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ระดบัปฐมวยั

โรงเรียนชมุชนบา้นฝาง

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1.1. ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน 
  1.1.1  ชื่อ-ที่ตั้งสถานศึกษา  

1) ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  กระทรวงศึกษาธิการ 

2) ที่ตั้งสถานศึกษา   บ้านเลขท่ี   -   หมู่ที่ 9 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์    40270    โทรศัพท์    043-269080       โทรสาร 043-269080      Website 
ของโรงเรยีน  http://cbf.ac.th     E-mail : chumchon080@gmail.com 

     1.1.2  ประวัติของโรงเรียน 
          โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เดิมชื่อโรงเรียนฝางวิทยาคาร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  กันยายน  2476  

โดยรองอำมาตย์เอกหลวงราษฎร์ธุรกิจ  นายอำเภอพระลับ ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล  ตำบลบ้านทุ่ม  6  (วัด
บูรพาราม)  บ้านฝาง  ตำบลบ้านทุ่ม  อำเภอพระลับ  จังหวัดขอนแก่น     มีนายทินกร  อาวรรณดี เป็นครูใหญ่ 
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6    

           พ.ศ. 2547   โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ ศธ. 04106/3041 ลงวันที่ 16  ธันวาคม 2547 
จัดตั้งและพัฒนาเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง  ประจำอำเภอบ้านฝาง   จังหวัดขอนแก่น 
ด้วยงบประมาณ  500,000 บาท    จัดหาสื่อ/อุปกรณ์สำหรับเด็กปฐมวัย   แบ่งระบบการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน 
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทั่วไป  ตลอดจนจัดทำหลักสูตสถานศึกษาปฐมวัย  แผนปฏิบัติงานระดับปฐมวัย บริหารงานต่างๆ   ของโรงเรียน
ศูนย์เดก็ปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง  ประจำอำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 

         ปัจจุบัน โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 
ซึ่งจัดเป็น โรงเรียนขนาดกลาง  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที ่6 
ในปีการศึกษา 2565  มีนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่  1 –  3  จำนวน  122  คน  นักเรียนระดับประถมศึกษา 
จำนวน  435   รวมนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน   557  คน    

mailto:080@gmail.com
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อัตลักษณ ์   :     วิถีพอเพียง 
 

        เอกลักษณ ์  :   จิตอาสา 

 
 
 

 
 

   ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
                    

            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

คำขวญัโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

ใฝ่ศกึษา 

พลานามัยสมบูรณ ์

สีประจำโรงเรียน 
“เขียว - เหลอืง” 

 
ปรัชญาโรงเรียน 

“คุณธรรม  นำความรู ้
สู่วิถีไทย  ใส่ใจสุขภาพ” 

 
อักษรย่อโรงเรียน 

“ช.ฝ” 
 

 
 

มีวินัย 
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  1.1.3   เขตพื้นทีบ่ริการ 
       โรงเรยีนชุมชนบ้านฝาง   มีเขตพ้ืนที่บริการ จำนวน 6  หมู่บ้าน  โดยในเขตเทศบาล   มีอยู่ 

5 หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่ 1, 2, 3, 9  และ 12     และมีเขตบริการเรียนร่วม 1   หมู่บ้าน  คือ  บ้านโคกสี  หมู่ที่ 5  
ตำบลบ้านฝาง   และมีนักเรียนนอกเขตบริการ   จำนวน 11  หมู่บ้าน   ดังนี้ 

 ตารางที ่1   แสดงเขตพ้ืนที่บริการโรงเรียนชุมชนบ้านาง

ลำดับ หมู่ที่ หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบล อำเภอ 

1 1 บ้านฝาง           ในเขตบริการ บ้านฝาง บ้านฝาง 

2 2 บ้านฝาง           ในเขตบริการ บ้านฝาง บ้านฝาง 
3 3 บ้านหัวบึง       ในเขตบริการ บ้านฝาง บ้านฝาง 

4 9 บ้านฝาง           ในเขตบริการ บ้านฝาง บ้านฝาง 

5 12 บ้านฝาง           ในเขตบริการ บ้านฝาง บ้านฝาง 
6 5 บ้านโคกสี         ในเขตบริการ บ้านฝาง บ้านฝาง 

7 8 บ้านโคกใหญ่          นอกเขตบริการ     บ้านฝาง บ้านฝาง 

8 4 บ้านเขื่อน      นอกเขตบริการ บ้านเหล่า บ้านฝาง 
9 8 บ้านกระพ้ี      นอกเขตบริการ บ้านเหล่า บ้านฝาง 

10 6 บ้านดอนหัน      นอกเขตบริการ บ้านฝาง บ้านฝาง 
11 4 บ้านสระแก้ว           นอกเขตบริการ บ้านฝาง บ้านฝาง 

12 3 บ้านเหล่า        นอกเขตบรกิาร บ้านเหล่า บ้านฝาง 

13 7 บ้านแดงใหญ่    นอกเขตบริการ บ้านเหล่า บ้านฝาง 
14 บ้านม่วง          นอกเขตบริการ บ้านทุ่ม เมือง 

15 บ้านทุ่ม          นอกเขตบริการ บ้านทุ่ม บ้านฝาง 

15 13 บ้านหนองสุขหนองเจริญ       นอกเขตบริการ บ้านเหล่า บ้านฝาง 
16 22 บ้านเป็ด             นอกเขตบริการ บ้านเป็ด เมือง 
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 1.1.4  แผนที่ตั้งโรงเรียน 

แผนที่ตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
ตำบลบ้านฝาง  อำเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

N 

 ชุมชนอำเภอบ้านฝาง 

 สะพานลอย   สะพานลอย  

 ไปชุมแพ  ถนนมะลิวัลย์    กม.24    ไปขอนแก่น   

โรงพยาบาล 

บ้านฝาง 

วัดป่าศรีปทุม 
วนาราม 

โรงเรียน 
ฝางวิทยายน 

โรงเรียน 
ชุมชนบ้านฝาง 
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1.1.5 โครงสร้างการบริหารงาน  (ระดับปฐมวัย)  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 
 

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์เด็กปฐมวัยตน้แบบอำเภอบ้านฝาง 

นางสาวสุกานดาสร้อยพิมาย 
กลุ่มงานบริหารงานทัว่ไป

บริหารวิชาการ

นางจิราภรณ์  พรมสีแก้ว 
กลุ่มงานแผนและงบประมาณ 

นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ์ 
กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

นางเบ็ญจพร  นากสนีวน 
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล 

นักเรียน 

 นางกานต์พิชชา  หาปูท่น 
   หัวหน้าสายช้ันปฐมวัย 

นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม 
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

นายวิทยา  แสนแป้ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่า 
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      แผนภูมิการบริหารโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  

 
 

 

แผนภูมิการบริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน 

นายวิทยา  แสนแป้ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั้นพื้นฐาน 

นางกานต์พิชชา  หาปู่ทน 
หัวหน้าสายชั้นปฐมวัย 

  

 นางเบ็ญจพร  นากสีนวน 

 
นางจิราภรณ์  พรมสีแก้ว 

กลุ่มงานบริหารบุคคล 

 
กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานบริหารงบประมาณ 

- การพัฒนาหลักสูตรฯ 
- การใช้หลักสูตรฯ 
- การนิเทศ กำกับติดตาม 
- การจัดการเรียนรู ้
- การวัดผลประเมินผล 
- การประกันคุณภาพฯ 
- การวิจัย ทดลอง พัฒนา 
- การเผยแพร่วิชาการ 
- ICT  ฯลฯ 
 
 

- การจัดอัตราส่วนระหว่าง    
  บุคลากรกับเด็ก 
- คุณสมบัติครูผู้สอน   
  ปฐมวัย 
- การพัฒนาครูปฐมวัย  
- การสร้างเครือข่ายทาง

การศึกษาปฐมวัย  
- การจัดสวัสดิการ สร้าง   
   ขวัญกำลังใจ ฯลฯ 

 
 

 
 
      
 

- การวางแผนงบประมาณ 
- การใช้จ่ายงบประมาณ 
- การบริหารงบประมาณ

ให้มีประสิทธิภาพ  
- ฯลฯ 

 
 

- การดูแลงานสำนักงาน 
- การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- การบริหารจัดการอาคาร      
  สถานที่และสภาพแวดล้อม 
  ในศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ  
- การรับนักเรียนเข้าเรียน 
- การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ 
  การสัมพันธ์ บริการ และ 
  ขอความร่วมมือกับชุมชน 
- ฯลฯ 
 
  

 

-    งานธุรการ 
 

นางสาวสุกานดา สร้อยพิมาย 

 

นางพัชรีพร ศรีสุธัญญาวงศ์ 

กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

สมาคมผู้ปกครองฯ ศิษย์เก่า 
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 1.1.6   โครงสร้างหลักสูตร ระดับปฐมวัย 
                         โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560   จัดทำเป็นหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง  โดยคำนึงถงึความ
ต้องการของนักเรียน ชุมชน เป็นหลัก   ซึ่งมีโครงสร้างการดำเนินการจัดการศึกษา ดังนี้  
                         แนวคิดการจัดการศึกษาปฐมวัย  ยึดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   พุทธศักราช 2560  โดย
อาศัยหลักพัฒนาการแต่ละด้านที่เหมาะสมตามวัย ความสามารถ   และความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้าน
รา่งกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา เมื่อเด็กจบการศึกษาปฐมวัย   เด็กจะบรรลุตามมาตรฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดไว้ในจุดหมาย  12 ข้อ   และในแต่ละช่วงอายุจะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะตามวัย
ของเด็กด้วย ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที่ 2   โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 
 

โครงสรา้งหลกัสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 

 
 
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

ช่วงอายุ อายุ  3-5   ปี 
ประสบการณ์สำคัญ สาระที่ควรเรียนรู้ 

ด้านร่างกาย 
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ด้านสังคม 
ด้านสติปัญญา 

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก 
เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเดก็ 
ธรรมชาติรอบตัว 
สิ่งต่างๆ  รอบตัวเด็ก 

ระยะเวลาเรียน จัดการศึกษา 2 ภาคเรียน : 1 ปีการศึกษา  
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 อายุระหว่าง 3-4 ปี  
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 อายุระหว่าง 4-5 ปี  
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 อายุระหว่าง 5-6 ปี  

ไม่น้อยกว่า 180 วัน : 1 ปี ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง : 1 วัน  
25-30 ชั่วโมง/สัปดาห์  

 

         มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ครอบคลุมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังนี้ 
       มาตรฐานที่ 1   ร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี 
       มาตรฐานที่ 2   กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสาน   
                          สัมพันธก์ัน 
       มาตรฐานที่ 3   มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข 
       มาตรฐานที่ 4   ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ  ดนตรี และการเคลื่อนไหว  
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 มาตรฐานที่ 5   มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม         
 มาตรฐานที่ 6   มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง          
 มาตรฐานที่ 7   รักธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  วัฒนธรรม และความเป็นไทย 

   มาตรฐานที่ 8    อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมใน 
        ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 

     มาตรฐานที่ 9   ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับวัย 
   มาตรฐานที่ 10  มีความสามารถในการคิดที่เป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ 

     มาตรฐานที่ 11  มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
     มาตรฐานที่ 12  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมคีวามสามารถในการแสดงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

1.2.  ข้อมูลนกัเรียน ปีการศึกษา  2565 
     ตารางที่ 3   แสดงข้อมลูนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2565 จำแนกตามรายชั้น ดังนี้ 

 (ข้อมลู  ณ  วันที่   10  มิถุนายน  2565 ) 

ที ่ ชั้น 
จำนวนนักเรียน 

ครูประจำชั้น 
ชาย หญิง รวม 

1 อนุบาลปีที่  1 มอนเตสซอรี - 6 6 นางกานต์พิชชา  หาปู่ทน 

2 อนุบาลปีที่  1 บูรณาการ  4  8 12 นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ์ 

3 อนุบาลปีที่ 2/1 บูรณาการ  9  13 22 นางสาวสุกานดา  สร้อยพิมาย 

4 อนุบาลปีที่ 2/2 บูรณาการ 4 2 6 นางเบ็ญจพร   นากสีนวน 

5 อนุบาลปีที่ 2/3 มอนเตสซอรี 10 15 15 นางกานต์พิชชา  หาปู่ทน 

6 อนุบาลปีที่ 3/1 มอนเตสซอรี 7 11 18 นางกานต์พิชชา  หาปู่ทน 

7 อนุบาลปีที่ 3/2 บูรณาการ 21 12 33 นางจิราภรณ์  พรมสีแก้ว 

รวม 55 67 122 
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1.3.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
  11..33.1 ข้อมูลครูและบุคลากร.1 ข้อมูลครูและบุคลากร      บุคลากรทั้งหมด 7 คน  ดังนี้ 

1) ผู้บริหารสถานศึกษา
(1) นายเพชรสมทรง  บำรงุบ้านทุ่ม  ระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาการ

บริหารการศึกษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561    จนถึงปัจจุบัน 
(2) นายวิทยา  แสนแป้  ระดับปริญญาโทการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขา การบริหาร

การศึกษา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2563   จนถึงปัจจุบัน  
2) ครูผู้สอนปฐมวัย

        (1) นางกานต์พิชชา หาปู่ทน รับผิดชอบหวัหน้าสายชั้นปฐมวัย  ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ระดบัปรญิญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชา  หลักสูตรและการสอนวิชาเอก  
ปฐมวัยศึกษา ประสบการณ์การสอนปฐมวัย 18 ปี     รบัผิดชอบครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1-3  ห้องเรียนคละชั้น
มอนเตสซอรี  ( อนุบาลปีที่  1,  2/3,  3/1)  รปูแบบมอนเตสซอรี 

        (2)  นางสาวสุกานดา  สร้อยพิมาย  รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารทั่วไป  ตำแหน่งครูชำนาญการ  วุฒิ
การศกึษาสูงสุด   ระดับปริญญาโท   ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ)  สาขา/วิชาเอก หลักสูตรและการสอน  ประสบการณ์
การสอนปฐมวัย 11   ปี  รับผิดชอบครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1  บูรณาการมอนเตสซอร ี

        (3) นางจิราภรณ์  พรมสีแก้ว  รับผิดชอบกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ   ตำแหน่งครูผู้ช่วย  วุฒิ
การศึกษาสูงสุด   ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ 5 ปี)  สาขา/วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย ประสบการณ์
การสอนปฐมวัย 4  ปี  รับผิดชอบครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2  รูปแบบบูรณาการ 

        (4) นางพัชรีพร ศรีสุธัญญาวงศ์  รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารงานวิชาการ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม)  สาขา บริหารการศึกษา ประสบการณ์การสอน
ปฐมวัย  11  ปี  รับผิดชอบครูประจำชั้นอนุบาลปีที่  1  รูปแบบบูรณาการ 

   (5)  นางเบ็ญจพร  นากสีนวน         กลุ่มงานบริหารบุคคล    ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ  วุฒิ
การศึกษาสูงสุด   ระดับปริญญาตรี   ครุศาสตบัณฑิต  (ค.บ)  สาขา/วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย ประสบการณ์การ
สอนปฐมวัย 15 ปี  รับผิดชอบครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 รูปแบบบูรณาการ 
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ตารางที่  4   แสดงข้อมลูข้าราชการครูและบุคลากรระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง อายุเฉลีย่ วิทยฐานะ 

ชาย หญิง ต่ำ
กว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี สูง
กว่า 
ป.ตร ี

น้อย 
กว่า 
 10 
 ป ี

10  
–  
20 

มาก 
กว่า 
20 
ปี 

น้อย
กว่า 
30 
ปี

30 
 – 
50 
ป ี

มาก 
กว่า 
50 
ปี 

คศ 
.4 

คศ 
.3 คศ.

