 
80 

มาตรฐานท่ี 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง 

      การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพใหIสูงข้ึน 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

สถานศึกษาตามนโยบาย

และแนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพให>สูงขึ้น 

11.1 จัดโครงการ   กิจกรรมส@งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเก่ียวกับการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

ระดับดีเยี่ยม 

11.2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป�าหมาย 80 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ"งช้ี 

เป
3าห

มา
ย 

 

ป6 
25

62
 แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

มาตรฐานท่ี 1 ผู@เรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

ผู0เรียนให0มีสุขภาวะ

ท่ีดีและมี

สุนทรียภาพ 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 95 

1.2 มีน้ำหนัก ส@วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑPมาตรฐาน 95 

1.3 ป�องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให0โทษและหลีกเล่ียงตนเองจาก 

      สภาวะท่ีเส่ียงต@อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปtญหาทางเพศ 

95 

1.4 เห็นคุณค@าในตนเอง มีความม่ันใจ กล0าแสดงออกอย@างเหมาะสม 95 

1.5 มีมนุษยสัมพันธPท่ีดีและให0เกียรติผู0อ่ืน 100 

1.6 สร0างผลงานจากการเข0าร@วมกิจกรรมด0านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป�/ 

      กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

100 

มาตรฐานท่ี 2  ผู@เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค"านิยมท่ีพึงประสงคi ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาผู>เรียนให>

มีคุณธรรม จริยธรรม และ

คPานิยมที่พึงประสงคV 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคPตามหลักสูตร 100 

2.2 เอ้ืออาทรผู0อ่ืนและกตัญ�ูกตเวทีต@อผู0มีพระคุณ 97 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต@าง 100 

2.4 ตระหนัก รู0คุณค@า ร@วมอนุรักษPและพัฒนาส่ิงแวดล0อม 100 

มาตรฐานท่ี 3 ผู@เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู@ด@วยตนเอง  

     รักเรียนรู@ และพัฒนาตนเองอย"างต"อเน่ือง 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาผู>เรียนให>

มีทักษะในการแสวงหา

ความรู>ด>วยตนเอง รัก

เรียนรู> และพัฒนาตนเอง

อยPางตPอเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ@านและแสวงหาความรู0ด0วยตนเองจากห0องสมุด  

      แหล@งเรียนรู0 และส่ือต@างๆรอบตัว 

100 

3.2 มีทักษะในการอ@าน ฟtง ดู พูด เขียน และต้ังคำถามเพ่ือค0นคว0าหา  ความรู0เพ่ิมเติม 100 

3.3 เรียนรู0ร@วมกันเปuนกลุ@ม แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู0ระหว@างกัน 100 

3.4  ใช0เทคโนโลยีในการเรียนรู0และนำเสนอผลงาน 90 

มาตรฐานท่ี 4 ผู@เรียนมีความสามารถในการคิดอย"างเปbนระบบ  

     คิดสร@างสรรคi ตัดสินใจแก@ปoญหาได@อย"างมีสติ สมเหตุสมผล 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาผูAเรียน

ใหAมีความสามารถใน

การคิดอยVางเปWนระบบ 

คิดสรAางสรรคL 

ตัดสินใจแกAปXญหาไดA

อยVางมีสติ 

สมเหตุสมผล 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อPาน ฟ_ง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 99 

4.2 นำเสนอวิธีคิด วิธีแก0ไขปtญหาด0วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 100 

4.3 กำหนดเป�าหมาย คาดการณP ตัดสินใจแก0ปtญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 100 

4.4 มีความคิดริเร่ิม และสร0างสรรคPผลงานด0วยความภูใจ 

 

 

 

  

100 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

มาตรฐาน/ตัวบ"งช้ี 

เป
3าห

มา
ย 

 

ป6 
25

62
 แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 5 ผู@เรียนมีความรู@และทักษะท่ีจำเปbนตามหลักสูตร ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

ผู0เรียนให0มีความรู0

และทักษะท่ีจำเปuน

ตามหลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต@ละกลุ@มสาระเปuนไปตามเกณฑP 99 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปuนไปตามเกณฑP 99 

5.3 ผลการประเมินการอ@าน คิดวิเคราะหP และเขียนเปuนไปตามเกณฑP 99 

5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเปuนไปตามเกณฑP 50 

มาตรฐานท่ี 6 ผู@เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถ 

       ทำงานร"วมกับผู@อ่ืนได@และมีเจตคติท่ีดีต"ออาชีพสุจริต 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพฒันาผู>เรียนให>

มีผู>เรียนมีทักษะในการ

ทำงาน รักการทำงาน 

สามารถทำงานรPวมกับ

ผู>อื่นได>และมีเจตคติที่ดีตPอ

อาชีพสุจริต 

6.1 วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ 100 

6.2 ทำงานอย@างมีความสุข มุ@งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 100 

6.3 ทำงานร@วมกับผู0อ่ืนได0 100 

6.4 มีความรู0สึกท่ีดีต@ออาชีพสุจริตและหาความเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 100 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน@าท่ีอย"างมีประสิทธิภาพ 

     และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนาครู

ให0ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน0าท่ีอย@าง

มีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการกำหนดเป�าหมายคุณภาพผู0เรียนท้ังด0านความรู0 ทักษะ 

      กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงคP 

100 

7.2 ครูมีการวิเคราะหPผู0เรียนเปuนรายบุคคล และใช0ข0อมูลในการวาง   

     แผนการจัดการเรียนรู0เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู0เรียน 

100 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู0ท่ีตอบสนองความแตกต@างระหว@าง 

     บุคคลและพัฒนาการทางสติปtญญา 

100 

7.4 ครูใช0ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและ 

     ภูมิปtญญาของท0องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู0 

100 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ@งเน0นการพัฒนาการเรียนรู0ของผู0เรียน  

     ด0วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

100 

7.6 ครูให>คำแนะนำ คำปรึกษา และแก>ไขป_ญหาให>แกPผู>เรียนทั้งด>านการเรียนและคุณภาพชีวิตด>วยความเสมอภาค 100 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู0ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบและใช0ผล

ในการปรับการสอน 

100 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปuนแบบอย@างท่ีดีและเปuนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 100 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได0รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

 

100 
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มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี 

เป
3าห

มา
ย 

 

ป6 
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แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 8 ผูIบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนIาท่ีอย+างมีประสิทธิภาพ 

     และเกิดประสิทธิผล 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา ผู0บริหาร

ให0ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

8.1 ผูUบริหารมีวิสัยทัศน9และความคิดริเร่ิมท่ีเนUนการพัฒนาผูUเรียน ระดับดีเยี่ยม 

8.2 ผูUบริหารใชUหลักการบริหารแบบมีส-วนร-วมและใชUขUอมูลผลการประเมิน 

      หรือผลการวิจัยเป3นฐานคิดท้ังดUานวิชาการและการจัดการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.3 ผูUบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหUบรรลุเปiาหมายตามท่ีกำหนด 

ไวUในแผนปฏิบัติการ 

ระดับดีเยี่ยม 

8.4 ผูUบริหารส-งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหU พรUอมรับการกระจายอำนาจ ระดับดีเยี่ยม 

8.5 นักเรียน ผูUปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

8.6 ผูUบริหารใหUคำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส-การจัด 

     การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูIปกครอง ชุมชน  

      ปฏิบัติงานตามบทบาทหนIาท่ีอย+างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 โครงการพัฒนา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

และผู0ปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูUและปฏิบัติหนUาท่ีตามท่ีระเบียบกำหนด ระดับดีเยี่ยม 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคล่ือน 

     การดำเนินงานของสถานศึกษาใหUบรรลุผลสำเร็จตามเปiาหมาย 

ระดับดีเยี่ยม 

9.3 ผูUปกครองและชุมชนเขUามามีส-วนร-วมในการพัฒนาสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูI และ 

      กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูIเรียนอย+างรอบดIาน 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

สถานศึกษาให0มีการจัด

หลักสูตร กระบวนการ

เรียนรู0 และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน

อย@างรอบด0าน 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลUองกับทUองถ่ิน ระดับดีเยี่ยม 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายใหUผูUเรียนเลือกเรียนตามความถนัด   

       ความสามารถและความสนใจ 

ระดับดีเยี่ยม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูUเรียนท่ีส-งเสริมและตอบสนองความตUองการ  

       ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูUเรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

10.4 สนับสนุนใหUครูจัดกระบวนการเรียนรูUท่ีใหUผูUเรียนไดUลงมือปฏิบัติ 

       จริงจนสรุปความรูUไดUดUวยตนเอง 

ระดับดีเยี่ยม 

10.5 นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุง 

       การเรียนการสอนอย-างสม่ำเสมอ 

ระดับดีเยี่ยม 

10.6 จัดระบบดูแลช-วยเหลือผูUเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูUเรียนทุกคน ระดับดีเยี่ยม 
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มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี 

เป
3าห

มา
ย 

 

ป6 
25

62
 แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/

กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล@อมและการบริการท่ี 

      ส"งเสริมให@ผู@เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

สถานศึกษาให0มีการ

จัดสภาพแวดล0อม

และการบริการท่ี

ส@งเสริมให0ผู0เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

11.1 ห0องเรียน ห0องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย  

       มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู@ในสภาพใช0การได0ดี  

       สภาพแวดล0อมร@มร่ืน มีแหล@งเรียนรู0สำหรับผู0เรียน 

ระดับดีเยี่ยม 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส@งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู0เรียน ระดับดีเยี่ยม 

11.3 จัดห0องสมุดท่ีให0บริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให0ผู0เรียน 

       เรียนรู0ด0วยตนเอง และหรือเรียนรู0แบบมีส@วนร@วม 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 

       สถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

สถานศึกษาให0มีการ

ประกันคุณภาพ

ภายในของ

สถานศึกษาตามท่ี

กำหนดใน

กฎกระทรวง 

12.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

12.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

       ท่ีมุ@งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

12.3 จัดระบบข0อมูลสารสนเทศและใช0สารสนเทศในการบริหารจัดการ 

       เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

ระดับดีเยี่ยม 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับดีเยี่ยม 

12.5 นำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช0วางแผน 

       พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย@างต@อเน่ือง 

ระดับดีเยี่ยม 

12.6 จัดทำรายงานประจำปnท่ีเปuนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษาท่ีมีการสร@าง ส"งเสริม สนับสนุน ให@ 

      สถานศึกษาเปbนสังคมแห"งการเรียนรู@ 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

สถานศึกษาใหAมีการ

สรAาง สVงเสริม สนับสนุน 

ใหAสถานศึกษาเปWนสังคม

แหVงการเรียนรูA 

13.1 มีการสรAางและพัฒนาแหลVงการเรียนรูAภายในสถานศึกษาและใชAประโยชนLจากแหลVง

เรียนรูAทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูAของผูAเรียนและบุคลากรของ

สถานศึกษารวมทั้งผูAที่เกี่ยวขAอง 

ระดับดีเยี่ยม 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู0ระหว@างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว@าง ระดับดีเยี่ยม 
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สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคPกรท่ีเก่ียวข0อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ+งช้ี 

เป
3าห

มา
ย 

 

ป6 
25

62
 

แนวทางการพัฒนา 

(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานท่ี 14 การพัฒนาสถานศึกษาให@บรรลุเป�าหมายตามวิสัยทัศนi  

      ปรัชญา และจุดเน@นท่ีกำหนดข้ึน 

ระดับดีเยี่ยม  

14.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณPผู0เรียน(................................) 

