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ค ำน ำ 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2545  และ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 
2553  มาตรา  48  ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  และ
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหม่ พ.ศ.  2561 และ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัดท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษา  คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้  คุณภาพด้านอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  รวมทั้งมาตรการส่งเสริม เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา   

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝางได้ตระหนักถึงความส าคัญในการใช้มาตรฐานการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  2565 ขึ้น  โดยได้จัดท า
โครงการและกิจกรรม ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ  ระดับปฐมวยั  3  มาตรฐาน  และ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  3  
มาตรฐาน เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจสนองต่อเป้าหมายการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน ก าหนดเป้าหมายภารกิจ กิจกรรม/โครงการเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

 
 
 
 

                                                                        โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 
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ส่วนที่ 1 

บทน ำ 

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1  ประวัติของโรงเรียน 

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  เดิมชื่อโรงเรียนฝางวิทยาคาร  จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่  1  กันยายน  2476  โดยรองอ ามาตย์เอก
หลวงราษฎร์ธุรกิจ  นายอ าเภอพระลับ  ให้ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาล  ต าบลบ้านทุ่ม  6  (วัดบูรพาราม)  บ้านฝาง  ต าบลบ้าน
ทุ่ม  อ าเภอพระลับ  จังหวัดขอนแก่น  มีนายทินกร  อาวรรณดี  เป็นครูใหญ่  และมีนายเติ้ง  ค าชาลี  และ นางสาวอัมพร  
อาวรรณดี  เป็นครูประจ าชั้น  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  โดย   ในปีแรกท่ีเปิดท าการสอนมีครูจ านวน  3  
คน  นักเรียนจ านวน  110  คน 

ปี  พ.ศ. 2477  ท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2  มีครูจ านวน  3  คน นักเรียนจ านวน  167  คน 
ปี  พ.ศ. 2478-2479  ท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  มีครูจ านวน  3  คน นักเรียนจ านวน 210 คน 
ปี  พ.ศ. 2480  ทางราชการได้บรรจุครูมาเพ่ิมอีก  2  คน  คือนายผง  จันทบุตร  และนายจันทร์  ค าสิงห์  เปิดท า

การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1-5  มีนักเรียน  220  คน 
ปี  พ.ศ.  2481  ท าการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีครูจ านวน  5  คน  นักเรียน  266  คน  ต่อมา  พ.ศ.  2448  

มีครูมาเพ่ิมอีกเป็น  6  คน 
ปี  พ.ศ.  2485  ได้ปลูกสร้างอาคารถาวรแบบ  ป.  1  ฉ.  จ านวน  1  หลัง  6  ห้องเรียน  บนที่ดินชาวบ้านบริจาค

อยู่ทางทิศตะวันออกของวัดบูรพาราม  และตั้งชื่อใหม่ว่า “โรงเรียนบ้านฝางวิทยาคาร”  มีครูจ านวน 7 คน นักเรียน  380  คน 
ปี  พ.ศ.  2486  ทางราชการได้ย้ายนายเกษม  ศิริสุนทร  มาเป็นครูใหญ่แทน นายทินกร  อาวรณ์รณดี  ในปีนี้มีครู  

9  คน 
ปี  พ.ศ.  2487  ทางราชการได้ย้ายนายอุดชุม  วงศ์วีระขันธ์  มาเป็นครูใหญ่แทน  นายสัญญา  ศรีอิสาน 

วันที่  5  พฤษภาคม  2491  ทางราชการได้ยกฐานะครูประชาบาล  เป็นข้าราชการพลเรือน 
ปี  พ.ศ.  2493  ทางราชการได้ย้ายนายสาร  บูโฮม  มาเป็นครูใหญ่แทนนายอุดชุม  วงศ์วีระขันธ์และในปีเดียวกัน

กระทรวงศึกษาแห่งชาติได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติให้โรงเรียนประถมศึกษาท าการสอน ป.1-4 
ปี  พ.ศ.  2497  นายสาร  บูโฮม  ถึงแก่กรรม  นายโสม  มูลวิชา  จึงได้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่แทน 
ปี  พ.ศ.  2502  ทางราชการได้แต่งตั้ง  นายทา  กาจหาญ    เป็นครูใหญ่แทนนายโสม  มูลวิชา   
ปี  พ.ศ.  2503  กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติใหม่  ให้โรงเรียนประถมศึกษา  เปิดสอน ป.1 
ปี  พ.ศ.  2507  โรงเรียนฝางวิทยาคาร  ได้ท าการสอน  จากชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  เหมือนเดิม  

เรียกว่าประถมต้น  มีนายประพันธ์  กิตติบริสุทธิ์  เป็นครูใหญ่  ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่  5-7  ได้แยกไปเรียนที่อาคารสร้างใหม่
เรียกว่าโรงเรียนประถมปลาย  สังกัดกองการศึกษาพิเศษ 

ในปีเดียวกันกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ให้งบประมาณ  มาสร้างอาคารเรียนแบบ  008  จ านวน  1  หลัง  11  ห้องเรียน  
ท าการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่  5 -7  เรียกว่าโรงเรียนฝางประชาศึกษา  เป็นโรงเรียนประถมปลาย  สังกัดกองการศึกษา
พิเศษ  ได้ที่ดินซึ่งประชาชนบริจาคจ านวน  17  ไร่  3  งาน  ติดถนนมลิวรรณ  มีนายทา  กาจหาญ  เป็นครูใหญ่คนแรก  
บริหารงานแยกออกจากโรงเรียนฝางวิทยาคาร 
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 ปี  พ.ศ.  2508  นายทา  กาจหาญ  ย้าย  และมีนายจินดา  ศรีนวกุล  มาเป็นครูใหญ่แทน  จนถึง  
พ.ศ.  2513  นายจินดา  ศรีนวกุล  ได้ไปช่วยราชการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายวัฒนา จันทร   
มาเป็นครูใหญ่แทน 
 ปี  พ.ศ.  2517  นายจ ารูญ  เสนามนตรี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  แทน  นายวัฒนา  จันทร   
 ปี  พ.ศ.  2518  นายประสิทธิ์  เก้งโทน  ย้ายมาด ารงต าแหน่งครูใหญ่  แทน  นายจ ารูญ  เสนามนตรี  (14  มกราคม  
2518) 
 ปี  พ.ศ.  2519  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนชุมชน  15 
 ปี  พ.ศ.  2520  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้เปลี่ยนแผนการศึกษาแห่งชาติให้โรงเรียนประถมศึกษา  เปิดท าการสอน
จากชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6  ได้มีการแบ่งเป็นประถมต้น  ประถมปลาย  ต่อมาจึงมีการรวมโรงเรียนฝางวิทยาคาร  เป็น
โรงเรียนเดียวกัน  และได้รื้ออาคารเรียนโรงเรียนฝางวิทยาคาร   ไปปลูกสร้างในที่ดินโรงเรียนชุมชน  15โดยมีนายจันทร์  บุญ
ลือ  ครูใหญ่โรงเรียนฝางวิทยาคาร  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ชุมชน  15 
 ปี  พ.ศ. 2521  นายประสิทธิ์  เก้งโทน ครูใหญ่ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  “โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง” 
 ปี  พ.ศ.  2522  นายประสิทธิ์  เก้งโทน  ได้เลื่อนต าแหน่งจากครูใหญ่  เป็น  อาจารย์ใหญ่  ระดับ  5  และทาง
ราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ 
          ปี  พ.ศ.  2525  โรงเรียนมีการพัฒนาดังนี้ 
           1.  สร้างอาคารแบบ  ป  1  ฉ  จ านวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  50,000  บาท 
           2.  ปรับสนามฟุตบอลใหม่  งบประมาณ  20,000  บาท 
           3.  สร่างสนามเด็กเล่น  พร้อมอุปกรณ์  งบประมาณ  15,400  บาท 
           4.  สร้างหอสมุด  1  หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท 
           5.  สร้างอาคารศูนย์วิชาการ  1  หลัง  งบประมาณ  10,000  บาท 
           6.  ซื้อม้าหินอ่อน  40  ตัว  งบประมาณ  17,500  บาท 
        ป ี พ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/26  จ านวน  1  หลัง  6  ห้องเรียน  
งบประมาณ  765,000  บาท 
                 ปี  พ.ศ.  2527  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถว  (แบบ  สปช.  303/24)  จ านวน  1  หลัง  
6  หน่วย  งบประมาณ  900,000  บาท 
        ปี  พ.ศ.  2528  ผู้บริหารโรงเรียนได้เลื่อนต าแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่  ระดับ  7  มีการสร้างประปาในโรงเรียน
ด้วยงบประมาณ  53,200  บาท  และนายเต็ม  รัตนปรีดา  ได้สร้างพระพุทธรูป  มอบให้โรงเรียน 
        ป ี  พ.ศ. 2530  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.  205/26  จ านวน  1  หลัง
งบประมาณ  824,000  บาท  สร้างส้วมแบบสปช.  601/26  จ านวน 1 หลัง  6  ที่นั่ง งบประมาณ  60,000  บาท 
        ปี  พ.ศ. 2531  คณะครูและประชาชน  ร่วมกันสร้างรั้วทางทิศตะวันตก  คิดเป็นเงิน 20,000  บาทวันที่  30  
กันยายน  2532  นายประสิทธิ์  เก้งโทน  อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการ วันที่  15  พฤศจิกายน  2532  นายส.สันติสุข  
กุฎจอมศรี  ย้ายมาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
        ป ี พ.ศ.  2533  ประชาชนชาวบ้านและคณะครูได้ร่วมกันสร้างประตูโรงเรียน  ป้ายชื่อโรงเรียน  ราคา  56,000  
บาท  เหล็กดัดติดอาคารอเนกประสงค์  ราคา  10,000  บาท  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช.  601/26  จ านวน  1  
หลัง  6  ที่นั่ง  และต่อเดิมอาคารเรียนแบบ  สปช.  105/26  จ านวน  2 ห้องเรียน 
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       ป ี พ.ศ.  2534  นายสมร  นางเข็มฮวย  รัชนธรรม  ได้บริจาคเงิน  20,000  บาท  คณะครูและชาวบ้านบริจาค
เงินจ านวน  33,000  บาท  สร้างศาลาอเนกประสงค์  (ทรงไทย  จ านวน  1  หลัง) 
                ป ี พ.ศ.  2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช  105/24  จ านวน  1  หลัง  2  ชั้น  8  หอ้งเรียน  
ด้วยงบประมาณ  1,780,000  บาท  ต่อมาโรงเรียนได้ติดตั้งโทรศัพท์  และไฟฟ้าในอาคารเรียนหลังใหม่ 
       ปี  พ.ศ. 2536  นายรัญจวน  นางปรียานุช  ศรีภักดี  พร้อมญาติๆได้สร้างสนามวอลเล่ย์บอล  ให้โรงเรียนคิดเป็น
เงิน  24,000  บาท 
       ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีค าสั่งที่  60/2536  แต่งตั้งให้นายส.สันติสุข กุฎจอมศรี  
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และมอบให้นายองอาจ  
สมวงษา  ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นผู้รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีค าสั่งที่  1444/2536  ลงวันที่  26  กรกฎาคม  2536  เลื่อนและแต่งตั้งให้นายเอกสิทธิ์  กิตติสิทธิ
ชัย  ผู้บริหารโรงเรียน  ส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอเกาะคา  ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดล าปาง  ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ตั้งแต่วันที่  15  กันยายน  2536  จนถึงวันที่  16  กุมภาพันธ์  2539 
         ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้สั่งเลื่อนและแต่งตั้งให้  นายบุญฤทธิ์  ศิลาแก้ว  
ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอ าเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น    ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝางตาม
ค าสั่ง  94/2539  ลงวันที่  21  มีนาคม  2539 
      วันที ่  3  กุมภาพันธ์  2541  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีค าสั่งแต่งตั้งให้  นายผัน  
สีสุกอง  ผู้อ านวยการโรงเรียนเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา  มาด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ตามค าสั่ง  
สปช.ที่  148/2541  ลงวันที่  15  มกราคม  2541 
      ปี  พ.ศ.  2543  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดกลาง  
เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ  ปี  พ.ศ.  2554  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่นเป็น
โรงเรียนดีเยี่ยมขนาดกลาง  เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ 
      ปี  พ.ศ.  2545  ได้รับคัดเลือกจาก    ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เข้าโครงการขยายผลโครงการ
ยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาธิการและในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น  โดยสจ.ถวิล  จ าปางาม  ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง  อาคารอเนกประสงค์มูลค่า  400,000  บาท  
      ปี  พ.ศ. 2546  มีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการยุบส านักงานการประถมศึกษา 
อ าเภอบ้านฝาง  โรงเรียนจึงขออนุญาตใช้ประโยชน์อาคารส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ้านฝางและท่ีดินทั้งหมดได้รับ
อนุญาตจากส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1  ให้เข้าใช้ประโยชน์ได้ตามหนังสือ   
ที่  ศธ  04025/374  ลงวันที่  30  กรกฎาคม  2546  โรงเรียนจึงปรับปรุง  เป็นห้องเรียนอนุบาล  1  และอนุบาล  2  รวม  
4  ห้องเรียน 
       ปี  พ.ศ.  2547  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  1 เป็นโรงเรียน
ปฐมวัยต้นแบบอ าเภอบ้านฝาง  ได้รับงบประมาณ  500,000  บาท  มาพัฒนาสื่อ  อุปกรณ์  ส าหรับเด็กปฐมวัย 
       ปี พ.ศ. 2549  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเป็นโรงเรียนแกนน าต้นแบบ เงินทองของมีค่า  ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองจาก
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  ได้รับการคัดเลือกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบริษัทยูนิลีเวอร์
ไทยเทรดดิ้งจ ากัด  สร้าง”ลานเล่นบรีส  เพ่ิมพลังเรียนรู้”   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราช
สมบัติครบ  60  ป ี  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  1  สร้างอาคารเรียนแบบ  105/29  
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(ปรับปรุง  2545)  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  2,048,000  บาท  และมีผู้บริจาคต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องเรียน
คอมพิวเตอร์  1  ห้องเรียน  พ้ืนที่  72  ตารางเมตร  งบประมาณ  150,000  บาท  ผู้บริจาคประกอบด้วยนายพิชัย  ยุทธศิลป์
เสวี  50,000  บาท  นางประนอม  สิงหศิริ  50,000  บาท  คณะครูและชุมชน  50,000  บาท 
     ปี  พ.ศ.  2549  นายปรีชา  ศรีลับขวา  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  ย้ายมาจากโรงเรียนบ้านม่วง  อ าเภอเมือง
ขอนแก่น  มาด ารงต าแหน่งเดิมที่โรงเรียนนี้  และในปี  พ.ศ.  2550  คณะศิษย์เก่าโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  
รุ่น  2502  ได้ร่วมกันบริจาคสร้างฐานเสาธงด้านหน้าอาคารเรียน  เป็นเงิน  120,000  บาท  
     ปี  พ.ศ.  2550  ได้รับคัดเลือกจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  1  เป็นโรงเรียนต้นแบบการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น  ในกลุ่มวิชาหลัก  คือภาษาไทย  คณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์  ได้รับเงินบริจาค
จากคณะครูและชุมชนต่อเติมห้องผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นเงิน  50,000  บาท 
     ปี  พ.ศ.  2551  วันที่  16  มกราคม  2551  นายผัน  สีสุกอง  ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้าน
สวนมอนใคร่นุ่นวังหิน  และนายอุดม  จันทร์โสดา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเซียงซุย 
โนนสะอาด  อ าเภอบ้านฝางได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งแทน 
 คณะศิษย์เก่า  คณะครู  ได้ร่วมกันบริจาคสร้างป้ายโรงเรียน  ป้ายกลางด้านถนนมะลิวรรณ  
 เป็นเงิน  150,000  บาท 
     ปี  พ.ศ.  2551  ภาคเรียนที่  2  ได้ย้ายการศึกษาระดับก่อนประถมที่  สปอ. บ้านฝางเดิม  มาเรียนที่เดียวกัน ที่
โรงเรียนชุมชนบ้านฝางปัจจุบัน 
     ปี  พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดการเรียนการสอนเรื่อง  ”เงินทองของมีค่า”   
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง  อันดับ  2  ของประเทศ  ระดับประถมศึกษา  จาก  สพฐ.ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  เป็นโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสพป.ขอนแก่น  เขต  1  ให้เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  2551 

    ปี พ.ศ.  2553  - 2555  โรงเรียนได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหารโดยได้รับประมาณการก่อสร้างจากเงิน
บริจาคจาก พ่อแม่  ผู้ปกครอง ชุมชน  บุคคล  หน่วยงาน องค์การต่าง ๆ สิ้นงบประมาณ รวม  4,000,000  บาทเมื่ออาคาร
แล้วเสร็จคณะกรรมการสถานศึกษาพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84  พรรษา” 
ในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดห้องสมุดและกิจกรรมรักการอ่านดีเด่น  อันดับ  1  ของ สพป.  
ขอนแก่น  เขต  1  ได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น  และ
ได้รับคัดเลือกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น  ให้เป็นโรงเรียนที่จัดสหกรณ์ดีเด่น อันดับ 1  ของ สพป.  ขอนแก่นเขต  1   
        โรงเรียนได้รับการคัดเลือก  ให้รับรางวัลพระราชทาน  ในโครงการคัดเลือกนักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  
เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจ าปีการศึกษา  2553 
        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยนายชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ได้มอบเกียรติบัตร  เพ่ือแสดงว่านายอุดม  จันทร์โสดา  ผู้บริการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัด
ขอนแก่น  ร่วมกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน  พัฒนาสถานศึกษาจนได้รับรางวัลพระราชทาน  ในโครงการคัดเลือก
นักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา  เพ่ือรับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาดเล็ก  ประจ าปีการศึกษา  2553  
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2554 