2 

คศ
.1 

ครู 
ผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการ  1 - - - 1 - - 1 - - 1 - 1 - - - 

รองผู้อำนวยการ 1 - - - 1 1 - - - 1 - - - 1 - - 

ข้าราชการครู - 5 - 2 3 1 4 - - 4 1 - 2 2 1 - 

รวม 2 5 - 2 5 1 4 1 - 5 2 - 3 3 1 - 

1.4.  ข้อมูลอาคารสถานที่ 
              1.1.4.4.1 อาคารเรียน 2  หลัง  แบ่งเป็น 5  ห้องเรียน  ประกอบด้วยอาคาร  1  และอาคาร 

   อาคาร  1   ชั้นอนุบาลปีที ่ 1         ห้องเรยีนบูรณการ     จำนวน     1  ห้อง 
 อาคาร  1   ชั้นอนุบาลปีที ่ 2/2      หอ้งเรียนบูรณการ     จำนวน     1  ห้อง 

   อาคาร  1   ชั้นอนุบาลปีที ่ 3/2     ห้องเรียนบูรณการ      จำนวน     1  ห้อง 
   อาคาร  3   ชั้นอนุบาลปีที ่ 2/1  ห้องเรียนบูรณการ/มอนเตสซอร ี   จำนวน     1  ห้อง 
   อาคาร  3   ชั้นอนุบาลปีที ่1, 2/3, 3/1  ห้องเรียนคละชั้นมอนเตสซอรี       จำนวน     1  ห้อง 

 4.2  ห้องศูนย์สื่อโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง      จำนวน     1  ห้อง 
 4.3  ทรัพยากรที่จำเป็น 

1) เครื่องปริ๊นเตอร์  จำนวน  5 เครื่อง 
2) ห้องศูนย์สื่อฯ  จำนวน  1 ห้อง 

1.5.  ข้อมูลสภาพชุมชน 

  1.5.1   ระดับวุฒิการศึกษาของผู้ปกครอง   ระดับประถมศึกษา -  ระดบัปริญญาตรี  
 1.5.2   อาชีพของผู้ปกครอง    

 อาชีพเกษตรกรรม  คิดเป็นร้อยละ 40 
 อาชีพรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 50 
 อาชีพอ่ืน ๆ    คิดเปน็ร้อยละ 10 
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 1.5.3   ศาสนานับถือ 
        ศาสนาพุทธ         คิดเป็นร้อยละ 100 

       1.5.4   รายได้โดยเฉลี่ยของประชาชน (คนต่อปี)                 100,000.-  บาท 
  จำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   จำนวน  4  คน 

1.6.  แหลง่เรียนรู้ของโรงเรียน 

   ตารางที่  5  แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

ที ่ แหล่งเรียนรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนครั้งในการใช้  

1. 

2. 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
 -   ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

  -   ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  -   สวนครัวพอเพียง        
  -   ห้องสมุด 

 แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
  -   เขื่อนอุบลรัตน์ 
  -   สวนสัตว์เขาสวนกวาง  
   -   ทุ่งนาและแหล่งเรียนรู้ใกล้โรงเรียน 
  -   สวนพฤษศาสตร์ บึงทุ่งสร้าง 

    -   พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง 
    -   วัดศรีปทุมวนาราม   วัดบูรพารามบ้านฝาง 

 -   พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาศาสตร์  มข. 

ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 

ตามหน่วยการเรยีนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
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1.7.  ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 
     ตารางที่  6  แสดงข้อมูลปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 

เดือน ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี หมายเหตุ 

พฤษภาคม   -  เปิดรับเด็กใหม่  17  พฤษภาคม  2565 

  -  ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศ 
  -  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย 

  -  จัดทำบัญชีเรียกชื่อนักเรียน 

  -  เตรียมทำสมุดบันทึกพัฒนาการเด็ก เอกสารประจำชั้นเรียน 
 -  จดัทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 

  -  ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ติดตามภาวะโภชนาการ 
  -  จดัทำสมุดประจำตัวนักเรียน 

  -  ประชุมประจำเดือน 

  -  รบัผิดชอบงานสอนประจำห้องท่ีได้รับมอบหมาย 

มิถุนายน   -  ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  ติดตามภาวะโภชนาการ 

 -  ประชุมประจำเดือน 
  -  กิจกรรมวันไหว้ครู  / วันที่  14  มิถุนายน  2565 

-    เยี่ยมบ้านนักเรียน ปี 2565 
  -  จัดทำประกันชีวิตนักเรียน /ครู 

  -  รับผิดชอบงานสอนประจำห้องท่ีได้รับมอบหมาย 

กรกฎาคม         -  ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  ติดตามภาวะโภชนาการ 

  -  ประชุมประจำเดือน 

 -  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา  วันเข้าพรรษา 

 -  รับผิดชอบงานสอนประจำห้องท่ีได้รับมอบหมาย 
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ตารางที่  6  แสดงข้อมูลปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดอืน ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี 
  

หมายเหตุ 

สิงหาคม   -  กิจกรรมวันแม่  
   -  ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง     

  -  ประชุมประจำเดือน   

   -  รับผิดชอบงานสอนประจำห้องท่ีได้รับมอบหมาย  
   

กันยายน   -  รับผิดชอบงานสอนประจำห้องที่ได้รับมอบหมาย  
   -   ประเมินพฒันาการเด็กปฐมวัย  ภาคเรียนที่  1  

   -  ร่วมทำความสะอาด และจัดระเบียบศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบฯ  

   
ตุลาคม   -  รายงานผลการประเมนิพัฒนาการเด็ก ภาคเรียนที่ 1/2565  

   -  ส่งสมุดรายงานประจำตัวเด็ก  

   -  ประชุมประจำเดือน  
   -  ปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 1  

   -  ผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน       
   -  จัดเตรียมห้องเรียน  ป้ายนิเทศ  เตรียมความพร้อม  

   -  ผลิตสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน       

   -  จัดเตรียมห้องเรียน  ป้ายนิเทศ  เตรียมความพร้อม  
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ตารางที่  6  แสดงข้อมูลปฏิทินการปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2565 (ต่อ) 

เดือน ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา หมายเหตุ 
พฤศจิกายน   -  เปิดเรียน  ภาคเรียนที่ 2   

 -   ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พร้อมจัดทำสมุดประจำตัวเด็ก  
   -  กีฬาคณะสี   

   -  ประชุมประจำเดือน   

   -  กิจกรรมวันลอยกระทง  
   -  รับผิดชอบงานสอนประจำห้องที่ได้รับมอบหมาย  

ธันวาคม   -  กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ     

   -  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
   -  ทัศนศึกษา   

 - ค่ายวิชาการ   

   -  ประชุมประจำเดือน  
   -  รับผิดชอบงานสอนประจำห้องท่ีได้รับมอบหมาย  

มกราคม   -  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  
   -  ประชุมประจำเดือน   

   -  กิจกรรมวันครู 16 มกราคม  

   -  รับผิดชอบงานสอนประจำห้องท่ีได้รับมอบหมาย  
กุมภาพันธ์   -  กิจกรรมวันมาฆบูชา  

   -  ประชุมประจำเดือน   

   -  รับผิดชอบงานสอนประจำห้องท่ีได้รับมอบหมาย  
   -  ตรวจสุขภาพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พร้อมทำสมุดประจำตัวเด็ก  

มีนาคม   -  ส่งสมุดรายงานประจำตัวเด็ก  
   -  สำรวจจำนวนนักเรียนที่จะเปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา  2566  

   -  ร่วมทำความสะอาดศูนย์และจัดระเบียบศูนย์  

    -  กิจกรรมบัณฑิตน้อย  
   -  ปิดภาคเรียนที่  2  ประจำปีการศึกษา  2565  

   -  เตรยีมเอกสารในการรับสมัครเด็ก  

   -  เตรียมจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้ และชุดการแต่งกาย สำหรับเด็ก  
     ในปีการศึกษา 2566 
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1.8.  ข้อมูลสภาพของสถานศึกษา 
        1.8.1  ปัจจัยภายนอก 
                  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง นั้น ปรากฏว่า สภาพแวดล้อม
ภายนอกมีอุปสรรคมากกว่าโอกาส   ประชากรส่วนใหญ่ที่ส่งนักเรียนมาเข้าเรียน มีอาชีพรับจ้าง ทำให้มีรายได้ที่ต่ำ
ส่งผลให้ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัด ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ทิ้งภาระไว้ให้ปู่ย่าตายาย เลี้ยงดู นอกจากนี้บริเวณ
ใกล้เคียงมีสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ ผู้ปกครองที่มีความพร้อมจึงมักจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียน
เอกชน     ในด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน (เช่น ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต)  ในชุมชนขาดการควบคุมดูแลจาก
เจา้หน้าที ่ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์     การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้นโยบาย/กลยุทธ์
เปลี่ยนบ่อยทำให้ทำงานไม่ต่อเนื่อง ความล่าช้าจากการประสานงานของหน่วยงานต้นสังกัด รายได้ของประชากรใน
พ้ืนที่ค่อนข้างต่ำค่าครองชีพสูง  ส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษา การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางการศึกษาเป็น
แรงกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิรูปการศึกษานโยบายสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯทำให้เด็กมโีอกาสได้รับการศึกษาทั่วถึงมากข้ึน 
       1.8.2 ปัจจัยภายใน 
                 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในปรากฏว่า     ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
ไตร่ตรอง และคิดอย่างมีวิจารณญาณ    งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีน้อย ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาขาดประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์   ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ และที่มีอยู่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ครูมี
ทักษะในการทำวิจัยในชั้นเรียนน้อย ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง  ครูและบุคลากรมีจำนวนไม่
เพียงพอและมีภาระงานอ่ืนมาก  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขาดการประเมินผล
และสรุป   แต่ในด้านผู้บริหารมีการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจากครูส่งผลให้การ
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพสถานศึกษามีระบบการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการจัดทำระบบสารสนเทศ
ของโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน มีการระดมทุนทำให้มีทรัพยากรการบริหารเพ่ิมขึ้น อาคารสถานที่มีเพียงพอสำหรับการ
จัดการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนร่มรื่นเอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้    มีห้องสืบค้นทาง   ICT       และ
ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมให้บริการแก่นักเรียนและบุคลากร  โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาที่
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน – ภายนอกสถานศึกษา โรงเรียนมีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
อย่างชัดเจนโครงสร้างระบบบริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ครูมีการแสวงหาความรู้และพัฒนา
ตนเอง ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนในขณะเดียวกันครูทุกคนสอนตรงตามวิชาเอก 
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1.9. นโยบายการทางการศึกษา 
        กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการศึกษา 
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
     รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550   ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับ
การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี     ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  โดยรวมถึงผู้
ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ   หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก   ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ ได้รับ
การศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
   เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ได้กำหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่างๆทั้งในเรื่องของความมุ่ง

หมายและหลักการ  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  ระบบการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา   มาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษา  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา   ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ     เป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกัน ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุก
หน่วยมีหน้าทีด่ำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมีวิสัยทศัน์
คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน        เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580ประกอบด้วย ความอยู่ดี
มีสุขของคนไทยและสังคมไทย ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมความหลากหลายทางชีวภาพ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึง
การให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม   โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
ซ่ึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน       
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม        
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ  
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดวัตถุประสงค์ และ

เป้าหมาย   รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนา 10 ยุทธศาสตร์   โดยมี 6 ยุทธศาสตร์  ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 
2561 – 2580 และอีก 4 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม คือ  

1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม   
3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน  
4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน    
5) การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 6 เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
7) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
8) การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ และ  
10) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศกึษาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพ่ือให้ทุกส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีสาระสำคัญ 5 
เรื่อง ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ 

          3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
          5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
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คําแถลงนโยบายการจัดการศึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง)                                        
หลักการทํางาน นโยบายหลัก และนโยบายเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 
1. หลักการทํางาน “สร้างความเชื่อมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ 

ดังนี้ 
T (Transparency)  หมายถึง ความโปร่งใส ทั้ งในเชิงกระบวนการทํางานและกระบวนการ 

ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน
ดําเนินการ ตามภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ U (Unity) 

หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน S 

(Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทําให้ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็น
สากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสํานึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย T (Technology) 

หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้าง  (Infrastructure) ได้แก่ สิ่งจําเป็นและสิ่งอํานวยความ
สะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของโอกาสในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ 
แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุก
ประการ 

2. นโยบายการจัดการศึกษาท้ัง 12 ข้อ ดังนี้ 
1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย   และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษ

ที่ ๒๑ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  
2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    และอาชีวศึกษาให้

มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยภาษาและดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย   และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
ทางการศึกษาท่ีเกิดกับผู้เรียน  

3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริม
การฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจําวัน   เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัล
แห่งชาติ ที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่าน
ระบบออนไลน์    และการนําฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษา  

4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มี
ความเป็นอิสระและคล่องตัว   การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพ่ือกําหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ 
รวมถึงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระ
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และคล่องตัว การบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน     มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล  

5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ และทักษะ
ที่จําเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทั้งสายวิชาการและสายวิชาชีพ    เพ่ือให้ระบบการประเมินผลการศึกษา
ทุกระดับและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้
อย่างเหมาะสม     

6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาจากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้างโอกาส
ให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

7) การนํากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิต
และการพัฒนากําลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ 
โดยใช้กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดทํามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถ
อ้างอิงอาเซียนได ้ 

8) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม แลสติปัญญาให้สมกับวัย เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒  สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปเป็น
กรอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  

9) การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่ เหมาะสมกับการดํารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี  มีส่วนช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัด
การศึกษาทุกระดับการศึกษา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัด
การศึกษาผ่านระบบดจิิทัล  

12) การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มี
ความต้องการจําเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
และผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 12) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึด
หลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ 
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3. นโยบายระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษาธิการ 

1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม  

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก 
และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ำซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

4) ขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์
ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) ตามความเป็นเลิศของแต่ละสถานศึกษา และตามบริบทของ
พ้ืนที่ สอดคล้องกับความต้องการของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีการจัดการเรียนการสอนด้วย
เครื่องมือที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน  

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่
วัยเด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

7) การจัดการศึกษาสําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความต้องการ
จําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ    สามารถดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับ
ผู้อ่ืนในสังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศนโยบายสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยดึหลัก
ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่Thailand 4.0 ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้ 
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วิสัยทัศน ์
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 

 

 พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที ่21 

4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม 

5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital 

Technology)         เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 

นโยบาย 
1. ด้านความปลอดภัย 

    พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
สถานศึกษาจากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ 

2. ด้านโอกาส 

   2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ให้สมกับวัย 

             2.2 ดำเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตาม
ศักยภาพและความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจาก
ระบบการศึกษา รวมทัง้ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 
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    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการ
ดำเนินชีวิต มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านคุณภาพ
3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกใน

ศตวรรษที่ 21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

    3.2 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดขั้นสูงนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือก
ศึกษาต่อเพ่ือการมีงานท า 

    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักที่จำเป็นในแต่ละระดับ 
จัดกระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการ
พัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 

4. ด้านประสิทธิภาพ
4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบน

ฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 

    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่
สามารถดำรงอยู่ไดอ้ย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 

    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อย
กว่า 20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 

    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ 

    4.5 สนับสนุนพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพิ่มความ
คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นโยบายสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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โรงเรียนคุณภาพ  ๕ ดาว 
 1.  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม และพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพทั้ง
ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้นำ มีทักษะด้านวิชาการ  มีคุณภาพ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  และมีทักษะตามศตวรรษที่ ๒๑ 

2. เพ่ือสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ให้เยาวชน
เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน  
4. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มี

ความพร้อมในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ 
5. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่