ระดับดีเยี่ยม โครงการพัฒนา

สถานศึกษาให0บรรลุ

เป�าหมายตามวิสัยทัศนP 

ปรัชญา และจุดเน0นท่ี

กำหนดข้ึน 

14.2 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนา

ผู0เรียนให0คุณลักษณะตามอัตลักษณPผู0เรียน(.................................) 

100 

14.3 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณลักษณะ

ตามเอกลักษณPสถานศึกษา(..........................................) 

ระดับดีเยี่ยม  

14.4 ผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนา

ผู0เรียนให0มีคุณลักษณะตามเอกลักษณPสถานศึกษา(......................................) 

100 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน@นตามแนวทางปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส"งเสริมสถานศึกษาให@ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

ระดับดีเยี่ยม โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียน 

โครงการทัศนศึกษา

แหล@งเรียนรู0 

 

15.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนาผู0เรียนด0านความสามารถ

ในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

ระดับดีเยี่ยม 

15.2 ผลการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนาผู0เรียนด0าน

ความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

80 

15.3 จัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือส@งเสริมและพัฒนาผู0เรียนด0านการ

บริการชุมชนและสังคม 

ระดับดีเยี่ยม 

15.4 ผลการจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือส@งเสริมและพัฒนาผู0เรียนด0าน 80 
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การบริการชุมชนและสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส"วนท่ี 3 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

1.  แหล"งงบประมาณ  

      แหล@งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปnการศึกษา 2562 

ท่ีมาของงบประมาณ : คำนวณจากข0อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2558   

1 เงินอุดหนุนค"าใช@จ"ายรายหัว บาท สต. 

  -  ระดับก@อนประถม  (1,700 X 23 (จำนวน นร.)        39,100 - 

  -  ระดับประถม   (1,900 X 68 (จำนวน นร.)        129,200 - 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต0น  (3,500 X ......(จำนวน นร.)        …………… - 

 (หาก ร.ร.ใด มี นร. ต่ำกว@า 120 คน จัดสรรให0เพ่ิมอีกหัวละ 500 บาท/ปn  45,500 - 

  และร.ร.ขยายโอกาส มีนร.ต่ำกว@า 300 คน จัดสรรให0ระดับมัธยมหัวละ 1000/ปn)   

2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปK (กิจกรรมพัฒนาผู@เรียน)   

  - ระดับก@อนประถม  (430 X 23 (จำนวน นร.)        9,890 - 

  - ระดับประถมศึกษา (480 X 68 (จำนวน นร.)        32,640 - 

  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต0น  (880 X ......(จำนวน นร.)        …………… - 

3 งบอ่ืน ๆ  (ถ@ามี)   

                          รวมงบประมาณ        256,330 - 

    



23 

 

� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 การจัดสรรงบประมาณ:   

 

1. จัดสรรเปuนค@าใช0จ@ายประจำก@อน เช@น ค@าน้ำ/ไฟ/โทรศัพทP ค@าวัสดุ  ค@าปรับปรุง 

ซ@อมแซม           76,330 - 

 

2. ส@วนท่ีเหลือนำมาใช0จ@ายในโครงการพัฒนาฯ ให0สอดคล0องกับกลยุทธP สพฐ. สพท. /

สมศ. / ความต0องการของ ร.ร.          180,000 - 

 รวม        256,330 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. โครงการท่ีจะดำเนินการในปKการศึกษา 2562 

    2.1 สรุปงบหน@าโครงการ 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนอง 

มฐ.ที ่
ช่ือโครงการ 

ใช0งบประมาณ

จาก สนอง 

มฐ.ที ่
ช่ือโครงการ 

 

ใช0งบประมาณ

จาก 

รายหัว 
แหลPง

อื่น 
รายหัว 

แหลPง

อื่น 

1 โครงการพัฒนาเด็กให0มี

พัฒนาการด0านร@างกาย 

3,000 - 1 โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มี

สุขภาวะท่ีดีและมี

สุนทรียภาพ 

7,000 - 

2 โครงการพัฒนาเด็กให0มี

พัฒนาการด0านอารมณPและ

จิตใจ 

3,000 - 2 โครงการพัฒนาผูAเรียนใหAมี

คุณธรรม จริยธรรม และคVานิยม

ที่พึงประสงคL 

7,000 - 

3 โครงการพัฒนาเด็กให0มี

พัฒนาการด0านสังคม 

3,000 - 3 โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มี

ทักษะในการแสวงหาความรู0

ด0วยตนเอง รักเรียนรู0 และ

พัฒนาตนเองอย@างต@อเน่ือง 

7,000 - 
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4 โครงการพัฒนาเด็กให0มี

พัฒนาการด0านสติปtญญา 

3,000 - 4 โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มี

ความสามารถในการคิด

อย@างเปuนระบบ คิด

สร0างสรรคP ตัดสินใจ

แก0ปtญหาได0อย@างมีสติ 

สมเหตุสมผล 

7,000 - 

5 โครงการพัฒนาครูให0

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ี

อย@างมี  ประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

0.00 - 5 โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มี

ความรู0และทักษะท่ีจำเปuน

ตามหลักสูตร 

5,000 - 

6 โครงการพัฒนาผู0บริหารให0

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ี

อย@างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

2,000 - 6 โครงการพัฒนาผูAเรียนใหAมี

ผูAเรียนมีทักษะในการทำงาน รัก

การทำงาน สามารถทำงาน

รVวมกับผูAอื่นไดAและมีเจตคติที่ดี

ตVออาชีพสุจริต 

8,000 - 

7 โครงการพัฒนาแนวการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

2,000 - 7 โครงการพัฒนาครูให0

ปฏิบัติงานตามบทบาท

หน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผล 

8,000 - 

 

 

 

 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนอง 

มฐ.ที ่
ช่ือโครงการ 

ใช0งบประมาณ

จาก สนอง 

มฐ.ท่ี 
ช่ือโครงการ 

 

ใช0งบประมาณ

จาก 

รายหัว 
แหลPง

อื่น 
รายหัว 

แหลPง

อื่น 

8 โครงการพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตามท่ีกำหนดใน

กฎกระทรวง 

1,000 - 8 โครงการพัฒนา ผู0บริหารให0

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ี

อย@างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

9,000 

- 

9 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0

มีการสร0าง  ส@งเสริม  

2,000 - 9 โครงการพัฒนา 

คณะกรรมการสถานศึกษา 

8,000 - 
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สนับสนุน ให0สถานศึกษาเปuน

สังคมแห@งการเรียนรู0 

และผู0ปกครอง ชุมชน

ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ี

อย@างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

10 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0

บรรลุเป�าหมายตามปรัชญา  

วิสัยทัศนP  และจุดเน0นของ

การศึกษาปฐมวัย 

2,000 - 10 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0

มีการจัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู0 และ

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู0เรียน

อย@างรอบด0าน 

8,000 - 

11 โครงการพัฒนาสถานศึกษา

ตามนโยบายและแนวทางการ

ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับ

คุณภาพให0สูงข้ึน 

1,000 - 11 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0

มีการจัดสภาพแวดล0อมและ

การบริการท่ีส@งเสริมให0ผู0เรียน

พัฒนาเต็มศักยภาพ 

4,000 - 

12 โครงการทัศนศึกษาแหล@ง

เรียนรู0 

1,000 - 12 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0

มีการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตามท่ีกำหนด

ในกฎกระทรวง 

9,000 - 

  - - 13 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0

มีการสร0าง ส@งเสริม สนับสนุน 

ให0สถานศึกษาเปuนสังคมแห@ง

การเรียนรู0 

10,000 - 

  - - 14 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0

บรรลุเป�าหมายตามวิสัยทัศนP 

ปรัชญา และจุดเน0นท่ีกำหนด

ข้ึน 

2,000 - 

 

 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สนอง 

มฐ.ที ่
ช่ือโครงการ 

ใช0งบประมาณ

จาก สนอง 

มฐ.ท่ี 
ช่ือโครงการ 

 

ใช0งบประมาณ

จาก 

รายหัว 
แหลP

งอื่น 
รายหัว 

แหลPง

อื่น 

   - 15 โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มี 5,000 - 
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การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 

จุดเน0น แนวทางการปฏิรูป

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ

ส@งเสริมสถานศึกษาให0ยกระดับ

คุณภาพสูงข้ึน 

   - 16 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักเรียน 

20,000 - 

   - 17 โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู0 13,000  - 

   - 18 โครงการพัฒนาผู0เรียนกิจกรรม

ลูกเสือ-เนตรนารี 

10,000 - 

   - 19 โครงการอินเตอรPเน็ตสีขาว 0.00 - 

รวมงบประมาณ 23,000  157,000 - 

รวมงบประมาณ 180,000 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. รายละเอียดโครงการ  
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.การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: ระดับการศึกษาปฐมวัย 

1.โครงการพัฒนาเด็กมีให0พัฒนาการด0านร@างกาย 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือให0เด็กให0มีพัฒนาการด0าน

ร@างกาย 

1.ร0อยละของเด็กมีน้ำหนัก ส@วนสูง เปuนไปตาม

เกณฑPมาตรฐาน 
95 95 

2.ร0อยละของเด็กมีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 90 95 

3.รAอยละของเด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 100 95 

4.ร0อยละของเด็กหลีกเล่ียงต@อสภาวะท่ีเส่ียงต@อโรค 

อุบัติเหตุ ภัย และส่ิงเสพติด 
100 95 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม 
เดือนท่ี

ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมอาหารกลางวัน พ.ค.61-มี.ค.62 3,000.- นางอ0อย 

2.กิจกรรมการตรวจสุขภาพ(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี-) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

3. กิจกรรมอาหารเสริม(นม) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

4. กิจกรรมออกกำลังกาย(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี-...) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

5. กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ(เครื่องเสียง,แผVนซีดี.) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

6. กิจกรรมเกมการศึกษา(เกมการศึกษา.) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 
7. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย(กระดาษ A4 –กระดาษปกส-ี...) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

8.กิจกรรมนักเล@านิทานน0อย(หนังสือนิทาน,ซีดี...) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

รวม  3,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                         (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                         (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. เกณฑPการประเมิน

พฤติกรรมตามตัวบ@งช้ี

ความสำเร็จรายมาตรฐาน 

 

 

 

3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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2.โครงการพัฒนาเด็กให0มีพัฒนาการด0านอารมณPและจิตใจ 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริม

และพัฒนาให0เด็กมี

ลักษณะพฤติกรรมท่ี

แสดงออกทางอารมณP 

จิตใจ และความรู0สึกท่ี

เหมาะสมกับวัย 

1.ร0อยละของเด็กร@าเริงแจ@มใส มีความรู0สึกท่ีดีต@อตนเอง 100 90 

2.ร0อยละของเด็กมีความม่ันใจและกล0าแสดงออก 100 90 

3.ร0อยละของเด็กควบคุมอารมณPตนเองได0เหมาะสมกับวัย 100 90 

4.ร0อยละของเด็กช่ืนชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหวและรัก

ธรรมชาติ 100.00 90 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม 
เดือนท่ี

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมย้ิมใสไหว0สวย(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี) พ.ค.61-มี.ค.62 3,000.- ภานุพงศP 

2.กิจกรรมหนูดีมีมารยาท(ซีดี,ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

3.กิจกรรมศิลปlนน0อย(ซีดี) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

4.กิจกรรมหนูน0อยพลังมด(ไม0กวาด,ไม0ถูพ้ืน) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

5.กิจกรรมบทบาทสมมุติ(ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

6.กิจกรรมนันทนาการ(ซีดี,เคร่ืองดนตรี) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

7.กิจกรรมหนูน0อยรู0ประหยัด(กระดาษ A4 ) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