ป ีพ.ศ.  2556  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในหมวดค่าลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นอาคารเรียน  
สปช. 105 /29  (ปรับปรุง 2 ชั้น  4  ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง  บันได  2  ข้าง )   งบประมาณ 3,465,000 บาท   เริ่มสัญญาก่อสร้าง
วันที่   16   พฤศจิกายน  2556   ถึง  14   กันยายน   2557  
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ปี พ.ศ.  2556  โรงเรียนได้ก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องสมุดเพ่ือจัดท าห้องมัลติมีเดีย  โดยได้รับงบประมาณจาก การ
จัดท าผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากหมู่บ้าน ต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต าบลบ้านฝาง และจากผู้ปกครองนอกเขตบริการ  สิ้น
งบประมาณ  ประมาณ  300,000  บาท   

ปี พ.ศ.  2557   โรงเรียนได้รับบริจาคพระประธานปางสมาธิจาก คุณสมบูรณ์  ถิตย์รัศมี และญาติ ๆราคา  130,000 
บาท  และโรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารประดิษฐานหอพระประธานสิ้นเงินประมาณ  200,000  บาท 

ปี พ.ศ. 2560   โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. เป็นอาคารเรียน อาคาร 4 212ล/57-7 งบประมาณ 
17,226,000 

รำงวัลสถำนศึกษำ   
 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1   จากการแข่งขันการประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติค าพ่อสอน

รางวัลถ้วนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จัดโดยโครงการพระดาบส จังหวัดชายแดนภาคใต้  
กระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ  ณ ส่วน
ประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  จังหวัด  สงขลา  (วันที่  16 – 17  สิงหาคม  2556) 

 ได้รับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม (พ.ศ.  2554 – 2558 )  จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)   ระดับปฐมวัย (4  กุมภาพันธ์   2556)ระดับประถมศึกษา 
 (7 พฤษภาคม  2556) 

 ได้รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ( 19  สิงหาคม  2556 )  โดยรับรองคุณภาพตั้งแต่ปีการศึกษา   2556 – 2558 

 ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  และรางวัลดีเด่น ระดับจังหวัด การแข่งขันโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการ
อ่านโครงการ “READ  THAILAND : อ่านเถิดเด็กไทย  อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” 

 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
(29 กรกฎาคม 2563)

 ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่นที่ 11 (6 กันยายน 2563)
 ได้รับรางวัลรางวัลต้นแบบการแสดงและน าเสนอผลงานที่เป็นนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) (28

กันยายน 2563)
 ได้รับรางวัลด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและความเคลื่อนไหวกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ โครงการ

โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) (11 มกราคม 2564)
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 1.2  สถำนที่ตั้งของโรงเรียน 

               โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ตั้งอยู่เลขที่ - หมู่ที่  9  ถนนมะลิวัลย์  ต าบลบ้านฝาง อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ 40270  มีพ้ืนที่ทั้งหมดซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  จ านวน 17 ไร่  3 งาน  30  ตารางวา   พ้ืนที่โรงเรียน
บ้านโคกสีซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ที่  3  ยุบมาเรียนร่วม   
โทรศัพท์  043 -269080  e-mail :chumchon 080@gmail.com    website:http://  cbf.ac.th   
 
2. ข้อมูลด้ำนนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2565 ( วันที่ 10 มิถุนำยน  2565 )  
             จ านวนนักเรียนทั้งหมด   557   คน 

 เพศชาย    จ านวน      297    คน   
 เพศหญิง   จ านวน      280    คน 

จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้น 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1   ( 3 ขวบ) 4 12 16 1 
อนุบาล 2 25 29 54 3 
อนุบาล 3 25 27 52 2 

รวม 54 68 122 5 
ประถมศึกษาปีที่ 1 22 38 60 3 
ประถมศึกษาปีที่ 2 30 12 42 2 
ประถมศึกษาปีที่ 3 39 41 80 3 
ประถมศึกษาปีที่ 4 40 37 77 3 
ประถมศึกษาปีที่ 5 44 43 87 3 
ประถมศึกษาปีที่ 6 46 43 89 3 

รวม 221 214 435 17 
รวมทั้งสิ้น 275 282 557 22 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:080@gmail.com
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3.  ข้อมูลครูและบุคลำกร  ปีกำรศึกษำ  2565  ( วันที่ 10 มิถุนำยน 2565) 
บุคลากรทั้งหมด   31  คน   แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภท 
บุคลำกร 

เพศ วุฒิกำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ในต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำกว่ำ 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่ำ   
ป.ตร ี

น้อยกว่ำ     
30  ป ี

30 –50 
มำกกว่ำ 
50  ป ี

น้อยกว่ำ 
10 ป ี

10 – 
20 

มำกกว่ำ 
20  ป ี

ผู้อ านวยการ   1 - - - 1 - - 1 - - 1 
รองผู้อ านวยการ  1 

 
- - 1 - 1 - 1 - - 

ข้าราชการครู  3 22 - 16 9 5 11 9 10 6 9 
พนักงานราชการ (ครู) 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 
ครูธุรการ   - 1 - 1 - - 1 - - 1 - 
ลูกจ้าง 1 - - 1 - - 1 - 1 - - 
นักการ/ ภารโรง   1 1 2 - - - 2 - 1 1 - 
รวม 7 24 2 19 11 5 17 10 14 8 10 

 
4.   ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่  ปีกำรศึกษำ  2565 
      4.1  อำคำรเรียน   4  หลัง แบ่งเป็น  23   ห้องเรียน  โดยจัดเป็นห้องเรียนระดับปฐมวัย  5 ห้องเรียนระดับประถม
ศึกษา  18  ห้องเรียน     
      4.2 อำคำรประกอบ/จ ำอเนกประสงค์   จ านวน   8   หลัง   ได้แก่ 
                 4.2.1 อาคารเอนกประสงค์   1   หลัง 
                 4.2.2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  84   พรรษา (อาคารโรงหาร  1 หลัง) 
                 4.2.3 อาคารห้องสมุด  1 หลัง 
                 4.2.4 อาคารห้องส้วม  3  หลัง  จ านวน   9   ห้อง 
  5.   ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร   ปีกำรศึกษำ 2565 
           5.1  ทรัพยำกร 
                 1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด.. 58 ...เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน......58.......เครื่อง 
                     ใช้เพื่อการบริหารจัดการ...... 28 ........เครื่อง 
                     ใช้เพื่อการเรียนการสอน........ 30 ........เครื่อง 
                 2)  ห้องสมุด................. 1..........ห้อง 
                      ภาพการใช้งาน.......ด.ี...... 
        3)  ห้องวิทยาศาสตร์ ..........1..........ห้อง 
                     สภาพการใช้งาน.....ดี..... 
                  4) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์...1...ห้อง   
                      สภาพการใช้งาน........  ดี ........ 
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   5.2 ห้องพิเศษอ่ืน  ๆ  จ านวน  5 ห้อง 
                      1. ห้องศูนย์สื่อนวัตกรรมและระบบประกันคุณภาพภายใน และสภานักเรียน    1  ห้อง 
                      2. ห้องอ านวยการและธุรการ                                                           1  ห้อง 
                      3. ห้องประชุม                                                                             1 ห้อง    
 
6.  สภำพปัจจุบัน ปัญหำและควำมต้องกำรของสถำนศึกษำ ปีกำรศึกษำ  2565 
     6.1  ปัจจัยภำยนอก 
             ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง นั้น ปรากฏว่า สภาพแวดล้อมภายนอกมี
อุปสรรคมากกว่าโอกาส   ประชากรส่วนใหญ่ที่ส่งนักเรียนมาเข้าเรียน มีอาชีพรับจ้าง ท าให้มีรายได้ที่ต่ าส่งผลให้ต้องไป
ท างานที่ต่างจังหวัด ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน ทิ้งภาระไว้ให้ปู่ย่าตายาย เลี้ยงดู นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงมีสถานศึกษา
โรงเรียนเอกชนตั้งอยู่ ผู้ปกครองที่มีความพร้อมจึงมักจะส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน ในด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียน (เช่น ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต)  ในชุมชนขาดการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นผลให้นโยบาย/กลยุทธ์เปลี่ยนบ่อยท าให้ท างานไม่ต่อเนื่อง ความล่าช้า
จากการประสานงานของหน่วยงานต้นสังกัด รายได้ของประชากรในพ้ืนที่ค่อนข้างต่ าค่าครองชีพสูง  ส่งผลให้ผู้ปกครอง
ส่งบุตรหลานเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่าย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนในการจัด
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายทางการศึกษาเป็นแรงกระตุ้นให้ครูและบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการปฏิรูปการศึกษานโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯท าให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษา
ทั่วถึงมากข้ึน 
     6.2 ปัจจัยภำยใน 
              ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในปรากฏว่า     ผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง 
และคิดอย่างมีวิจารณญาณ    งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลมีน้อย ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขาด
ประสิทธิภาพ วัสดุอุปกรณ์   ห้องปฏิบัติการมีไม่เพียงพอ และที่มีอยู่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ครูมีทักษะในการท าวิจัย
ในชั้นเรียนน้อย ท าให้การพัฒนาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพลดลง  ครูและบุคลากรมีจ านวนไม่เพียงพอและมีภาระงาน
อ่ืนมาก  ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนขาดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขาดการประเมินผลและสรุป   แต่ในด้านผู้บริหารมี
การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ท าให้ได้รับความเชื่อมั่นจากครูส่งผลให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษามีระบบการวางแผนการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน มีการจัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นปัจจุบัน มีการ
ระดมทุนท าให้มีทรัพยากรการบริหารเพ่ิมขึ้น อาคารสถานที่มีเพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอน  สภาพแวดล้อมภายใน
โรงเรียนร่มรื่นเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้    มีห้องสืบค้นทาง   ICT       และระบบสารสนเทศที่ทันสมัยพร้อมให้บริการแก่นักเรียน
และบุคลากร  โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ โรงเรียนมีหลักสูตร
สถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน – ภายนอกสถานศึกษา 
โรงเรียนมีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์อย่างชัดเจนโครงสร้างระบบบริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา  ครูมีการแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง ส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนในขณะเดียวกันครูทุกคนสอนตรง
ตามวิชาเอก 
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7. นโยบำยกำรทำงกำรศึกษำ
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  ได้บัญญัติถึงสิทธิของบุคคลในการรับการศึกษาไม่น้อย

กว่าสิบสองปี  ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  โดยรวมถึงผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพ  
หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก   ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอ่ืนด้วย 
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

   เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ได้ก าหนดบทบัญญัติไว้ในหมวดต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของความมุ่งหมาย
และหลักการ  สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา  ระบบการศึกษาการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา บทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยทั้งระบบ 
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้รัฐมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน ต่อมา
ได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่
ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 โดยมีวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580ประกอบด้วย ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศใน
ช่วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย  

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4) ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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แผนปฏิบัติรำชกำรระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง เพื่อให้ทุกส่วนราชการใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญ 5 เรื่อง ได้แก่  

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ  
2) การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

          3) การพัฒนาศักยภาพคน ทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
          4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  
          5) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 
 
ค ำแถลงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช เทียนทอง)                                        

หลักกำรท ำงำน นโยบำยหลัก และนโยบำยเร่งด่วน ดังต่อไปนี้ 
1. หลักกำรท ำงำน “สร้างความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ “TRUST” ภายใต้หลักการ ดังนี้ 

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ทั้งในเชิงกระบวนการท างานและกระบวนการ ตรวจสอบ
จากภาคส่วนต่าง ๆ R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด าเนินการ ตาม
ภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ U (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ผู้เรียน และประชาชน S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียน
เป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการท าให้ผู้เรียน มีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ควบคู่ไปกับส านึกและความเข้าใจ ในความเป็นไทย T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิง
โครงสร้าง (Infrastructure) ไดแ้ก่ สิ่งจ าเป็นและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการศึกษา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของโอกาส
ในการศึกษา และในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ ที่ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุก
คน ถึงพร้อมซึ่งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทุกประการ 

2. นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำทั้ง 12 ข้อ ดังนี้ 
1) การปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ให้ทันสมัย และทันการเปลี่ยนแปลง ของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 

โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย  
2) การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีวศึกษาให้มี

สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล เพ่ือให้ครูและอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะ ทั้งด้านการจัดการเรียนรู้ ด้วยภาษา
และดิจิทัล สามารถปรับวิธีการเรียนการสอนและการใช้สื่อทันสมัย และมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ทางการศึกษาท่ีเกิด
กับผู้เรียน  

3) การปฏิรูปการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ (NDLP) และการส่งเสริมการ
ฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้มีหน่วยงานรับผิดชอบพัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้วยดิจิทัลแห่งชาติ ที่
สามารถน าไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางผ่านระบบออนไลน์ 
และการน าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา  

4) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา โดยการส่งเสริมสนับสนุน สถานศึกษาให้มีความ
เป็นอิสระและคล่องตัว การกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน โดยอาศัยอ านาจตาม
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กฎหมายการศึกษาแห่งชาติที่ได้รับการปรับปรุง เพื่อก าหนดให้มีระบบบริหารและการจัดการ รวมถึงการจัดโครงสร้าง
หน่วยงานให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สถานศึกษาให้มีความเป็นอิสระและคล่องตัว การบริหารและ
การจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน มีระบบการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

5) การปรับระบบการประเมินผลการศึกษาและการประกันคุณภาพ พร้อมจัดทดสอบ วัดความรู้ และทักษะที่
จ าเป็นในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาท้ังสายวิชาการและสายวิชาชีพ เพื่อให้ระบบการประเมินผลการศึกษาทุกระดับ
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย ตอบสนองผลลัพธ์ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสม     

6) การจัดสรรและการกระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จากความร่วมมือทุกภาคส่วน เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษามีความเป็นธรรม และสร้างโอกาสให้
กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกลุ่มอ่ืน ๆ กระจายทรัพยากรทั้งบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ และสื่อเทคโนโลยีได้อย่างทั่วถึง  

7) การน ากรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) สู่การปฏิบัติ เป็นการผลิตและ
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือการพัฒนาประเทศโดยใช้กรอบคุณวุฒิแห่งชาติ เชื่อมโยงระบบการศึกษาและการอาชีพ โดยใช้
กลไกการเทียบโอนประสบการณ์ด้วยธนาคารหน่วยกิต และการจัดท ามาตรฐานอาชีพในสาขาที่สามารถอ้างอิงอาเซียน
ได ้ 

8) การพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาเพ่ือพัฒนา ร่างกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ์ สังคม แลสติปัญญาให้สมกับวัย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนบูรณาการการพัฒนา เด็กปฐมวัยตาม
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๒  สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานที่เก่ียวข้องน าไปเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีการติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ  

9) การศึกษาเพ่ืออาชีพและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือให้ผู้จบการศึกษาระดับ
ปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมกับการด ารงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้  

10) การพลิกโฉมระบบการศึกษาไทย ด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้ในการจัดการศึกษา
ทุกระดับการศึกษา เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งน านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาผ่าน
ระบบดิจิทัล  

11) การเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ทางการศึกษา และผู้เรียนที่มี
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  

12) การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยยึดหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและผู้เรียน
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
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3. นโยบำยระยะเร่งด่วน (Quick Win) ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
1) ความปลอดภัยของผู้เรียน โดยจัดให้มีรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้

ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเอง จากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทาง
สังคม  

2) หลักสูตรฐานสมรรถนะ มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยยึดความสามารถของผู้เรียนเป็นหลัก และ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ต้องการ  

3) ฐานข้อมูล Big Data พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้ได้ข้อมูล ภาพรวม
การศึกษาของประเทศท่ีมีความครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง  

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

5) พัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

6) การศึกษาตลอดชีวิต การจัดเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ประชาชนในแต่ละช่วงวัยได้รับการศึกษาตามความต้องการอย่างมีมาตรฐาน เหมาะสม และเต็มตามศักยภาพตั้งแต่วัย
เด็กจนถึงวัยชรา และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย  

7) การจัดการศึกษาส าหรับผู้ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกับผู้อ่ืนใน
สังคม สามารถช่วยเหลือตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 – 2565 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยยึดหลักของ
การพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต และมุ่งสู่Thailand 4.0 ที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 และมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และนโยบาย ดังนี้ 

- วิสัยทัศน์ 
สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืน 
- พันธกิจ 
1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถและมีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 
4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและ

เท่าเทียม 
5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล 
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6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology)  เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 
           - นโยบำย 

1. ดำ้นควำมปลอดภัย 
พัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา

จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีสามารถปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

2. ดำ้นโอกำส 
    2.1 สนับสนุน ให้เด็กปฐมวัยได้เข้าเรียนทุกคน มีพัฒนาการที่ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจวินัย อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา ให้สมกับวัย 
    2.2 ด าเนินการ ให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

วางรากฐานการศึกษาเพ่ืออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพ่ือการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพตรงตามศักยภาพและ
ความถนัดของตนเอง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ 

    2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือป้องกันไม่ให้ออกจากระบบ
การศึกษา รวมทั้งช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้ได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน 

    2.4 ส่งเสริมให้เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมีทักษะในการด าเนินชีวิต 
มีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ พ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้ ำนคุณภำพ 
    3.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นของโลกในศตวรรษท่ี 

21 อย่างครบถ้วน เป็นคนดี มีวินัย มีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

    3.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ การคิดข้ันสูงนวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีดิจิทัล และภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการเลือกศึกษาต่อเพ่ือการมี
งานท า 

    3.3 ปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรฐานสมรรถนะ ที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะหลักท่ีจ าเป็นในแต่ละระดับ จัด
กระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมทั้งส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่สร้างสมดุลทุกด้าน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาพหุปัญญา พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลผู้เรียนทุกระดับ 

    3.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรฐานสมรรถนะ มีทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา
ตนเองทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
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4. ดำ้นประสิทธิภำพ 
    4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน มีนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนบนฐานข้อมูล

สารสนเทศที่ถูกต้อง ทันสมัย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
    4.2 พัฒนาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง โรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนที่สามารถ

ด ารงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (Stand Alone) ให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ 
    4.3 บริหารจัดการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีจ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 น้อยกว่า 