มาตรฐานสากล 
 2. ตัวบ่งชี้และตัววัดผลสำเร็จ โรงเรียนคุณภาพ  5 ดาว 
    ดาวดวงที่ 1 ความปลอดภัย  
                            1. อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน  
                            2. ระบบสาธารณูปโภค  
                            3. สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา  
                            4. ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
                            5. ความปลอดภัยต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคระบาด และการละเมิดสิทธิเด็ก   
                            6. ความปลอดภัยด้านโภชนาการ๗. ความปลอดภัยในการนำเด็กไปศึกษาแหล่ง 
                                เรียนรู้นอกสถานศึกษา และการเข้าค่ายพกัแรม 
              ดาวดวงที่ 2  คุณภาพผู้เรียน ตัวบ่งชี้และตัววัดผลสำเร็จ ระดับปฐมวัย  

       1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพ  
           ของแต่ละบุคคล  
       2. เด็กมีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น  
       3. เด็กมีทักษะการคิดการตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยเหตุผลได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
       4. เด็กมีความพร้อม และทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือการเรียน 
           ต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น  
       5. เด็กมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
           1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.1 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ RT  
           2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.3 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ NT  
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           3. นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่านออก เขียนคำพ้ืนฐาน  ลายมือสวย คิดเลขเป็น  
           4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
           5. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ  
               ภาษาจนี)   
     6. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  

1. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิดคำนวณ ตาม       
    ระดับชั้น  

      2. นักเรียนชั้น ป.4-6  อ่าน และ เขียนคำพ้ืนฐานภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง และ    
              สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
      3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของสถานศกึษา  
      4. นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการ 
               เรียนรู้ตามระดับชั้น  
      5. นักเรยีนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
      6. นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

              ดาวดวงที่ 3  โอกาสทางการศึกษา ตัวบ่งชี้และตัววัดผลสำเร็จ  
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาทุกคน และเข้าถึงบริการทาง                  
   การศกึษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปะ   
    ดนตรี กฬีาและวิชาการ)  
3. ส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทาง  
   การศึกษาที่มีคุณภาพ 

              ดาวดวงที่ 4 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตัวบ่งชี้และตัววัดผลสำเร็จ  
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา  
2. การประกันคุณภาพภายใน  
3. การนิเทศภายในสถานศึกษา  
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  
5. การบริหารชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

              ดาวดวงที่ 5 เอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตัวบ่งชี้และตัววัดผลสำเร็จ  
1. กำหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศกึษาทีส่อดคล้องกับนโยบาย บริบทและ 

ความต้องการ โดยการมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
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2.  มีโครงการ/กจิกรรม และการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้น  
     ของสถานศึกษา  
3.  มีผลการจัดการศึกษาตามเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม   
    เกิดผลต่อนักเรียนเชิงประจักษ ์ 
4. เป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่าง และแหล่งเรียนรู้ได้ 

           ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที ่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะ

การเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย 

           (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21 

           (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

           (3) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

           (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

           (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง ตำแหน่งของประเทศ

ไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 

            (6) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ  

            (7) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

เป้าหมายขอการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 
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1.10. มาตรฐานการศึกษา   ระดับปฐมวัย   
        มาตรฐานการศึกษา  ระดับปฐมวัย  พ.ศ.2561  มีจำนวน  3  มาตรฐาน  ได้แก่ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายลเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

1.1  มีการพัฒนาด้านร่างกาย  แขง็แรง  มีสุขนิสัยที่ดี  และดแูลความปลอดภัยของตนเองได ้
 1.2 มีการพัฒนาด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 1.3 มีการพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  และแสวงหาความรู้ได้  
 

มาตรฐานที ่2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 2.1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง  ๔  ด้าน  สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์  
 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ 
 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเยนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์  
 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

 มาตรฐานที่ 3 การจดัประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 3.1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  
 3.3 จดับรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
 3.5 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด 
                  ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
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  1.1.1  รายงานการประเมินคุณภาพภาพนอก : ผลการประเมิน SAR  ภายใตส้ถานการณ์ COVID-19 
          การศึกษาปฐมวัย ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชน 
          วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2564 
 

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   
        จุดเน้น เด็กมีพัฒนาการทุกด้านสมดุลอย่างเต็มศักยภาพ 
 

ผลการพิจารณา ตัวชีวั้ด สรุปผลประเมิน 

√ 1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพเด็กปฐมวัย 0  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

√ 2. มีการระบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเปน็  
    ระบบตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

0 พอใช้ (4 ข้อ) 

√   ดี (5 ข้อ) 

√ 3. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

√ 4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนา 
    เด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย 

 

√ 5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อ   
    ผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

 
 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  ให้ได้ผลประเมนิระดับสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรนำเสนอข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้การเขียน SAR เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ควรระบุข้อมูลด้าน
การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ค่าร้อยละ)  และเชิงคุณภาพ (ระดับคุณภาพ)  ทั้งนี้
ตามการรายงาน SAR  มีรายงานข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ควรมีการนำเสนอข้อมูลผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กทุกคนเป็นรายด้านตามระดับชั้นย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา  เพ่ือแสดงแนวโน้มของการพัฒนาเด็กตาม
จุดเน้นว่า มีการพัฒนาด้านใดบ้างที่สามารถพัฒนาได้สูงขึ้นต่อเนื่อง หรือพัฒนาการเด็กด้านใดที่ควรให้ความสำคัญ  
และเฝ้าระวัง หรือต้องจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมเป็นพิเศษ   เนื่องจากมีแนวโน้มลดต่ำลง ระบุวิธีประเมินหรือ
ข้อมูลที่แสดงถึงผลพัฒนาการของเด็กตามเป้าหมาย เพ่ือสะท้อนผลการดำเนินงาน เช่น สถานศึกษาประเมิน
พัฒนาการของเด็กโดยมีกิจกรรมการคัดกรองก่อนเข้าห้องเรียน บันทึกพัฒนาการทั้ง 4  ด้าน จากการที่สถานศึกษา
ได้มีการดำเนินงานตามกิจกรรม มีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อยู่ใน
คุณภาพดีเลิศ  สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด  จึงได้วางแผนในปีการศึกษาต่อไป ในการจัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อยที่ส่งเสริมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติและนำเสนอผลงานในทุกสัปดาห์ เป็นต้น ดำเนินการประเมินผลตามโครงการ 
และในเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา  สถานศึกษาได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานผ่านทางช่องออนไลน์ต่างๆ   ทั้งทาง
เว็บไซต์ เฟชบุ๊กของสถานศึกษา  กลุ่มไลน์ของผู้ปกครอง เพ่ือแจ้งผลการดำเนินงานของโครงการนั้น เป็นต้น  และ
จากข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาว่า มีการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี  จึงควร
มีการรายงานการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กตามหลักสูตรว่า  จัดกิจกรรมประจำวันอย่างไร   มีผลการดำเนินการ
เป็นอย่างไร และมีความสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา จุดเน้นปฐมวัย หรือไม่ อย่างไร จึงควรระบุให้ชัดเจน 
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มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ  
      จุดเน้น  จัดการศึกษาให้เด็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ 1.  มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา 0  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 

√ 2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ 0 พอใช้ (4 ข้อ) 

√ 3.  มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตาม √   ดี (5 ข้อ) 

√ 4.  มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปี  
     การศึกษาต่อไป 

 

√ 5.  มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
    ให้ผู้มีส่วนเสียได้รับทราบ 

 

  
 ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  ให้ได้ผลประเมินสูงขึ้น 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพ่ิมเติมบางประเด็น  ปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหารจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา  เช่น ข้อมูลอาคารสถานศึกษา  ห้องเรียน ห้องน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกที่
จำเป็น ที่จำเป็น ระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัย เป็นต้น  ระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาความเชี่ยวชาญการจัด
ประสบการณ์ให้แก่เด็ก ซึ่งสถานศึกษาควรดำเนินการวางแผนยกระดับคุณภาพในโครงการพัฒนาครูปฐมวัย  จาก
กิจกรรมการศึกษาดูงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมที่สถานศึกษาแห่งอ่ืนที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ด้านปฐมวัยโดยตรง โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา  พร้อมทั้งระบุวิธีการดำเนินงานในโครงการนั้น 
ๆ  มีการประเมินผลการดำเนินงานแล้วนำเสนอต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประชุมครู  ประชุมผู้ปกครอง หรือ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรู้รับทราบ เป็นต้น  
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มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   
   จุดเน้น ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน 
 
ผลการพิจารณา ตัวช้ีวัด สรุปผลประเมิน 

√ 1. ครมูีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปี  
    ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกชั้นนปี 

0  ปรับปรุง (0-3 ข้อ) 
0 พอใช้ (4 ข้อ) 

√ 2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไป  
   ใช้ในการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

√   ดี (5 ข้อ) 

√ 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ ์  
    อย่างเป็นระบบ 

 

√ 4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ 
    ของครูอย่างเป็นระบบ  

 

√ 5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพ่ือ 
   พัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 

 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน  SAR  ให้ได้ผลประเมินระดับสูงข้ึน 
 สถานศึกษา ควรระบุข้อมูลใน  SAR ให้ครบถ้วนและชัดเจนในประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  เช่น ครูปฐมวัยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องอะไร 
ดำเนินการอย่างไร  ผลเป็นอย่างไร  ครูปฐมวัยได้รับการนิเทศ  กำกบั ติดตามการจัดประสบการณจ์ากใครบ้าง เรื่อง
ใด  ผลเป็นเช่นใด  เป็นต้น  นอกจากนี้  สถานศึกษา ควรระบุวิธีการพันา และผลที่เกิดจากการพัฒนาของการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญให้ชัดเจน  เช่น  การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน  การจัด
ประสบการณ์ให้เด็กเล่น หรือ ได้รับประสบการณ์ตรง  การจัดบรรยากาศและการใช้สื่อของครูปฐมวัย  การประเมิน
พัฒนาการของเด็ก เป็นต้น  โดยระบุข้อมูลให้เห็นว่า   สถานศึกษามีแผนงาน โครงการอะไร ครูมีแผนการจัด
ประสบการณ์หน่วยเรียนรู้อะไร มีการดำเนินการอย่างไร  ผลที่เกิดจากพัฒนาหรือผลการประเมินเป็นอย่างไร  มี
การปรับปรุงเรื่องใด อย่างไร  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจเพียงใด  เพื่อให้ SAR  มีความชัดเจนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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1.12.  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

1.12.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพเด็ก 
  1 ) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ   

2 ) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
      (1) วิธีการพัฒนา   

            โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบอำเภอบ้านฝาง โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ดำเนินการพัฒนา
ผู้เรียนโดยจัดรูปแบบประสบการณ์การเรียนรู้ 2 แบบ คือ  

        1) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวคิดมอนเตสซอร ี 
        2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
          จัดการประเมินพัฒนาการของเด็กนักเรียนตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และ

จัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ผลการประเมินนักเรียนทั้ง 4 ด้าน คิดเป็นร้อยละ 99.69 ระดับ
คุณภาพ ดีเลิศ 
  พัฒนาการด้านร่างกาย เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ คิดเป็นร้อยละ 100 ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม พัฒนาผู้เรียนโดยโรงเรียนชุมชน
บ้านฝางจัดกิจกรรมคัดกรองเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสCovid 19  วัดอุณหภูมิ และตรวจเช็คให้สวม
หน้ากากอนามัยของนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน และเด็กทุกคนต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ล
หรือด้วยสบู่ก่อนเข้าห้องเรียน จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ มีนักเรียนตัวแทนชั้นอนุบาล 3 
เป็นผู้นำกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ แผ่เมตตา ครูเวรจัดกิจกรรมหน้าเสาธงให้กับนักเรียนทุกวัน เช่น 
กิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลง จังหวะ กิจกรรมออกกำลังกายโดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม 

      จัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอรี     
             การสอนแบบมอนเตสเซอรีเป็นการสอนที่ให้อิสระแก่เด็ก เด็กสามารถเลือกทีจะเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง จากสภาพแวดล้อมที่ครูจัดไว้ให้ในห้อง มีหลักการคือ การพัฒนาเด็กใหใ้ช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยไม่เน้นให้
เด็กเรียนรู้แบบท่องจํา ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเล่นของเด็ก โดยครูเป็นผู้แนะนำและสาธิต
อุปกรณ์การทำกิจกรรมในครั้งแรก และให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ แบบซ้ำๆ เพ่ือให้เกิดทักษะ ตามความชอบ
ของเด็ก จะส่งผลให้เด็กมีสมาธิดี มีวินัย ในตนเอง และมีพัฒนาการทีดีขึ้นและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีบุคลิกภาพทีดี
ต่อไป   
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               จัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม  
                         ครูให้เด็กได้แสดงออกทางด้านร่างกายตามความสนใจ จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและออกกำลัง
กาย เพ่ือให้เด็กได้เคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายร่วมกัน มีอาหารกลางวันและอาหารเสริม(นม) ให้เด็กครบ
ทุกวันทุกคน มีการตรวจสุขภาพร่างกายของนักเรียนก่อนเข้าห้องเรียนเป็นประจำ ล้างมือก่อนและหลังรับประทาน
อาหารและหลังจากเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง มีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเป็นประจำทุกเดือน จัดช่วงเวลาให้เด็กได้นอน
หลับผักผ่อนวันละประมาณ 2 ชั่วโมง และมีการประเมนิพัฒนาการด้านร่างกายเป็นรายบุคคล  

พัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีพัฒนาการอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ คิดเป็นร้อยละ 99.70 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ พัฒนาผู้เรียนโดย โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม
น้องไหว้พ่ี พ่ีไหว้น้อง สวัสดียามเช้าก่อนเข้าชั้นเรียนทุกวัน เพ่ือส่งเสริมให้เด็กรู้ จักมารยาทของไทย  เน้น
กิริยามารยาท การเดินการไหว้ การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาแสดงออกทางด้าน
อารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ อย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมให้
เด็กได้รู้จักความพึงพอใจในตนเอง ชื่นชมความสามารถในผลงานของตนเองและผู้อ่ืน ชื่นชมศิลปะดนตรีการ
เคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
   จัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร ี เด็กมีอิสระในการทำกิจกรรม เรียนรู้การทำงาน
ด้วยตนเอง และความรู้สึกของความรับผิดชอบเด็กจะมีวิธีการควบคุมตนเองและเรียนรู้ในการรับผิดชอบต่อตนเอง 
เด็กมีบุคลิกภาพที่ดี คือ เป็นผู้กล้าคิดและตัดสินใจด้วยตนเอง เป็นผู้ที่รู้จักการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้รับผิดชอบ 
มีความเข้าใจธรรมชาติ เพราะได้รับการฝึกการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต เขาจะมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ มี
สมาธิจากการทำงาน จิตเด็กสงบไม่กระวนกระวาย จะเป็นเด็กอดทน ใจเย็นและมีความสุขจากงาน 
     จัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม จัดกิจกรรมให้เด็กมีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าพูด กล้าแสดงออก อารมณ์ดี ร่าเริงสดใส แสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์  ให้เด็กได้
ฝึกทำกิจกรรมศิลปะ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก เมื่อทำงานเสร็จแล้วครูก็จะนำผลงานของนักเรียนมาจัด
แสดงเพ่ือเสริมสร้างความภูมิใจในผลงานของตนเอง และช่วยเป็นแรงกระตุ้นให้กับเด็กนักเรียนคนอ่ืนๆในการทำ
กิจกรรมต่างๆ  
 พัฒนาการด้านสังคม เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม ร้อยละ 99.75 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ พัฒนาผู้เรียนโดย ครูผู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรม
แสดงออกด้านสังคมได้เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนในชั้นเรียนโดยจัดกิจกรรมมัคนายก
น้อย การกราบพระ สวดมนต์ ไหว้ ทำความเคารพผู้ใหญ่ ให้กับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอย่างถูกวิธี ครูจัดกิจกรรม
ให้เด็กได้ทำงานร่วมกันกับเพ่ือนในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น กิจกรรมค่ายวิชาการที่เด็กจะคละชั้นเรียนเพ่ือทำ
กิจกรรมกลุ่มร่วมกัน และยังส่งเสริมให้เด็กมีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เด็กมี
ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเพ่ือได้ปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ภายในและ
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ภายนอกโรงเรียน จัดกิจกรรมให้เด็กได้ดูแลรักษาธรรมชาติภายในโรงเรียน เช่น กิจกรรมหนูทำความดีเก็บขยะ
ภายในโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ 
                    จัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอริ เด็กเรียนรู้ทำหน้าที่ของตนเอง ทำงานเป็นกลุ่ม มี
ส่วนร่วมในความรับผิดชอบ และรู้จักที่จะรอคอยความสำเร็จ เด็กพัฒนาการปรับตัวต่อสังคม เด็กได้ฝึกพ้ืนฐานทาง
สังคม นำไปสู่การเป็นพลเมืองดี มีสติปัญญา ความสามารถในการแยกแยะ ความคิดริเริ่ม และการเลือกอย่างอิสระ 
มีอารมณ์ท่ีเหมาะสม 
   จัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ในห้องเรียนจัดกิจกรรมเล่นตามมุมเสรี 
กิจกรรมเกมการศึกษา เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้เลือกทำกิจกรรมตามความสนใจ จัดกิจกรรมทดลองวิทยาศาสตร์ ตาม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยเพื่อให้เด็กได้กล้าแสดงความคิดเห็น สนทนาร่วมกันกับเพ่ือนในกลุ่ม 
จัดกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อให้เด็กได้เล่นร่วมกัน 
 พัฒนาการด้านสติปัญญา เด็กนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยมีมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการ
คิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 99.32 ระดับคุณภาพ ดีเลิศ พัฒนาผู้เรียนโดย ครูส่งเสริมให้เด็กมีนิสัยรัก
การอ่าน จัดมุมหนังสือให้กับเด็กในห้องเรียน และเข้าห้องสมุดโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โรงเรียนจัด
กิจกรรมค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้านสติปัญญา และจัดกิจกรรมศิลปะ
สร้างสรรค์เพ่ือให้เด็กเกิดความคิดและจินตนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก 
            จัดประสบการณ์ตามแนวคิดแบบมอนเตสซอร ี ครูจัดห้องเรียนให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติตาม
พัฒนาการความสนใจของตนเอง ครูให้เด็กได้มีอิสรภาพในการเลือกอุปกรณ์งานต่างๆ จากความพอใจ และความ
ต้องการของเด็ก เป็นการจัดระบบของตนเอง เพ่ือเด็กจะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพของชีวิต โดยมีครู เป็นผู้ชี้แนะแนว
ทางการทำกิจกรรมที่เด็กสนใจ ในห้องเรียนจัดกิจกรรมเป็นหมวดการเรียนรู้ 5 หมวด    เด็กมีทักษะการเรียนที่จะ
เข้าสู่ระดับประถมได้ดี เพราะได้รับการเตรียมตัวจากหลักสูตรมอนเตสซอรี่ที่ครอบคลุมทางด้านประสบการณ์
ชีวิต   เด็กจะเจริญเติบโตตามธรรมชาติ เพราะการสอนแบบมอนเตสซอรี่ให้ความสำคัญกับช่วงเวลาหลักของชีวิต 
การเจริญเติบโตทั้งทางสติปัญญาและจิตใจได้รับพลังอย่างเหมาะสม เกิดทักษะได้อย่างดี เช่น การเรียนรู้ภาษา การ
นับ การจัดของอย่างมีระเบียบ  
           1) หมวดชีวิตประจำวัน (Practical Life) แบ่งเป็น ๕ กลุม่งาน คือ 
               1.1 กลุ่มงานกิจกรรมเบื้องต้น  
               1.2 กลุม่งานการดูแลตนเอง 
         1.3  กลุ่มงานการดูแลสิ่งแวดล้อม  
         1.4  กลุม่งานมารยาทและคุณสมบัติผู้ดี  
       1.5  กลุ่มงานการควบคุมการเคลื่อนไหว   
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  เป็นหมวดงานที่ลักษณะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในบ้านกับห้องเรียน เป็นกิจกรรมที่อยู่
ในบ้าน เช่น การตัก การเท การพับ การวาด การขัด การล้าง การเช็ด การติดกระดุม เป็นต้น โดยเป็นลักษณะงาน
ที่มีลำดับขั้นตอน งานเคลื่อนไหว   

2) หมวดประสาทรับรู้ (Sensorial) แบ่งเป็น ๕ กลุม่งาน คือ 
      2.1  จักษุประสาท    
      2.2  ผัสสะประสาท 
      2.3  โสตประสาท   
      2.4  นาสิกประสาท 
      2.5  ชิวหาปราสาท 
      2.6  ผัสสะร่วมกับการเคลื่อนไหว   
      เป็นหมวดงานที่เป็นพ้ืนฐาน ของสติปัญญา เป็นของจริงที่เป็นนามธรรมแต่ทำเป็นรูปธรรมสัมผัสได้ 

เป็นหมวดงานที่เป็นระบบระเบียบ ตอบสนองแนวโน้มความเป็นมนุษย์ในการเป็นระบบ  
3) หมวดภาษา (Language) ประกอบด้วย 3 หมวดงานคือ  
    3.1  กลุ่มงานภาษาพูด  
    3.2 ภาษาเขียน 
    3.3  ภาษาอ่าน  
 4) หมวดคณิตศาสตร์ (Mathematics) ภาษาคณิตศาสตร์เป็นภาษาสากลมี 6 กลุ่มงาน 
       4.1  ปริมาณ  1-10 และ  0  

                 4.2  ระบบเลขฐาน 10 
                 4.3 การนับต่อเนื่อง   
                 4.4 การจำขึ้นใจ   
                 4.5 หนทางสู่นามธรรม 
                 4.6 เศษส่วน 

5.) หมวดวัฒนธรรม  เพื่อปรับปรุงอัตลักษณ์ของตนเอง  ปรับตัวให้เข้ากับเวลาและสภาพแวดล้อม 
       5.1.  โลก                     

                 5.2.  ภาษา             
       5.3.  โลกของพืช                         
       5.4.  โลกของศลิปะ   
       5.5. โลกของดนตรี  
       5.6. โลกของวิทยาศาสตร์ 
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       จัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลาย ครูให้เด็กได้รู้จักคิดอย่างมีเหตุและผล ฝึกให้เด็กได้สังเกตสิ่งรอบตัว การ
ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 จัดกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยให้เด็กได้ ทดลองกิจกรรมโดยผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดโครงงานให้กับเด็กได้เรียนรู้ ตามความสนใจในกิจกรรมที่เด็กสนใจอยากเรียนรู้ 
และมีการสรุปบันทึกผลการจัดกิจกรรม 

              (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) เด็กทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขนิสัยที่ดี และดูแลความ 

              ปลอดภัยของตนเองได้ตามวัย 
 2) เด็กทุกคนสามารถช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เหมาะสม 
 3) เด็กร้อยละ 99.70 มีอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี 

                         เหมาะสมกับวัย 
  4) เด็กทุกคนมีความเมตตา กรุณา มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และแบ่งปันผู้อ่ืนได้ 

5) เด็กร้อยละ 99.75 สามารถช่วยเหลือตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
6) เด็กทุกคนสามารถดูแลรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และทิ้งขยะได้ถูกท่ีได้ด้วยตนเอง 
7) เด็กร้อยละ 99.32 มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย 
    ตนเอง 
8) เด็กทุกคนสามารถทักทายพูดคยุและสนทนาโต้ตอบกับผู้ใหญ่และบุคคลที่คุ้นเคยได้ 
     อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
 
9) ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ได้เข้ารว่มแข่งขันทักษะวิชาการ 
   กิจกรรมฉีก ปะ ตัด กระดาษ รางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มสถานศึกษาท่ี 9 

 10) แผนปฏิบัติการประจำปี 
 11) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
 12) บันทึกการแปรงฟัน/ภาพกิจกรรมแปรงฟัน 
 13) บันทึกการดื่มนม/ภาพกิจกรรมดื่มนม 
 14) บันทึกการรับประทานอาหารกลางวัน/ภาพการรับประทานอาหารกลางวัน 
    15) บันทึกการตรวจสุขภาพอนามัย  การชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
 16) ข้อมลูนักเรียนรายบุคคล 
 17) ตารางกิจกรรมประจำวัน 
 18) สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน/ อบ.๐๒ 
 19) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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 20) รายงานกจิกรรมเยี่ยมบ้านนักเรยีน 
 21) รายงานกิจกรรมค่ายวิชาการ 
 22) รายงานกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน 
 23) รายงานกิจกรรมต่างๆ 
 24) ภาพกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 25) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 
 26) บันทึกการออมทรัพย์นักเรียน 
 27) ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
 28) ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์การสอนตามแนวคิดมอนเตสซอรี 
 29) ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
 30) เกียรตบิัตรนักเรียน 

     (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
        1) จุดเด่น โรงเรียนชุมชนบ้านฝางดำเนินการพัฒนาผู้เรียนโดยจัดรูปแบบประสบการณ์การ
เรียนรู้ 2 แบบ 1)จัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบบูรณาการ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี 2)จัดประสบการณ์การเรียนรู้
แบบบูรณาการ กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม และ โรงเรียนมีห้องเรียนมอนเตสซอรี เต็มรูปแบบพร้อมครูที่ผ่านการ
อบรมหลักสูตรมอนเตสซอรีระดับสากล  AMI  ที่มีความชำนาญการสอน 1 ห้องเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดู
งานของกลุ่ม และเขตพ้ืนที่ต่างๆทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ที่สนใจมาเรียนรู้การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอน
เตสซอร ี
                 2) จุดที่ควรพัฒนา สื่อการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่พอเพียงในการจัดกิจรรมให้กับเด็ก 
และสื่อห้องเรียนมอนเตสซอรีมีราคาค่อนข้างสูง  จึงทำให้ยังมีอุปกรณ์การเรียนยังไม่ครบสมบูรณ์ในบางหมวดหมู่ 
และสื่ออุปกรณ์ชำรุดและสูญหาย เนื่องจากใช้มานาน และห้องเรียนแบบบูรณาการกิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม ยังมี
วัสดุอุปกรณ์ในชั้นเรียนและมุมต่างยังไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นห้องเรียนที่เปิดเพ่ิมข้ึนใหม ่  
                         3) แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

                   1. จัดหาสื่อเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ผู้ เรียนที่เน้นทักษะกระบวนการคิดในรูปแบบที่
หลากหลาย 
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        2.1.2 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 

1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ
2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง

(1) วิธีการพัฒนา
            โรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยในการดูแลนักเรียน ตามมาตรการของรัฐ ส่งเสริมให้เด็กรู้จัก

การรักษาความปลอดภัยของตนเอง การเว้นระยะห่างทางสังคม โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุ่นครอบคลุม
ทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 ครูมีส่วนร่วมใน
การจัดทำหลักสูตร เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติ สนองความต้องการของเด็ก และสอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น มีการจัดหลักสูตรการสอนแบบมอนเตสซอรีและแบบบูรณาการกิจกรรม
หลัก 6 กิจกรรม จัดครูครบทุกชั้นเรียนและครูจบการศึกษาปฐมวัยผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัยครบทุกคน ครูมี
ความรู้และมีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา และมีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เข้ากับบริบทของผู้เรียน มีการสังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และครอบครัว โรงเรียนอำนวยความสะดวกให้กับ
ครูในการบริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ให้กับเด็กและเพ่ือพัฒนา
ครูในช่วงการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการประเมินผลตรวจสอบสภาพภายในสถานศึกษา มีการติดตามผลการดำเนินงาน
และจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี และมีการนำเสนอต่อกรรมการสถานศึกษาให้รับทราบ แจ้งในที่
ประชุมคณะครูถึงผลการจัดการศึกษา และแจ้งในที่ประชุมผู้ปกครอง เพ่ือนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1) มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โรงเรียนมีการประเมินและพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีของครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น  

2) มีการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3) นักเรยีนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
4) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และนำความรู้

ทักษะ ประสบการณน์ำมาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
5) แผนปฏิบัติการประจำปี
6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
7) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
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       8) บันทึกการนิเทศชั้นเรียน 
       9) คำสั่งแต่งตั้งครูประจำชั้นและคุณครูพิเศษ 
       10) ปริญญาบัตรรับรองคุณวุฒิ /ใบประกอบวิชาชีพครู 
       11) รายงานการเข้ารับอบรมพัฒนาของครู/เกียรติบัตรการอบรม 
       12) รายงานผลการปฏิบัติงานครู (SAR) 
       13) สื่อการเรียนรู้ 
       14) ห้องศูนย์สื่อปฐมวัยต้นแบบ 
       15) บันทึกวาระการประชุม 
       16) ภาพกิจกรรม 

     (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
       1) จุดเด่น โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
โรงเรียนจัดครูเพียงพอกับชั้นเรียนระดับปฐมวัย ครูจบปฐมวัยทุกคน มีห้องเรียนเพียงพอกบัจำนวนนักเรียน 
โรงเรียนมีห้องเรียนที่เป็นต้นแบบและเป็นที่ดูงานให้กับโรงเรียนอ่ืนๆได้ โรงเรียนมีการคัดกรองนักเรียนอย่าง
สม่ำเสมอเป็นประจำเพ่ือรักษามาตรการความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า และให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของ
เด็กนักเรียนทุกคนผ่านสื่อและเทคโนโลยี ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
       2) จุดควรพัฒนา ส่งเสริมให้ครูจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสมบูรณ์  สวยงาม และมีมุม
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย ห้องเรียนบางห้องเมื่อฝนตกยังมีฝนสาดทำให้อุปกรณ์ในห้องเรียนเกิดความ
เสียหาย เนื่องจากหน้าต่างห้องเรียนชำรุดทรุดโทรม 
       3) แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น ส่งเสริมใหผู้้ปกครองและชุมชนได้มีบทบาทมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 
 

2.1.3 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
      1) ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
      2) วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

             (1) วิธีการพัฒนา   
        ครูจัดประสบการณ์ให้เด็กมีพัฒนาการครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 