8.กิจกรรมห0องหนูน0อยน@าอยู@(ไม0กวาด,ไม0ถูพ้ืน) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

9.กิจกรรมเด็กดีมาเช0า(ไม0กวาด,ไม0ถูพ้ืน) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

10.กิจกรรมหนูน0อยนักประชาธิปไตย(ไม0กวาด,ไม0ถูพ้ืน) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

    

รวม  3,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                                 (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                               (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. เกณฑPการประเมินพฤติกรรม

ตามตัวบ@งช้ีความสำเร็จราย

มาตรฐาน 

3. ตรวจสอบ

ร@องรอย/เอกสาร 
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                             (นายภานุพงศP  นวลบุญมา) 

 

 

 

  
3.โครงการพัฒนาเด็กให0มีพัฒนาการด0านสังคม 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาให0เด็กมีพฤติกรรม

แสดงออกด0านสังคมได0อย@าง

เหมาะสมกับวัย 

1.ร0อยละของเด็กมีวินัย รับผิดชอบ เช่ือฟtงคำส่ังสอน

ของพ@อแม@ ครูอาจารยP 
90 90 

2.ร0อยละของเด็กมีความซ่ือสัตยPสุจริต ช@วยเหลือ

แบ@งปtน 
100 90 

3.ร0อยละของเด็กเล@นและทำงานร@วมกับผู0อ่ืนได0 100 90 

4.ร0อยละของเด็กประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและ

ศาสนาท่ีตนนับถือ 
100 90 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม 
เดือนท่ี

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมย้ิมใสไหว0สวย พ.ค.61-มี.ค.62 3,000.- ภานุพงศP 

2.กิจกรรมหนูน0อยยอดกตัญ�ู(ซีดี,ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

3.กิจกรรมเด็กดีมาเช0า พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

4. กิจกรรมหนูน0อยพลังมด(ไม0กวาด,ไม0ถูพ้ืน) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

5.กิจกรรมบทบาทสมมุติ(ซีดี,ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

6.กิจกรรมเสริมประสบการณP(ซีดี,ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

7.กิจกรรมหนูน0อยรู0ประหยัด พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

8.กิจกรรมห0องหนูน0อยน@าอยู@ พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

9.กิจกรรมศึกษาแหล@งเรียนรู0และภูมิปtญญาท0องถ่ิน

(วิทยากรภายนอก) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
ภานุพงศP 

รวม  3,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                                 (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP  

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                               (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                             (นายภานุพงศP  นวลบุญมา) 

 

 

 

  

3. เกณฑPการประเมินพฤติกรรม

ตามตัวบ@งช้ีความสำเร็จราย

มาตรฐาน 

3. ตรวจสอบ

ร@องรอย/เอกสาร 

4. โครงการพัฒนาเด็กให0มีพัฒนาการด0านสติปtญญา 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 4   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาให0เด็กมีลักษณะ

พฤติกรรม สนใจเรียนรู0ส่ิง

รอบตัว ซักถามอย@างต้ังใจรัก

การเรียนรู0 

1.ร0อยละของเด็กสนใจเรียนรู0ส่ิงรอบตัว ซักถามอย@าง

ต้ังใจและรักการเรียนรู0 
100 90 

2.ร0อยละของเด็กมีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงต@างๆ ท่ี

เกิดจากประสบการณPการเรียนรู0 
81 90 

3.ร0อยละของเด็กมีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 100 90 

4.ร0อยละของเด็กมีกระบวนการทางวิทยาศาสตรPและ

คณิตศาสตรP 
100 90 

5.ร0อยละของเด็กมีจินตนาการและความคิดสร0างสรรคP 81 90 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมนักวิทยาศาสตรPน0อย(ซีดี,ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 3,000.- ภานุพงศP 

2.กิจกรรมนักปt�นน0อย(ดินน้ำมันภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

3.กิจกรรมนักวาดน0อย(สี,ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

4.กิจกรรมบทบาทสมมุติ พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

5.กิจกรรมเสริมประสบการณP พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

6.กิจกรรมศิลปlนน0อย(ซีดี,ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

7.กิจกรรมปริศนาคำทาย(กระดาษ,รูปภาพ) พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 

8.กิจกรรมเกมการศึกษา(ซีดี,ภาพการศึกษา) พ.ค.61-มี.ค.62 นางอ0อย 

รวม  3,000  



31 

 

� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการ

ประเมินผล 

ผู0เสนอโครงการ  

                                 (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                               (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                             (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. เกณฑPการประเมินพฤติกรรม

ตามตัวบ@งช้ีความสำเร็จราย

มาตรฐาน 

3. ตรวจสอบ

ร@องรอย/

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

5.โครงการพัฒนาครูให0ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ีอย@างมี  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 5  

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข>อมูลฐาน 

2561 

เปgาหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาให0ครูปฏิบัติ

หน0าท่ีตามมาตรฐาน

ตำแหน@งและมาตรฐาน

วิทยฐานะตำแหน@งด0วย

ความมุ@งม่ัน ทุมเทการ

สอนอย@างเต็มเวลาและ

เต็มความสามารถ เพ่ือ

พัฒนาเด็กให0มีคุณภาพ

บรรลุเป�าหมายของ

หลักสูตร 

1.ร0อยละของครูเข0าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการ

จัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถนำมาประยุกตPใช0ในการจัด

ประสบการณP 

100 100 

2.ร0อยละของครูจัดทำแผนจัดประสบการณPท่ีสอดคล0องกับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัดประสบการณPการ

เรียนรู0ท่ีหลากหลาย  สอดคล0องกับความแตกต@างระหว@างบุคคล 

81 100 

3.ร0อยละของครูบริหารจัดการท่ีสร0างวินัยเชิงบวก 100 100 

4.ร0อยละของครูใช0ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคล0องกับ

พัฒนาการของเด็ก 
81 100 

5.ร0อยละของครูใช0เคร่ืองมือการวัดและประเมินพัฒนาการของ

เด็กอย@างหลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก@

ผู0ปกครอง 

100 100 

6.ร0อยละของครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู0ท่ีตนรับผิดชอบ  

และใช0ผลในการปรับการจัดประสบการณP 
81 100 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

7.ร0อยละของครูจัดส่ิงแวดล0อมให0เกิดการเรียนรู0ได0ตลอดเวลา 100 100 

8.ร0อยละของครูมีปฏิสัมพันธPท่ีดีกับเด็ก และผู0ปกครอง 100 100 

9.ร0อยละของครูมีวุฒิและความรู0ความสามารถในด0านการศึกษา

ปฐมวัย 
81 100 

10.ร0อยละของครูจัดทำสารนิทัศนPและนำมาไตร@ตรองเพ่ือใช0

ประโยชนPในการพัฒนาการเด็ก 
100 100 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการเข0าอบรมในการพัฒนาการเรียนการสอน

(กระดาษ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 0.00 
ภานุพงศP 

2.กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู0ปฐมวัย

(กระดาษ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 ครูประจำช้ัน 

3.กิจกรรมวิเคราะหPเด็กเปuนรายบุคคล(กระดาษ) พ.ค.2562 ครูประจำชั้น 

 

 

 

 

 

 

 

5.โครงการพัฒนาครูให0ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ีอย@างมี  ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ต@อ) 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมส@งเสริมสนับสนุนการศึกษาต@อ มี.ค.62 

0.00 

ภานุพงศP 

5.กิจกรรมการเตรียมความพร0อมก@อนการเปlดภาคเรียน

(กระดาษ) 
พ.ค. 61 ครูประจำช้ัน 

6.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการการใช0ส่ือและ

เทคโนโลยี(กระดาษ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
ภานุพงศP 

7.กิจกรรมอบรมการวัดและประเมินผล พ.ค.61-มี.ค.62 สุเมฆ 

8.กิจกรรมจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียนบ0าน

หนองไฮโพธ์ิชัย 
พ.ค.62 สุเมฆ 

9.กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน ก.ค.61-ธ.ค.61 ครูประจำช้ัน 

10.กิจกรรมส@งเสริมการจัดทำแผนจัดประสบการณPท่ีสอดคล0อง พ.ค.61-มี.ค.62 ภานุพงศP 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

11.กิจกรรมจัดส่ิงแวดล0อมในช้ันเรียน(กระดาษ,รูปภา

การศึกษา) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
อ0อย 

12.กิจกรรมเย่ียมบ0านเด็ก ต.ค.61 ครูประจำช้ัน 

รวม   0.00  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ        พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                         (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.โครงการพัฒนาผู0บริหารให0ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 6 

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาให0ผู0บริหารเข0าใจ

ปรัชญาและหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย มีวิสัยทัศนP 

ภาวะผู0นำและความคิดริเร่ิม

 1.  ผู0บริหารเข0าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดี

เย่ียม 

ระดับดี

เย่ียม 

2.ให0ผู0บริหารมีวิสัยทัศนP ภาวะผู0นำ และความคิดริเร่ิมท่ี

เน0นการพัฒนาเด็กปฐมวัย มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดี

เย่ียม 

ระดับดี

เย่ียม 

3.  ผู0บริหารใช0หลักการบริหารแบบมีส@วนร@วมและใช0ข0อมูล ระดับดี ระดับดี
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ท่ีเน0นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

บริหารงานด0วยหลักการ

บริหารแบบมีส@วนร@วมและใช0

ข0อมูลการประเมินผลหรือ

งานวิจัยเปuนฐานคิดท้ังด0าน

วิชาการและการจัดการจน

สามารถบรรลุเป�าหมายตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินผลหรือการวิจัยเปuนฐานคิดท้ังด0านวิชาการ

และการจัดการ มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

เย่ียม เย่ียม 

4.ผู0บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให0บรรลุ

เป�าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีระดับ

คุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดี

เย่ียม 

ระดับดี

เย่ียม 

5.ผู0บริหารส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให0มี

ประสิทธิภาพ  มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดี

เย่ียม 

ระดับดี

เย่ียม 

6. ผู0บริหารให0คำแนะนำ  คำปรึกษา  ทางวิชาการและเอา

ใจใส@การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา มี

ระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดี

เย่ียม 

ระดับดี

เย่ียม 

7. เด็ก  ผู0ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดี

เย่ียม 

ระดับดี

เย่ียม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม 
เดือนท่ี

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการประชุมสัมมนาเพ่ือสร0างความตระหนักและ

ความเข0าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

(กระดาษ A4 ) 

พ.ค. 61 1,000 ภานุพงศP 

2.กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาผู0บริหารให0มีวิสัยทัศนP ภาวะผู0นำ 

และความคิดริเร่ิมท่ีเน0นการพัฒนาเด็กปฐมวัย(กระดาษ A4 ) 
พ.ค. 61 1,000 ภานุพงศP 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.โครงการพัฒนาผู0บริหารให0ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ต@อ) 

กิจกรรม 
เดือนท่ี

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

3.กิจกรรมการบริหารโดยใช0หลักการบริหารแบบมีส@วนร@วม พ.ค.61-มี.ค.62 - ภานุพงศP 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

และใช0ข0อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเปuนฐานคิดท้ังด0าน

วิชาการและการจัดการ 

4.กิจกรรมการบริหารจัดการการศึกษาให0บรรลุเป�าหมายตาม

แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(กระดาษ A4 ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
- ภานุพงศP 

5.กิจกรรมการบริหารส@งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให0

มีประสิทธิภาพ(กระดาษ A4 ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
- ภานุพงศP 

6.กิจกรรมให0คำแนะนำ  คำปรึกษา  และนิเทศภายใน พ.ค.61-มี.ค.62 - ภานุพงศP 

7.กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของเด็ก ผู0ปกครอง และ

ชุมชนในผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย(กระดาษ A4 ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
- ภานุพงศP 