20 คน ให้ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชน 
    4.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ และสถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนที่

ลักษณะพิเศษ 
    4.5 สนับสนุนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้เป็นต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
    4.6 เพ่ิมประสิทธิภาพการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
นโยบำยส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต 1 
 โรงเรียนคุณภำพดำว 5 ดำว 
 1.วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อยกระดับคุณภาพโรงเรียนเทียบเท่าโรงเรียนยอดนิยม และพัฒนาให้โรงเรียนมีคุณภาพทั้งด้าน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษา และนักเรียนให้เป็นผู้น า มีทักษะด้านวิชาการ มีคุณภาพด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะชีวิตที่ดี  และมีทักษะตามศตวรรษท่ี ๒๑ 

2. เพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ให้เยาวชนเติบโต
เป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ 

3. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความพร้อมในทุกด้าน  
4. เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ๕ ดาว ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม มีความ

พร้อมในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านอาชีพ และสุขอนามัย เป็นโรงเรียนศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
5. เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมมุ่งสู่

มาตรฐานสากล 
 2. ตัวบ่งช้ีและตัววัดผลส ำเร็จ โรงเรียนคุณภำพดำว 5 ดำว 
  ดำวดวงที่ 1 ควำมปลอดภัย  
                                    1. อาคารเรียน อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน  
                                    2. ระบบสาธารณูปโภค  
                                    3. สนามเด็กเล่น และสนามกีฬา  
                                    4. ห้องเรียน ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ  
                                    5. ความปลอดภัยต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคระบาด และการละเมิดสิทธิเด็ก   
                                    6. ความปลอดภัยด้านโภชนาการ๗. ความปลอดภัยในการน าเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา และการเข้าค่ายพักแรม 
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ดำวดวงที่ 2  คุณภำพผู้เรียน ตัวบ่งชี้และตัววัดผลส าเร็จ ระดับปฐมวัย  
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญาเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  
2. เด็กมีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง และเคารพสิทธิของผู้อื่น  
3. เด็กมีทักษะการคิดการตัดสินใจ แก้ปัญหาด้วยเหตุผลได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  
4. เด็กมีความพร้อม และทักษะทางภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือการเรียนต่อในระดับชั้น

ที่สูงขึ้น  
5. เด็กมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างง่าย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  
     1. พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.1 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ RT  
     2. พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ป.3 เพ่ือยกระดับผลการทดสอบ NT  
     3. นักเรียนชั้น ป.1-3 อ่านออก เขียนค าพ้ืนฐาน  ลายมือสวย คิดเลขเป็น  
     4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
     5. นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน)   
6. นักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  
     1. นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และการคิดค านวณ ตามระดับชั้น  
     2.นักเรียนชั้น ป.4-6  อ่าน และ เขียนค าพ้ืนฐานภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง และสามารถใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เหมาะสมกับระดับชั้น  
     3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  
     4. นักเรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาษาคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ตาม

ระดับชั้น  
     5. นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล  
     6. นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงนวัตกรรม 

   
ดำวดวงที่ 3  โอกำสทำงกำรศึกษำ ตัวบ่งช้ีและตัววัดผลส ำเร็จ  
1. ประชากรวัยเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาทุกคน และเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี

คุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกัน  
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษสู่ความเป็นเลิศ (ศิลปะ ดนตรี กีฬาและ

วิชาการ)  
3. ส่งเสริมเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
ดำวดวงที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ ตัวบ่งชี้และตัววัดผลส าเร็จ  
1. การบริหารจัดการสถานศึกษา  
2. การประกันคุณภาพภายใน  
3. การนิเทศภายในสถานศึกษา  
4. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม  
5. การบริหารชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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ดำวดวงที่ 5 เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ ตัวบ่งชี้และตัววัดผลส าเร็จ  
1. ก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย บริบทและความต้องการ โดยการ

มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง  
2. มีโครงการ/กิจกรรม และการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษา  
3. มีผลการจัดการศึกษาตามเอกลักษณ์ จุดเน้นของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลต่อนักเรียน

เชิงประจักษ์  
4. เป็นที่ยอมรับ สามารถเป็นแบบอย่าง และแหล่งเรียนรู้ได้ 
 

มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
มำตรฐำนกำรศึกษำ ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2561  มีจ านวน 3 มาตรฐาน  ได้แก่ 
 มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
   1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
   1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ แต่ละมาตรฐานมี                
                              รายละเอียด  ดังนี้ 
มำตรฐำนที่  1  คุณภำพของผู้เรียน 
 1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
  1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
       ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
  3)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  4)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
  6)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
 1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
  1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
  3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มำตรฐำนที่  2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
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 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่  3  กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
 3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
 3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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 เป้ำหมำยขอกำรเรียนรูใ้นศตวรรษที่  21 
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8. ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
            จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  15  โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งชี้ความส าเร็จสอดคล้องและสัมพันธ์
กับมาตรฐานการศึกษา 

ชื่อโครงกำร 
 

ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ กิจกรรม สนอง 
มำตรฐำน 

1. โครงกำรส่งเสริมสุข
ภำวะร่ำงกำยและ
ลักษณะจิตสังคม 

1. ร้อยละนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
2 .ร้อยละนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
3.ร้อยละนักเรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก
สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4.ร้อยละนักเรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
5. ร้อยละนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และให้เกียรติผู้อ่ืน 
6 .ร้อยละนักเรียนที่สร้างผลงานจากการ
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตาม
จินตนาการ 
  

1. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยระดับชั้นป.1-6 
2. กิจกรรมส่งเสริมสุนทรีด้าน
ดนตรี 
3. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
4.กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ 
5. กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการ
ตามหลักสุขอนามัย 
6. กิจกรรมกิจกรรมกีฬาคณะ
สีภายใน 
7.กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศด้านกีฬา 
8.กิจกรรมส่งเสริมป้องกันการ
แพร่ระบาดโรคไวรัส COVID 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.1 
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2. โครงกำรพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม  
จริยธรรม 
และค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ร้อยละนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 
2.ร้อยละนักเรียนที่เอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
3.ร้อยละนักเรียนที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง 
4.ร้อยละนักเรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า  
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง   
2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
3. กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย – สภานักเรียน   
4. กิจจกรรม 5 ส. 
5. กิจกรรมวันส าคัญ 
6. กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
7. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มฐ.1 

3.   โครงกำรพัฒนำ
ทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง 

1.ร้อยละนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว   
2.ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง 
ดู พูด เขียน  และตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม    
3.รอ้ยละนักเรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้
ระหว่างกัน 
4 .ร้อยละนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 

1. กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
อ่าน การเขียน 
2. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
    

     มฐ.1 

4.  โครงกำรส่งเสริม
ทักษะกำรคิด 

1.ร้อยละนักเรียนที่สรุปความคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูด
หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
2.ร้อยละนักเรียนที่น าเสนอวิธีคิด วิธี
แก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
3.ร้อยละนักเรียนที่ก าหนดเป้าหมาย 
คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผล
ประกอบ 
4.ร้อยละนักเรียนที่มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 
 
 

1. กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
โครงวานเป็นฐาน 
2. กิจกรรมจัดบอร์ดแสดงผล
งานนักเรียน 
 
 
 

มฐ.1 
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5.  โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน 

1.ร้อยละนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ร้อยละนักเรียนมีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
3.ร้อยละนักเรียนมีผลการประเมินการ
อ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ 
4.ร้อยละนักเรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
 

1. กิจกรรมเตรียมพร้อมสอบ 
NT,สอนเสริมแบบเข้ม(O-
NET) ,เตรียมคสามพร้อมสอบ
ข้อสอบมาตรฐานกลาง 
2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระ
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มฐ.1 

6.  โครงกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิต 

1.ร้อยละนักเรียนที่วางแผนการท างาน
และด าเนินการจนส าเร็จ 
2.ร้อยละนักเรียนที่ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 
3.ร้อยละนักเรียนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4.ร้อยละนักเรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อ
อาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ 

1. กิจกรรมแนะแนว 
2. กิจกรรมจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานทางวิชาการ 
3. กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด  
4. กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
5. กิจกรรมสัปดาห์วัน
ภาษาไทย 
 

มฐ.3 
 

7.  โครงกำรพัฒนำครู
และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ 

1.ร้อยละครูมีการก าหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 
2.ร้อยละครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
3.ร้อยละครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 
4.ร้อยละครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
5.ร้อยละครูมีการวัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

1. กิจกรรมวัดและประเมินผล 
2. กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยใน
ชั้นเรียน 
3. กิจกรรมนิเทศและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. กิจกรรมส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 
 

มฐ.3 
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6.ร้อยละครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
7.ร้อยละครูมีการศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
8.ร้อยละครูประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 
9.ร้อยละครูจัดการเรียนการสอนตามวิชา
ที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 

8. โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ 

1.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
2.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและ
การจัดการ 
3.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
4.ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
5.นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจ
ผลการบริหารการจัดการศึกษา 
6.ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทาง
วิชากาและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

1. การพัฒนาครูและ
บุคคลากร 
2. กิจกรรมการศึกษาดูงานครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

มฐ.3 

9. โครงกำรส่งเสริม
บทบำทสถำนศึกษำ 

1.คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
2.คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม
ดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 
3.ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษา 

1. กิจกรรมส่งเสริมบทบาท
คณะกรรมการสถานศึกษา 

มฐ.2 
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10. โครงกำรพัฒนำ
หลักสูตรกระบวนกำร
เรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
 

1.หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น 
2.จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้
ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 
3.จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 
4.สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้
ได้ด้วยตนเอง 
5.นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม่ าเสมอ 
6.จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

1. กิจกรรมพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษา 
2. กิจกรรมชุมนุม 
3. กิจกรรมค่ายวิชาการ 
4. กิจกรรมส่งเสริมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
5. กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
โครงการคุณธรรม   
 

มฐ.3 

11.โครงกำรปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 

1. ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน
มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวย
ความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
2. จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
3. จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและ
เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

1. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ มฐ.2 
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12.โครงกำรพัฒนำ
ระบบประกันคุณภำพ
ภำยใน 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
2. จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
4. ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
6. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 

1. การพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
2. กิจกรรมประกันคุณภาพ
ภายใน 
3. กิจกรรมพัฒนาเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
4. กิจกรรมการจัดท า
แผนปฏิบัติการและรายงาน 
5.  กิจกรรมพัฒนาระบบ
บริหารการเงินการบัญชีและ
พัสดุ 
 

มฐ.2,3 

13.โครงการพฒันา
แหล่งเรียนรู้   
 

1. การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง     
 2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง    
 
 
 

1. กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. กิจกรมพัฒนาศูนย์  ICT  
4. กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
5. กิจกรรมพัฒนาห้อง
วิทยาศาสตร์ 
6. กิจกรรมพัฒนาสางเสริม
การเรียนรู้สู่วิถีพุทธ   

มฐ.2,3 
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14.โครงกำรส่งเสริม 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
 

1.จัดโครงการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาอัตลักษณ์  (วิถีพอเพียง) 
2.ผลการด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์    
(วิถีพอเพียง) 
3.จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษา(โรงเรียนรักการ
ออม) 
4.ผลการด าเนินงานตามโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์
สถานศึกษา(โรงเรียนรักการออม) 
   กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและออมทรัพย์
นักเรียน 
   กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
   กิจกรรมการเรียนรู้กับครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ 
และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 
2. กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
และออมทรัพย์นักเรียน 
 
 
 
 

มฐ.2 

15.  โครงการพฒันา
คุณภาพการศึกษาและ
นโยบายภาครัฐ 

1. จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษ ด้าน
ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ 
2. ผลการด าเนินงานพิเศษ  ด้านส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีความสามารถในการสื่อสาร 
3. จัดโครงการ กิจกรรมบริการชุมชนและ
สังคม 
4. ผลการด าเนินงาน กิจกรรมบริการ
ชุมชนและสังคม 

1. กิจกรรมพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. กิจกรรมการเรียนรู้กับครู
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

มฐ.3 
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ส่วนที่  2 
กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
                      จากข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมิน 
คุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรอง
และประเมินมาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่น ๆ ประกอบ จงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา  
2565  ดังนี้ 
1. กำรวิเครำะห์ศักยภำพสถำนศึกษำ 
    1.1  จุดแข็ง 
       1. ครูและบุคลาการมีความรู้ความสามารถ 
       2. ผู้ปกครองชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียน 
 
   1.2 จุดอ่อน 
      1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (คะแนน O-NET,NT) ยังต่ าต้องได้รับการพัฒนา 
 
   1.3 โอกำส 
       1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมและพัฒนาอยู่เสมอ 
       2. การน าเทคโนโลยี ICT มาใช้ในการเรียนการสอน 
 
   1.4  อุปสรรค์ 
       1. ภาระงานของโรงเรียน /ครูมีมาก 
       2. การสอนไม่ตรงตามวิชาเอก 
       3. ตัวนักเรียน ครอบครัวสภาพแวดล้อม  

2. วิสัยทัศน์   (VISION) 
 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  จดัการศกึษาใหผู้เ้รยีนมคีุณภาพตามมาตรฐาน บนพืน้ฐาน คุณธรรม น าความรู ้สู่วถิี
พอเพยีง 

 

3. พันธกิจ    (MISSION) 
1. จัดบริการทางการศึกษาให้กับชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนทุกคน 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยใช้เทคโนโลยี  นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย 
3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความสุขในการด ารงชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริม  ให้ผู้เรียนมีสุขภาพ แข็งแรง 
5. ส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วม และรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
6. จัดสาระการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนเพื่อสร้างความตระหนักในความส าคัญของ 
ความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคอาเซียนในทุก ๆ ด้าน 
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4.  เป้ำหมำย   (GOAL) 
1. นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
2. นักเรียนสามารถน าความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้นได้ 
3. นักเรียนรู้เท่าทัน และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนมีความภูมิใจและปฏิบัติตนในความเป็นไทย และน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ 

ด ารงชีวิตได้ 
5. ครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน 
6. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
7. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนและเห็นความส าคัญในการรวมกลุ่มเพ่ือการพัฒนา 

ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองร่วมกัน 

5. กลยุทธ์    (STRATITIC) 
เพ่ือให้การบริหารมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และค่าเป้าหมายและ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ โรงเรียนชมุชนบ้านฝางได้ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนสู่คุณภาพ  ดังนี้ 
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มและประเภท 
2.การปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูสู่ครูมืออาชีพ 
3.เสริมสร้างคุณธรรม ปลูกจิตส านึก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ยกระดับมาตรฐานผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  สู่การพัฒนาผู้เรียน ชุมชน และประเทศชาติ 
6.ส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครอง ชุมชน องค์การ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อการสนับสนุน ส่งเสริม  

และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 

                   ยุทธศำสตร์ข้อที่  1  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรอย่ำงทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียน 
ทุกกลุ่มและประเภท  
 
                      1.  พัฒนาการส ารวจส ามโนประชากรในวัยเรียนในเขตบริการให้ครอบคลุม  ทั่วถึงรวดเร็วเป็นปัจจุบัน         
                      2. ประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรในเขตบริการได้ทราบอย่าง
ทั่วถึงตามก าหนดเวลา             
                      3.  เพ่ิมโอกาสและสร้างความเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้เรียนในเขตบริการ 
                      4.  เร่งปฏริูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและความรู้เกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนในหน่วยการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                 
                       5. เสริมสร้างสภาพแวดล้อม  อาคารสถานที่  ให้เอ้ือต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้  และพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน    
                       6. พัฒนานวัตกรรมและน าหลักการวิจัยสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน  องค์กร  หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษา  
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
                   1.จ านวนประชากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร  การประชาสัมพันธ์การส่งเด็กเข้าเรียนและอ่ืน ๆ 
                   2. จ านวนนักเรียนระดับปฐมวัย 
                   3. จ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา 
                   4. ร้อยละของผู้เรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจบการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา  และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับสูงขึ้นไป 
 
ยุทธศำสตร์ข้อที่  2  กำรปฏิรูปกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ของครูสู่ครูมืออำชีพ 
                  1. เร่งปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาของรัฐ 
                   2. พัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตราแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
เน้นความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                  3. สร้างนวัตกรรมที่ทันต่อการเปลี่ยนแลงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
                  4. ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จของผลสัมฤทธิ์ มาตรฐาน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  คุณภาพการจัด
การศึกษาของผู้เรียน  ผู้บริหาร  ครู และบุคลกรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
                  1. จ านวนครูที่ได้รับในการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา (ประชุม 
สัมมนา อบรม  ศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติม และศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไป) 
                  2. ผลงานการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาและเอกสารประกอบหลักสูตรต่าง ๆ  
                  3. ผลงานการจัดสื่อ  นวัตกรรม  เครื่องมือวัดผล  ประเมินผล 
                  4. ผลงานการจัดท าเอกสาร   ผลงานทางวิชาการและการวิจัยในชั้นเรียน 
                    5. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและผ่านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสถานศึกษา
ก าหนด 
                 6. จ านวนผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการของนักเรียนประจ าปีการศึกษา 
                 7. จ านวนผลงานการประกวดบุคลากรดีเด่นของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี 
                 8. ผลการประกวดหน่วยงานที่เด่นและการประเมินการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด องค์การภายนอก
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ประจ าปีการศึกษา      
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ยุทธศำสตร์ที่ 3   เสริมสร้ำงคุณธรรม ปลูกจิตส ำนึกใน  แนวคิดตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
                1.สร้างความตระหนักถึงความส าคัญของการแสวงหาความรู้และการน าแนวความคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
                 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา พัฒนาหน่วยการเรียนรู้ตามหลักแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
บูรณาการหน่วยการเรียนรู้น าสู่การปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
                 3. เสริมสร้างบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร ครู  บุคลากร และนักเรียนตามหลักแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
                 4. ขับเคลื่อนแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ผู้ปกครองและชุมชน 

ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
                 1. จ านวนผู้บรหิาร ครู บุคลากรและนักเรียนที่เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                 2. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาโดยน าแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในสาระของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ตลอดถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
                3. ครูผู้สอนประจ ากลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกคนจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน าสู่การจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
                4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคนมีการปฏิบัติตนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวิต            

ยุทธศำสตร์ที่  4    ยกระดับมำตรฐำนผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 
                  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามกระแสโลกาภิวัตน์ บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 
                  2. เพ่ือประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์การสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
                  3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และฝึกทักษะ
กระบวนการคิด  มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ 
                  4. เพ่ิมประสิทธิภาพทักษะทางการเรียนรู้สู่การแข่งขัน 
                  5. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความรู้  ความสนใจ และความถนัดเพ่ือความเป็นเลิศ  

    ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
                 1. จ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับตามเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา   
                 2. จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานค้านผู้เรียนตามเกณฑ์การประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
                 3. จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินทางการเรียนรู้สูงขึ้นเม่ือเปรียบเทียบระหว่างภาคหรือระหว่างปีการศึกษา 
                 4. จ านวนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่โรงเรียนส่งเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการตลอดถึงรายการของหน่วยงานอื่น ๆ 
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

  

ยุทธศำสตร์ที่  5   กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ  สู่กำรพัฒนำผู้เรียน ชุมชน และประเทศชำติ 
                 1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตารมแนวนโยบายแห่งรัฐและหลักสูตรแกนกลางบนพื้นฐานบริบท ความ
ต้องการ การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
                 2.  สร้างความตระหนักในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                 3.  ปฏิรูปกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะกระบวนการบูรณาการสาระการเรียนรู้และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
                 4. เสริมสร้างนวัตกรรมและเครื่องมือวัดผลประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระและกิจกรรมเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

 ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
                 1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา  เอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 
                 2. จ านวนครูและบุคลากรที่ได้รับการอบรม สัมมนาศึกษาดูงานเกี่ยวกับหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
                 3.  แผนการจัดการเรียนรู้ 
                 4.  เอกสารประเมินผลการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ยุทธศำสตร์ที่  6 ส่งเสริมบทบำทของผู้ปกครอง ชุมชน องค์กำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อกำรสนับสนุนส่งเสริม และ
มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

                  1.  ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน 
                  2.  เสริมสร้างความตระหนักในบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน องค์การและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การจัดการศึกษา 
                  3. แสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการบริหารจัดการศึกษาจากผู้ปกครอง  ชุมชน 
องค์การและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง      
 
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จ 
                  1. จ านวน / ประเภทผู้เข้าร่วมในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ในแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และหลักสูตรสถานศึกษา                       
                  2. จ านวน / ประเภท ผู้เข้าร่วมจัดท าเอกสารแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการประจ าปี หลักสูตร
สถานศึกษา และอ่ืน ๆ                      
                  3. จ านวนเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนสู่ชุมชน                       
                  4. จ านวนผู้เขา้ร่วมประชุมในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน / การประชุมผู้ปกครอง 
                  5. จ านวนผู้เขา้ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน (ผู้ปกครอง   ชุมชน) 
 
 6.           อัตลักษณ์โรงเรียน                                    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

                  วิถีพอเพียง                                                จิตอำสำ 
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7. เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพปีกำรศึกษำ 2565 

    7.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย      
มำตรฐำน/ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

เกณฑ์ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย   

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก ดีเลิศ 
   1.1 เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านร่างกาย แข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดี  
 

1) เด็กมีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยและมีสุขนิสัยที่ดี ร้อยละ 80 

2) เด็กมีพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง 
ใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กัน 

ร้อยละ 80 

   1.2 เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม  
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

1) เด็กมีสุขภาพจิตดีและมีความสุข ร้อยละ 80 
2) เด็กมีความชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี และการ
เคลื่อนไหว 

ร้อยละ 80 

3) มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม ร้อยละ 80 

   1.3 เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง  
และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

1) เด็กมีทักษะชีวิตและปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ร้อยละ 80 

2) เด็กมีความรักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความ
เป็นไทย 

ร้อยละ 80 

3) 4) เด็กสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ 80 

   1.4 เด็กมีพัฒนาการ 
ด้านสติปัญญา สื่อสารได้  
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
และแสวงหาความรู้ได้ 

1) เด็กสามารถใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 80 
2) เด็กมีความสามารถในการคิดท่ีเป็นพ้ืนฐานในการเรียนรู้ ร้อยละ 80 
3) เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ร้อยละ 80 
4) เด็กมีมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการ
แสวงหาความรู้ได้เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 80 
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

มำตรฐำน/ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

เกณฑ์ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย   

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร   ดีเลิศ 
   2.1 โรงเรียนมีหลักสูตร
ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

1) โรงเรียนการประเมินและพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น 
 
2) โรงเรียนออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ 
ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน
และท้องถิ่น 
 

   2.2 โรงเรียนจัดครูให้
เพียงพอกับชั้นเรียน 

1) โรงเรียนจัดครูที่จบการศึกษาปฐมวัยหรือผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
ได้ครบทุกชั้นเรียน 
 

   2.3 โรงเรียนส่งเสริมให้ครู 
มีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์    

1) โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ 
และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา  มีทักษะในการจัดประสบการณ์ 
และการประเมินพัฒนาการเด็กตรงความต้องการของครูและโรงเรียน 
2) โรงเรียนจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

   2.4 โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการ
เรียนรู้ อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

1) โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึง 
ความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบ
ร่วมมือร่วมใจ  มีมุมประสบการณ์ มีสื่อการเรียนรู้หลากหลาย 

   2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อ 
การเรียนรู้ เพื่อสนับสนุน 
การจัดประสบการณ์ 

1) โรงเรียนอ านวยความสะดวก ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ เหมาะสมกับบริบท 
ของโรงเรียน 

   2.6 โรงเรียนมีระบบบริหาร
คุณภาพ ที่เปิดโอกาสให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

1) โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพที่เหมาะสมและต่อเนื่อง มีการชี้แนะ
ระหว่างการปฏิบัติงานบูรณาการการปฏิบัติงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมจนเป็นแบบอย่างที่ดี  และได้รับการยอมรับจากชุมชน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

มำตรฐำน/ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

เกณฑ์ควำมส ำเร็จ เป้ำหมำย   

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ ดีเลิศ 
3.1 ครูจัดประสบการณ์ 
ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการ 
ทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

1) ครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล  
จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีขึ้นไป 
 

ครูทุกคน 

2) ครูจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน  
ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ  ด้านสังคม และ 
ด้านสติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่ 
และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
 

ครทูุกคน 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

1) ครูจัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม  
ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความสนใจ 
ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระท า  
เรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข 
 

ครทูุกคน 

 3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ ใช้สื่อและ
เทคโนโลยี 
ที่เหมาะสมกับวัย 

1) ครูจัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย  
จัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ส าหรับมุมประสบการณ์  
เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
 

ครทูุกคน 

2) ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ํเหมาะสมกับช่วงอายุ  
ระยะความสนใจของเด็ก  
 

ครทูุกคน 

 3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง และน าผลการ 
ประเมินพัฒนาการเด็ก 
ไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์ 
และพัฒนาเด็ก   

1) ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย   
โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการประเมินที่
ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ครทูุกคน 

 

 

 



8 
 

 

               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

7.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
 

มำตรฐำน / ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 

ค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ / ระดับคุณภำพ 

2565 
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของผู้เรียน ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดค านวณ ตามเกณฑ์ของแต่

ละดับชั้น 
77.00 

2) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก้ปัญหา 

80.00 

3) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80.00 
4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80.00 
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 75.00 
6) มีความรู้ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 80.00 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 90.00 
2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90.00 
3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 95.00 
4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 95.00 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 90.00 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80.00 

   2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80.00 

    2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 80.00 
    2.5 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  80.00 
    2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 80.00 
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส ำคัญ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

92.00 

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 92.00 
    3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 100.00 
   3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 100.00 
   3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

100.00 
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7.3 เป้ำหมำยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2565 
 
 
ที ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา  2565 ปีการศึกษา  ...... หมายเหตุ 

ร้อยละ (%) ร้อยละ (%) 
1 ภาษาไทย 75.00   
2 คณิตศาสตร์ 70.00   
3 วิทยาศาสตร์ 70.00   
4 สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 75.00   
5 ประวัติศาสตร์ 75.00   
6 หน้าที่พลเมือง 75.00   
7 สุขศึกษาพละศึกษา 80.00   
8 ศิลปะ 80.00   
9 การงานและเทคโนโลยี 80.00   
10 ภาษาต่างประเทศ  (อังกฤษ) 70.00   
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ส่วนที่  3 
แผนงำน /โครงกำรและงบประมำณ 

1. แหล่งงบประมำณ 
                แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2565 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565   จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  557  คน 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว   
 - ระดับก่อนประถมศึกษา                        ( 1,700  x   122  คน ) 207,400.-  
 -ระดับประถมศึกษา                              ( 1,900  x  435  คน ) 826,500.-  
2 เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยจัดกำรศึกษำ      (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
 -ระดับก่อนประถมศึกษา                        ( 430   x  122 คน ) 52,460.-  

 -ระดับประถมศึกษา                             ( 480   x  435 คน ) 208,800.-  
รวมงบประมำณ 1,295,160.-  

              กำรจัดสรรงบประมำณ 
 
 

1. จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำประจ ำก่อน คือ    
1.1 ค่าสาธารณูปโภค  (จากปฐมวัย  46,604  บาท   ประถมศึกษา  179,220 บาท) 225,824.-  
1.2 ค่าวัสดุ / ครุภัณฑ์   

          - วัสดุสิ้นเปลือง   (ปฐมวัย  13,566 บาท  ประถมศึกษา   51,330 บาท )    64,896.- 
 

         - เครื่องตัดหญ้า ,น้ ามันเชื้อเพลิง                                          7,000.-  
          -ชื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  (ปฐมวัย  9,688 บาท  ประถมศึกษา   36,975 บาท )                                                                     46,663.-  

1.3 ค่าซ่อมแซม / ปรับปรุง    
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์                                                                       10,000.-  
- วัสดุ/อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ                          30,000.-  
1.4 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายภาครัฐ  ภารกิจจากหน่วยงานต้นสังกัด และ

หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง(ปฐมวัย  9,700 บาท  ประถมศึกษา   92,220 บาท )                                                                     
101,920.- 

 
 รวมค่ำใช้จ่ำยประจ ำ 486,303.-  
  2. ส่วนที่เหลือน ำมำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. /

สพป.สมศ. / ควำมต้องกำรของโรงเรียน 
 ** แยกเป็นระดับปฐมวัย และ ประถมศึกษำ 

 
808,857.- 

 
 รวมทั้งสิ้น 1,321,840.-  
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

สรุปงบประมำณที่ได้รับจัดสรรงบประมำณ 
 

 เงินอุดหนุน
ค่ำใช้จ่ำยรำยหัว 

เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยจัด
กำรศึกษำ 
(กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 

รวมงบประมำณ 
ที่จัดสรร 

ระดับก่อนประถมศึกษำ 207,400.- 52,460.- 259,860.- 
ประดับประถมศึกษำ 826,500.- 208,8000.- 1,035,300.- 
                        รวม 1,055,200.- 266,640.- 1,295,160.- 

1.1 งบประมำณ (ระดับปฐมวัย) 
แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2565 

ที ่ งบประมาณงบประมาณ  (รายรับ) จ านวน 
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 

-  ระดับก่อนประถมศึกษา  (1,700 X 122)  (จ านวน นร.) 

 
207,400  

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

 
 

52,460  

3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามี) - 
รวมงบประมาณ  (รายรับ) 259,860  

                                                 การจัดสรรงบประมาณ : รายจ่าย 

1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ า   
          -  ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน  า/ไฟ/โทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เน็ต) 
          -  ค่าวัสดุครุภัณฑโ์รงเรียน 
          -  ค่าวัสดุสิ นเปลือง 
          -  เพ่ือสนองนโยบายภาครัฐ 

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

 

รวมงบประมาณ : รายจ่าย 79,558  
2.  ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์  
      สพฐ. สพป. /สมศ. /ความต้องการของโรงเรียน 
 

 
180,302  

 

รวมทั้งสิ้น 
 

 

259,860  
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

1.2  แผนงำน/โครงกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 

     1.2.1  สรุปหน้ำงบโครงกำรระดับกำรศึกษำปฐมวัยจ ำนวน  3  มำตรฐำน 3 โครงกำร 
 

ชื่อโครงกำร 
 งบประมำณ  

เงินอุดหนุน 
รำยหัว 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

รวม 

1.  โครงกำรพัฒนำคุณภำพเด็ก 
 

กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนำกำร ด้ำนร่ำงกำยของ เด็กปฐมวัย   

1.1 กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพดี   11,500  - 11,500 
1.2 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน  5,000 4,000 9,000 
กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมพัฒนำกำร ด้ำนอำรมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวัย 
2.1 กิจกรรมหนูน้อยเก่ง ดีมีสุข 
(กิจกรรมศิลปศึกษาดนตรี และการเคลื่อนไหว) 

2,000  
  

- 
  

2,000 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสังคมของเด็กปฐมวัย      

3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญในโรงเรียน และชุมชน  - 2,000 2,000 
3.2 กิจกรรมค่ายดรุณธรรม  - 5,000  5,000 
3.3 กิจกรรมมัคนายกน้อย 500 - 500 

กิจกรรมที ่4 ส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำของเด็กปฐมวัย  
4.1 กิจกรรมค่ายวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย -   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
ทางภาษาและจ านวน 

12,000 - 12,000 

4.7 กิจกรรมส่งเสริมทักษะเด็กปฐมวัย 7,442 - 7,442 

รวมงบประมำณโครงกำรที่ 1  44,982 50,460  95,442 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         95,442     บำท  
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ชื่อโครงกำร 
 งบประมำณ  

เงินอุดหนุน 
รำยหัว 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

รวม 

2. โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 
 

กิจกรรมที ่ 1 กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำปฐมวัยสอดคล้องไปกับท้องถิ่นและอำเซียน 

1.1 กิจกรรมปรับปรุงและพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 1,000 - 1,000 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีครู 
2.1 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  - - - 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมพัฒนำและส่งเสริมครูให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์ 
3.1 พัฒนาครูและบุคลากรระดับปฐมวัยให้มีความเชี่ยวชาญ 
     ด้านการจัดประสบการณ์ 

- อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 

10,000  - 10,000 

3.2 กิจกรรม PLC และวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  - - - 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมกำรจัดสภำพแวดล้อมและสื่อเพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงปลอดภัยและเพียงพอ 
4.1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอนและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
     ภายในและภายนอกห้องเรียน 

3,000 - 3,000 

4.2 จัดท าสารนิทัศน์เด็กปฐมวัย 2,000 - 2,000 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนำสื่อเทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกำรจัดประสบกำรณ์ 
ส ำหรับครู 
5.1 กิจกรรมจัดซื้อไมโครโฟนเล็กติดตัวและอุปกรณ์การสอน 
ออนไลน์ 

5,000 - 5,000 

5.2 พัฒนางานธุรการห้องเรียนซ่อมแซมสื่อเทคโนโลยี/เครื่องปริ๊น
เตอร์ 

10,000 - 10,000 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีคุณภำพให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วม 
6.1 กิจกรรมพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 3,800 - 3,800 
6.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน - - - 
6.3 กิจกรรมสานสัมพันธ์สายใยรัก 5,157 - 5,157 

รวมงบประมำณโครงกำรที่ 2  39,957  - 39,957 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        39,957        บำท 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ชื่อโครงกำร 
 งบประมำณ 

เงินอุดหนุน 
รำยหัว 

เงินพัฒนำ
ผู้เรียน 

รวม 

โครงกำรที่  3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมกำรจัดประสบกำรณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนำกำรทุกด้ำนอย่ำงสมดุลเต็มศักยภำพ 

1.1 กิจกรรมวิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล - - - 

1.2 กิจกรรมหนูน้อยพอเพียง มารยาทงาม เสริมค่านิยม 
     ความเป็นไทย 

 - - - 

กิจกรรมที ่2  กิจกรรมสร้ำงโอกำสให้เด็กได้รับประสบกำรณ์ตรง ได้เล่นและปฏิบัติอย่ำงมีควำมสุข 

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  
กิจกรรมหลัก 

7,550 - 7,550 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมกำรจัดบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมำะสมกับวัย 
3.1กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนาห้องเรียนอาคารเรียน/แหล่งเรียนรู้ให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3,000 - 3,000 

กิจกรรมที ่ 4 กิจกรรมกำรประเมินพัฒนำกำรเด็กตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินพัฒนำกำรเด็ก 
ไปปรับปรุงกำรจัดประสบกำรณ์และพัฒนำเด็ก 
4.1กิจกรรมจัดซื้อเครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กตาม
สภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  

 5,059 - 5,059 

รวมงบประมำณโครงกำรที่  3 44,903 - 44,903 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   44,903    บำท 

รวม  129,842 50,460 

รวมงบประมำณ    180,302       บำท 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

1.2.2  สรุปงบประมำณตำมกลยุทธ์  กลุ่มงำน /โครงกำร/กิจกรรม  

กลุ่มงำน 

บริหำร 
งำน 
วิชำกำร 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม เงินรำยหัว 
เงินพัฒนำ

ผู้เรียน 
รวม 

รวมยอด
งบประมำณ 

ทั้งสิ้น 

ร้อยละ 
% 

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 6,540 37,460 44,000 

2 โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

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

3 โครงการการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

36,844 - 36,844 

แผนและ
งบ 

ประมำณ 

2 โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

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

บริหำร
บุคคล 

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 19,442 - 19,442 

46,501 

25 % 
2 โครงการพัฒนากระบวนการ

บริหารและการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

22,000 - 22,000 

3 โครงการการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

5,059 - 5,059 

บริหำร
ทั่วไป 

1 โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 19,000 13,000 32,000 

35,000 23 % 3 โครงการการจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

3,000 - 3,000 

รวม 129,842 50,460 180,302 180,302 100 
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