และด้านสติปัญญา ครูรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล มีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้วิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ ในชั้นเรียนเด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการและความสนใจของเด็ก เด็กได้
เลือกเล่นเรียนรู้ ลงมือ กระทำ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูจัดประสบการณ์ในห้องเรียนมอนเตสซอริ ให้เด็กได้ลง
มือปฏิบัติจริง จากอุปกรณ์จริง ในหมวดการเรียนรู้ต่างๆครูเตรียมวัสดุอุปกรณ์ไว้ในหมวดให้เด็กและให้เด็กเลือกทำ
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กิจกรรมตามความสนใจ เด็กท่ีสนใจก็จะเลือกทำในกิจกรรม เช่น หมวดชีวิตประจำวัน กิจกรรมการล้าง เด็กได้ลงมือ
ล้างอุปกรณ์ของจริงด้วยตนเอง กิจกรรมการซัก เด็กได้ลงมือซักผ้าของตนเอง กิจกรรมทำอาหาร  เด็กลงมือทำด้วย
ตนเอง เสร็จกจิกรรมนำภาชนะไปล้างทำความสะอาด และเก็บเข้าท่ีเรียบร้อย 
         ครูมีแผนประสบการณ์การเรียนรู้ตามหน่วยการสอน เช่น หน่วย เศรษฐกิจพอเพียง ครูจัด
ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมให้เด็กได้ลงมือทำกิจกรรม การปลูกผักสวนครัวเพ่ือไว้รับประทานเอง
ในครอบครัว หรือแจกจ่ายให้เพ่ือนบ้านหรือนำไปขาย ซึ่งส่วนใหญ่เด็กในโรงเรียนผู้ปกครองจะมีสวน ไร่ นา และ
เลี้ยงสัตว์ ทำให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียนได้ดี เด็กสามารถบอก
ความหมายและความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเบื้องต้นได้  ครูจัดห้องเรียนมีความสะอาด อากาศถ่ายเท มีความ
ปลอดภัย มีพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก มีมุมประสบการณ์ จัดสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน 
ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับช่วงอายุของเด็ก ตามระยะเวลาวามสนใจ  
      โรงเรียนมีจัดกิจกรรมค่ายดรุณธรรม  และกิจกรรมมัคนายกน้อย ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา  เช่น การไหว้อย่างถูกวิธี การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ การสวดมนต์ไว้พระ การนั่ง
สมาธิแผ่เมตตา และเล่านิทานสอดแทรกคุณธรรมให้กับเด็ก จัดกิจกรรมค่ายวิชาการปฐมวัย เปิดโอกาสให้
เด็กได้เรียนรู้กิจกรรมที่หลากหลาย ตามฐานกิจกรรมทั้ง 4 ฐาน ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็ก ฐานที่ 1 
ส ่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  ฐานที ่ 2 ส ่งเสริมพ ัฒนาการด้านอารมณ์ จ ิตใจ   ฐานที ่ 3 ส ่งเสริม
พัฒนาการด้านสังคม   ฐานที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา   
 ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากการจัดกิจกรรมและกิจวัตรประจำวันด้วยเครื่องมือและวิธีการสังเกตและนำ
ผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาคุณภาพเด็ก เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดประสบการณ์ที่มีประสิทธิภาพกับครูปฐมวัย 
มีการนิเทศภายในจากผู้บริหาร และเพ่ือนครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในสายชั้นปฐมวัย เช่น การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ให้กับที่สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ให้มีความเหมาะสม และมี
ความหลากหลายในการจัดกิจกรรมเพ่ือนำไปพัฒนาเด็ก 

          (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 1) แผนปฏิบัติการประจำปี 
 2) หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
 3) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 4) สมุดบันทึกพัฒนาการเด็กนักเรียน/อบ.02 
 5) รายงานกจิกรรมต่างๆ 
 6) ภาพกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย 
 7) ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์กิจกรรมหลัก 6 กิจกรรม 
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 8) ภาพถ่ายการจัดประสบการณ์การสอนตามแนวคิดมอนเตสซอร ี 
 9) ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ 
 10) ป้ายนิเทศหน่วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

 11) ภาพถ่ายมุมประสบการณ์การเรียนรู้ 
 12) สื่อการเรียนรู้ 
 13) ผลการประเมินคุณภาพภายใน มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560     

    (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา  และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
                 1) จุดเด่น ครูทุกคนมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครูทุกคนมีการติดตามเด็กและประเมิน
เด็กเป็นรายบุคคล ครูจัดบรรยากาศและสภาพห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ .ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
ครูทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง 
  2) จุดที่ควรพัฒนา ส่งเสริมให้ครูพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เอื้อต่อการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้สำหรับเด็ก 
        3) แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น ส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนและภายนอก
ห้องเรียน เช่น จัดให้มีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็ก 
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ส่วนที่ 2 
 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2565 
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ส่วนที่ 2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

  จากการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ สำนักงานรับรองและประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และการประเมินบริบทของ
สถานศึกษา ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 

2.1. วิสัยทัศน์   
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานบนพื้นฐานคุณธรรม   
นำความรู้   สู่วิถีพอเพียง 
 

2.2. พันธกิจ   
1. จัดบริการทางการศึกษาให้กับชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนทุกคน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทีห่ลากหลาย 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุขในการดำรงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม  ให้ผู้เรียนมีสุขภาพ แข็งแรง 
5. ส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
6. จัดสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของ

ความร่วมมือของประเทศ 

2.3.  เป้าประสงค์   
1. นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2. นักเรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้ 
3. นักเรียนรู้เทา่ทัน และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนมีความภูมิใจและปฏิบัติตนในความเปน็ไทย และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาใช้ในการดำรงชีวิตได้ 
5. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

ให้นักเรยีน 
6. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
7. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆในอาเซียน 
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2.4. กลยุทธ์   
โรงเรียนชุมชนบ้านฝางมีภารกิจจัดและส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานในปีการศึกษา  2565   ได้กำหนดการ

ขับเคลื่อนกลยุทธ์6กลยุทธ์   ดังนี้ 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มและประเภท 
2.การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ครูมืออาชีพ 
3.เสริมสร้างคุณธรรม ปลูกจิตสำนึก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ยกระดับมาตรฐานผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สู่การพัฒนาผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ 
6.ส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครอง ชุมชน องค์การ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุน ส่งเสริม และ

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 
    จุดเน้นของสถานศึกษา 
         ผู้เรียน 
 เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักการอ่าน การค้นคว้า แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มี
ทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และสิ่งแวดล้อม มีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการสื่อสาร นำเสนอผลงานอย่าง
มั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค ์
        ครู 
 เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู มีทักษะในวิชาชีพ สามารถพัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรยีนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเกดิประสิทธิผล โดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม
กับผู้เรียน มีความกระตือรือร้น สนใจ ใส่ใจ ดูแลผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
        ผู้บริหาร 
 เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวิชาการ 
หลักสูตร นวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ 
        โรงเรียน 
 เป็นโรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีบรรยากาศ และวัฒนธรรมการปฏิบัติงาน  แบบกัลยาณมิตร มี
สภาพแวดล้อมทีป่ลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ มคุีณภาพมาตรฐานการศึกษา    เป็นที่ยอมรับของชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ข้อที่ 1   การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอย่างทั่วถึง ครอบคลุมผูเ้รียนทุกกลุ่มและประเภท 
1.  พัฒนาการสำรวจสำมโนประชากรในวัยเรียนในเขตบริการให้ครอบคลุม  ทั่วถึงรวดเร็วเป็นปัจจุบัน 
2.  ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรในเขตบริการได้ทราบอย่าง

ทั่วถึงตามกำหนดเวลา 
3.  เพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนในเขตบริการ 
4. เร่งปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงและความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิ จกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

5.   เสริมสร้างสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ให้เอ้ือต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้  และพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

6.  พัฒนานวัตกรรมและนำหลักการวิจัยสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา 
ตวัชี้วัดความสำเร็จ  

1.จำนวนประชากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียนและอ่ืน ๆ 
2. จำนวนนักเรยีนระดับปฐมวัย 
3. จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
4. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา    และมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องระดับสูงขึ้นไป 
 

ยุทธศาสตร์ข้อที่  2  การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ครูมืออาชีพ 
1. เร่งปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของรัฐ 
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตราแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

เน้นความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและการมสี่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
3. สร้างนวัตกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแลงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

          4. กำหนดเป้าหมายความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ มาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  คุณภาพการจัด
การศึกษาของผู้เรียน  ผู้บริหาร  ครู และบุคลกรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. จำนวนครูที่ได้รับในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (ประชุม  

สัมมนา อบรม  ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติม และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป) 
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2. ผลงานการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรต่างๆ  
3. ผลงานการจัดสื่อ  นวัตกรรม  เครื่องมือวัดผล  ประเมินผล 
4. ผลงานการจัดทำเอกสาร   ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน 
5. จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

สถานศึกษากำหนด 
6. จำนวนผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนประจำปีการศกึษา 
7. จำนวนผลงานการประกวดบุคลากรดีเด่นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจำปี 
8. ผลการประกวดหน่วยงานที่เด่นและการประเมินการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด องค์การ

ภายนอกหรือหน่วยงานอื่น ๆ ประจำปีการศึกษา    
   

ยุทธศาสตร์ที่ 3   เสริมสร้างคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกใน  แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการแสวงหาความรู้และการนำแนวความคิดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และบูรณาการหน่วยการเรียนรู้นำสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
 3. เสริมสร้างบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ครู  บุคลากร และนักเรียนตามหลัก

แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1.จำนวนผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนที่เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาโดยนำแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสาระ

ของกลุ่มสาระการเรยีนรู้ตลอดถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
3. ครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณา

การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนำสู่การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
4. ผู้บริหาร  ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีการปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

การดำเนินชีวิต          
ยุทธศาสตร์ที่  4    ยกระดับมาตรฐานผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์หลกั 
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกระแสโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 
  2. เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคก์ารสู่องค์การแห่งการเรียนรู 
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 3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ 

 4. เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะทางการเรียนรู้สู่การแข่งขัน     
 5. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความรู้  ความสนใจ และความถนัดเพ่ือความเป็นเลิศ ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
             1.จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับตามเกณฑ์มาตรฐานของ
สถานศึกษา  

2.จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค้านผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการ
การ ศึ กษ าขั้ น พ้ื น ฐ าน และป ระ เมิ น คุณ ภ าพ การศึ กษ า (ส มศ .) แ ล ะห น่ ว ย งาน ที่ เกี่ ย วข้ อ ง อ่ื น  ๆ                           
3.  จำนวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทางการเรียนรู้สูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบระหว่างภาคหรือระหว่างปีการศึกษา 
           4. จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการตลอดถึงรายการของหน่วยงานอื่น ๆ  
 
      ยุทธศาสตร์ที่  5   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สู่การพัฒนาผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ 
กลยุทธ์หลกั 
         1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตารมแนวนโยบายแห่งรัฐและหลักสูตรแกนกลางบนพ้ืนฐานบริบท ความ
ต้องการ การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. สร้างความตระหนักในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
3. ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการบูรณาการสาระการเรียนรู้และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระและกิจกรรมเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
2. จำนวนครูและบุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
3.   แผนการจัดการเรียนรู้ 
4.   เอกสารประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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    ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครอง ชุมชน องค์การ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุน
ส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 

1.ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน
2. เสริมสร้างความตระหนักในบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์การและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน

การจดัการศึกษา 
3. แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง  ชุมชน

องค์การและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
     ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. จำนวน / ประเภทผู้ เข้าร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปี และหลักสูตรสถานศึกษา

2. จำนวนเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน
3. จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / การประชุมผู้ปกครอง
4. จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน (ผู้ปกครอง   ชุมชน)

ยุทธศาสตร์ที่  7  สร้างความตระหนักในความสำคัญของการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน 
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจัดทำสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติ สภาพภูมิศาสตร์ สภาพ

เศรษฐกิจสังคม การเมืองศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

2. จดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวมกลุ่มในด้านต่างๆตลอด
ถึงการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 

3. พัฒนาทักษะความรู้การสื่อสารเพื่อเป็นพ้ืนฐานสู่การดำรงชีวิตเมื่อประเทศก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

1. หลักสูตรสถานศึกษามีการพัฒนามาตรฐานและตัวชี้วัดตลอดจนการกำหนดสาระความรู้
เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความสำคัญของการรวมกลุ่มประเทศและการก้าวสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน 

2. จำนวนครูที่นำความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของประชาคมอาเซียนมาบูรณาการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3. จำนวนนักเรียนที่มีความรู้และเห็นความสำคัญของการรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
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2.5.  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
              ตัวชี้วัดความสำเร็จ/ค่าเป้าหมายปีการศึกษา  2565      มาตรฐานการศกึษาของสถานศึกษาแนบท้าย
ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เรื่อง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

ตารางที่ 20  เกณฑ์ความสำเร็จและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ระดบัปฐมวัย   
มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์ความสำเร็จ  เป้าหมาย   
 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 

 

ดีเลิศ 

1.1  เด็กมีพัฒนาการ 

      ด้านร่างกาย แข็งแรง  

      มีสุขนิสัยที่ดี  

1) เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี เด็กร้อยละ 83 

2) เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง  
   ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

เด็กร้อยละ 83 
 

1.2 เด็กมีพัฒนาการ 
     ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม  
     และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1) เด็กมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข 
 

เด็กร้อยละ 83 

2) เด็กมีความชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี  
    และการเคลื่อนไหว 

เด็กร้อยละ 83 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 
 

เด็กร้อยละ 83 

1.3 เด็กมีพัฒนาการ 
     ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  
     และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

1) เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 

เด็กร้อยละ 83 

2) เด็กมีความรกัธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความ 
   เป็นไทย 

เด็กร้อยละ 83 

3) เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติ 
   ตนเป็นสมาชิกที่ดขีองสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

เด็กร้อยละ 83 

1.4 เด็กมีพัฒนาการ 
     ด้านสติปัญญา สื่อสารได้  
     มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
     และแสวงหาความรู้ได้ 

1) เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย เด็กร้อยละ 82 

2) เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ เด็กร้อยละ 82 
3) เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เด็กร้อยละ 82 

4) เดก็มีมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ 
    แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 
 

เด็กร้อยละ 82 
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์ความสำเร็จ  เป้าหมาย   
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
 

 

ดีเลิศ 

2.1  โรงเรียนมีหลักสูตร 
      ครอบคลุมทัง้ 4 ด้าน  
      สอดคล้องกับบริบทของ 
      ท้องถิน่ 

1) โรงเรียนการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
    การศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
 

2) โรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ 
    ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  
    ชุมชนและท้องถิน่ 
 

2.2 โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอ 
     กับชั้นเรียน 

1) โรงเรียนจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
   ได้ครบทุกชั้นเรียน 
 

2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครู 
     มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด   
     ประสบการณ์    

1) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
    และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์ 
    และการประเมินพัฒนาการเด็กตรงความต้องการของครูและโรงเรียน 
 

2) โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

2.4 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม    
      และสื่อเพ่ือการเรียนรู้  
      อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

1) โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึง 
    ความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ    
    ร่วมมือร่วมใจ  มีมมุประสบการณ์ มีสื่อการเรียนรู้หลากหลาย 
 

2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อ    
     เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ 
     การเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุน 
     การจดัประสบการณ์ 

1) โรงเรียนอำนวยความสะดวก ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจดัประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบท 
   ของโรงเรียน 

2.6 โรงเรียนมีระบบบริหาร    
     คุณภาพ  ที่เปิดโอกาสให้ผู้    
     เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะ   
    ระหว่างการปฏิบัติงานบูรณาการการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
    ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชน 
    และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา เกณฑ์ความสำเร็จ  เป้าหมาย   
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ 
 

 

ดีเลิศ 
 

3.1 ครจูดัประสบการณ์ 
     ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
     ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม   
     ศักยภาพ 

1) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
   จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

ครูทุกคน 

2) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  
   ทัง้ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และ 
   ด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่ 
   และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวขอ้ง 
 

ครทูุกคน 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ   
     ประสบการณ์ตรง เล่นและ     
     ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

1) ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดมิ  
   ให้เด็กมีโอกาสเลือกทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ     
   ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระทำ  
   เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 

ครทูุกคน 

 3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ 
     การเรียนรู้ ใช้สื่อและ    
     เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

1) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  
   จดัพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่สำหรับมุมประสบการณ์  
  เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
 

ครทูุกคน 

2) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่่เหมาะสมกับช่วงอายุ  
   ระยะความสนใจของเด็ก  
 

ครทูุกคน 

 3.4 ครปูระเมินพัฒนาการเด็ก  
      ตามสภาพจริง และนำผล    
      การประเมินพัฒนาการเด็ก 
      ไปปรับปรุงการจัด  
      ประสบการณ ์
      และพัฒนาเด็ก   
 

1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจำวัน    
   ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย   
   โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม นำผลการประเมินที่    
   ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครทูุกคน 
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   ส่วนที่  3 
     แผนงาน /โครงการและงบประมาณ  

ประจำปีการศึกษา  2565 
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ส่วนที่  3 
แผนงาน /โครงการและงบประมาณประจำปีการศึกษา  2565 

 

3.1 แหล่งงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 
 

ที ่ งบประมาณงบประมาณ  (รายรับ) 
 

จำนวน 

1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
-  ระดับก่อนประถมศึกษา  (1,700 X 122)  (จำนวน นร.) 