รวม  2,000  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต ผู0เสนอโครงการ  

                        (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                       (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                     (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

7.โครงการพัฒนาแนวการจัดการศึกษาปฐมวัย 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 7   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข-อมูลฐาน 2561 
เป7าหมาย 

2562 

เพื่อเปWนการสVงเสริมและพัฒนา

ใหAสถานศึกษามีวิธีการ แนวทาง 

และแนวปฏิบัติในการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อ

พัฒนาใหAเด็กมีพัฒนาการดAาน

รVางกาย อารมณL จิตใจ สังคม 

และสติปXญญา ที่เหมาะสมกับวัย 

ความสามารถ และความ

แตกตVางระหวVางบุคคล โดยมี

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ

สถานศึกษาและนำสูVการปฏิบัติ

ยVางมีประสิทธิภาพ 

1.  สถานศึกษามีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและ

นำสูVการปฏิบัติไดAอยVางมีประสิทธิภาพ มีระดับคุณภาพในระดับดี

ขึ้นไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

2.   สถานศึกษามีระบบและกลไกให>ผู>มีสPวนรPวมทุกฝiายตระหนักและเข>าใจ

การจัดการศึกษาปฐมวัย มีระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

3.    สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร>างความตระหนักรู>และความเข>าใจ

หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

4. สถานศึกษาสรAางการมีสVวนรVวมและแสวงหาความรVวมมือกับ

ผูAปกครอง  ชุมชน  และทAองถิ่น มีระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.สถานศึกษาจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอยVาง

รอบดAาน มีระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

และนำสูVการปฏิบัติไดAอยVางมีประสิทธิภาพ(กระดาษ A4 ) 
พ.ค. 61 500 ภานุพงศP 

2.กิจกรรมพัฒนาระบบและกลไกใหAผูAมีสVวนรVวมทุกฝkายตระหนักและ

เขAาใจการจัดการศึกษาปฐมวัย (กระดาษ A4 ) 
พ.ค.61-มี.ค.62 

500 ภานุพงศP 

3.กิจกรรมเสริมสรAางความตระหนักรูAและความเขAาใจหลักการจัด

การศึกษาปฐมวัย(กระดาษ A4 ) 
พ.ค.61-มี.ค.62 

500 อAอย 

4.กิจกรรมตุAมโฮมคนรักโรงเรียน(วัสดุ ) พ.ค. 61 0 สุเมฆ 

5.กิจกรรมจัดแตPงและปรับปรุงสิ่งแวดล>อมและภูมิทัศนVปฐมวัย(น้ำมัน,วัสดุ ) พ.ค.61-มี.ค.62 500 ภานุพงศP 

รวม  2,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                        (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                       (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                     (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณL 

3. ตรวจสอบรVองรอย/เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

.. 

8.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 8   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2558 

เป�าหมาย 

2559 

เพ่ือเปuนการส@งเสริม

และพัฒนาให0

สถานศึกษาดำเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาตาม

กฎกระทรวงว@าด0วย

ระบบ หลักเกณฑP และ

วิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 

โดยใช0หลักการมีส@วน

ร@วมของชุมชนและ

หน@วยงานท่ีเก่ียวข0อง

ท้ังภาครัฐและเอกชน 

1.  สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

ของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

2.   สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ@งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีระดับคุณภาพใน

ระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

3.    สถานศึกษาจัดระบบข0อมูลสาระสนเทศและใช0

สารสนเทศในการบริหารจัดการ มีระดับคุณภาพในระดับดี

ข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

4.   สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการ

ดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

5.  สถานศึกษานำผลการประเมินผลคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกไปใช0วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย@าง

ต@อเน่ือง มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

6.   สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปnท่ีเปuนรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายใน มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม 
เดือนท่ี

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา พ.ค. 61 - สุเมฆ 

2.กิจกรรมจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ@งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา(กระดาษ A4 )  

มิ.ย.61 1000 ภานุพงศP 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 

8.โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง(ต@อ) 

กิจกรรม 
เดือนท่ี

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

3.กิจกรรมจัดระบบข0อมูลสาระสนเทศและใช0สารสนเทศในการ

บริหารจัดการ(กระดาษ A4 ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
- อ0อย 

4.กิจกรรมติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดำเนินงาน

คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

(กระดาษ A4 ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 

- ภานุพงศP 

5.กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย@าง

ต@อเน่ือง(กระดาษ A4 ) 
มิ.ย.61 - สุเมฆ 

6.กิจกรรมจัดทำรายงานประจำปnท่ีเปuนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน(กระดาษ A4 ) 
มี.ค.62 - ภานุพงศP 

7.กิจกรรมการจัดทำระบบข0อมูลสารสนเทศด0วยโปรแกรม

สำเร็จรูป(โปรแกรมคอมพิวเตอรP) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
- สุเมฆ 

รวม  1,000  

 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

ผู0เสนอโครงการ        พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                       (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                       (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. ตรวจสอบร@องรอย/เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

                     (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการสร0าง  ส@งเสริม  สนับสนุน ให0สถานศึกษาเปuนสังคมแห@งการเรียนรู0 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 9   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 2558 

เป�าหมาย 

2559 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาสถานศึกษาให0มี

การสร0าง  ส@งเสริม  

สนับสนุน ให0สถานศึกษา

เปuนสังคมแห@งการเรียนรู0 

1.  สถานศึกษาเปuนแหล@งเรียนรู0เพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู0ของเด็กและบุคคลากรในสถานศึกษา มี

ระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

2.   สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู0ร@วมกัน

ภายในสถานศึกษา  ระหว@างสถานศึกษากับ

ครอบครัว  ชุมชน  และองคPกรท่ีเก่ียวข0อง  มี

ระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมห0องสมุด ICT(กระดาษ A4 ) พ.ค.61-มี.ค.62 1000 ครูประจำช้ัน 

 

2.กิจกรรมเย่ียมบ0านนักเรียน(กระดาษ A4 ) พ.ค.61-มี.ค.62 - ครูประจำช้ัน 

 

3. กิจกรรมศึกษาแหล@งเรียนรู0(ค@ารถ,ค@าอาหาร ) พ.ค.61-มี.ค.62 1,000 ภานุพงศP 

รวม  2,000  
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

ผู0เสนอโครงการ    พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                     (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                     (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                   (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0บรรลุเป�าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศนP  และจุดเน0นของการศึกษาปฐมวัย 

หลักการและเหตุผล 1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 10   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาให0สถานศึกษามี

กระบวนการดำเนินการและ

บริหารจัดการของ

สถานศึกษาเพ่ือให0ให0บรรลุ

เป�าหมายตามปรัชญา  

วิสัยทัศนP  และจุดเน0นของ

การศึกษาปฐมวัย 

 1.  สถานศึกษาจัดเพ่ือส@งเสริมและพัฒนาเด็กให0

มีคุณลักษณะด0านวิถีไทยย้ิมใสไหว0สวย มีระดับ

คุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

2.   สถานศึกษามีผลการพัฒนาเด็กให0มี

คุณลักษณะด0านวิถีไทยย้ิมใสไหว0สวย มีระดับ

คุณภาพในระดับดีข้ึนไป 80 80 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมพัฒนาเด็กพัฒนาเด็กให0มีคุณลักษณะด0านวิถีไทย พ.ค.61-มี.ค.62 2000 ภานุพงศP 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ย้ิมใส ไหว0สวย(กระดาษ A4 ) 

2.กิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กให0มี

คุณลักษณะด0านวิถีไทยย้ิมใสไหว0สวย(กระดาษ A4 ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
0 อ0อย 

รวม  2,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.โครงการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให0สูงข้ึน 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 11   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2558 

เป�าหมาย 

2559 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาให0สถานศึกษาจัด

กิจกรรมตามนโยบายและ

แนวทางการปฏิรูปการศึกษา

เพ่ือยกระดับคุณภาพให0สูงข้ึน 

 1.  สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมส@งเสริม

พัฒนาให0มีคุณลักษณะตามเบญจลักษณP มีระดับ

คุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

2.   สถานศึกษามีผลการดำเนินงานบรรลุตาม

กิจกรรมส@งเสริมพัฒนาให0มีคุณลักษณะตาม

เบญจลักษณP มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

80 80 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

กิจกรรม 
เดือนท่ี

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมส@งเสริมพัฒนาให0เด็กมีคุณลักษณะตามเบญจ

ลักษณP(กระดาษ A4 ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 500 
ภานุพงศP 

2.กิจกรรมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมส@งเสริมพัฒนาให0

เด็กมีคุณลักษณะตามเบญจลักษณP(กระดาษ A4 ) 

พ.ค.61-มี.ค.62 500 
นางอ0อย 

รวม  1,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู0 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 9  2) สนองจุดเน0นของ สพป.ขก.1 สนอง

จุดเน0น สพฐ. .....   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือให0สถานศึกษามีการสร0าง  1. เปuนแหล@งเรียนรู0เพ่ือพัฒนาการเรียนรู0 ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ส@งเสริม  สนับสนุน ให0สถานศึกษา

เปuนสังคมแห@งการเรียนรู0 

ของเด็กและบุคคลากรในสถานศึกษา

ระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู0ร@วมกันภายใน

สถานศึกษา  ระหว@างสถานศึกษากับ

ครอบครัว  ชุมชน  และองคPกรท่ีเก่ียวข0อง 

ระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเย่ียม ระดับดีเย่ียม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

 1. ทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู0 นักเรียนช้ันปฐมวัย 

     จำนวน 23  คน 

    - พระธาตุขามแก@นเจติยภูมิ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก@น 

พ.ค.61-มี.ค.62 500 
นางอ0อย, 

 

 2. ทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู0 นักเรียนช้ันปฐมวัย 

     จำนวน 23  คน 

    - ทัศนศึกษาวัดป�าธรรมอุทยาน อ.เมือง จ.ขอนแก@น 

พ.ค.61-มี.ค.62 500 

ภานุพงศP 

รวม  1,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. เกณฑPการประเมินพฤติกรรม

ตามตัวบ@งช้ีความสำเร็จราย

มาตรฐาน 

3. ตรวจสอบ

ร@องรอย/เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน: ระดับการศึกษาประถมศึกษา 

 

1.โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาผู0เรียนมีสุขนิสัยในการ

ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย

สม่ำเสมอ มีน้ำหนักส@วนสูง 

และสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑPมาตรฐาน 

1.ร0อยละของผู0เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ

และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 
81 95 

2.ร0อยละของผู0เรียนมีน้ำหนัก ส@วนสูง และมี

สมรรถภาพทางกายตามเกณฑPมาตรฐาน 
82 95 

3.ร0อยละของผู0เรียนป�องกันตนเองจากส่ิงเสพติด

ให0โทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงต@อ

ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปtญหาทางเพศ 

100 95 

4.ร0อยละของผู0เรียนเห็นคุณค@าในตนเอง มีความ

ม่ันใจ กล0าแสดงออกอย@างเหมาะสม 
100 95 

5.ร0อยละของผู0เรียนมีมนุษยสัมพันธPท่ีดีและให0

เกียรติผู0อ่ืน 
100 100 

6.ร0อยละของผู0เรียนสร0างผลงานจากการเข0าร@วม

กิจกรรมด0านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป�/กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ 

100 100 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมกิจกรรมอาหารกลางวัน พ.ค.61-มี.ค.62 - ภานุพงศP 

2.กิจกรรมการตรวจสุขภาพ(กระดาษA4-กระดาษปกสี-

เทปกาว-กาว...) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
1,000 บาท ภานุพงศP 

3.กิจกรรมอาหารเสริม(นม) พ.ค.61-มี.ค.62 - ภานุพงศP 

4.กิจกรรม Brain Gym ยามเช0า พ.ค.61-มี.ค.62 - ครูเวร 

5.กิจกรรมวัดสมรรถภาพทางกาย(กระดาษA4-กระดาษ

ปกสี-เทปกาว-กาว...) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
1,000 บาท รัตนา 

6.กิจกรรมป�องกันไข0เลือดออกและโรคติดต@ออ่ืน ๆ   

(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี-ป�ายไวนิล...) 