     1.2.3 สรุปงบประมำณตำมโครงกำร 15 ปี  เรียนฟรี เรียนดีอย่ำงมีคุณภำพ (งบพัฒนำผู้เรียน) 
จ ำแนกตำมรำยกิจกรรม    9    ดังนี้ 
ที ่ กิจกรรมตำมโครงกำร 15 ปี 

 
 โครงกำร งบประมำณ 

 
1 กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 4,000 

2 กิจกรรมหนูน้อยเก่งดีมีสุข โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก - 

3 กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 2,000 
4 กิจกรรมค่ายดรุณธรรม โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 5,000 
5 กิจกรรมค่ายวิชาการส าหรับเด็กปฐมวัย โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 6,500 
6 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 20,000 
7 กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 2,000 
8 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่ ICT โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 7,500 
9 กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ประจ าปี 2565 
โครงการการพัฒนาคุณภาพเด็ก 3,460 

 รวมงบประมาณ 50,460 
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1.2  งบประมำณ  (ระดับประถมศึกษำ) 

       แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  2565 
ที่มาของงบประมาณ :ค านวณจากข้อมูลนักเรียน  ณ  10  มิถุนายน  2565   จ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  557  คน 

ที ่ รำยกำร จ ำนวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว 

-ระดับประถมศึกษา    ( 1,900   x   435  คน )    826,500.- 

2 เงินสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยจัดกำรศึกษำ      (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 
-ระดับประถมศึกษา   ( 480   x   435  คน ) * 208,800.-

รวมงบประมำณ  1,035,300.- 

กำรจัดสรรงบประมำณ 
1. จัดสรรเป็นค่ำใช้จ่ำประจ ำก่อน คือ

1.1 ค่าสาธารณูปโภค  ( ประถมศึกษา  179,220.- บาท) 179,220.- 

1.2 ค่าวัสดุ / ครุภัณฑ์ 

 - วัสดุสิ้นเปลือง       (  ประถมศึกษา   51,330.- บาท )   51,330.- 

 - เครื่องตัดหญ้า ,น้ ามันเชื้อเพลิง 7,000.- 

- ชื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  ( ประถมศึกษา   36,975.- บาท ) 36,975.- 
1.3 ค่าซ่อมแซม / ปรับปรุง 
 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์     10,000.- 

 - วัสดุ/อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  30,000.- 
1.4 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานเพ่ือสนองนโยบายภาครัฐภารกิจจากหน่วยงานต้น 

สังกัด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
92,220.- 

รวมค่ำใช้จ่ำยประจ ำ 406,745.- 
2. ส่วนที่เหลือน ำมำใช้จ่ำยในโครงกำรพัฒนำฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. /
สพป.สมศ. / ควำมต้องกำรของโรงเรียน 

* 628,555.-

รวมทั้งสิ้น 1,035,300.- 
* 628,555 - *208,800  = 419,755 +10,000 (ปฐมวัย)  =  429,755 .- (จัดสรรตามกิจกรรม/โครงการของโรงเรียน)

งบประมำณในกำรด ำเดินงำนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2565 
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(เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว)  หลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยประจ ำแล้ว   จัดสรรให้   4  กลุ่มงำนดังนี้ 
งบประมำณหลังหัก   (419,755.-) 

กลุ่มงำน ยอดจัดสรร คิดเป็นร้อยละ(%) รับจำกปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 
1. บริหารวิชาการ            230,865.- 55  230,865.- 

2. บริหารบุคคล               62,963.- 15 10,000.- 72,963.- 

3. บริหารทั่วไป               113,334.- 27  113,334.- 

4. แผนงานและบริหารงบประมาณ 12,593.- 3  12,593.- 

รวม 419,755.- 100 10,000.- 429,755.- 

 
 
 
 

งบประมำณในกำรด ำเดินงำนพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ  ปีกำรศึกษำ  2565 
(เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 208,800.- จัดสรรให้   4  กลุ่มงำนดังนี้ 

กลุ่มงำน ยอดจัดสรร 
เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1.   งานบริหารวิชาการ 129,456.- 62 
2.   งานบริหารบุคคล -  
3.   งานบริหารทั่วไป 79,344.- 38 
4.   งานแผนงานและบริหารงบประมาณ -  

รวมทั้งสิ้น 208,800.- 100 
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งบประมำณ กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร 
ปีงบประมำณ    2565 

งบประมำณจัดสรรจำกเงินรำยหัว  230,865.-  คิดเป็น   55  % 
งบประมำณจัดสรรจำกเงินกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน  =  129,456.-  คิดเป็น  62  % 

ที ่ รำยกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณที่จัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ เงินรำยหัว เงินกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 
3 โครงกำรพัฒนำทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วย

ตนเอง 
3.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านการเขียน 
3.2 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
   3.2.1  การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ของชั้น ป.1-3 
   3.2.2  กิจกรรมพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 

6,000.- 

- 
4,000.- 

88,200.- 

นางเทวีรัตน์ 
น.ส. นันท์ชนก 
นางโสภา 
นายสมศักดิ์  
นายเอกพันธ์ 
นางกิตติยา 
น.ส. มุจรินทร์ 
นายชัยชนะ 

รวม 10,000.- 88,200.- 
4 โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรคิด 

4.1  กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project Based Learning)การประกวดโครงงาน 
4.2  กิจกรรมจัดบอร์ดแสดงผลงานนักเรียน 

พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 

1,000.- 

2,000.- 

น.ส.นันท์ชนก 
นางเทวีรัตน์ 
น.ส. ดาริน 
น.ส.อุษนีย์ 
น.ส.พรผกามาศ 

รวม 3,000.- 

5 โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
5.1 กิจกรรมเตรียมพร้อมสอบ NT,สอนเสริมแบบเข้ม 
(O-NET ), เตรียมความพร้อมสอบข้อสอบมาตรฐาน
กลาง 
5.2 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวชิาการ 8 กลุ่ม
สาระและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 

15,000.- 

20,000.- 

น.ส.ธนัญญา 
นางกิตติยา 
น.ส.วิลาวรรณ 
น.ส.อุษนีย์ 
น.ส.พรนิภา 
น.ส.นันท์ชนก 
นางเทวีรัตน์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

รวม 35,000.- 
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กลุ่มงำนบริหำรวิชำกำร  (ต่อ) 

ที ่ รำยกำร 
ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร 

งบประมำณที่จัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ เงินรำยหัว เงินกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 
6 โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต 

6.1 กิจกรรมแนะแนว 

6.2 กิจกรรมนิทรรศการผลงานทางวิชาการ 
6.3 จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 
6.4 กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ 
6.5 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทย 

พ.ค65.-มี.ค.66 

มี.ค. 66 
ก.ค.65 
ก.ค.65
ก.ค.65 

 1,000.- 

3,000.- 

    3,000.- 

นางเทวีรัตน์ 
ครูประจ าชั้น 

นางเทวีรัตน์ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ 
นางศกุลตลา 
นางสาวณหทัย 
นางสาวพิชาพัชร 
นางสาวนันท์ชนก 

รวม 7,000.- 
7 โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

7.1 กิจกรรมวัดและประเมินผล 
   7.1.1 จัดซื้อหมึกและกระดาษไขถ่ายเอกสาร
ข้อสอบ 
7.2  กิจกรรมส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 
7.3  กิจกรรม PLC 
7.4  กิจกรรมนิเทศ 
7.5  กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามกลุ่ม
สาระ การเรียนรู้ 
(ห้องเรียนละ 3200/คน ,ครูพิเศษ  2000/คน 
   (17*3200, 5*2000) 

พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 
พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 

20,965.- 
35,000.- 

2,000.- 
1,000.- 
1,000.- 
64,400.- 

นางโสภา 
นางสาวพรนิภา 

นางเทวีรัตน์ 
ผอ.เพชรสมทรง 
รองผอ.วิทยา 
ผอ.เพชรสมทรง 
รองผอ.วิทยา 
นางเทวีรัตน์ 
นางสาวนันท์ชนก 
นางสาววิลาวรรณ 

รวม 124,365.- 
10 โครงกำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนรู้ 

และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
10.1 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
หลักสูตรกลุ่มสาระ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู พ.ค65.-มี.ค.66 2,000.-  

นางเทวีรัตน์ 
นางกฤติยา 
นางสาวณหทัย 
นางสาววิลาวรรณ 
นายสมศักดิ ์
นางสาวธนัญญา 
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ที ่

 
รำยกำร 

 งบประมำณที่จัดสรร  
ผู้รับผิดชอบ เงินรำยหัว เงินกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 
 10.2  กิจกรรมชุมนุม/กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู้(Happy Time) 
10.3  กิจกรรมค่ายวิชาการ 
10.4  กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1โครงงานคุณธรรม 

 

พ.ค65.-มี.ค.66 

 
 

ก.พ.66-มี.ค66 
 

พ.ค65.-มี.ค.66 
 

3,000.- 

 
 
 

8,500.- 

1,000.- 
 

30,000.- 
 
 

นางเทวีรัตน์ 
 
นางเทวีรัตน์ 
นางสาวนันชนก 
หัวหน้ากลุ่ม
สาระ 
นางเทวีรัตน์ 
ครูประจ าชั้น 

 รวม  13,500.- 31,000.-  
12 โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน 

12.1 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
ข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและสถานศึกษา 
12.2  กิจกรรมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ   
ภายใน (จัดท าป้ายมาตรฐานเพื่อการประกัน
ภายใน และตัวชี้วัดส าหรับเตรียมการประเมิน
ภายนอก ,ค่าวัสดุ /อุปกรณ์) 

 
พ.ค65.-มี.ค.66 
 

 
พ.ค65.-มี.ค.66 

 

 
3,000.- 

 
 

2,000.- 
 
 

  
นางธิดารัตน์ 
นางสาวดาริน 
 

นางเทวีรัตน์ 
น.ส.นันท์ชนก 
น.ส.มุจรินทร์ 
น.ส.อุษนีย์ 
น.ส.พรณิภา 
น.ส.พิชาพัชร 

 รวม  5,000.-   
13 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ 

13.1 กิจกรรมพัฒนาห้องสมุด 
13.2  กิจกรรมพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง 
13.3  กิจกรรมพัฒนาศูนย์ ICT  
13.4  กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศ (Pear) 
13.5  กิจกรรมพัฒนาห้องวิทยาศาสตร ์
13.6  กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่วิถีพุทธ 

 
 

พ.ค65.-มี.ค.66 
พ.ค65.-มี.ค.66 
 

พ.ค65.-มี.ค.66 
พ.ค65.-มี.ค.66 
 
 

พ.ค65.-มี.ค.66 
พ.ค65.-มี.ค.66 
 

 
7,000.-
3,000.-       

- 

4,500.- 
 

4,500.- 
8,000.- 

 
 

 
10,256.- 

 
นางศกุลตลา 
น.ส.นันท์ชนก 
นางเทวีรัตน์ 
นางสาวมจุรนิทร์   
 

นางสาวณหทัย 
 
น.ส.อุษนีย์ 
น.ส.ณหทัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รวม  27,000.- 10,256.-  
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ 
ด ำเนินกำร งบประมำณที่จัดสรร 

ผู้รับผิดชอบ 

เงินรำยหัว เงินกิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

15 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสนอง
นโยบำยภำครัฐ 
15.1  กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 
15.2  กิจกรรมการเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พ.ค65.-มี.ค.66 

พ.ค65.-มี.ค.66 

3,000.- 

3,000.- 

นาสมศักดิ์ 

นายสุรสีห์ 

รวม 6,000.- - 
รวมทั้งหมด 230,865.- 129,200.- 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

กลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 

งบประมำณจัดสรรจำกเงินรำยหัว  = 62,963.-      บำท   คิดเป็น   15   % 
(งบจำกปฐมวัย  10,000.- )  รวมเป็นเงิน   72,963.-       

โครงกำร /  กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ 

เงินรำยหัว เงินกิจกรรม 
พัฒนำผู้เรียน 

8. โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
8.1. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- การประชุมสัมมนาประสานงานกิจกรรมทาง
ราชการ 

พ.ค65.- 
มี.ค.66 

15,000.- 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง 
-ค่าพาหนะ 

นายสมศักดิ ์
น.ส.วิลาวรรณ 

8.2.  กิจกรรมการศึกษาดูงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  
 - คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมศึกษาดู
งานกับกลุ่มพัฒนาเครือข่ายการศึกษาที่ 9 (ฝางใต้) 
จ านวน  30  คน) 
 -คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชน
บ้านฝาง  

(งบจากปฐมวัย  10,000.-  ) 

ส.ค.-ก.ย. 65 

47,963.- 

-ค่าพาหนะ 
  -ค่าท่ีพัก 

นายสมศักดิ ์
นางสาวณหทัย 
นางสาววิลาวรรณ 

รวมทั้งหมด 62,963.-   - 
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               แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

กลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 
ปีกำรศึกษำ 2565 

งบประมำณจัดสรรจำกเงินรำยหัว 113,334.-    คิดเป็น   27  %   
             งบประมำณจัดสรรจำกเงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   79,344.-   คิดเป็น    38 % 

 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม ระยะเวลำ 

ด ำเนินงำน 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินรำยหัว เงินกิจกรรม

พัฒนำ
ผู้เรียน 

 1.โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะร่ำงกำย และ 
ลักษณะจิตสังคม 

   

1 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
ระดับชั้น ป.1-6 จ านวนนักเรียน  
435 คน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,500.- 
ค่ายา-เวชภัณฑ์       3,000- 
ค่าทะเบียน ส.ศ.3      500.- 

 นางกฤติยา 
นางสาวณหทัย 
นายเอกพันธ์  
   

2 กิจกรรมส่งเสริมสุนทรีด้านดนตรี  
   -ซ่อมแซมเคร่ืองดนตรี 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

ค่าวัสดุอุปกรณ์      5,000-               นายสุรสีห์   
นางกฤติยา 

3 กิจกรรมโรงเรียนสีขาว ระดับชั้น 
ป.1-6 จ านวนนักเรียน   435 คน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

500.- 
ค่าป้ายไวนิล     500- 

 นายสมศักดิ ์
นางสาวณหทัย   
นายสุรสีห์     

4 กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

4,000.-  นายเอกพันธ ์

5 กิจกรรมส่งเสริมโภชนาการตาม
หลักสุขอนามัย  
จ านวนนักเรียน  435 คน 
 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000- 
ป้ายนิเทศ          1,000.- 
รายงาน            500.- 
วัสดุอุปกรณ์       500.- 

 นางโสพิณ 
นางสาวธนัญญา   
นางโสภา 
นางสาวดาริน   

6 กิจกรรมกีฬาคณะสีภายใน 

นักเรียนชั้น ป.1-6 จ านวน 435 คน 

 

 
ต.ค. 65 – 
พ.ย. 65 
 

11,000.- 
ป้าย                1,000.- 
เครื่องเสียง        1,000.- 
พิธีเปิด               700.- 
รางวัล              4,000.- 
ค่าบ ารุงสี          2,800.- 
วัสดุอุปกรณ์       1,500.- 

 นายสมศักดิ ์
นางสาวณหทัย 
นางสาวดาริน   
นายเอกพันธ ์ 
นายชัยชนะ  
นางสาววิลาวรรณ 
นายประวิทย ์ 

7 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้าน
กีฬา 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

26,000.-  นายสมศักดิ ์

8 กิจจกรรมส่งเสริมป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไวรัส COVID 2019 

  23,000.- 
 

นางสาวณหทัย 
 

 รวม  52,000.- 23,000.-  
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม 
ระยะ

ด าเนินการ 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ เงินรำยหัว เงินกิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

2. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
1 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ชั้น 

ป.1-6 จ านวน  435  คน  
ปีการศึกษา 2565 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

5,000.- นางสาวณหทัย 
นายสมศักดิ ์
นางสาววิลาวรรณ 
นางเทวีรัตน์ 
นางธิดารัตน์ 

2 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
-ปัจฉิมนิเทศนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มี.ค. 66 
5,000.- 
ค่าวัสดุอุปกรณ์  500.- 
ค่าพานบายศรี    1,000- 
น้ าด่ืม-อาหารว่าง      3,500- 

นายสมศักดิ์  
นางสาวพรนิภา 
นางสาวณหทัย 
นางสาวอุษนยี ์
นางสาววิลาวรรณ 

3 กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย-
สภานักเรียนคณะกรรมการสภา
นักเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

1,000.- 
วัสดุ/อุปกรณ์  500.- 
ปลอกแขน/ป้ายชื่อ 
สารวัตรนักเรียน       500.- 

นายสมศักดิ ์
นางสาวพรนิภา 
นายเอกพันธ์  

4 กิจกรรม 5 ส.  นักเรียนชั้น ป.1-6 
จ านวนนักเรียน  435 คน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

8,000.- 
ค่าน้ ายาลา้งห้องน้ า    1,500.- 
ค่าน้ ายาก้อนดับกลิ่น     500.- 
ค่าไม้กวาดดอกหญ้า   2,000.- 
ค่าไม้กวาดทางมะพรา้ว  1,000.- 
ค่าสายยางพร้อมหวัฉีด   500.- 
วัสดุ อุปกรณ์  
ท าความสะอาด 
และคัดแยกขยะ  2,500- 

นางสาวณหทัย 
นาสาวธนัญญา 
นางสาววิลาวรรณ  
นายประวิทย ์
นางกฤติยา 
ครูประจ าชั้น 

6 กิจกรรมวันส าคัญ 

-วันอาสาฬหบูชา 

-วันเด็กแห่งชาติ 
-วันพ่อ 

-วันแม ่

ก.ค. 65 
ม.ค. 66 
ธ.ค. 65 
ส.ค. 65 

11,000.- 
ค่าวัสดุปกรณ์     5,000.- 
ค่าน้ าดื่ม-อาหารว่าง 

  6,000.- 

นางสาวณหทัย 
นางสาววิลาวรรณ  
นางสาวดาริน 
นางกฤติยา 
นางศกุลตลา 
น.ส.พรผกามาศ 
นางโสภา 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ที ่ โครงกำร / กิจกรรม ระยะ
ด าเนินการ 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินรำยหัว เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