 
207,400  

2 โครงการงบประมาณตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายระดับชั้นอนุบาล 
(งบพัฒนาผู้เรียน) 
- ระดับก่อนประถมศึกษา  (430 X 122)  (จำนวน นร.) 

 
 

52,460  

3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) - 
รวมงบประมาณ  (รายรับ) 

 
259,860  

                                                 การจัดสรรงบประมาณ : รายจ่าย 

1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำ   
          -  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เน็ต) 
          -  ค่าวัสดุครุภัณฑ์โรงเรียน 
          -  ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 
          -  งานสนองนโยบายภาครัฐ 

 
46,604 
 9,688 
13,566  
 9,700 

 

รวมงบประมาณ : รายจ่าย 79,558  

2.  ส่วนที่เหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  
      สพฐ. สพป. /สมศ. /ความต้องการของโรงเรียน 
 

 
180,302  

 

รวมทั้งสิ้น 
 

 

259,860  
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3.2  แผนงาน/โครงการ ประจำปีการศึกษา 2565 

     3.2.1  สรุปหน้างบโครงการระดับการศึกษาปฐมวัยจำนวน  3  มาตรฐาน 3 โครงการ 
 

ชือ่โครงการ 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

รวม 

1.  โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก  
 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกายของ เด็กปฐมวัย  
 

1.1  กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี   11,500  - 11,500 
1.2  กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน    5,000 4,000   9,000 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย  
2.1  กิจกรรมหนูน้อยเก่ง ดีมีสุข 
       (กิจกรรมศลิปศกึษาดนตรี และการเคลื่อนไหว)  

2,000  
  

- 
  

2,000 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย       
3.1  การเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญในโรงเรียน และชุมชน   - 2,000 2,000 
3.2  กิจกรรมค่ายดรุณธรรม   - 5,000  5,000 
3.3  กิจกรรมมัคนายกน้อย 500 -   500 
กิจกรรมที ่4 ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย  
  
4.1  กิจกรรมคา่ยวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย  -   6,500  6,500 

4.2  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้   - 20,000  20,000 
4.3  กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน   -  2,000  2,000 
4.4  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่  ICT -  7,500  7,500 
4.5  กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการปี  2565   6,540  3,460 10,000 
4.6  กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิด  วิเคราะห์  ทักษะ 
      ทางภาษาและจำนวน 

12,000 - 12,000 

4.7 กิจกรรมส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย   7,442 -   7,442 
 

รวมงบประมาณโครงการที่ 1 
  

 44,982 
 

 50,460  
 

95,442 

 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         95,442     บาท  
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ชื่อโครงการ 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

รวม 

2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย 
  
กิจกรรมที ่ 1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยสอดคล้องไปกับท้องถิ่นและอาเซียน 

1.1  กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีครู 

2.1  จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน - - - 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
3.1  พัฒนาครูและบุคลากรระดับปฐมวัยให้มีความเชี่ยวชาญ 
      ด้านการจัดประสบการณ์ 
      -อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 

10,000 - 10,000 

3.2  กิจกรรม PLC และวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการ 
      เรียนรู ้

- - - 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
4.1  จัดซื้อวัสดุอปุกรณ์ การเรียนการสอนและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
      ภายในและภายนอกห้องเรียน 3,000 - 3,000 

4.2  จัดทำสารนิทัศน์เด็กปฐมวัย 2,000 - 2,000 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
                สำหรับครู 
5.1  กิจกรรมจัดซื้อไมโครโฟนเล็กติดตัวและอุปกรณ์การสอน      
      ออนไลน์ 

5,000 - 5,000 

5.2 พัฒนางานธุรการห้องเรียนซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี 
     /เครือ่งปริ๊นเตอร์ 

10,000 - 10,000 

กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 

6.1  กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ 3,800 - 3,800 
6.2  กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - - - 
6.3  กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยรัก 5,157 - 5,157 

รวมงบประมาณโครงการที่ 2   39,957  - 39,957 
 

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        39,957        บาท 
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ชือ่โครงการ 
 งบประมาณ  

เงินอุดหนุน 
รายหัว 

เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

รวม 

โครงการที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
    
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

1.1 กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล - - - 

1.2 กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง มารยาทงาม เสรมิค่านยิม  
     ความเป็นไทย 

 - - - 

กิจกรรมที ่2  กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

2.1 กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
     เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
     (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯและสะเต็มศึกษา) 

3,624  -  3,624 

2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน  หลักสูตรมอนเตสซอรี  9,060 -  9,060 

2.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
     หลักสูตรบูรณาการมอนเตสซอรี 

6,644 - 6,644 

2.4 กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และ 
     เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  (สะเต็มศึกษา) 

9,966 - 9,966 

2.5 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรบูรณาการ  6  กิจกรรม
หลัก 

7,550 - 7,550 

กิจกรรมท่ี 3  กิจกรรมการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.1กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียนอาคารเรียน/แหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3,000 - 3,000 

กิจกรรมที ่ 4 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
4.1กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการทีห่ลากหลาย  

 5,059 - 5,059 

รวมงบประมาณโครงการที่  3 44,903 - 44,903 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        44,903         บาท  

รวมงบประมาณทั้งหมด   3  โครงการ 129,842 50,460 180,302 

รวมงบประมาณ                180,302             บาท 
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   3.2.2  สรุปงบประมาณตามกลยุทธ์  กลุ่มงาน /โครงการ/กิจกรรม  

กลุ่มงาน 

งาน 
วิชาการ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม เงินรายหัว 
เงินพัฒนา

ผู้เรียน 
รวม 

รวมยอด
งบประมาณ 

ทัง้ส้ิน 

ร้อยละ 
% 

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 6,540 37,460 44,000 

2 โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 

14,157 - 14,157 
95,001 50 % 

3 โครงการการจัดประสบการณ์ 
ที่เนน้เด็กเป็นสำคัญ 

36,844 - 36,844 

งานแผน
และงบ 
ประมาณ 

2 โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

3,800 - 3,800 
3,800 2 % 

งาน
บริหาร
บุคคล 

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 19,442 - 19,442 

46,501 25 % 

2 โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

22,000 - 22,000 

3 โครงการการจัดประสบการณ์ 
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

5,059 - 5,059 

งาน
บริหาร
ทั่วไป 

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 19,000 13,000 32,000 

35,000 23 % 3 โครงการการจัดประสบการณ์ 
ทีเ่น้นเด็กเป็นสำคัญ 

3,000 - 3,000 

รวมทั้งสิ้น 129,842 50,460 180,302 180,302 100 
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    3.2.3 สรุปงบประมาณตามโครงการ 15 ปี  เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ (งบพัฒนาผู้เรียน) 
           จำแนกตามรายกิจกรรม    9    ดังนี้ 

ที ่
 

กิจกรรมตามโครงการ 15 ปี 
 

โครงการ 
 

งบประมาณ 
 

1 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก  4,000 

2 กิจกรรมหนูน้อยเก่งดีมีสุข 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก - 

3 กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 2,000 

4 กิจกรรมค่ายดรุณธรรม 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 5,000 

5 กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 6,500 

6 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
20,000 

7 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 2,000 

8 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ ICT 
 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 7,500 

9 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ประจำปี 2565 

โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก  3,460 

  

รวมงบประมาณ 
 

50,460 
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3.3  โครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา  2565        
        1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก 

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัด 
ฐานข้อมูล 

ปีการศึกษา 2564 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 2565 
1 1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัย 

ที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได ้
 

80 83 

2 1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 

80 83 

3 1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 
 

80 83 

4 1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะ
การคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 

80 82 

สรุปคุณภาพของเด็ก 
 

80 83 
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 1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 

กิจกรรมที่ 1  ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 กิจกรรมหนูน้อย 
สุขภาพดี 
- เวชภัณฑ์ยาสามัญ 
- จัดซื้อเครื่องชั่ง  
  น้ำหนัก - วัดส่วนสูง  
- จัดซื้อถังน้ำ/ขันน้ำ 
- จัดซื้อไม้กวาด ถังขยะ  
  น้ำยาล้างห้องน้ำ  
  น้ำยาถูพ้ืน สบู่เหลว 
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 
  ลูกฟุตบอล  
  ตะกร้าแชร์บอล 
- หนูน้อยปลอดภัย   
  ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า 
 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานและ
ประชุมผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
เพื่อจัดทำกำหนดการ
ดำเนินกิจกรรม 
– ดำเนินการตาม
โครงการตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง 
-ประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม
โครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 

มีนาคม 
2566 

11,500  - มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

1.2 กิจกรรมกีฬาภายใน
โรงเรียน 
- อาหารว่างสำหรบั    
  นักกีฬา 
-  เหรียญรางวัล/ 
  ถ้วยรางวัล/เกียรติบัตร 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานและ
ประชุมผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง 
เพือ่จัดทำกำหนดการ
ดำเนินกิจกรรม 
– ดำเนินการตาม
โครงการตามขั้นตอน
อย่างต่อเนื่อง 
-ประเมินผลการ
ดำเนินงานกิจกรรม  
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 
 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 

มีนาคม 
2566 

5,000 4,000 มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 – 
1.3 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

 ประเมิน สรุป รายงาน 
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กิจกรรมที ่ 2   ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

2.1 กิจกรรมหนูน้อยเก่งดีมีสุข 
(กิจกรรมศิลปศึกษา ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว) 
2. กิจกรรมวันสำคัญ    
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- วันไหว้ครู  
- วันเฉลิมพระชนมพรรษา      
  พระเจ้าอยู่หัว 
- วันแม่แห่งชาติ  
- วันขึ้นปีใหม่/วัสดุ /   
   อาหารว่าง 
-  วันเด็กแห่งชาติ  
* ประเพณีไทยและ
ท้องถิ่น 
- บุญบั้งไฟ   
- วันลอยกระทง 
 
 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- จดัทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักการ เพ่ือ
พัฒนาเด็กด้าน
ศิลปศึกษา ดนตรี 
และการเคลื่อนไหว 
-. ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนที่วางไว้ 
- ประเมิน สรุปและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 มีนาคม 

2566 

2,000  - 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ 1   
ตัวชี้วัดที่  1.2 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

 ประเมิน สรุป รายงาน 
 

 - - -  
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กิจกรรมที ่3  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

3.1 .กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา  
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- ค่าดอกไม้ธูปเทียน/    
  สังฆทาน/ปัจจัย 
- วันวิสาขบูชา 
- วันมาฆบูชา 
- วันอาสาฬหบูชา 
- วันเข้าพรรษา 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผล 
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

- 2,000 มาตรฐานที่ 1 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

3.2 กิจกรรมค่ายดรุณธรรม 
*กิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
- เข้าค่ายส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 
 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จัดทำคำสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประสานงานผู้มีส่วน
เกีย่วข้อง จัดทำ 
กำหนดการและขอ
อนุญาตผู้ปกครอง 
-นำนักเรียนศึกษาเข้า
ค่ายคุณธรรม 
ที่กำหนดไว้ 
- ประเมิน สรุปผลและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

-  5,000 มาตรฐานที ่ 1 
ตัวชี้วัดที่  1.3 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

3.3 กิจกรรมมัคนายกน้อย 
ดอกไม้ ธูปเทียน 

จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

500 - มาตรฐานที ่ 1 
ตัวชี้วัดที่  1.3 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

 ประเมิน สรุป รายงาน  - - -  
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กิจกรรมที ่4  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

4.1 กิจกรรมค่ายวิชาการ
สำหรับเด็กปฐมวัย 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-  วัสดุอุปกรณ์ประจำฐาน 

-จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จดัทำคำสั่งแตง่ตั้ง
คณะกรรมการ
ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  
-จัดทำกำหนดการและ
ขออนุญาตผู้ปกครอง 
-.ประสานงาน  
 ด้านอาหารเครื่องดื่ม  
- นำนักเรียนศึกษาเข้า
ค่ายทีก่ำหนดไว้ 
-ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 

มีนาคม 
2566 

- 6,500 มาตรฐานที ่ 1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูิราภรณ์ 

4.2 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
-  อาหารว่าง/น้ำด่ืม 
-   บัตรผ่านเข้าชมสถานที่ 
-   ค่าจ้างเหมารถ 
-   ค่าประกันชีวิต 
-   ค่าเวชภัณฑ์ยา 
-   ค่าไวนิล 

-จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประสานงานผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง  
-จัดทำกำหนดการและ 
ขออนุญาตผู้ปกครอง 
-.ประสานงาน  ด้าน
อาหารเครื่องดื่ม  
- นำนักเรียนศึกษาเขา้
ค่ายที่กำหนดไว้ 
- ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม 

2565– 
31 

มีนาคม 
2566 

- 20,000 มาตรฐานที่  1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูิราภรณ์ 
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ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงินพัฒนา
ผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

4.3 กิจกรรมหนูน้อย 
รักการอ่าน 

จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จัดทำแผนการจดัการ
เรียนรูเ้พือ่ส่งเสริมการรัก
การอ่าน 
- ดำเนินการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ตามแผน- 
ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

 - 2,000 มาตรฐานที ่ 1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

4.4 กิจกรรมส่งเสริมการ 
เรียนรู้สู่ ICT 
* (กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 
จัดซื้อวัสดุ ICT / CD / 
TV /สื่อมลัติมีเดีย
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 

จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- จัดทำแผนการจดัการ
เรียนรู้  
- ดำเนินการจดักิจกรรม
การเรยีนรู้ตามแผน  
- ประเมิน สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

- 7,500 มาตรฐานที ่ 1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 
  

4.5 กิจกรรมการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการปี 
2565 
*กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 -  กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน 
 -  กิจกรรมสร้างภาพ 
   ด้วยการฉีก  ตัดปะ 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตามโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

6,540 3,460 มาตรฐานที ่ 1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

4.6 
 
 

กิจกรรมส่งเสริมทักษะ
กระบวนการคิด  
วิเคราะห์  ทักษะทาง
ภาษาและจำนวน 
-  จัดทำแบบฝึกทักษะ
สำหรับเด็กปฐมวัย 
 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตามโครงการ 
- สรุปผลการดำเนินงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

12,000 - มาตรฐานที ่ 1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 
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ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 

รายหัว 
เงิน

พัฒนา
ผู้เรียน 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

4.7 กิจกรรมส่งเสริมทกัษะ
เด็กปฐมวัย 
จัดหาสื่อที่ส่งเสริมทักษะ 
- การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ –  
  เล็ก 
- ทักษะในการใช้ประสาท   
  สัมผัสทัง้ 5 
- ทักษะในการสื่อสาร 
- ทักษะในการสังเกตและ 
  สำรวจ 
- ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ 
- ทักษะในเรื่องจำนวน   
  ปริมาณ น้ำหนัก 
- ทักษะเชื่อมโยงความรู้ 
 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- แต่งตัง้
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

7,442 - มาตรฐานที ่ 1 
ตัวชี้วัดที่  1.4 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

  ประเมินผล  สรุปผล      
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2. โครงการพฒันากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
    มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

กิจกรรม
ที่ 

ตัวชี้วัด ฐานข้อมูล 
ปีการศึกษา 2564 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

1 2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน   
     สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น    

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน   
 

ระดับดีเลิศ ระดบัดีเลิศ 

3 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด 
    ประสบการณ์   

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

4 2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง    
     ปลอดภัย และเพียงพอ  

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

5 2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ 
     เรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
     สำหรับคร ู

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

6 2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ 
     ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

สรุปกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

ระดบัดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
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2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ การศึกษาระดับปฐมวัย
กิจกรรมที่  1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้องไปกับท้องถ่ิน