พ.ค.61-มี.ค.62 
1,000 บาท รัตนา 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

. 

1.โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ(ต@อ) 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

7.กิจกรรมรณรงคPต@อต0านยาเสพติดกระดาษ A4 –กระดาษ

ปกสี-ป�ายไวนิล...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - รัตนา 

8.กิจกรรมนำเสนอผลงาน(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี-

ป�ายไวนิล...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

9.กิจกรรมการประกวดมารยาทไทย(ค@ารถ,ค@าอาหาร.) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000  บาท ภานุพงศP 

10.กิจกรรมการประกวดร0องเพลง (ค@ารถ,ค@าอาหาร.) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 บาท รัตนา 

11.กิจกรรมการประกวดวาดภาพ(กระดาษ สี  ค@ารถ,

ค@าอาหาร.) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 บาท สุเมฆ 

12.กิจกรรมกีฬาภายใน (เหรียญรางวัล-กระดาษ A4 –

กระดาษปกสี-ป�ายไวนิล...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 บาท สุเมฆ 

รวม  7,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบ

ร@องรอย/เอกสาร 
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2.โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณธรรม จริยธรรม และค@านิยมท่ีพึงประสงคP 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 2 

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริม

และพัฒนาผู0เรียนให0

มีคุณลักษณะอันพึง

ประสงคPตาม

หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

1.ร0อยละของผู0เรียนคุณลักษณะท่ีพึงประสงคPตาม

หลักสูตร 
86 100 

2.ร0อยละของผู0เรียนเอ้ืออาทรผู0อ่ืนและกตัญ�ูกตเวที

ต@อผู0มีพระคุณ 
100 97 

3.ร0อยละของผู0เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ี

แตกต@าง 
100 100 

4.ร0อยละของผู0เรียนตระหนัก รู0คุณค@า ร@วมอนุรักษPและ

พัฒนาส่ิงแวดล0อม 
100 100 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ี

ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมสวดมนตLไหวAพระ(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ภานุพงศP 

3.กิจกรรมน0องไหว0พ่ี พ.ค.61 - มี.ค.62   

3.กิจกรรมอบรมหน0าเสาธง พ.ค.61 - มี.ค.62 - ครูเวร 

4.กิจกรรมเข0าคิวรับของและเดินแถวกลับบ0าน พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ครูเวร 

5.กิจกรรมแบ@งกลุ@มและเขตรับผิดชอบ( ไม0กวาด, ไม0ถูพ้ืน 

น้ำยาถูพ้ืน ถังขยะ) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - ภานุพงศP 

6.กิจกรรมบันทึกความดี(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว-

กาว) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 สุเมฆ 

7.กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรม(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-

กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ภานุพงศP 

8.กิจกรรมส@งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน(กระดาษ A4- พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ภานุพงศP 
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กระดาษปกสี-เทปกาว-กาว...) 

10.กิจกรรมออมทรัพยL(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) พ.ค.61 - มี.ค.62 - รัตนา 

9.กิจกรรมวันสำคัญ(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี-ป�ายไวนิล...) พ.ค.61 - มี.ค.62 - ครูประจำช้ัน 

10.กิจกรรมเด็กหนองไฮโพธ์ิชัยเพียบพร0อมคุณธรรมพ้ืนฐาน 

12ประการ(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี-ป�ายไวนิล...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 2,000 ชไมพร 

 

 

 

 

 

. 

2.โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มีคุณธรรม จริยธรรม และค@านิยมท่ีพึงประสงคP(ต@อ) 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

11.กิจกรรมย้ิมใส ไหว0สวย(กระดาษ A4 –                          

กระดาษปกสี-ป�ายไวนิล.) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - ครูประจำช้ัน 

12. กิจกรรมมัคนายกน0อย(กระดาษ A4 –กระดาษปกสี-...) พ.ค.61 - มี.ค.62 - ภานุพงศP 

รวม  7,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มีทักษะในการแสวงหาความรู0ด0วยตนเอง รักเรียนรู0 และพัฒนาตนเองอย@างต@อเน่ือง 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 3     

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาผู0เรียนให0มีนิสัยรักการ

อ@านและแสวงหาความรู0และ

พัฒนาตนเองอย@างต@อเน่ือง 

1.ร0อยละของผู0เรียนมีนิสัยรักการอ@านและแสวงหา

ความรู0ด0วยตนเองจากห0องสมุด แหล@งเรียนรู0 และส่ือ

ต@างๆรอบตัว 

81 100 

2.ร0อยละของผู0เรียนมีทักษะในการอ@าน ฟtง ดู พูด 

เขียน และต้ังคำถามเพ่ือค0นคว0าหาความรู0เพ่ิมเติม 
100 100 

3.ร0อยละของผู0เรียนเรียนรู0ร@วมกันเปuนกลุ@ม 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู0ระหว@างกัน 
100 100 

4.ร>อยละของผู>เรียนใช>เทคโนโลยีในการเรียนรู>และนำเสนอผลงาน 81 90 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมรักการอVาน(กระดาษA4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 สุเมฆ 

2.กิจกรรมเสียงตามสาย(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว) พ.ค.61 - มี.ค.62 - พณิชชา 

3.กิจกรรมภาษาวันละคำ(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) พ.ค.61 - มี.ค.62 - พณิชชา 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

4.กิจกรรมสืบค4นข4อมูลจากอินเตอร<เน็ท(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว..) พ.ค.61 - มี.ค.62 - จิรภูมิ 

5.กิจกรรมหAองสมุด(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) พ.ค.61 - มี.ค.62 - รัตนา 

6.กิจกรรมการเรียนรูAแบบโครงงาน(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-

กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 3,000 สุเมฆ 

7.กิจกรรมนำเสนอผลงาน(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 สุเมฆ 

8.กิจกรรมเขียนคำพื้นฐาน(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ภานุพงศP 
9.กิจกรรมทดสอบการคิดวิเคราะหV(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) มี.ค.62 1,000 สุเมฆ 

รวม  7,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ         

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/เอกสาร 

 

 

 

 

..4.โครงการพัฒนาผูAเรียนใหAมีความสามารถในการคิดอยVางเปWนระบบ คิดสรAางสรรคL ตัดสินใจแกAปXญหาไดAอยVางมีสติ สมเหตุสมผล 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 4   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาผู0เรียนมีความสามารถ

ในการคิดอย@างเปuนระบบ คิด

สร0างสรรคP ตัดสินใจแก0ปtญหา

ได0อย@างมีสติ สมเหตุสมผล 

1.ร0อยละของผู0เรียนสรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ@าน ฟtง 

และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด

ของตนเอง 

93 99 

2.ร0อยละของผู0เรียนนำเสนอวิธีคิด วิธีแก0ไขปtญหาด0วย

ภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
81 100 

3.ร0อยละของผู0เรียนกำหนดเป�าหมาย คาดการณP 

ตัดสินใจแก0ปtญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
100 100 

4.ร0อยละของผู0เรียนมีความคิดริเร่ิม และสร0างสรรคP

ผลงานด0วยความภูมิใจ 
100 100 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบ 

ประมาณ 

ผู0รับ 

ผิดชอบ 

1.กิจกรรมประกวดเรียงความ(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทป

กาว-กาว 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,500 สุเมฆ 

2.กิจกรรมเสียงตามสาย(กระดาษ A4.) พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

3.กิจกรรมภาษาวันละคำ(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว-

กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,500 พณิชชา 

4.กิจกรรมการเรียนรู0แบบโครงงาน พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

5.กิจกรรมนำเสนอผลงาน(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว-

กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 4,000 สุเมฆ 

6.กิจกรรมทดสอบการอ@าน คิด วิเคราะหP และส่ือความ พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

7.กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

รวม  7,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ        พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                      (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                    (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                    (นายภานุพงศP  นวลบุญมา) 

 

  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/เอกสาร 

5.โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มีความรู0และทักษะท่ีจำเปuนตามหลักสูตร 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 5   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและพัฒนาผู0เรียนให0มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียท้ัง 8 กลุ@มสาระ 

มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตาม

หลักสูตร และมีผลการประเมินการอ@านคิด

วิเคราะหP และเขียน เปuนไปตามเกณฑPท่ี

1.ร0อยละของผู0เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนแต@ละกลุ@มสาระเปuนไปตามเกณฑP 
88 99 

2.ร0อยละของผู0เรียนมีผลการประเมิน

สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปuนไปตาม

เกณฑP 

100 99 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

สถานศึกษากำหนด รวมท้ังมีผลการทดสอบ

ระดับชาติเปuนไปตามเกณฑP 

3.ร0อยละของผู0เรียนมีผลการประเมินการ

อ@าน คิดวิเคราะหP และเขียนเปuนไปตาม

เกณฑP 

100 99 

4.ร0อยละของผู0เรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติเปuนไปตามเกณฑP 
35.71 50 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอ

บ 

1.กิจกรรมการการสอนเสริมโดยข0อสอบแต@ละกลุ@มสาระ( A4.) พ.ค.61 - มี.ค.62 2,000 สุเมฆ 

2.กิจกรรมการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร(กระดาษ A4-

กระดาษปกสี-เทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

3.กิจกรรมการประเมินการอ@าน  คิดวิเคราะหP และเขียน(กระดาษ A4-

กระดาษปกสี-เทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

4.กิจกรรมการทดสอบระดับท0องถ่ินและระดับระดับชาติ(กระดาษ 

A4-กระดาษปกสี-เทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

5.กิจกรรมแข@งขันทักษะทางวิชาการ(กระดาษ A4-กระดาษปกสี...) ส.ค.59 1,000 สุเมฆ 

6.กิจกรรมประกวดเรียงความ(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว-กาว...) พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

7.กิจกรรมการเรียนรูUแบบโครงงาน(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว) พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

8.กิจกรรมพ่ีสอนน0อง ม.ค.62 2,000 สุเมฆ 

รวม  5,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                   (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                     (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                 (นายภานุพงศP  นวลบุญมา) 

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบรVองรอย/เอกสาร 

 

6.โครงการพัฒนาผู0เรียนให0มีผู0เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร@วมกับผู0อ่ืนได0และมีเจตคติท่ีดี

ต@ออาชีพสุจริต 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 6   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ขAอมูลฐาน เปEาหมาย 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

2561 2562 

เพื่อเปWนการสVงเสริมและพฒันา

ผูAเรียนใหAมีความสามารถ มีทักษะใน

การทำงาน รักการทำงาน สามารถ

ทำงานรVวมกับผูAอื่นไดAและมีเจตคติที่ดี

ตVออาชีพสุจริต 

1.ของผู0เรียนวางแผนการทำงานและดำเนินการจน

สำเร็จ 
81 100 

2.ของผู0เรียนทำงานอย@างมีความสุข มุ@งม่ันพัฒนางาน 

และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
100 100 

3.ของผู0เรียนมีทำงานร@วมกับผู0อ่ืนได0 100 100 

4.ของผู0เรียนมีความรู0สึกท่ีดีต@ออาชีพสุจริตและหา

ความเก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
100 100 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู>รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการเรียนรู0แบบโครงงาน พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