7 กิจกรรมค่ายคุณธรรม 

นักเรียนชั้น ป.1-6 ก.ค.65 – 
ส.ค. 65 

20,000- 
ป้ายไวนิล          1,000.- 
ค่าวิทยากร         6,000.- 
ค่าเอกสาร        5,000.- 
ค่าวัสดุ         2,000.- 
อาหาร+อาหารว่าง 

 5,500.-  
รายงาน   500.- 

นางสาวดาริน 
นางสาวณหทัย 
นางนวรัตน์ 
น.ส.พรผกามาศ 
นายสมศักดิ ์
นางโสภา 
น.ส.พิชาพัชร 
นายชัยชนะ 
นายณัฐพัฒน์ 
นางสาววิลาวรรณ 

8 กิจกรรมลูกเสือ – เนตร
นารี นักเรียนชั้น ป.1-6 
 จ านวนนักเรียน 435 คน 

พ.ย. 65 
- ธ.ค. 65 

29,344.- 
ค่ากิจกรรมฐานต่างๆ ลูกเสือ
ส ารองเนตรนารี  ป.1-3  

        6,344.- 
ค่ากิจกรรฐานต่างๆ ลูกเสือ
สามัญเนตรนารี  ป.4-6 

        15,000.- 
อาหารน้ าดื่ม       3,000.-    
ค่าวัสดุ   4,500.-  
รายงาน  500.- 

นายสมศักดิ์  
นางสาวณหทัย 
นางสาวดาริน 
นายชัยชนะ 
นางโสภา 
นางกฤติยา 
นายเอกพันธ ์
นางสาวอุษนยี ์
นางสาวพรนิภา 
นายณัฐพัฒน์ 
นางสาวพิชาพัชร 
น.ส.พรผกามาศ 
นางสาววิลาวรรณ 

รวม 30,000.- 49,344.- 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ที ่ กิจกรรม ระยะ
ด ำเนินกำร 

งบประมำณ 
ผู้รับผิดชอบ เงินรำยหัว เงินกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 

9. โครงกำรส่งเสริมบทบำทสถำนศึกษำ
1 กิจกรรมส่งเสริมบทบาท

สถานศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษา 15 คน 
  - ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

5,500- 

ค่าพาหนะ    4,500- 
ค่าอาหารว่าง+น้ าดื่ม 

 1,000- 

นางสาวณหทัย 
นายสมศักดิ ์
นางธิดารัตน์ 
นางสาววิลาวรรณ 

รวม 5,500.- 
10. โครงกำรพัฒนำหลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน นักเรียนชั้น ป.1-6 
จ านวนนักเรียน  435 คน 
-เยี่ยมบ้านนักเรียน 2  ภาค
เรียน 
- เก็บข้อมูล คัดแยก คัดกรอง
นักเรียน ตามสภาพ และ
ความสามารถ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

1,000- 

ค่าวัสดุอุปกรณ์     1,000- 

7,000.- นางเทวีรัตน์ 
นางสาวณหทัย 
ครูประจ าชั้น 

รวมเงิน 1,000.- 7,000.- 

11.โครงกำรปรับภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้

1 พัฒนาปรับภูมิทัศน์โรงเรียน 

-ปรับสภาพภูมิทัศน์ด้านหน้า
ของอาคารเรียน ป้ายโรงเรียน
และบริเวณหน้าเสาธง 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

12,500.- 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์  
ค่าแรง        
ภูมิทัศชั้นเรียน   

นางสาวณหทัย 
นางสาววิลาวรรณ 
นายสมศักดิ ์
นายเอกพันธ ์
นางละเอียด 
นายประวิทย ์

รวม 
12,500.- 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565    โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ที ่ กิจกรรม 
ระยะ

ด ำเนินกำร งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
เงินรำยหัว เงินกิจกรรม

พัฒนำผู้เรียน 
12. โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน
1 กิจกรรมพัฒนาข้อมูล

สารสนเทศ/งานทะเบียน
โรงเรียนและงานธุรการ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

8,834.- 
วัสดุ/อุปกรณ์ใช้งาน
ธุรการ ทะเบียนนักเรียน 

นางสาวณหทัย 
นางโสพิณ 
นางธิดารัตน์ 

รวม 8,834.- 
14  โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
สถำนศึกษำ 
1 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และ

กิจกรรมออมทรัพย์นักเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

500.- 
-ค่าวัสดุ   500.- 

นางนวรัตน์ 
นางสาวอุษนยี ์

2 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ –
เอกลักษณ์โรงเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000- 
-ค่าไวนิล    500.- 
-วัสดุปกรณ์       2,500.- 

นางสาวณหทัย 
นางกฤติยา 
นายประวิทย ์

รวม 3,500.- - 

รวมทั้งหมด 113,334.- 79,344.- 
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กลุ่มงำนแผนงำนและบริหำรงบประมำณ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  2565 

งบประมำณจัดสรรจำกเงินรำยหัว  = 12,593.-  บำท         คิดเป็น   3   % 

กิจกรรม 
ระยะเวลำ
ด ำเนินงำน 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 
ผู้รับผิดชอบ เงินรำยหัว เงิน

กิจกรรม 
พัฒนำ
ผู้เรียน 

12. โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน 12,593.- - 

นางสาววิลาวรรณ
นาย สมศักดิ ์
นางสาวณหทัย 
นางเทวีรัตน์ 
นางธิดารัตน์ 

1. กิจกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรและ
รำยงำน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

มี.ค. 66 

(1,500.-) 
ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 500.- 
ค่าถ่ายเอกสาร / เข้าเล่ม / 
แผ่น CD /วสัดุ      500.-            
ค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 200.- 
ค่าถ่ายเอกสาร / เข้าเล่ม 
ค่าวัสดุ 300.- 

- 

 1.1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 - ประชุมชี้แจงคณะครู  

     - ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
2565 
1.2 ประเมินผลและรายงาน 

 - จัดท าแบบประเมินกิจกรรม/โครงการ 
       - แบบสรุปรายงาน        
       - แบบส ารวจความคิดเห็น        
2.กิจกรรมพัฒนำระบบบริหำรกำรเงินกำร

บัญชี และพัสดุ 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66         (4,793.-) 

-สมุดบัญชีเงินสดและ
ทะเบียนคุมเงิน  500.- 
- สมุดนัมเบอร์ 300.- 
- แฟ้มเอกสาร  1,200.-        
- กระดาษ เอ 4       500.- 
- วัสด ุ/ อุปกรณ์      2,293.- 

- 

ผอ.เพชรสมทรง 
นางสาววิลาวรรณ 
นางเบ็ญจพร 

  2.1  งานพัฒนาระบบบัญชี  
  จัดท าเบียนคุมเงินต่าง ๆ  

       บันทึกบัญชีและทะเบียนคุมเงินนอก   
งบประมาณของโรงเรียน 

  จัดท าแบบรายงานทางการเงิน 
  2.2  งานพัฒนาระบบบัญชีพัสดุ – ครุภัณฑ์ 

 จัดท าแบบรายงานจัดซื้อ- จัดจ้าง 
 จัดท าบัญชีพัสดุ / ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
 รายงานการตรวจสอบพัสดุ และการ

จ าหน่ายพัสดุประจ าปี และรายงานอื่น ๆ 
เกี่ยวกับงานพัสดุ – ครุภัณฑ์ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

 (6,300.-) 
- กระดาษเอ 4    2,000.-  
- สมุดนัมเบอร์   500.- 
- แฟ้มเอกสาร           1,000.- 
- กล่องเก็บเอกสาร    1,000.- 
- วัสดุ / อุปกรณ์       1,800.- 

นางโสพิณ 
นางกฤติยา 
นางสาวดาริน 
นางกิตติยา 
นางอุษนีย ์

รวมทั้งสิ้น 12,593.-      - 
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2. โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2565
2.1 สรุปงบหน้ำโครงกำร

ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ชื่อโครงกำร 

ใช้งบประมำณ 
สนอง 
มำตร 
ฐำน 

ชื่อโครงกำร 

ใช้งบประมำณ 
สนอง 
มำตร 
ฐำน รำยหัว 

กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

รำยหัว 
กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

1. โครงกำรพัฒนำเด็ก
44,982.- 50,460.- มฐ.ที1่ 

1. โครงกำรส่งเสริมสุข
ภำวะร่ำงกำยและลักษณะ
จิตสังคม 

52,000.- - 
มฐ. ท่ี 1 

2.โครงกำรพัฒนำ
กระบวนกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ ระดับปฐมวัย 

39,957.- - มฐ.ที1่ 
2. โครงกำรพัฒนำผู้เรียน
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 

30,000.- 49,344.- 
มฐ. ท่ี 1 

3.โครงำรกำรจัด
ประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็น
ส ำคัญ 

44,903.- - มฐ.ที1่ 
3. โครงกำรพัฒนำทักษะ
กำรแสวงหำควำมรู้ด้วย
ตนเอง 

10,000.- 88,200 มฐ.ที่  1 

4. โครงกำรส่งเสริมทักษะ
กำรคิด 3,000.- 

- 
มฐ. ที ่1 

5. โครงกำรยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 35,000.- - มฐ.ที่ 1 

6. โครงกำรพัฒนำ
ทักษะชีวิต 7,000.- - มฐ. ท่ี  3 

7. โครงกำรพัฒนำครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

124,365.- - มฐ. ที่ 3 

8. โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 

62,963.- 
(10,000.-) 

- มฐ. ที่ 3 

9. โครงกำรส่งเสริม
บทบำทสถำนศึกษำ 5,500.- - มฐ. ที่  2 
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ระดับกำรศึกษำปฐมวัย ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ชื่อโครงกำร 

ใช้งบประมำณ 
สนอง 

มำตรฐำน 
ชื่อโครงกำร 

ใช้งบประมำณ 
สนอง 

มำตรฐำน รำยหัว 
กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

รำยหัว 
กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

10.โครงกำรพัฒน
หลักสูตร
กระบวนกำรเรียนรู้
และกิจกรรมพัฒนำ
คุณภำพผู้เรียน 

14,500.- 38,000.- มฐ. ที่  3 

11. โครงกำร
ปรับปรุงภูมิทัศน ์ 12,500.- - มฐ. ที่  2 

12. โครงกำรพัฒนำ
ระบบประกัน
คุณภำพภำยใน 

26,427.- - 
มฐ. 

ที่ 2,3 

13. โครงกำรพัฒนำ
แหล่งเรียนรู้  

27,000.- 10,256.- 
มฐ. 

ที่ 2,3 

14. โครงกำร
ส่งเสริมอัตลักษณ ์
และเอกลักษณ์
สถำนศึกษำ 

3,500.- - มฐ. ที่ 2 

15. โครงกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ
และสนองนโยบำย
ภำครัฐ 

6,000.- - 
มฐ.ที่3 

รวมงบประมำณ 129,842.- 50,460.- รวมงบประมำณ 
419,755.-
(10,000.-) 

208,800.- 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

2.2   รำยละเอียดโครงกำร 
1. โครงกำรส่งเสริมสุขภำวะร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม

หลักกำรและเหตุผล    การพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นคนดี  เก่ง  และมีความสุข   นักเรียนต้องมีสุขภาพอนามัยดี  มีการ
บริโภคอาหารและมีน้ าดื่มท่ีถูกสุขอนามัย มีคุณภาพ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องท าน้ าดื่ม พร้อมทั้งด าเนินงานตาม
นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เพ่ือพัฒนาวงดุริยางค์ของโรงเรียนให้มีความพร้อมส าหรับการออกบรรเลงในงานพิธีต่าง ๆ
ทั้งในและนอกโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจและมีความถนัดทางด้านดนตรีให้มีความเป็น
เลิศ และเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  1
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น  เขต1   กลยุทธ์  ข้อ 2
3) สนองจุดเน้น สพฐ.  กลยุทธ์  ข้อ2

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

(2565) 
เป้ำหมำย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สุขภาวะที่ดีและ
มีสุนทรียภาพ 

ขอบข่ำย :  
1.1 ร้อยละนักเรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย

สม่ าเสมอ  
90 

1.2 ร้อยละนักเรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

90 

1.3ร้อยละนักเรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

95 

1.4 ร้อยละนักเรียนที่เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม  

95 

1.5 ร้อยละนักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 95 
1.6 ร้อยละนักเรียนที่สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์/กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

90 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพอนำมัย ระดับชั้น
ป.1-6  จ ำนวนนักเรียน  435  คน 
-การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย เครื่องแต่งกายและเครื่องใช้ส่วนตัว
สะอาด 
-การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐  
-การเข้าร่วมกิจกรรมการออกก าลังกายและมีส่วน
ร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์เก่ียวกับการดูแล
สุขภาพ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

3,500.- 
ค่ายา-เวชภัณฑ์    3,000- 
ค่าทะเบียน ส.ศ.3   500.- 

     นางกฤติยา 
       นางสาวณหทัย 

  นายเอกพันธ์ 
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-การมีพัฒนาการทางร่างกาย และการเจริญเติบโต
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
-การมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. กิจกรรมส่งเสริมสุนทรีด้ำนดนตรี
-ซ่อมแซมกลอง  -เครื่องเป่า 
-ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ 
-การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ 
-การน าความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000.-          
ค่าวัสดุ/อุปกรณ ์  5,000.- 

  นายสุรสีห์  
  นางกฤติยา 

3. กิจกรรมโรงเรียนสีขำว
จ ำนวนนักเรียน  435 คน 
-การรู้เท่าทันและปฏิบัติตนให้พ้นจากสิ่งเสพติด
และอบายมุขต่าง ๆ 
-การรู้จักวิธีดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากเหตุ
ความรุนแรง 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

500.- 
ค่าป้ายไวนิล     500.- 

  นายสมศักดิ์ 
       นางสาวณหทัย 

 นายสรุสีห์  

4. กิจกรรมโรงเรียนปลอดบุหรี่ พ.ค.65- 
มี.ค.66 

4,000.- นายเอกพันธ์ 

5. กิจกรรมส่งเสริมโภชนำกำรตำมหลัก
สุขอนำมัย  
** เทศบาลต าบลบ้านฝาง  

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

2,000- 
ป้ายนิเทศ    1,800- 
รายงาน  200- 

        นางโสพิณ 
       นางโสภา  

   นางสาววิลาวรรณ 
6. กิจกรรมกีฬำคณะสีภำยใน
นักเรียนชั้น ป.1-6 จ ำนวน 435  คน 
-การมีความมั่นคงทางอารมณ์ และมีความมั่นใจใน
ตนเอง 
-การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
-การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
-การปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน 
-การปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างเหมาะสม 
-การปฏิบัติตนที่ค านึงถึงสิทธิหน้าที่ของตนเองและ
ผู้อื่น 

ต.ค. 65- 
พ.ย. 65 

11,000- 
ป้าย  1,000.- 
เครื่องเสียง  1,000.- 
พิธีเปิด   700.- 
รางวัล  4,000.- 
บ ารุงสี    2,800.- 
วัสดุปกรณ์    1,000.- 

        นายสมศักดิ์ 
       นางสาวณหทัย 

      นางสาวดาริน  
       นายเอกพันธ์  

   นางสาววิลาวรรณ  
       นายประวิทย์ 
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-ความชอบและเห็นประโยชน์ในการเข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และ
นันทนาการ 
- การเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ 
-การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการ 
-การน าความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 
และนันทนาการไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
7. กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกีฬำ พ.ค.65- 

มี.ค.66 
26,000.- นายสมศักดิ์ 

6. กิจกรรมส่งเสริมป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัส COVID 2019 

23,000.-(งบกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน) 

       นางสาวณหทัย 

เงินรำยหัว 52,000.- 
เงินกิจกกรมพัฒนำผู้เรียน 23,000.- 

รวมทั้งสิ้น 75,000.- 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

   ............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
 (นายสมศักดิ์  หาปู่ทน) 
  ครู  ช านาญการพิเศษ 

   ............................................  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
  (นายวิทยา  แสนแป้)     
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

   ............................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
  (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)   

  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.แบบส ารวจการการเข้าร่วมกิจกรรม
3.เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. การประเมินความพึงพอใจ
5. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัว
บงชี้ความส าเร็จมาตรฐาน 

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

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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2. โครงกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์
หลักกำรและเหตุผล การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   ทั้งร่างกาย   จิตใจ   
สติปัญญา   ความรู้คู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
การจัดการเรียนการสอนจึงต้องจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่ไปด้วยเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจนเป็น
นิสัย  
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  1
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น  เขต1   กลยุทธ์  ข้อ  2
3) สนองจุดเน้น สพฐ.  กลยุทธ์  ข้อ  2

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

(2565) 
เป้ำหมำย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

ขอบข่ำย :  
2.1 ร้อยละนักเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 90 
2.2 ร้อยละนักเรียนที่เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 95 
2.3ร้อยละนักเรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 95 
2.4 ร้อยละนักเรียนที่ตระหนัก รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม 

90 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 
2.1. กิจกรรมค่ำยคุณธรรม 
นักเรียนช้ัน ป.1-6  จ านวน    435 คน 
-ปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย ์
-ปลูกฝังความซื่อสัตยส์ุจริต 
-ปลูกฝังความมีวินยั 
-ปลูกฝังความใฝเ่รียนรู ้
-ปลูกฝังความอยู่อย่างพอเพียง 
-ปลูกฝังความมุ่งมั่นในการท างาน 
-ปลูกฝังความรักความเป็นไทย 
-ปลูกฝังการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่(หมายรวมถึง 
ผู้ปกครองและผู้มีพระคณุ 
-การแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมการอยู่
ร่วมกัน 
-การเห็นคณุค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
-การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