ที ่ กิจกรรม วิธี/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 กิจกรรมการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 -  การนเิทศกำกับติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล 
การใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษา
และสรุปผลทุกภาคเรียน
และหรือทุกปี 
-  นำผลการนิเทศกำกับ
ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร
และหรือผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยของสถานศึกษาทุก
ปีการศึกษา 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
จัดทำกำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

1,000 - มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่  2.1 

ผู้รบัผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูิราภรณ์ 

ประเมินผล  สรุปผล - - 
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กิจกรรมที ่2 กิจกรรมเด็กดีมีครู 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

2.1 -จัดครูให้เพียงพอกับ
ชั้นเรียน 
-จัดครูสอนแทนกรณี
ครูประจำชั้น ป่วย 
ลา ขาด หรือไป
ราชการ 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

- 
 
 

- มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

 ประเมินผล  สรุปผล   - -  
 
 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมครูให้มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

3.1 พัฒนาครูและ
บุคคลากรระดับ
ปฐมวัยให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ด้วยการ 
-อบรม/สัมมนา/ศึกษา
ดูงาน ด้านการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

10,000 - มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

3.2 กิจกรรม PLC และวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู ้
 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

- - มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่2.3 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

 ประเมินผล  สรุปผล 
 

  - -  
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กิจกรรมที ่4  กิจกรรมการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

4.1 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน
และปรับปรุงภาพ
แวดล้อมภายในและ
ภายนอกห้องเรียน 

- บันทึกเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
 - ดำเนินการจัดซ้ือ 
- ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียน 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

1-30 
มิถุนายน 
2565 
และ 
1-30

พฤศจิกายน 
2566 

3,000 - มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 2.4-
2.5 
มาตรฐานที3่ 
ตัวชี้วัดที ่3.3 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

4.2 .จัดทำสารนิทัศนเ์ด็ก
ปฐมวัย 
- จัดทำป้ายไวนิล
สถิตินักเรียน 
- จัดทำป้ายไวนิล
โครงสร้างคคลากร 
- จดัทำไวนิลรูปแบบ
นวัตกรรมรูปแบบ
การเรียนการสอน 

บันทึกเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ 
 - ดำเนินการจัดซ้ือ 
- ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกหอ้งเรียน 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและรายงาน
โครงการ 

2,000 - มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 2.4-
2.5 
มาตรฐานที3่ 
ตัวชี้วัดที ่3.3 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

ประเมนิผล  สรุปผล - - 
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กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  สำหรับครู 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

5.1 จดัซื้อไมโครโฟนเล็ก
ติดตัว 

- บันทึกเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ 
 - ดำเนินการ
จัดซื้อ 
- ติดตั้งภายใน
ห้องเรยีน 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565 - 
31 

 มีนาคม 
2566 

5,000 - มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 2.4-
2.5 
มาตรฐานที3่ 
ตัวชี้วัดที ่3.3 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูิราภรณ์ 

5.2 พัฒนางานธุรการ      
ห้องเรียนซ่อมแซมสื่อ
เทคโนโลยี/เครื่อง 
ปริ้นส์เตอร์ 

- บันทึกเสนอเพ่ือ
ขออนุมัติ จัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ 
 - ดำเนินการ
จัดซื้อ 
- ติดตั้งภายใน
ห้องเรียน 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565 - 
31 

 มีนาคม 
2566 

10,000 - มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 2.4-
2.5 
มาตรฐานที3่ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูิราภรณ์ 

ประเมินผล  สรุปผล - - 
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กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

6.1 กิจกรรมพัฒนาการ
บรหิารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
- จัดทำแผนปฏิบัติ   
 การประจำปี 2565 

  ระดับปฐมวัย 
- จดัทำ  SAR ระดบั  
  ปฐมวัย 
- จัดทำมาตรฐาน 
  การศึกษาปฐมวัย  
  ของสถานศึกษา 3  
  มาตรฐาน 
- จัดทำแผนพัฒนา  
  การจัดการศึกษา 
 ปฐมวัย 
- การนเิทศภายใน 
- ประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 
- กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

- ประชุมคณะ
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 
-จัดทำโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินการ 
ในสายชั้นอนบุาล 
ปีการศึกษา 2565 
-ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว ้
-สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
- ตรวจสอบ / 
ปรบัปรุงแก้ไข 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

3,800 - มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วัดที่ 2.1- 
2.6 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

6.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- เยี่ยมบ้าน 
- คัดกรองเด็ก 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ   
รายงานโครงการ 

17 
พฤษภาคม

2565- 
31 

 มีนาคม 
2566 

- - มาตรฐานที่ 2 
ตัวชี้วัดที่ 2.6 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 
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ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

6.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์
สายใยรัก 
- จัดซุ้มกิจกรรม 
- จัดสถานที ่ 
- อาหารว่าง/ 
เครื่องดื่ม 

- ประชุมคณะ
คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรม 
-จัดทำโครงการ/
กิจกรรมที่ดำเนินการ
ในสายชั้นอนุบาล ปี
การศึกษา 2565 
-ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนที่วางไว้ 
-สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 
- ตรวจสอบ / 
ปรบัปรุงแก้ไข 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 มีนาคม 

2566 

5,157 - มาตรฐานที ่2 
ตัวชี้วดัที่ 2.1- 
2.6 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

ประเมินผล  สรุปผล 
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โครงการที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

กิจกรรมที่ ตัวช้ีวัด ฐานข้อมูล 
ปีการศึกษา 2564 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2565 

1 3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมพัีฒนาการ 
     ทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

2 3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น 
และปฏิบัติอย่างมีความสุข  

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

3 3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและ   
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

4 3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ
จดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 

สรุปการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
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โครงการที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

1.1 กิจกรรมวิเคราะห์เด็ก
รายบุคคล 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

- - มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

1.2 กิจกรรมหนูน้อย
พอเพียง มารยาท
งาม ส่งเสริมค่านิยม 
ความเป็นไทย 
 -แต่งกายผ้าไทย 
มารยาทไทย ยิ้ม  
ไหว้ ทักทายกัน 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกีย่วข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

- - มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

ประเมินผล  สรุปผล - - 
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กิจกรรมที ่2  กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ได้เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

2.1 กิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในการ
เรียนการสอน 
(บ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อยประเทศไทย 

-จดัทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักการ เพ่ือพัฒนา
เด็กด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
- ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนทีว่างไว้ 
- ประเมิน สรุปและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

3,624 - มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 

ผู้รับผิดชอบ 
ครพัูชรีพร 

2.2 กิจกรรมพฒันา 
การเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
มอนเตสซอรี 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
-สรุปผลการเนินงาน 
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

9,060 - มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 
ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 

2.3 กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
บูรณาการมอนเตส
ซอรี 

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม 
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

6,644 - มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 
ผู้รับผิดชอบ 
ครสูุกานดา 
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รายงานโครงการ

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนองมาตรฐาน
การศึกษา 

2.4 กิจกรรมบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ในการ
เรียนการสอน  
(สะเต็มศึกษา) 

-จัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้ตาม
หลักการ เพ่ือพัฒนา
เด็กด้านวิทยาศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
- ดำเนินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้
ตามแผนที่วางไว้ 
- ประเมิน สรุปและ
รายงานผลการ
ดำเนินงาน 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

 9,966 - มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 
ผู้รับผิดชอบ 
ครจูริาภรณ์ 

2.5 กิจกรรมพัฒนา 
การเรียนการสอน
ตามหลักสูตร 
บูรณาการ  6
กิจกรรมหลัก  

- จัดทำโครงการ
เสนอผู้บริหาร 
- ประสานงานผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องจัดทำ
กำหนดการ 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

7,550 - มาตรฐานที ่3 
ตัวชี้วัดที่ 3.1-
3.4 

ผู้รับผิดชอบ 
ครเูบ็ญจพร 

ประเมินผล สรปุผล - - 



 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ระดับปฐมวัย   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  สพป.ขก. 1   หน้า  76 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการจัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การ
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนาผู้เรียน 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

3.1 กิจกรรมปรับปรุง/
พัฒนาห้องเรียน
อาคารเรียน แหล่ง
เรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้ 
- ซ่อมแซมห้องน้ำ   - 
ระบบไฟฟ้า 
- ประปา 
- ห้องเรียน  
- อาคารเรียน 
- สนามเด็กเล่นใน
ส่วนที่ชำรุด 
-ล้าง ซ่อมแซม
ปรับปรุงและซื้อ 
พัดลม 

- จัดทำ
โครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
- แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการ
ตามโครงการ 
- สรุปผลการ
ดำเนินงานและ
รายงาน
โครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

3,000 - มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูริาภรณ์ 

ประเมินผล  สรุปผล - - 
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กิจกรรมที ่ 4 กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 
   ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ที ่ กิจกรรม วิธี/การดำเนินงาน ระยะเวลา เงิน 
รายหัว 

เงิน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

สนอง
มาตรฐาน
การศึกษา 

4.1 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัด
และประเมินพัฒนาการ 
ของเด็กตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ห้องเรียน 
- เครื่องมือการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนาการ
เดก็ปฐมวัย อบ.01 
- สมุดรายงานประจำตัว
นักเรยีน  
- บันทึกสุขภาพนักเรียน 
ส.ศ. 3  
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน 
อบ.02 

- จัดทำโครงการเสนอ
ผู้บริหาร 
-แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงาน 
- ดำเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปผลการดำเนนิงาน
และรายงานโครงการ 

17
พฤษภาคม

2565- 
31 

มีนาคม 
2566 

5,059 - 

มาตรฐานที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.4 

ผู้รับผิดชอบ 
ครกูานต์พิชชา 
ครเูบ็ญจพร 
ครสูุกานดา 
ครพัูชรีพร 
ครจูิราภรณ ์

ประเมินผล  สรุปผล - - 
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ส่วนที่ 4 
   รายละเอียดของโครงการและการใช้งบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 
รายละเอียดของโครงการและการใช้งบประมาณ 

4.1  งบประมาณตามโครงการและกิจกรรม 
1. โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก

กิจกรรมที่  1  กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย  สนองมาตรฐานที่ 1
หลักการและเหตุผล 1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที  1  2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ  5

3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 2 4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3
        โครงการพัฒนาคุณภาพเดก็ เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก นักเรียนในระดับปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 1 และสอดคล้องกับ กลยุทธ์ และเปา้ประสงค์ ของ สพป. ขอนแก่น เขต1  ข้อที่ 1 
ตอบสนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 2 และเป็นการดำเนนิโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับ คุณภาพของผู้เรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. รอบที่ 3 ในด้านคุณภาพผู้เรียนใหม้ีคุณภาพสูงข้ึน 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 

(2564) 
เป้าหมาย 
(2565) 

เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายสมวัย มีสุข
นิสัยท่ีดี หลีกเลี่ยง
ภาวะเสี่ยง 

ขอบข่าย : มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

80.00 83.00 

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

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กจิกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย 
สนองมาตรฐานที่ 1 
กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพด ี
1 เวชภัณฑ์ยาสามญั 
2. จัดซื้อเครื่องช่ัง   น้ำหนัก - วัดส่วนสูง
3. จัดซื้อถังน้ำ/ขันน้ำ  ไม้กวาด ถังขยะ น้ำยาล้างห้องน้ำ

น้ำยาถูพ้ืน สบู่เหลว
4. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรบัเด็ก
      ลูกฟุตบอล 
    ตะกร้าแชร์บอล 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 11,500 ครูปฐมวัยทุกคน 
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กิจกรรม ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

5. หนูน้อยปลอดภัย    ห่างไกลโรคพิษสนัุขบ้า พ.ค.65 - ม.ีค.66 
 - 

ครูปฐมวัยทกุคน 

6. กจิกรรมกีฬาภายในโรงเรียน
- วัสดุอุปกรณ์จัดขบวนพาเหรด
- อาหารว่างนักกีฬา
- เหรียญรางวัล/ถ้วยรางวัล/เกยีรติบตัร

พ.ค.65 - ม.ีค.66 9,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

7. ประเมิน สรุป  และรายงาน ม.ีค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 
รวม  20,500 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 

.............................................................ผูเ้สนอโครงการ  
  (นางสุกานดา สร้อยพิมาย ) 

  ครู คศ.2 

.........................................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายวิทยา  แสนแป้) 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

.........................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบสังเกตการปฏิบัติกิจกรรม 
3.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ 

1. สังเกต
2. สัมภาษณ์
3. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 กิจกรรมที่  2   ส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย    สนองมาตรฐานที่ 1   

หลักการและเหตุผล 1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที ่ 1   2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ  5 
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 1 4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3

       กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย  เป็นกิจกรรมที่มคีวามสำคัญต่อการพัฒนาเด็ก
นักเรียนในระดบัปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 1 และ สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ของ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ข้อที่ 1ตอบสนองจุดเน้น สพฐ. ข้อที่ 2 และเป็นการดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา
และยกระดับ คณุภาพของผู้เรียน ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ รอบท่ี 3 ในด้านคุณภาพผู้เรยีนให้มีคณุภาพสูงขึ้น 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 

(2564) 
เป้าหมาย 
(2565) 

เด็กมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์ และ
จิตใจสมวยั   
มีสุนทรียะ   
รักธรรมชาต ิ

ขอบข่าย : เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  และแสดงออกทาง
อารมณ ์

80.00 83.00 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที ่17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31  มีนาคม  พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมส่งเสริมพฒันาการ ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็ก
ปฐมวยั    สนองมาตรฐานที่ 1 

1. กิจกรรมหนูน้อยเก่งดีมีสุข
(กิจกรรมศลิปศึกษา ดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 - ปฐมวัยทุกคน 

2. กิจกรรมวันสำคัญ
* (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
     -  วันไหวค้รู  
     -  วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระเจ้าอยู่หัว 
    -  วันแม่แห่งชาติ  
     -  วันข้ึนปีใหม่/วัสดุจัดกจิกรรม/อาหารว่าง 
     -  วันเด็กแหง่ชาติ  
    ประเพณีไทยและท้องถิ่น 
    - บุญบั้งไฟ   
    - วันลอยกระทง    

พ.ค.65 - ม.ีค.66  2,000 ปฐมวัยทุกคน 
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กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. ประเมิน สรุป  และรายงาน ม.ีค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 

รวม  2,000 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 

.................................................ผูเ้สนอโครงการ          
  (นางสาวสุกานดา  สร้อยพิมาย) 

 ครู คศ.2 

.................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
      (นายวิทยา  แสนแป้) 
   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบา้นฝาง 

....................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม
3.แบบสำรวจการดำเนินงาน

โครงการ

1. สังเกต
2. สัมภาษณ์
3. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
 กิจกรรมที ่3  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย  สนองมาตรฐานที่ 1 

หลักการและเหตุผล    1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1  2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ  1
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 2, 4

       กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคมของเด็กปฐมวัย   เป็นที่กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็ก เป็น
โครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กนักเรียนในระดับปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานท่ี 1 และสอดคล้องกับ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ ของ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ข้อที่ 1 ตอบสนองจุดเน้น สพฐ. ข้อท่ี 2  และเป็นการ
ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนา และยกระดับ คุณภาพของผู้เรียนตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ รอบท่ี 3 ในด้านคุณภาพผู้เรียนให้
มีคุณภาพสูงขึ้น  

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 

(2564) 
เป้าหมาย 
(2565) 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านสังคม คณุธรรม 
จริยธรรม ปฏิบตัิตาม
วัฒนธรรมไทยและ
ศาสนาท่ีนับถือ 

ขอบข่าย :  เด็กมีพัฒนาการด้านสงัคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคม 

80.00 83.00 

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

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
  ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

  -  ค่าดอกไม้ธูปเทียน/สังฆทาน/ปัจจัยถวายพระ 
 - วันวิสาขบูชา 
  - วันมาฆบูชา 
  - วันอาสาฬหบชูา 
 - วันเข้าพรรษา 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 2,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