2.  กิจกรรมประดิษฐPดอกไม0แห0งจากผ0าใยบัว(ผ0าใยบัว-เคร่ืองรีด-

) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 2,000 ภานุพงศP 

3.  กิจกรรมช@างตัดผมชาย(ปtดตาเล่ียน,กรรไกร ,หวี.) พ.ค.61 - มี.ค.62 3,000 ภานุพงศP 

4.  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู0 พ.ค.61 - มี.ค.62 - รัตนา 

5.  กิจกรรมข0าวจ่ีเงินล0าน(ข0าว,ถ@าน,ไข@) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 พณิชชา 

6.  กิจกรรมกลองยาว(ค@ารถ,ค@าอาหาร) พ.ค.61 - มี.ค.62 - ภานุพงศP 

7.  กิจกรรมนวดแผนโบราณ(น้ำมันนวดสมุนไพร) พ.ค.61 - มี.ค.62 - ภานุพงศP 

8.  กิจกรรมส0มตำอาหารอีสาน(มะละกอ,พริก,ปลาร0า) พ.ค.61 - มี.ค.62 1000 ภานุพงศP 

10.  กิจกรรมตลาดวิชา(กระดาษ A4-กระดาษ กาว ป�ายไวนิล) พ.ค.61 - มี.ค.62 1000 สุเมฆ 

11.  กิจกรรมศึกษาแหลVงเรียนรูAในชุมชนกระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทป

กาว 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - พณิชชา 

รวม  8,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ    พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                    (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                    (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                   (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

7.โครงการพัฒนาครูให0ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 7   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริม

และพัฒนาให0ครู

ปฏิบัติหน0าท่ีตาม

มาตรฐานตำแหน@ง

และมาตรฐานวิทย

ฐานะตำแหน@งด0วย

ความมุ@งม่ัน ทุมเท

การสอนอย@างเต็ม

เวลาและเต็ม

ความสามารถ 

1.ร0อยละของครูมีการกำหนดเป�าหมายคุณภาพผู0เรียนท้ังด0าน

ความรู0 ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึง

ประสงคP 

100 100 

2.ร0อยละของครูมีการวิเคราะหPผู0เรียนเปuนรายบุคคล และใช0

ข0อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู0เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ

ผู0เรียน 

100 100 

3.ร0อยละของครูออกแบบและจัดการเรียนรู0ท่ีตอบสนองความ

แตกต@างระหว@างบุคคลและพัฒนาการทางสติปtญญา 
81 100 

4.ร0อยละของครูใช0ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนำ

บริบทและภูมิปtญญาของท0องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการ

เรียนรู0 

100 100 

5.ร0อยละของครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ@งเน0นการพัฒนาการ

เรียนรู0ของผู0เรียน ด0วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
81 100 

6.ร0อยละของครูให0คำแนะนำ คำปรึกษา และแก0ไขปtญหาให0แก@

ผู0เรียนท้ังด0านการเรียนและคุณภาพชีวิตด0วยความเสมอภาค 
100 100 

7.ร0อยละของครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู0ใน

วิชาท่ีคนรับผิดชอบ และใช0ผลในการปรับการสอน 
81 100 

8.ร0อยละของครูประพฤติปฏิบัติตนเปuนแบบอย@างท่ีดี และเปuน

สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
100 100 

9.ร0อยละของครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได0รับมอบหมาย

เต็มเวลา เต็มความสามารถ 
100 100 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการเข0าอบรมในการพัฒนาการเรียนการสอน(วิยากร

,ท่ีพัก,ค@ารถ,ค@าอาหาร) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

2,000 
ภานุพงศP 

2.กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรู0ตามกลุ@ม

สาระ(วิยากร,ท่ีพัก,ค@ารถ,ค@าอาหาร) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

2,000 
ภานุพงศP 

3.กิจกรรมวิเคราะหPผู0เรียนเปuนรายบุคคล พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

 

 

7.โครงการพัฒนาครูให0ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ต@อ) 

กิจกรรม เดือนท่ีเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมส@งเสริมสนับสนุนการศึกษาต@อ พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ภานุพงศP 

5.กิจกรรมการเตรียมความพร0อมก@อนการเปlดภาคเรียน พ.ค.61 - มี.ค.62 ,000 ภานุพงศP 

6.กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการการใช0ส่ือและ

เทคโนโลยี(วิยากร,ท่ีพัก,ค@ารถ,ค@าอาหาร) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

1,000 
ภานุพงศP 

7.กิจกรรมการวัดและประเมินผล พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

8.กิจกรรมจัดทำระเบียบการวัดและประเมินผลโรงเรียน พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

9.กิจกรรมการวิจัยในช้ันเรียน พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

10.กิจกรรมส@งเสริมการวิเคราะหPหลักสูตร จัดทำแผนการ

จัดการเรียนรู0ท่ีสอดคล0องกับหลักสูตรการ 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

- สุเมฆ 

11.กิจกรรมจัดส่ิงแวดล0อมในช้ันเรียน(ค@าน้ำมัน,ค@าวัสดุ) พ.ค.61 - มี.ค.62 - สุเมฆ 

12.กิจกรรมเย่ียมบ0านเด็ก พ.ค.61 - มี.ค.62 - พณิชชา 

13.กิจกรรมแนะแนว พ.ค.61 - มี.ค.62 - พณิชชา 

14. กิจรรมแม@ครูพ@อครูตัวอย@าง ม.ค.62 1,000 ภานุพงศP 

รวม  8,000  

 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

. 

 

 

 

 

 

 

. 

8.โครงการพัฒนา ผู0บริหารให0ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 8   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ขAอมูลฐาน 

2561 

เปEาหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริม

และพัฒนาให0

ผู0บริหารมีวิสัยทัศนP 

มีภาวะผู0นำ  มี

ความสามารถทาง

วิชาการ และมี

ความคิดริเร่ิมในการ

บริหารจัดการ

สถานศึกษาและ

พัฒนาผู0เรียน 

1.  ผูUบริหารมีวิสัยทัศน9และความคิดริเร่ิมท่ีเนUนการพัฒนาผูUเรียน 

มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

2.   ผูUบริหารใชUหลักการบริหารแบบมีส-วนร-วมและใชUขUอมูลผล

การประเมินหรือผลการวิจัยเป3นฐานคิดท้ังดUานวิชาการและการ

จัดการ มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

3.    ผูUบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหUบรรลุ

เปiาหมายตามท่ีกำหนดไวUในแผนปฏิบัติการ มีระดับคุณภาพใน

ระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

4.   ผูUบริหารส-งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหUพรUอมรับ

การกระจายอำนาจ มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.นักเรียน ผูUปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด

การศึกษา มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

6.  ผูUบริหารใหUคำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส-

การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา มีระดับคุณภาพใน

ระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรUางความ

ตระหนักและความเขUาใจวิสัยทัศน9และความคิดริเร่ิมท่ีเนUน

การพัฒนาผูUเรียน ณ อุทยานแห-งชาติน้ำหนาว ( 9 คน) 

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน 

,มิ.ย.61 1,000 ภานุพงศP 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

- ค-ารถ 5,000 บาท 

- ค-าอาหาร 3,000 บาท 

-  ค-าของท่ีระลึก 500 บาท 

-  ค-าท่ีพัก 4,000 บาท 

-  ค-าเอกสาร 1,100 บาท 

2. กิจกรรมการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปl58 

ค-าอาหาร 600 

อาหารว-าง 1200 

ค-าเอกสาร 500 

,มิ.ย.61 2,000 ภานุพงศP 

 

 

 

 

 

 

8.โครงการพัฒนา ผู0บริหารให0ปฏิบัติงานตามบทบาทหน0าท่ีอย@างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล(ต@อ) 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

3.กิจกรรมพัฒนาครู ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

ค@าเบ้ียเล้ียง จำนวน 8 คน 1920/ คร้ัง 
พ.ค.61 - ,ม.ค. 62 3,000 ภานุพงศP 

4.กิจกรรมศึกษาดูงานของบุคลากร โรงเรียนบ0านโนนโก 

สพป ขก. 5 

-ประชุม ค@าอาหาร 1,200  บาท 

-ค@ารถ 2,800 บาท 

ม.ค.61 - เม.ย. 62 3,000 ภานุพงศP 

5. กิจกรรมนิเทศภายใน(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทป

กาว-กาว...) 
พ.ค.61 - ม.ค. 62 - ภานุพงศP 

รวม  9,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. 
9.โครงการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู4ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน4าที่อยUางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 9   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข"อมูลฐาน 2561 เป1าหมาย2562 

เพ่ือเป3นการส-งเสริมและพัฒนาใหU

คณะกรรมการสถานศึกษามีความรูU

ความเขUาใจและสามารถปฏิบัติงาน

ตามบทบาทหนUาท่ีตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว-าดUวย

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน พ.ศ. 2543ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนUาท่ีอย-างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

1.  คณะกรรมการสถานศึกษารูAและปฏิบัติหนAาที่ตามที่

ระเบียบกำหนด มีระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

2.   คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาใหAบรรลุผล

สำเร็จตามเปEาหมาย มีระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

3.    ผูUปกครองและชุมชนเขUามามีส-วนร-วมในการ

พัฒนาสถานศึกษา มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรUางความ ,มิ.ย.61 2,500 ภานุพงศP 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ตระหนักและความเขUาใจวิสัยทัศน9และความคิดริเร่ิมท่ีเนUนการ

พัฒนาผูUเรียน ณ อุทยานแห-งชาติน้ำหนาว ( 9 คน) ระยะเวลา 2 

วัน 1 คืน 

- ค-ารถ 5,000 บาท 

- ค-าอาหาร 3,000 บาท 

- ค-าของท่ีระลึก 500 บาท 

- ค-าท่ีพัก 4,000 บาท 

2.กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาค

เรียนละ 2 คร้ัง 

ค-าอาหาร 900/คร้ัง 

อาหารว-าง 450/คร้ัง 

ค-าเอกสาร 150/คร้ัง 

พ.ค. 61  

ส.ค. 61 

พ.ย. 61 

มี.ค. 6/ 

3,000 ภานุพงศP 

3.กิจกรรมการบริหารจัดการการศึกษาให0บรรลุเป�าหมาย

ตามท่ีกำหนดไว0ในแผนปฏิบัติการประจำปn 
,มิ.ย.61 - ภานุพงศP 

4.กิจกรรมตุUมโฮมคนรักโรงเรียน 

-ประชุม ค-าอาการว-าง 1,250  บาท 

-ค-าประชาสัมพันธ9 500 บาท 

-ค-าเวที เคร่ืองเสียง 3,000 บาท 

,มิ.ย.61 1,000 ภานุพงศP 

 

 

 

 

 

 
9.โครงการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู4ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน4าที่อยUางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ตPอ) 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

5.กิจกรรมประชุมสำรวจความพึงพอใจของเด็ก 

ผู0ปกครอง และชุมชนในผลการบริหารจัดการศึกษา 

-ค@าอาหารว@าง  1,250  บาท/คร้ัง 

-น้ำด่ืม  

ม.ค.62 

มี.ค.62 
1,500 ภานุพงศP 

รวม  8,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

10.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู0 และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู0เรียนอย@าง 

รอบด0าน 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 10   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริม 1.    สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

และพัฒนาสถานศึกษา

มีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษาท่ีสอดคล0อง

และครอบคลุมหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน กระบวนการ

เรียนรู0 และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู0เรียน

อย@างรอบด0าน 

สอดคล0องกับท0องถ่ิน มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

2.    สถานศึกษาจัดรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให0ผู0เรียน

เลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ มี

ระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

3.    สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนท่ีส@งเสริมและ

ตอบสนองความต0องการ ความสามารถ ความถนัดและ

ความสนใจของผู0เรียน มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

4.    สถานศึกษาสนับสนุนให0ครูจัดกระบวนการเรียนรู0ท่ีให0

ผู0เรียนได0ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู0ได0ด0วยตนเอง มี

ระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.  สถานศึกษามีการ นิเทศภายใน กำกับ ติดตาม

ตรวจสอบและนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย@าง

สม่ำเสมอ มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

6.  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช@วยเหลือผู0เรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู0เรียนทุกคน มีระดับ

คุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

กิจกรรม เดือนท่ีเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและ

หลักสูตรท0องถ่ิน(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว) 
พ.ค. 61 3,000 สุเมฆ 

2. กิจกรรมพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติม (กระดาษ A4-

กระดาษปกสี-เทปกาว)  
พ.ค. 61 2,000 สุเมฆ 

3.  กิจกรรมพัฒนาผู0เรียน พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 รัตนา 

4. กิจกรรมการเรียนรู0แบบโครงงาน(กระดาษ A4-กระดาษ

ปกสี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
2,000 สุเมฆ 

 

 

 

 

 

 

10.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู0 และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู0เรียนอย@างรอบ
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ด0าน(ต@อ) 

กิจกรรม เดือนท่ีเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมนิเทศภายใน(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทป

กาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 - 
ภานุพงศP 

6. กิจกรรมแนะแนวและดูแลช@วยเหลือผู0เรียน(กระดาษ 

A4-กระดาษปกสี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 - สาคร 

7. กิจกรรมมอบทุนการศึกษา ส.ค.61 - สาคร 

รวม  8,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

11.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการจัดสภาพแวดล0อมและการบริการท่ีส@งเสริมให0ผู0เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 11   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาสถานศึกษามีการ

จัดการสภาพแวดล0อม ส่ิง

อำนวยความสะดวก พอเพียง 

ใช0การได0ดี นำไปสู@การพัฒนา

ผู0เรียนทุกด0านและ ส@งเสริมให0

ผู0เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

1.    ห0องเรียน ห0องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง 

สะอาดและปลอดภัย มีส่ิงอำนวยความสะดวกพอเพียง 

อยู@ในสภาพใช0การได0ดี สภาพแวดล0อมร@มร่ืน มีแหล@ง

เรียนรู0สำหรับผู0เรียน มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

2.    จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส@งเสริมสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของผู0เรียน มีระดับคุณภาพใน

ระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

3.    จัดห0องสมุดท่ีให0บริการส่ือและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเอ้ือให0ผู0เรียนเรียนรู0ได0ด0วยตนเองหรือ

เรียนรู0แบบมีส@วนร@วม มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงห0องเรียนสู@มาตรฐาน(กระดาษ

เทาขาว,กระดาษสี,กาว,ลวดเย็บกระดาษ...) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
1,000 พณิชชา 

2. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศนPและสภาพแวดล0อม(น้ำมัน

,วัสดุ) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
1,000 

สุเมฆ 

 

3. กิจกรรมพัฒนาห0องสมุดสู@มาตรฐาน(กระดาษเทาขาว,

กระดาษสี,กาว,ลวดเย็บกระดาษ...) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
1,000 รัตนา 

4.กิจกรรมพัฒนาห0องปฏิบัติการสู@มาตรฐาน(กระดาษเทา

ขาว,กระดาษสี,กาว,ลวดเย็บกระดาษ...) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
1,000 พณิชชา 

5.กิจกรรมพัฒนาโรงเพาะชำและแหล@งเรียนรู0(เมล็ดพันธP

,ต0นกล0า) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
- สุเมฆ 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการจัดสภาพแวดล0อมและการบริการท่ีส@งเสริมให0ผู0เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ(ต@อ) 

กิจกรรม เดือนท่ีเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

6.กิจกรรมแปลงฟtนหลังอาหาร(แปลงสีฟtน,ยาสีฟtน) พ.ค.61 - มี.ค.62 - สาคร 

7.กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำสัปดาหP(กระดาษ A4-

กระดาษปกสี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 - สาคร 

8.กิจกรรมพัฒนาการใช0ห0อง ICT(กระดาษ A4-กระดาษปก

สี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
- จิรภูมิ 

9.กิจกรรมการสืบค0นจากอินเตอรPเน็ต(กระดาษ A4-

กระดาษปกสี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
- จิรภูมิ 

รวม  4,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 12   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2558 

เป�าหมาย 

2559 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาสถานศึกษาให0มี

การดำเนินการประกัน

คุณภาพภายในของ

สถานศึกษาตาม

กฎกระทรวงว@าด0วยระบบ 

หลักเกณฑP และวิธีการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 

1.    สถานศึกษากำหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

2.    สถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ@งพัฒนาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระดับคุณภาพใน

ระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

3.    สถานศึกษาจัดระบบข0อมูลสารสนเทศและใช0

สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

สถานศึกษา มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

4.  สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระดับ

คุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

5.  สถานศึกษานำผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ

ภายนอกไปใช0วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย@าง

ต@อเน่ืองมีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 

6.  สถานศึกษาจัดทำรายงานประจำปnท่ีเปuนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายในมีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ระดับดีเยี่ยม ระดับดีเยี่ยม 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2560 

กิจกรรม เดือนท่ีเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ค. 61 - สุเมฆ 

2. กิจกรรมจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทป

กาว)  

พ.ค.61 - มี.ค.62 

1,000 ภานุพงศP 

3.  กิจกรรมจัดระบบข0อมูลสารสนเทศและใช0สารสนเทศใน

การบริหารจัดการ(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
4,000 ภานุพงศP 

4.กิจกรรมติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทป

กาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 

2,000 ภานุพงศP 

 

 

 

 

 

12.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง(ต@อ) 

กิจกรรม เดือนท่ีเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมจัดทำระบบข0อมูลสารสนเทศด0วยโปรแกรม

สำเร็จรูป(โปรแกรมคอมพิวเตอรP) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
- สุเมฆ 

6.กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในและภายนอก(กระดาษ 

A4-กระดาษปกสี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
1,000 ภานุพงศP 

7.กิจกรรมจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในประจำปn

(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว) 
มี.ค.62 1,000 สุเมฆ 

รวม  9,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการสร0าง ส@งเสริม สนับสนุน ให0สถานศึกษาเปuนสังคมแห@งการเรียนรู0 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 13   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการ

ส@งเสริมและ

พัฒนา

สถานศึกษาให0มี

การสร0าง 

ส@งเสริม 

สนับสนุน ให0

สถานศึกษาเปuน

สังคมแห@งการ

1.    สถานศึกษามีการสร0างและพัฒนาแหล@งการเรียนรู0ภายใน

สถานศึกษาและใช0ประโยชนPจากแหล@งเรียนรู0ท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู0ของผู0เรียนและ

บุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู0ท่ีเก่ียวข0อง มีระดับคุณภาพ

ในระดับดีข้ึนไป 

ดีมาก ดีเย่ียม 

2.    สถานศึกษามีการแลกเปล่ียนเรียนรู0ระหว@างบุคลากร

ภายในสถานศึกษา ระหว@างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

และองคPกรท่ีเก่ียวข0อง มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ดีมาก ดีเย่ียม 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

เรียนรู0 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผูAรับผิดชอบ 

1.กิจกรรมโรงเพาะชำ(เมล็ดพันธุP,ปุ ย)  พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ภานุพงศP 

 2.กิจกรรมวิทยากรบุคคลภายนอก(วิยากร) พ.ค.61 - มี.ค.62 2,000 ภานุพงศP 

3.กิจกรรมเล้ียงกบ เล้ียงปลาดุก(ลูกปลา,ลูกกบ,อาหารปลา

,กบ) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 4,000 รัตนา 

4.กิจกรรมสวนสมุนไพร(เมล็ดพันธุP,ปุ ย) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 รัตนา 

5. กิจกรรมสวนครัวพอเพียง(เมล็ดพันธุP,ปุ ย) พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 รัตนา 

รวม   10,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนิน

โครงการ 

2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

14.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0บรรลุเป�าหมายตามวิสัยทัศนP ปรัชญา และจุดเน0นท่ีกำหนดข้ึน 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 14   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ 
ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ

พัฒนาสถานศึกษาให0มี

กระบวนการดำเนินการและ

บริหารจัดการของ

สถานศึกษาเพ่ือให0คุณภาพ

1 จัดโครงการ กิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนาให0

ผู0เรียนด0านวิถีไทย ย้ิมใส ไหว0สวย 
ดีมาก ดีเยี่ยม 

2 ผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรมเพ่ือส@งเสริม

และพัฒนาให0ผู0เรียนด0านวิถีไทย ย้ิมใส ไหว0สวย 
80 80 

3 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนา ดีมาก ดีเยี่ยม 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

การจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาเกิดสัมฤทธ์ิตาม

วิสัยทัศนP ปรัชญา และ

จุดเน0นท่ีกำหนดข้ึน 

สถานศึกษาให0เปuนสถานศึกษาพอเพียง 

4 ผลการจัดกิจกรรมส@งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา

ให0เปuนสถานศึกษาพอเพียง 80 80 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.  กิจกรรมวิถีไทยย้ิมใส ไหว0สวย (กระดาษ A4-

กระดาษปกสี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
1000 พัชรินทรP 

2.  กิจกรรมสรุปผลกิจกรรมวิถีไทยย้ิมใส ไหว0สวย

(กระดาษ A4-กระดาษปกสี-เทปกาว) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
1000 สุเมฆ 

รวม  2,000  

 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบร@องรอย/

เอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.โครงการพัฒนาสถานศึกษาให0มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน0น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ

ส@งเสริมสถานศึกษาให0ยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 15   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข-อมูลฐาน 2561 เป7าหมาย2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและ 15.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส@งเสริมและพัฒนา ดีมาก ดีเยี่ยม 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

พัฒนาสถานศึกษาให0มี

การจัดกิจกรรมตาม

นโยบาย จุดเน0น แนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา

เพ่ือพัฒนาและส@งเสริม

สถานศึกษาให0ยกระดับ

คุณภาพสูงข้ึน 

ผู0เรียนด0านความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 

15.2 ผลการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส-งเสริมและ

พัฒนาผูUเรียนดUานความสามารถในการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
80 80 

15.3 จัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือส@งเสริมและ

พัฒนาผู0เรียนด0านการบริการชุมชนและสังคม 
ดีมาก ดีเยี่ยม 

15.4 ผลการจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือส@งเสริม

และพัฒนาผู0เรียนด0านการบริการชุมชนและสังคม 
80 80 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 
1. พัฒนาผู4เรียนให4มีคุณธรรม จริยธรรม รักษ<ความเปZนไทย(กระดาษ A4-

กระดาษปกส-ีเทปกาว) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ชไมพร 

2. พัฒนาผู4เรียนให4อUานออก เขียนได4 คิดเลขเปZน(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ี

เทปกาว) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 2,000 ครูประจำช้ัน 

3. พัฒนาผู4เรยีนให4คิดวิเคราะห< คิดสังเคราะห< และคิดเชิงบวก(กระดาษ A4-

กระดาษปกส-ีเทปกาว) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ครูประจำช้ัน 

4.พัฒนาผู4เรียนให4พูดภาษาอังกฤษได4 ใช4 ICT เปZน(กระดาษ A4-กระดาษปก

ส-ีเทปกาว) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 1,000 ครูประจำช้ัน 