20,000- 
ป้ำยไวนิล      1,000.- 
ค่ำวิทยำกร            6,000.- 
ค่ำเอกสำร   5,000.- 
ค่ำวัสดุ         2,000.- 
อำหำร+อำหำรว่ำง   5,500.- 
รำยงำน        500.- 

(งบประมำณเงินกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน) 

นางสาวดาริน 
นางสาวณหทัย 

นางนวรัตน์ 
นายสมศักดิ์ 

นายเอกพันธ์ 
นางโสภา 

นางสาววิลาวรรณ 
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กิจกรรม เดือนที่
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

2.2  กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนำรี  
จ านวนนักเรียน    435  คน 
-ปลูกฝังความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
-ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
-ปลูกฝังความมีวินัย 
-ปลูกฝังความใฝ่เรียนรู้ 
-ปลูกฝังความอยู่อย่างพอเพียง 
-ปลูกฝังความมุ่งมั่นในการท างาน 
-ปลูกฝังความรักความเป็นไทย 
-ปลูกฝังความมีจิตสาธารณะ 
-ปลูกฝังความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีน้ าใจ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น 
-การแสดงมารยาทที่เหมาะสมตามวัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน 
-การเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
-การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

29,344.- 
ค่ากิจกรรมฐานต่างๆ 
ลูกเสือส ารอง ป.1-3  

       6,344.- 
ค่ากิจกรรฐานต่างๆ ลูกเสือสามัญ 
เนตรนารี ป.4-6 

        15,000.- 
อาหาร+อาหารว่าง   3,000.- 
ค่าวัสดุ    4,500.-  
รายงาน   500.- 

 (งบประมาณเงินกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน) 

  นางกฤติยา 
 นายสมศักดิ์ 

    นางสาวณหทัย 
      นายชัยชนะ 

      นายณัฐพัฒน์ 
  นางโสภา 

      นางสาวดาริน 
     นางสาวอุษนีย์ 
       นายเอกพันธ์ 
  นางสาวพิชาพัชร 
นางสาวพรผกามาศ 
    นางสาวพรนิภา 
 นางสาววิลาวรรณ 

2.3.  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ช้ัน ป.1-6 
จ านวน  435  คน  

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,000- 
ค่าวัสดุ /ป้ายไวนิล      500.- 
อาหารว่างน้ าดื่ม      4,500.- 

     นางสาวณหทัย  
        นายสมศักดิ์ 
 นางสาววิลาวรรณ 

 นางเทวีรัตน์ 
2.4.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
 - ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ชั้น ป. 6 มี.ค. 66 

5,000- 
ค่าวัสดุอุปกรณ์     500.- 
ค่าพานบายศรี      1,000.- 
น้ าดื่ม-อาหารว่าง       3,500.- 
รายงาน       

      นายสมศักดิ์ 
    นางสาวพรนิภา 
     นางสาวณหทัย 
     นางสาวอุษนีย์ 
 นางสาววิลาวรรณ 

2.5. กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย – สภำนักเรียน 
-ปลูกฝังความใฝเ่รียนรู ้
-ปลูกฝังความมุ่งมั่นในการท างาน 
-การแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ 
-.การแสดงมารยาทท่ีเหมาะสมตามวัฒนธรรมการ
อยู่ร่วมกัน 
-.การเห็นคณุค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
-การปรับตัวและร่วมกิจกรรมตามบริบททาง
วัฒนธรรมและสังคม 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000- 
วัสดุ / อุปกรณ์               500.- 
ปลอกแขน/ป้ายชื่อ 
สารวัตรนักเรียน     500.- 

        นายสมศักดิ์ 
    นางสาวพรนิภา 
       นายเอกพันธ์ 
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2.6.  กิจกรรม 5 ส.  นักเรียนชั้น ป.1-6 
-ปลูกฝังการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม 
-การตระหนัก รู้คุณค่า ของสิ่งแวดล้อม 
-การร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืน 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

8,000.- 
ค่าน้ ายาล้างห้องน้ า    2,000.- 
ค่าน้ ายาก้อนดับกลิ่น     500.- 
ค่าไม้กวาดดอกหญ้า   2,500.- 
ค่าไม้กวาดทางมะพร้าว  500.- 
ค่าสายยางพร้อมหัวฉีด   300.- 
วัสดุ/อุปกรณ์ท าความสะอาด   
คัดแยกขยะ    2,500.- 

     นางสาวณหทัย 
 นางสาววิลาวรรณ  
       นายประวิทย ์
        นางละเอียด 

       นางกฤติยา 
       ครูประจ าชั้น 

2.7 กิจกรรมวันส ำคัญ 
  -วันอาสาฬหบูชา 
  -วันเข้าพรรษา 
  -วันเด็กแห่งชาติ 
  -วันพ่อ 
  -วันแม ่
  -ปลูกฝังการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ 
(หมายรวมถึง ผู้ปกครองและผู้มีพระคุณ) 

ก.ค. 65 
ก.ค. 65 
ม.ค. 66 
ธ.ค. 65 
ส.ค. 65 

11,000.- 
ค่าวัสดุปกรณ์     7,000.- 
ค่าน้ าดื่ม-อาหารว่าง     4,000.- 

     นางสาวณหทัย  
 นางสาววิลาวรรณ 
      นางสาวดาริน 

       นางกฤติยา 
       นางศกุลตลา 
  นางสาวพรผกามาศ 

       นางโสภา 

เงินรำยหัว 30,000.- 
เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 49,344.- 

รวมทั้งสิ้น 79,344.- 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

    ............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
  (นางสาวณหทัย  ใจบุญ) 

  ครู  ช านาญการ 

    ............................................  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
   (นายวิทยา  แสนแป้)     
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

 ............................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
  (นายเพชรสมทรง   บ ารุงบ้านทุ่ม)   

 ผู้อ านวยการโรงเรียน  

1.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
3.แบบประเมินพฤติกรรมตามตัวบงชี้
มาตรฐาน 
4.แบบเก็บข้อมูลผลการประเมิน/
รายบุคคลรายห้องเรียน/ราย
มาตรฐาน 

1.สังเกต
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม 
3.ตรวจหลักฐาน/
เอกสารเชิง   
ประจักษ์ 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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3. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
หลักกำรและเหตุผล    ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  2542 เน้นวิธีการเรียนรู้ให้ผู้เรียนให้เรียนรู้
สิ่งต่าง ๆด้วยตนเองให้มากที่สุดเพื่อจะได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ มีความรู้ มีความสามารถและทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดที่ครูและนักเรียน ได้ประสบการณ์จากการอ่านหนังสือ  เป็นการ
วางรากฐานนิสัยรักการอ่าน  ทักษะการค้นคว้าหาความรู้ ส่งเสริจินตนาการตามความคิด  มองเห็นความดีงามโดยอาศัย
หนังสือ  และเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพการอ่าน การใช้สื่อ นวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศ  ในรูปแบบที่
เหมาะสม มีความจ าเป็นเพ่ือส่งเสริมให้การรับรู้ และการเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  การจัดการศึกษาที่ดี  คือ  การศึกษา
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตจริงของผู้เรียน  การให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากหน่วยงาน  องค์กร และแหล่งเรียนรู้ที่แท้จริง  จะ
ท าให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง  โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ตระหนักถึงเรื่องดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  1
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 กลยุทธ์  ข้อ  1
3) สนองจุดเน้น สพฐ. กลยุทธ์  ข้อ  1

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ข้อมูล
ฐำน 

(2565) 

เป้ำ 
หมำย 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้
และพัฒนา ตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

ขอบข่ำย: 
3.1 ร้อยละนักเรียนที่มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 

75 

3.2 ร้อยละนักเรียนที่มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

75 

3.3 ร้อยละนักเรียนที่เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน 

75 

3.4 ร้อยละนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 80 
ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3.1 กิจกรรมพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำร
เขียน 
- ปริ้นข้อสอบวัดประเมินการอ่านการเขียน  
-ท าแบบฝึกพัฒนาการอ่าน การเขียน 
-การอ่านหนังสือ บทความ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง 
ๆ ทุกท่ีเมื่อมีเวลาและโอกาส 
-การยืมหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สิ่งพิมพ์จากห้องสมุด หรือแหล่งเรียนรู้ 
ไปอ่านเพ่ิมเติม 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

6,000.- 

- กระดาษ A4     5,000.- 
- วัสดุ   1,000.- 

       นางเทวีรัตน์ 
      นาวสาวนันท์ชนก 

       นางโสภา 
       นางสาวดาริน 

       นายสมศักดิ์ 
        นางกฤติยา 

       นางสาวมุจรินทร ์



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

-กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่ผู้เรียน
ริเริ่มด้วยตนเองตามความสนใจ 
-ผลงานจากการค้นหาความรู้จากห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ หรือสื่อต่าง ๆ 
-ความสามารถในการอ่านหนังสือ บทความ 
หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
-ความสามารถในการจับประเด็นใจความ
หลักจากสิ่งที่ฟัง 
-ความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวแล้วสรุปเป็นความรู้ได้ 
-ความสามารถในการพูดคุย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
ได้ 
-ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้ 
3.2  กิจกรรมศึกษำแหล่งเรียนรู้ 
(งบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน) 
    3.2.1  การไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ของ 
ชั้น ป.1-6  ไป-กลับ ภายใน 1 วัน 
-ความสามารถในการสังเกตสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวแล้วสรุปเป็นความรู้ได้ 
-ความสามารถในการพูดคุย ซักถาม แสดง
ความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
ได้ 
-ความสามารถในการเขียนถ่ายทอดความรู้ 
ความรู้สึกนึกคิด เรื่องราว ตลอดจน 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อ่ืนได้ 
-ความสามารถในการตั้งค าถามเพ่ือค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเติม 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

88,200.- 
ค่าจ้างเหมารถ        60.000 .- 
ค่าประกันชีวิต   11,000.- 
ค่าเข้าชม    5,000.-  
ค่าวัสดุ   6,200.- 
น้ าดื่ม+อาหารว่าง     6,000 .- 

(งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

 นางเทวีรัตน์ 
    นายชัยชนะ 
       นางโสภา 
     นางกฤติยา 
  นางสาวดาริน 

    ครูสาย ป.1-6 
  นางสาวณหทัย  

  นายสมศักดิ์ 
 นายเอกพันธ์ 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

3.3 กิจกรรมพัฒนำสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมทักษะกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเอง 
-ความเข้าใจในระบบและวิธีการใช้
เทคโนโลยี 
-การสืบค้นความรู้และสื่อสารทาง
อินเทอร์เน็ต 
-การใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูล 
-การน าเสนอผลงานหรือสร้างผลงานโดยใช้
เทคโนโลยี 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

4,000.-        นางสาวมุจรินทร ์
     นางกิตติยา 
 นางสาวณหทัย 

 นายสมศักดิ์  

เงินรำยหัว 10,000.- 
เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 88,200.- 

รวมทั้งสิ้น 98,200.- 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

1.แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบประเมินการอ่าน  ฟัง ดู พูด
เขียน 
3.แผนการจัดการเรียนรู้
4.แบบประเมินมาตรฐานด้านผู้เรียน
5.แบบประเมินพฤติกรรม

1.สังเกต
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม 
3.ตรวจสอบ
เอกสาร/หลักฐาน
เชิงประจักษ์ 

 ............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
  (นางเทวีรัตน์   ชุติไชยพันธ์) 
    ครู  ช านาญการพิเศษ 

     ............................................  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
   (นายวิทยา  แสนแป้)     
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

 ............................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
      (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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4. โครงกำรส่งเสริมทักษะกำรคิด
      หลักกำรและเหตุผล       การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคนในชาติให้มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ คิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้เพื่อปรับตัวเองให้
รู้เท่าทัน และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ตลอดจนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข   กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานผู้เรียนต้องใช้ทั้ง ความรู้  ความเข้าใจ และทักษะกระบวนการ ผู้เรียน
ได้รับการฝึกฝนและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และท่ีส าคัญต้องให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้เอง  เน้นการ
ปฏิบัติและสอดคล้องกับชีวิตจริง  
1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1    
2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1กลยุทธ์  ข้อ  1 
3)สนองจุดเน้น สพฐ. กลยุทธ์  ข้อ  1      
4)ผู้เรียนควรได้รับการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดที่หลากหลาย โดยครูควรปรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด การลงมือท ากิจกรรมหรือปฏิบัติจริงออกมาเสนอผลงานที่สะท้อน
แนวคิดของการท างาน นอกจากนี้ ควรใช้เครื่องมือในการพัฒนาความคิด เช่น แผนผังความคิด แผนภูมิ แผนภาพ การ
ใช้เกมการศึกษา การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นต้นตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

(2565) 
เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ความสามารถใน
การคิดอย่างเป็น
ระบบ คิด
สร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ 
ปัญหาได้อย่างมี
สติสมเหตุผล 

ขอบข่ำย:  
4.1ร้อยละนักเรียนที่สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

75 

4.2ร้อยละนักเรียนที่น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือ
วิธีการของตนเอง 

75 

4.3ร้อยละนักเรียนที่ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 

75 

4.4 ร้อยละนักเรียนที่มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ 

75 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 
กิจกรรม เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

4.1กิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้โครงงำนเป็น
ฐำนและกิจกรรมประกวดโครงงำน 
  - ประกวดโครงงานทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000.- 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์     1,000.- 
-กระดาษ เอ 4    1,000.- 

 นางสาวนันท์ชนก 
        นางเทวีรัตน์ 

        นางสาวดาริน 
     นางสาวพรผกามาศ 

4.2 กิจกรรมจัดบอร์ดแสดงผลงำน
นักเรียน 
- ความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงาน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6      

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

2,000.- 
-ค่ำวัสดุ/อุปกรณ์ 

       นางสาวอุษนีย์ 
     นางสาวพรผกามาศ 

    นางสาวพิชาพัชร 

รวมทั้งสิ้น 3,000.- 
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กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมิน 

 .............................................. ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาวนันท์ชนก  พลยะเรศ) 

  คร ู

  ............................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์) 
    ครู  ช านาญการพิเศษ 

 ............................................  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
   (นายวิทยา  แสนแป้)     
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

        .............................................. ผู้อนุมัติโครงกำร 
       (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์ประเมินความสามารถด้าน
การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
2.แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่
ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 

1.สังเกต
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม 
3.การประเมินผล
4.ร่องรอย
เอกสาร 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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5. โครงกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
หลักกำรและเหตุผลจากผลการทดสอบระดับชาติ (O - NET) ในหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าผลการทดสอบในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์   วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา ฯ  ภาษาอังกฤษ  พบว่า นักเรียนมีผลการประเมินอยู่ในระดับ
ต่ า   และเป็นปัญหาอย่างมาก โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ได้เล็งเห็นความส าคัญในส่วนนี้ จึงได้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวสูงขึ้น  เพ่ือผลการด าเนินตามโครงการ  ดังกล่าวส่งผลมาอย่างต่อเนื่อง 
กล่าวคือ ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น นับว่าโครงการประสบผลส าเร็จอย่างดี เพื่อเป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนชุมชนบ้านฝางจึงได้ด าเนินการโครงการนี้ต่อไป 
1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  1  
2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1  กลยุทธ์  ข้อ  2,3 
3)สนองจุดเน้น สพฐ. กลยุทธ์  ข้อ 2,3 
4)ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์เป็นการเร่งด่วน
โดยครูต้องน าผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนในระดับต่างๆมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มผู้เรียนเป็น กลุ่มอ่อน เก่ง ปานกลาง 
และออกแบบการสอนให้เหมาะสมตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2565) 
เป้ำหมำย 

เพ่ือให้
ผู้เรียนมี
ความรู้และ
ทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

ขอบข่ำย:  
5.1ร้อยละนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนแต่ละกลุ่มสำระเป็นไปตำม
เกณฑ์ 
5.1.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   75 
5.1.2กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   70 
5.1.3กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 70 
5.1.4กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  75 
5.1.5กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  รายวิชา  ประวัติศาสตร์ 75 
5.1.6กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา ฯ  80 
5.1.7กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฯ   80 
5.1.8กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 80 
5.1.9กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  70 
5.1.10กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
5.2 ร้อยละนักเรียนมีผลกำรประเมินสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรเป็นไป
ตำมเกณฑ์ 
5.2.1ความสามารถในการสื่อสาร  75 
5.2.2ความสามารถในการคิด  75 
5.2.3ความสามารถในการแก้ปัญหา  75 
5.2.4ความสามารถในการสื่อสารใช้ทักษะชีวิต 90 
5.2.5ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  80 
5.3 ร้อยละนักเรียนมีผลกำรประเมินกำรอ่ำน  คิดวิเครำะห์ และเขียน
เป็นไปตำมเกณฑ์ 
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5.4 ร้อยละนักเรียนมีผลกำรทดสอบระดับชำติเป็นไปตำมเกณฑ์ 
5.4.1 ผลกำรทดสอบ  O-NET ชั้น ป. 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ   
5.4.2 ผลกำรทดสอบ  NT ชั้น ป. 3 
ความสามารถด้านภาษา   
ความสามารถด้านค านวณ   
ความสามารถด้านเหตุผล   

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

5.1. กิจกรรมเตรียมความพร้อมสอบNT, 
สอนเสริมแบบเข้ม( O-NET) ,เตรียมความ
พร้อมสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000.- 
-ค่ากระดาษข้อสอบ 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
-ค่าตอบแทน 

    นางสาวธนัญญา 
        นางกิตติยา 

      นางสาววิลาวรรณ 
      นางสาวอุษนีย์ 
    นางสาวพรนิภา 

      นางสาวนันท์ชนก 
        นางเทวีรัตน ์

      หวัหน้ากลุ่มสาระ 
5.2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

20,000.- 
-ค่าจ้างเหมารถ 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ฝึก 
-ค่า 

 นางสาวธนัญญา 
        นางกิตติยา 

      นางสาววิลาวรรณ 
  นางสาวดาริน 
 นางสาวอุษนีย์ 

     นางสาวพรนิภา 
      นางสาวนันท์ชนก 

        นางเทวีรัตน ์
      หวัหน้ากลุ่มสาระ 

     เงินรำยหัว 35,000.- 
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กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมิน 