2. กิจกรรมค่ายดรณุธรรม
  ( กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ) 

  -  เข้าค่ายส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 5,000 ครูปฐมวัยทกุคน 

3. กิจกรรมมัคนายกน้อย
- ดอกไม้ ธูปเทียน

พ.ค.65 - มี.ค.66    500 ครูปฐมวัยทกุคน 
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กิจกรรม ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.ประเมิน สรุป  และรายงาน มี.ค.66  - ครูปฐมวัยทุกคน 

 รวม 7,500 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธกีารประเมินผล 

.............................................................ผูเ้สนอโครงการ  
 ( นางสาวสุกานดา  สร้อยพิมาย ) 

  ครู คศ.2 

......................................................... ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายวิทยา  แสนแป้) 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบา้นฝาง 

.........................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม
3.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ

1. สังเกต
2. สัมภาษณ์
3. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก 
กิจกรรมที ่4  ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย  สนองมาตรฐานที่ 1 
หลักการและเหตุผล    1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 1   2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ  3 

3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ  2 4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ. 3
        กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย  เป็นกิจกรรมมีความสำคัญต่อการพัฒนา เด็กนักเรียน 

ในระดับปฐมวยัเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากเป็นโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษามาตรฐานที่ 1  และสอดคล้องกับ กลยุทธ์ และ
เป้าประสงค์ ของ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ข้อที่ 1  ตอบสนองจดุเน้น สพฐ. ข้อที่ 2 และเปน็การดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพของผู้เรียน  ตามผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ในด้านคุณภาพผู้เรียนให้มคีุณภาพสูงขึ้น  

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 

(2564) 
เป้าหมาย 
(2565) 

เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการด้าน
สติปัญญาสมวัย 

ขอบข่าย :  มีพัฒนาการดา้นสติปญัญา  สื่อสารได้  มีทักษะการคิดพืน้ฐาน 
และแสวงหาความรูไ้ด ้

80.00 82.00 

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

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับเด็กปฐมวัย
* (กจิกรรมพัฒนาผู้เรียน)

    -  วัสดุอุปกรณ์ประจำฐาน 

พ.ค.65 - ม.ีค.66  6,500 ครูปฐมวัยทุกคน 

2.กิจกรรมทัศนศึกษาทัศนาแหล่งเรียนรู้
* (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

 -  อาหารว่าง/น้ำดื่ม 
-   บัตรผ่านเข้าชมสถานท่ี 
-   ค่าจ้างเหมารถ 

  -   ค่าประกันชีวติ  

พ.ค.65 - ม.ีค.66 20,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

3. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน
     - จัดซื้อสื่อ-อุปกรณ์ 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 2,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

4. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ ICT
* (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

จัดซื้อวัสดุ ICT / CD / TV / สื่อมลัติมเีดียสำหรบัเด็กปฐมวัย 

พ.ค.65 - ม.ีค.66  7,500 ครูปฐมวัยทุกคน 

5. กิจกรรมการแข่นขนัทักษะทางวิชาการปี  2564
* (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

  -  กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน 
  -  กิจกรรมสร้างภาพด้วยการฉีก  ตัดปะ     

พ.ค.65 - ม.ีค.66 10,000 ครูปฐมวัยทุกคน 
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กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

6. กิจกรรมส่งเสริมทกัษะกระบวนการคิดวิเคราะห์
     ทักษะทางภาษาและจำนวน 

 -  จัดทำแบบฝึกสำหรับเด็กปฐมวัย 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 12,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

7. กิจกรรมส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย
จัดหาสื่อท่ีส่งเสริมทักษะ

- การใช้กล้ามเนื้อใหญ่ –   เล็ก 
- ทักษะในการใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 
- ทักษะในการสื่อสาร 
- ทักษะในการสังเกตและสำรวจ 
- ทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ 
- ทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนัก 
- ทักษะเชื่อมโยงความรู ้

พ.ค.65 - ม.ีค.66 

7,442 ครูปฐมวัยทุกคน 

11. ประเมินผล  สรุป  รายงาน มี.ค.66  - ครูปฐมวัยทุกคน 

รวม  65,442 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธกีารประเมินผล 

1.แบบประเมินความพงึพอใจ
2.แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม
3.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ

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

  ( นางพัชรีพร  ศรีสุธันญาวงศ์  ) 
 ครู ค.ศ.2 

...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายวิทยา  แสนแป้) 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

.........................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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2. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
 มาตรฐานที่  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

 หลักการและเหตุผล 1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2  2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 3 -4 
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ  6 , 9 4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ 3

       โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เป็นโครงการเพื่อพัฒนาผู้บริหารด้านการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร สอดคล้อง
และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 2 และสอดคลอ้งกับ เป้าประสงค์ และกลยุทธ ์ของ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ข้อ
ที่ 3,4  ตามลำดับ และสนองจดุเน้น สพฐ. ข้อที่ 6  และข้อที่ 9  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตวัชี้วัดสภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 

(2564) 
เป้าหมาย 
(2565) 

เพื่อให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนา้ที่
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธผิล 

ขอบข่าย 
1. มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น 5 4 

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 5 4 

3. สง่เสรมิให้ครูมคีวามเชีย่วชาญด้านการจดัประสบการณ์ 5 4 

4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 3 4 

5. ให้บรกิารสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเรียนรู้เพื่อสนับสนนุการจัด
ประสบการณ ์

4 4 

6. มีระบบบรหิารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 5 4 

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

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวยั
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง

พ.ค.65 - ม.ีค.66 1,000 ครูปฐมวัยทกุคน 

2. กิจกรรมเด็กดีมีครู
   -  จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 

3. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสรมิครูให้มีความเช่ียวชาญ
ด้านการจัดประสบการณ์
 - อบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน ด้านการจดัการศึกษาปฐมวัย 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 10,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

3.2 กิจกรรม PLC  และวิจยัในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียน 
    การสอน 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 



 แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ระดับปฐมวัย   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  สพป.ขก. 1   หน้า  88 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.1 กิจกรรมการจดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้ 
อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
 -  จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรยีนการสอนและปรับปรุง  
     สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียน 
 -  จัดทำป้ายไวนิลสถิตินักเรียน 
 -  จัดทำป้ายไวนิลโครงสร้างบุคคลากร 
 -  จัดทำไวนิลรูปแบบนวตักรรมรปูแบบการเรยีนการสอน 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 3,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

4.2 กิจกรรมการจดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
 -  จัดทำป้ายไวนิลสถิตินักเรียน 
 -  จัดทำป้ายไวนิลโครงสร้างคคลากร 
 -  จัดทำไวนิลรูปแบบนวตักรรมรปูแบบการเรยีนการสอน 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 2,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

5.1 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ 
    สนบัสนุนการจัดประสบการณส์ำหรับคร ู
 - จัดซื้อไมโครโฟนเล็กตดิตัว 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 5,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

5.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อ 
    สนบัสนุนการจัดประสบการณส์ำหรับคร ู
 -  ซ่อมแซมสื่อเทคโนโลย/ีโทรทัศน์ 
 -  ซ่อมแซมเครื่องปริ๊น 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 10,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

6.1 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
    -  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2565ระดับ ปฐมวัย 
    -  จัดทำ  SAR ระดับปฐมวัย 
    -  จัดทำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา  
      3  มาตรฐาน 

 -  จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย 
    -  การนิเทศภายใน 
    -  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 
    -  กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 3,800 ครูปฐมวัยทุกคน 

6.2 กิจกรรมเยีย่มบ้านนักเรียน พ.ค.65 - ม.ีค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 

6.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยรกั 
     - จัดซุ้มกิจกรรม 
     - จัดสถานท่ี  
     - อาหารว่าง/เครื่องดืม่ 

พ.ค.65 - ม.ีค.66 5,157 ครูปฐมวัยทุกคน 
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กิจกรรม ช่วงเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

7. ประเมินผล  สรุป  และรายงาน มี.ค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 

รวม 39,957 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
1. แบบประเมิน

ความพึงพอใจ
2. แบบสังเกตการปฏิบัติ

กิจกรรม
3. แบบสำรวจการ

ดำเนินงานโครงการ

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

  (นางเบ็ญจพร  นากสีนวน) 
 ครู คศ.3 

............................................................... ผูเ้สนอโครงการ  
  (นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ์) 

  ครู คศ.2 

............................................................... ผูเ้สนอโครงการ  
  (นางจิราภรณ์  พรมสีแกว้) 

 ครู 

............................................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายวิทยา  แสนแป)้ 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

.........................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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โครงการที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
มาตรฐานที ่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผล 1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท ี 3   2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 1-5 
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 8 4) ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3

       โครงการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคญั   ใหส้ามารถปฏิบัตงิานตามบทบาทหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ สอดคล้องและ
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่ 3 และสอดคล้องกับ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ของ สพป. ขอนแก่น เขต 1 ข้อที่ 3,4 
ตามลำดับ ในการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
(2564) 

เป้าหมาย 
(2565) 

เพือ่ให้ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

ขอบข่าย : 
1. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสรมิให้เดก็มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุเต็มศักยภาพ 5 4 

2. สร้างโอกาสใหเ้ด็กได้รับประสบการณต์รง  เล่นและปฏิบัติอย่างมคีวามสุข 5 4 
3. จัดบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 5 4 
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

3 4 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ 17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันท่ี 31  มีนาคม  พ.ศ. 2566 
กจิกรรม ช่วงเวลา 

ดำเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

พ.ค.65 - มี.ค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 

   1.1 วิเคราะห์เด็กรายบุคคล พ.ค.65 - มี.ค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 
   1.2 กจิกรรมหนูน้อยพอเพียง มารยาทงาม 
ส่งเสริมค่านิยม ความเป็นไทย 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
- 

ครูปฐมวัยทุกคน 

2. กิจกรรมสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์
ตรง ได้เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
- 

ครูปฐมวัยทุกคน 

    2.1  กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก   
 (บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) 

พ.ค.65 - มี.ค.66 3,624 นางพัชรีพร 

   2.2 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก 
 (สะเต็มศึกษา) 

พ.ค.65 - มี.ค.66 9,966 นางจิราภรณ์ 
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กจิกรรม ช่วงเวลา 
ดำเนินงาน 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

   2.3 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรบูรณาการ 6 กิจกรรมหลัก 

พ.ค.65 - มี.ค.66 7,550 นางเบ็ญจพร 

  2.4 กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรมอนเตสซอรี  

พ.ค.65 - มี.ค.66 9,060 นางกานต์พิชชา 

  2.5 กิจกรรมพัฒนาการเรยีนการสอน 
บูรณาการมอนเตสซอรี 

พ.ค.65 - มี.ค.66 
6,644 

นางสาวสุกานดา 

3. กิจกรรมการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
ใช้สื่อ เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย

พ.ค.65 - มี.ค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 

  3.1 กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียน 
   อาคารเรียน แหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
    -  ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับปรุง/ซ่อมแซม ระบบ
ไฟฟ้า ประปา ห้องเรียน อาคารเรียนและสนาม
เด็กเล่นในส่วนที่ชำรุด 
- ล้าง ซ่อมแซมปรับปรุงและซื้อพัดลม 

พ.ค.65 - มี.ค.66 3,000 ครูปฐมวัยทุกคน 

4. กิจกรรมการประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

พ.ค.65 - มี.ค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 

   4.1 กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัดและประเมิน
พัฒนาการของเด็กตามสภาพจริงด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 
- เครือ่งมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก 
- แบบประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย อบ.01 
- สมุดรายงานประจำตัวนักเรียน  
- บันทึกสุขภาพนักเรียน ส.ศ. 3  
- บัญชีเรียกชื่อนักเรียน  อบ.02 

พ.ค.65 - มี.ค.66 5,059 ครูปฐมวัยทุกคน 
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5. ประเมิน สรุป  และรายงาน มี.ค.66 - ครูปฐมวัยทุกคน 

รวม 44,903 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 
..................................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (นางกานต์พิชชา  หาปู่ทน) 

 คร ูคศ.3 

............................................................... ผู้เสนอโครงการ      

  (นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ์) 
  ครู คศ.2 

.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายวิทยา  แสนแป้) 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

.....................................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม) 
   ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

1.แบบประเมนิความพึงพอใจ
2.แบบสังเกตการปฏิบัติกจิกรรม
3.แบบสำรวจการดำเนินงานโครงการ

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

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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ภาคผนวก 

- คำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านฝางที่            / 2565   ลงวันที ่  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 
     เรื่อง   แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา  2565  ระดับปฐมวัย  

 -    คำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
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คำสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
ที่           / 2565 

เรื่อง   แตง่ตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 
ระดับปฐมวัย  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
----------------------------------------- 

            การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา เพ่ือให้การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
การศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งคณะทำงาน 
ดังต่อไปนี้    

1. คณะที่ปรึกษา
 1.1  นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม      ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 1.2  นายวิทยา  แสนแป้           รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

 หน้าที ่ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

2. คณะจดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง
2.1  นางกานต์พิชชา  หาปู่ทน     ครู  อันดับ คศ.3 ประธานกรรมการ 
2.2  นางเบ็ญจพร  นากสีนวน       คร ู อันดับ คศ.3       กรรมการ 
2.3  นางพัชรีพร  ศรีสุธัญญาวงศ์   ครู  อันดับ คศ.2  กรรมการ 
2.4  นางสาวสุกานดา  สร้อยพิมาย         ครู  อันดับ คศ.2        กรรมการ 

  2.5  นางจิราภรณ์  พรมสีแก้ว         ครู    กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่   จดัทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เป็นรูปเล่ม   พร้อม
เสนอต่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1   

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง    ณ    วันที่        เดอืน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2565 

   ลงช่ือ        
     (นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม) 

  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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คำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวัย 
โรงเรียนชมุชนบ้านฝาง 

----------------------------------------------------- 

        ตามที่คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชน
บ้านฝาง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565  ระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เพ่ือ
ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ หน่วยงานต้นสังกัด และการ
พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีจะเป็นแนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

         โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาโครงการและกิจกรรมต่างๆ  
เป็นที่เรียบร้อยและเห็นชอบแผนดังกล่าว  ว่าโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้อง และนำสู่การปฏิบัติได ้

(นายชัยดี  รัตนปรีดา) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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คำรับรองแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปฐมวยั   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  พิจารณาแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการนำ
แผนปฏิบัติการประจำปี  ปีการศึกษา  2565  ของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง เพื่อนำสู่การปฏิบัตติ่อไป 

 จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นหลักฐานดังน้ี 

(ลงชื่อ).....................................................ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
 (นายชัยดี  รัตนปรีดา) 

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 (พระครูบูรพาธรรมานุกลู) 

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 
 (พระพิรุณ ขันติมโน) 

 (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (นายพงษ์ศักดิ์  หร่องบุตรศรี) 

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 
 (นายจักรี  มูลตรีภักดี) 

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 
 (นางสาวสุภี  ชาเคน) 

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (นายสุเวช  กองจันทร์) 

 (ลงชื่อ)................................................กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า     (ลงชื่อ).............................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 (นางนงค์นุช  เพียแก่น)  (นายสุนทร  สำราญบำรุง) 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ลงชื่อ).............................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (นายฤทธิ์  พรมส่วน)    (นายสว่าง   สิทธิบุตร) 

(ลงชื่อ).................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  (ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (นายสุริยันต์  พลพิมพ์)        (นางพัชรินทร์  นาเมืองจันทร์) 

 (ลงชื่อ).................................................ผู้แทนครู   (ลงชื่อ).......................................................กรรมการและเลขานุการ 
  (นายสมศักดิ์  หาปู่ทน)    (นายเพชรสมทรง บำรุงบ้านทุ่ม) 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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