5. พัฒนาผู4เรียนให4มีทักษะชีวติ ทักษะอาชีพ ทำงานรUวมกับผู4อื่นได4(กระดาษ 

A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว) 
พ.ค.61 - มี.ค.62  ครูประจำช้ัน 

6.กิจกรรมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 5,000 สุเมฆ 

รวม  10,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ          พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                           (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                         (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                       (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมนความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

 3. ตรวจสอบรVองรอย/เอกสาร 

 

 

 

16.โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 5,6  2) สนองจุดเน0นของ สพป.ขก.1 สนองจุดเน0น 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

สพฐ. ข0อ 1ข0อ 3   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข-อมูลฐาน 2561 เป7าหมาย2562 

เพ่ือเปuนการส@งเสริมและพัฒนา

ผู0เรียนให0มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

เฉล่ียท้ัง 8 กลุ@มสาระ มีผลการ

ประเมินสมรรถนะสำคัญตาม

หลักสูตร และมีผลการประเมินการ

อ@านคิดวิเคราะหP และเขียน เปuนไป

ตามเกณฑPท่ีสถานศึกษากำหนด 

รวมท้ังมีผลการทดสอบระดับชาติ

เปuนไปตามเกณฑP 

1.ร0อยละของผู0เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนแต@ละกลุ@มสาระเปuนไปตามเกณฑP 
70 72 

2.ร0อยละของผู0เรียนมีผลการประเมิน

สมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเปuนไปตาม

เกณฑP 

86 88 

3.ร0อยละของผู0เรียนมีผลการประเมินการ

อ@าน คิดวิเคราะหP และเขียนเปuนไปตาม

เกณฑP 

92 100 

4.ร0อยละของผู0เรียนมีผลการทดสอบ

ระดับชาติเปuนไปตามเกณฑP 
35.71 50 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมจัดทำขAอมูลผลสัมฤทธิ์รายวิชาเชิงลึกและวิเคราะหL

ผูAเรียนเปWนรายบุคคลแยกเปWนกลุVมเกVง กลาง อVอน 

   (กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
500 บาท ครูประจำชั้น 

2. กิจกรรมพลิกโฉมโรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปrที่ ๑ อVาน

ออกเขียนไดAใน ๑ ปr จำนวน 12 คน   (  สื่อ กระดาษ A4-

กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 

พ.ค.61 - มี.ค.62 
1,000 บาท พณิชชา 

3. กิจกรรมรักการอVาน  (นักเรียนชั้น ป.2- 6) จำนวน 74 คน 

   (กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

500 บาท ครูประจำชั้น 

4.กิจกรรมฝtกอVานคลVองเขียนคลVอง(นักเรียนชั้น ป.2- 6) จำนวน 

74 คน   (กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

500 บาท ครูประจำชั้น 

5. กิจกรรมฝtกทักษะการคิดเลขเร็ว(นักเรียนชั้น ป.2- 6) จำนวน 

74 คน   (กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

500 บาท ครูประจำชั้น 

6.กิจกรรมโครงงาน(นักเรียนชั้น ป.2- 6) จำนวน 74 คน 

(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

1,500 บาท ครูประจำชั้น 

7.กิจกรรมสอนซVอมเสริม  (นักเรียนชั้น ป. 3 และ ป.6)  จำนวน 

31 คน(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

500 บาท ครูประจำชั้น 
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กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

8.กิจกรรมเขียนคำพื้นฐาน(นักเรียนชั้น ป.1- 6) จำนวน 74 คน

(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 

500 บาท ครูประจำชั้น 

9.กิจกรรมการทดสอบการคิดวิเคราะหL(นักเรียนชั้น ป.4- 6) 

จำนวน 39 คน(กระดาษ A4-กระดาษปกส-ีเทปกาว-กาว...) 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - ครูประจำช้ัน 

 10. กิจกรรมคVายวิชาการ (นักเรียน ชั้น ป.2,3,5,6) จำนวน 65 

คน 
พ.ค.61 - มี.ค.62 - ครูประจำช้ัน 

    - คVายภาษาอังกฤษ   พ.ย.61 

คUาวัสดุ 5,000.- 

- คUาวิทยากร 1,000.- 

คUาอาหาร 8,000.-  

สาคร 

    - คVายภาษาไทย พ.ย.61 สาคร 

    - คVายสังคมศึกษา ธ.ค.61 รัตนา 

    - คVายวิทยาศาสตรL ธ.ค.61 รัตนา 

    - คVายคณิตศาสตรL ม.ค.62 สุเมฆ 

11.กิจกรรมการทดสอบ PREE O-Net  / NT(นักเรียนชั้น ป.3 ป. 

6) จำนวน 30 คน(คVาขAอสอบ) 
     ก.พ. 61 

500 บาท ภานุพงศP 

12. กิจกรรมนิเทศติดตาม พ.ค.61 - มี.ค.62 - ประวิทยP 

รวม  20,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ       พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                        (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                        (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                        (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. เกณฑPการประเมินพฤติกรรม

ตามตัวบ@งช้ีความสำเร็จราย

มาตรฐาน 

3. ตรวจสอบ

ร@องรอย/เอกสาร 
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17.โครงการทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู0 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 13 

วัตถุประสงคP         ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

เพ่ือให0 สถานศึกษาท่ีมีการสร0าง 

ส@งเสริม สนับสนุน ให0สถานศึกษา

เปuนสังคมแห@งการเรียนรู0 

1. มีการสร0างและพัฒนาแหล@งการเรียนรู0ภายใน

สถานศึกษาและใช0ประโยชนPจากแหล@งเรียนรู0ท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการเรียนรู0ของ

ผู0เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู0ท่ีเก่ียวข0อง 

มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู0ระหว@างบุคลากรภายใน

สถานศึกษา ระหว@างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

และองคPกรท่ีเก่ียวข0อง มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ดีมาก ดีเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

 1. ทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู0 นักเรียนช้ัน ป. 1- 

6 จำนวน  80  คน 

    - ทัศนศึกษาสวนสัตวPเขาสวนกวาง 

กันยายน 2561 
ค@ารถ 1,000 บาท 

ค@าอาหาร 2,000 บาท 
นางรัตนา 

 2. ทัศนศึกษาแหล@งเรียนรู0 นักเรียนช้ัน ป. 1- 

6 จำนวน  80 คน 

    - ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑPสัตวPน้ำระยอง  

มีนาคม 

2562 
ค@ารถ 5,000 บาท 

ค@าอาหาร 5,000 บาท 
นางรัตนา 

รวม   13,000 บาท  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                       (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. เกณฑPการประเมินพฤติกรรมตามตัวบ@งช้ี 3. ตรวจสอบ

รVองรอย/เอกสาร 
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ความสำเร็จรายมาตรฐาน                        (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                    (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  
 

 

 

 

 

 

 

18.โครงการพัฒนาผู0เรียนกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 10  2) สนองจุดเน0นของ สพป.ขก.1 สนอง

จุดเน0น สพฐ. ข0อ 1ข0อ 3   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข#อมูลฐาน 2561 เป1าหมาย2562 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู0 และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู0เรียนอย@างรอบด0าน 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาผูAเรียนที่สVงเสริมและตอบสนอง

ความตAองการ ความสามารถ ความถนัด และความ

สนใจของผูAเรียนมีระดับคุณภาพในระดับดีขึ้นไป 

ดีมาก ดีเยีย่ม 

2. สนับสนุนให0ครูจัดกระบวนการเรียนรู0ท่ีให0

ผู0เรียนได0ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู0ได0ด0วย

ตนเอง มีระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 
ดีมาก ดีเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนที่ดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมเป~ดกอง ลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ-เนตรนาร ี พ.ค.-ก.ค 61 -  

นายสุเมฆ 

2. กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง  (นักเรียนช้ัน ป.1- 

3) จำนวน 47 คน 

ธ.ค.61 
ค@าอาหาร  3,000  บาท 

 

นายสุเมฆ 

3. กิจกรรมเดินทางไกลและเขAาคVายพักแรมลูกเสือสามัญ-

เนตรนารี(นักเรียนชั้น ป.4- 6) จำนวน 39 คน 
ธ.ค.61 ค-ารถ 1,000 บาท 

ค-าสถานท่ี 1,000 บาท 

ค-าอาหาร 5,000 บาท 

รัตนา 

4. กิจกรรมนิเทศติดตามผล พ.ค.61 - มี.ค.

62 

- 
ภานุพงศP 

5.กิจกรรมรายงานโครงการ มี.ค.62 - สุเมฆ 
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รวม  10,000  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ        พณิชชา  เรืองสวัสด์ิ 

                       (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                       (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                    (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. เกณฑ9การประเมินพฤติกรรม

ตามตัวบ-งช้ีความสำเร็จราย

มาตรฐาน 

3. ตรวจสอบ

ร@องรอย/เอกสาร 

 

 

 

 

19.โครงการอินเตอรPเน็ตสีขาว 

หลักการและเหตุผล 1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 10  2) สนองจุดเน0นของ สพป.ขก.1 สนอง

จุดเน0น สพฐ. ข0อ 1ข0อ 3   

วัตถุประสงคP ขอบข@ายของตัวช้ีวัดสภาพความสำเร็จ ข0อมูลฐาน 

2561 

เป�าหมาย 

2562 

สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 

กระบวนการเรียนรู0 และกิจกรรม

พัฒนาคุณภาพผู0เรียนอย@างรอบด0าน 

1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู0เรียนท่ีส@งเสริมและ

ตอบสนองความต0องการ ความสามารถ 

ความถนัด และความสนใจของผู0เรียนมี

ระดับคุณภาพในระดับดีข้ึนไป 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

2. สนับสนุนให0ครูจัดกระบวนการเรียนรู0ท่ี

ให0ผู0เรียนได0ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู0

ได0ด0วยตนเอง มีระดับคุณภาพในระดับดี

ข้ึนไป 

ดีมาก ดีเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินการ เร่ิมวันท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562 

กิจกรรม เดือนท่ีดำเนินงาน งบประมาณ ผู0รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมการเรียนรูAหAอง ICTในโรงเรียน พ.ค 61 - ก.ค 61 - พณิชชา จีรภูมิ 

2. กิจกรรมการเรียนรูAที่ศูนยLพัฒนาทักษะและการเรียนรูA ICT 

ขอนแก-น (นักเรียนช้ัน ป.1- 3) จำนวน   คน 
ส.ค.61-ก.พ 62 0.00 

พณิชชา จีรภูมิ 

3. กิจกรรมการเรียนรูAที่ศูนยLพัฒนาทักษะและการเรียนรูA ICT 

ขอนแก-น(นักเรียนชั้น ป.4- 6) จำนวน 38 คน 
ส.ค.61-ก.พ 62 0.00 

พณิชชา จีรภูมิ 
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� แผนปฏิบัติการประจำป0การศึกษา 2564  โรงเรียนบ>านหนองไฮโพธิ์ชัย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกPน เขต 1 � 

3.กิจกรรมรายงานโครงการ มี.ค.62 - พณิชชา จิรภูมิ 

รวม  0.00  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ผู0เสนอโครงการ  

                                 (นางพณิชชา เรืองสวัสด์ิ) 

 

ผู0เห็นชอบโครงการ            

                               (นายสุเมฆ  วรรณห0วย) 
 

ผู0อนุมัติโครงการ      

                             (นายภานุพงศP  นวลบุญมา)  

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 1. สังเกต 

2. แบบสำรวจการเนินโครงการ 2. สัมภาษณP 

3. เกณฑPการประเมินพฤติกรรม

ตามตัวบ@งช้ีความสำเร็จราย

มาตรฐาน 

3. ตรวจสอบ

ร@องรอย/เอกสาร 

 

 

 

 

…… 