       ................................................ผู้เสนอโครงการ 
 (นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์) 
 ครู  ช านาญการพิเศษ 

      ............................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายวิทยา  แสนแป้)     
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

   ............................................  ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)   

       ผู้อ านวยการโรงเรียน   

1.แบบประเมินสมรรถนะส าคัญ
2.แบบประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนสื่อความ 
3.แบบทดสอบ
4.รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แต่
ละกลุ่มสาระ 
5.ผลการทดสบระดับชาติ

1.สังเกต
2.สัมภาษณ์/
สอบถาม
ความสามารถในการ
สื่อสาร  
3.ตรวจสอบ/
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
4.การประเมินผล

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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6. โครงกำรพัฒนำทักษะชีวิต
หลักกำรและเหตุผล    การเรียนรู้เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้น  มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะในวิชาการมีทักษะ 
ในการท างาน รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต   
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  3
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ 1,4
3) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ 1, 4

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล
ฐำน 

(2565) 
เพ่ือให้ผู้เรียนมี 
ทักษะในการท างาน 
รักการท างาน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต   

ขอบข่ำย:  
6.1ร้อยละนักเรียนที่วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 80 
6.2ร้อยละนักเรียนที่ท างานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

80 

6.3ร้อยละนักเรียนที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 80 
6.4ร้อยละนักเรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

80 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

6.1.กิจกรรมแนะแนว 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 
จ านวนนักเรียน 435  คน 
-ความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
-การบอกแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพสุจริตที่ตนเอง
สนใจ 
-การแสวงหาความรู้ในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ 
-ความรู้ความเข้าใจในอาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจ 
-การแนะน า ชักชวน อาชีพสุจริตที่ตนเองสนใจให้
ผู้อื่นเห็นประโยชน์และคุณค่า 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000.- 
-นิทรรศการแนะแนว 
สายชั้น ป.1- ป.3        500.- 
-นิทรรศการแนะแนว 
สายชั้น ป.4- ป.6        500.- 

      นางเทวีรัตน ์
ครูประจ าชัน้ทุกคน 
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กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

6.2.กิจกรรมนิทรรศกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
-จัดแสดงผลงานนักเรียน ผลงานโรงเรียน ผลงาคร ู มี.ค. 66 3,000.- 

ค่าอุปกรณ์       1,000 .- 
ค่าเอกสาร  2,000 .- 

     นางเทวีรัตน ์
หัวหน้ากลุ่มสาระ 

6.3.กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 
6.4.กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
6.5.กิจกรรมสัปดำห์วันภำษำไทย 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 -6 
จ านวนนักเรียน 448 คน 
- นิทรรศการหนังสือใหม่   
- กิจกรรมยอดนักอ่าน 
- เกมตอบค าถามส านวนไทย  
- กิจกรรมประกวดวาดภาพระบายส ี
 - กิจกรรมประกวดค าขวัญ 
- กิจกรรมวาดภาพตัวละครในวรรณคด ี
 - กิจกรรมแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคด ี
 -กิจกรรมแข่งขันค าขวัญ 
 -กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ 
 -กิจกรรมแข่งขันท่องอาขยานท านองเสนาะ 
 -กิจกรรมแข่งขันคัดลายมือ 
 -กิจกรรมแข่งขันเขียนเรียงความ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

3,000.- นางศกุลตลา 
   นางสาวณหทัย 
นางสาวนันท์ชนก 

รวมทั้งสิ้น 7,000.- 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมิน 

 ......................................................ผู้เสนอโครงการ 
   (นางศกุลตลา  ฉัตรสุวรรณ) 

  ครู  ช านาญการพิเศษ  
  ...................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

 (นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์) 
 ครู  ช านาญการพิเศษ 

............................................  ผู้เห็นชอบโครงการ 
   (นายวิทยา  แสนแป้)     
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

       ...........................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
    (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)   
   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  

1.แบบประเมินความพฤติกรรม
ตามตัวบ่งชี้ความส าเร็จราย
มาตรฐาน 
2.แฟ้มสะสมงาน
3.ผลงานนักเรียนรายบุคคล/ราย
กลุ่ม 
4.แบบประเมินมาตรฐานด้าน
ผู้เรียน 

1.สังเกต
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
3.ตรวจสอบหลักฐานเชิง
ประจักษ์ 
4.รายงานประจ าปีของ
โรงเรียน 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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7. โครงกำรพัฒนำครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หลักกำรและเหตุผล  การตาม  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  นั้น  จะเน้น    การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม  แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน  โดยการจัดหาแหล่งการเรียนรู้  
ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน  และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียน  เกิดการเรียนรู้
ให้มากที่สุด   
1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  3   
2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1  กลยุทธ์  ข้อ  4 
3)สนองจุดเน้น สพฐ. กลยุทธ์  ข้อ  4 
4)ครูควรพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตัวเอง เช่น น าปัญหาที่พบมาวิเคราะห์ แล้วใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รว่มกับคณะครู หรือ ครูจากกลุ่มเครือข่าย ร่วมด าเนินการพัฒนาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนให้เกิดประสิทธิผล 
นอกจากนี้ ผู้บริหารควรร่วมมือกับคณะครูพิจารณาน าผลประเมินในทุกระดับมาวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นอกจากนี้ ควรเร่งพัฒนาศักยภาพของครูด้านการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือวิเคราะห์ผู้เรียน
และจัดการเรียนการสอนให้สนองต่อศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนให้ได้มากท่ีสุดครูควรบันทึก
หลังสอนอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน แล้วน าข้อมูลไปซ่อมเสริมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  นอกจากนี้ ควรน าผล
การทดสอบ ผลการประเมินไปใช้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนหรือท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนและเพ่ิม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้นักเรียนอย่างจริงจังครูควรจัดท าก าหนดการสอนในทุกกลุ่มสาระท่ีไม่ได้ท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือเป็นการวางแผนในการใช้สื่อหรือแนะน าหนังสือเรียนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
สถานศึกษาควรมอบหมายงานหลัก คือ การสอนแก่ครู ส่วนงานเสริมควรจัดหาเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรสนับสนุนท าแผน 
ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ  3 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ฐำน 

(2565) 

เป้ำ 
หมำย 

เพ่ือให้ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิ ภาพ
และเกิดประสิทธิ ผล 

ขอบข่ำย: 
7.1ร้อยละครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

100 

7.2ร้อยละครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

100 

7.3ร้อยละครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

92 

7.4 ร้อยละครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

92 

7.5 ร้อยละครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

100 

7.6 ร้อยละครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

100 

7.7 ร้อยละครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่
รับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

92 
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7.8 ร้อยละครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศึกษา 

100 

7.9 ร้อยละครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  
เต็มความสามารถ 

100 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

7.1.กิจกรรมวัดและประเมินผล 
-ประเมินผลระหว่างเรียน 
-ประเมินผลปลายภาคเรียน 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  
-ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
-ครูมีการใช้ข้อมูลผู้เรียนวางแผนการจัดการ
เรียนรู้ 
-ครูมีการส่งต่อข้อมูลสารสนเทศผู้เรียน 
-ครูมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
   7.1.2 จัดซื้อหมึกปละกระดำษไขถ่ำยเอกสำร
ข้อสอบ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

20,965.- 

35,000.- 

        นางโสภา 
 นางสาวพรนิภา 

    ครูประจ าชั้นทุกคน 

7.2.กิจกรรมส่งเสริมกำรวิจัยในชั้นเรียน 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ครูมีการแก้ไขปัญหาผู้เรียน 
- ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
- ครูมีการใช้ผลวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

2,000.- 
ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 
ท าผลงาน  2,000  .- 

 นางเทวีรัตน ์
 ครูทุกคน 

7.3. กิจกรรม  PLC 
-ครูทุกคนจัดท า ID-PLAN และ จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรของโรงเรียน(กระดาษA4 
-จัดตั้งกลุ่ม PLC  และปฏิทินการด าเนินงาน 
-ประชุมกลุ่ม PLC เพื่อก าหนดนวตักรรม ปฏิทินและวาง
แผนการด าเนินงานท้ังป ี
-ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ และปรับปรุงการ
ท างานของแต่ละกลุ่ม PLC   ทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 ช่ัวโมง 
-โรงเรียนท า AAR  2 เดือน/ครั้ง  เพื่อติดตามและ 
ปรับปรุงการท างานของกลุ่ม PLC 
-ส่งครูเข้ารับการพัฒนาด้วยคูปองพัฒนาครูที่สอดคล้อง
กับ ID-PLAN 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000.- 
กระดาษเอ 4      500 
กระกาท าปกสี    500 

       นายเพชรสมทรง 
        นายวิทยา 
      นางเทวีรัตน ์
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กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

7.4  กิจกรรมนิเทศ พ.ค.65- 
มี.ค.66 

1,000.-  ผอ.เพชรสมทรง 
        รอง.วิทยา 
       ครูเทวีรัตน์ 

7.5.กิจกรรมส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ 
    4.1 ส ารวจความต้องการซื้อสื่อ  วัสดุ  
อุปกรณ์ส าหรับท าสื่อการเรียนรู้และตกแต่งชั้น
เรียน  
    4.2 ซื้อสื่อ / อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของนักเรียน ครู ห้องเรียนละ1500 /
ภาคเรียน (3200/ปี/ห้อง) จ านวน 18 ห้องเรียน 
   4.3 ซื้อสื่อ / อุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับความ 
ต้องการของนักเรียน ครู (ครูพิเศษ)  

        (2000/ปี/คน) จ านวน  4 คน  
-ครูมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร 
-ครูมีการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 
-ครูมีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนรู้ 
-ครูมีการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 64,400.- 

ค่าวัสดุประจ าห้องเรียน/
ประจ าห้องเรียนละ  

(3200/ปี/ห้อง)       
จ านวน 17 ห้องเรียน 
ค่าสื่อ / อุปกรณ์ ให้
สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักเรียน ครู 
(ครูพิเศษ) 

(2000/ปี/คน)  จ านวน   
5 คน 

      นางสาววิลาวรรณ  
       นางเทวีรัตน์ 

      นางสาวนันท์ชนก 
       นางโสภา 

เงินรำยหัวทั้งสิ้น 124,365.- 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมิน .....................................................ผู้เสนอโครงการ 

     (นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์) 
    ครู  ช านาญการพิเศษ 

............................................  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
   (นายวิทยา  แสนแป้)     
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

..............................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
   (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)   

       ผู้อ านวยการโรงเรียน   

1.แบบประเมินแผนจัดการเรียนรู้
2.แบบประเมินการจัดการเรียนรู้
3.เครื่องมือวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
4. แบบประเมินตนเองของครู
5. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
6.รายงานวิจัย/รายงานการศึกษา
ค้นคว้า 

1.สังเกต
2.สัมภาษณ์
3.ตรวจสอบ
4.รอ่งรอยเอกสาร

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

8. โครงกำร พัฒนำศักยภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
หลักกำรและเหตุผล   พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งภายใน และภายนอก
สถานศึกษา  โดยการเพ่ิมศักยภาพ  สมรรถภาพ  คุณภาพ  จัดประสบการณ์โดยการศึกษาดูงาน  อบรมสัมมนา  เพิ่ม
ความรู้  เพ่ือจะได้น ามาถ่ายทอดสู่ผู้เรียน   
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  3
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1  กลยุทธ์ ข้อ  1 , 4
3) สนองจุดเน้น สพฐ.  กลยุทธ์  ข้อ  1,4

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ข้อมูล 
ฐำน 

(2565) 

เป้ำ 
หมำย 

เพ่ือให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล 

ขอบข่ำย :  
8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 
8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ  

ดีเลิศ 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติการ 

ดีเลิศ 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

ดีเลิศ 

8.5  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา ดีเลิศ 
8.6  ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

ดีเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

8.1. กิจกรรมพฒันำครูและบุคคลำกรทำงกำร
ศึกษำกำร  
    -การประชุมสัมมนาประสานงานกิจกรรม 
ทางราชการ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

15,000.- 
-ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าลงทะเบียน 

       นายสมศักดิ ์
  นางสาววิลาวรรณ 
     นางสาวณหทัย 

8.3.  กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  
 - ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มพัฒนาเครือข่ายการศึกษาที่9(ฝางใต้) 
จ านวน  31  คน 
 -ศึกษาดูงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง จ านวน 31 คน 

ส.ค.65- 
ก.ย.65 

47,963.- 
ค่าพาหนะ  
 ค่าท่ีพัก           

       นางสาวดาริน 
  นางสาววิลาวรรณ 
     นางสาวณหทัย 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

(งบจากปฐมวัย  10,000.-  ) 
-ผู้บริหารมีแผนงาน โครงงาน หรอืกิจกรรม ที่ส่งเสรมิ
และพัฒนาบุคลากร 
-ผู้บริหารมีการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ครูและบุคลากร 
-ผู้บริหารมีการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากร 
-ผู้บริหารมีการมอบหมายงาน 
-ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาเต็มเวลา 

รวมทั้งสิ้น 
งบจำก

ประถมศึกษำ 62,963.- รวมทั้งสิ้น 
72,963.- 

งบจากปฐมวัย 10,000.- 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
   (นายสมศักดิ์  หาปู่ทน) 

           ครู  ช านาญการ 

............................................  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
   (นายวิทยา  แสนแป้)     
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

   ............................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)   
       ผู้อ านวยการโรงเรียน    

1.แบบสังเกตพฤติกรรมผู้บริหาร
2.แบบสอบถาม
3. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 
4. แผนปฏิบัติการประจ าปี
5.แบบประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
6.แบบประเมินความพึงพอใจ

1.สังเกต
2.สัมภาษณ์/สอบถาม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-กรรมกาสถานศึกษา 
-ผู้ปกครอง 
3.ตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐานเชิงประจักษ์ 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

9. โครงกำรส่งเสริมบทบำทสถำนศึกษำ
หลักกำรและเหตุผล      การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มีบทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษา  ให้เป็นแหล่งวิทยาการของชุมชน และมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  ให้เจริญก้าวหน้า ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งในสภาวะปัจจุบันที่เน้นการมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา เพราะการศึกษา ที่ดีต้องเป็นการศึกษาเพ่ือชุมชน  โดยให้ชุมชนมีส่วนก าหนดการศึกษา เช่น 
ร่วมก าหนดหลักสูตรการศึกษา ร่วมก ากับ  ดูแล  การบริหารโรงเรียน  หากความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนด าเนินไป
ด้วยดี จะสามารถพัฒนาสถานศึกษาได้ดีในที่สุด  
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น  เขต1 ข้อ  1
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ  1

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ข้อมูล 
ฐำน 

(2565) 

เป้ำ 
หมำย 

เพ่ือให้คณะ 
 กรรมการ
สถานศึกษา  และ
ผู้ปกครอง  ชุมชน
ปฏิบัติ งานตามบท 
บาท หน้าที่อย่างมี
ประ สิทธิภาพ 

ขอบข่ำย 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
ดีเลิศ 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

ดีเลิศ 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ดีเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

9.1.กิจกรรมส่งเสริมบทบำทสถำนศึกษำ 
- ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
- คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด 
-มีองค์ประกอบและการได้มาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๓ 
-คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 

5,500- 
-เบี้ยประชุม       
-ค่าอาหารว่าง+น้ าดื่ม   

   นางสาวณหทัย 
       นายสมศักดิ ์
นางสาววิลาวรรณ 
      นางธิดารัตน ์

รวมทั้งสิ้น 5,500.- 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
 (นายสมศักดิ์  หาปู่ทน) 
  ครู  ช านาญการพิเศษ 

 ............................................ ผู้เหน็ชอบโครงกำร 
  ( นางสาวณหทัย  ใจบญุ  ) 
    ครู  ช านาญการพิเศษ 

............................................  ผู้เห็นชอบโครงกำร 
   (นายวิทยา  แสนแป้)     
  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

............................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)   

 ผู้อ านวยการโรงเรียน  

1.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.รายงานการประชุม
3.แบบส ารวจการด าเนินงาน
โครงการ 
4.แบบสังเกต

1.สังเกต
2.สัมภาษณ์
3.ตรวจสอบ

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

10. โครงกำรพัฒนำหลักสูตรกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน
หลักกำรและเหตุผล      หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า 
ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถในด้านที่ตนเองถนัด ตามความสนใจ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องหลากหลายด้วยวิธีการ 
เทคนิค ประสบการณ์  นักเรียนต้องได้รับประสบการณ์ทั้งภาคความรู้และภาคปฏิบัติ จึงจะประสบความส าเร็จในการ
แข่งขันในระดับสูง  กิจกรรมชุมนุมเป็นวิธีการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามท่ีถนัดได้ กิจกรรมการเข้า
ค่ายวิชาการเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีประสบการณ์ที่หลากหลาย  และมีทักษะทางสังคม    ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์   การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนในการการส่งเสริม  พัฒนา  
ป้องกัน  และแก้ไขปัญหาของนักเรียน  เพ่ือให้นักเรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  มี
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะในการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง  การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   จึงมีความส าคัญในการท าให้นักเรียนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของการรู้จัก
ตนเอง และเข้าใจผู้อ่ืน  โรงเรียนชุมชนบ้านฝางได้เห็นความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว จึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้น 
1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  3 
2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 กลยุทธ  ข้อ  1,4 
3)สนองจุดเน้น สพฐ.  กลยุทธ  ข้อ  1,4 

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ข้อมูล
ฐำน 

(2565) 

เป้ำ 
หมำย 

เพ่ือให้สถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน 

ขอบข่ำย: 

10.1หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
ดีเลิศ 

10.2จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ  

ดีเลิศ 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความตอ้งการ 
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

ดีเลิศ 

10.4 สนับสนนุให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง     

ดีเลิศ 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรบัปรุงการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ   

ดีเลิศ 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึง
ผู้เรียนทุกคน   

ดีเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

10.1. กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
และหลักสูตรกลุ่มสำระทั้ง  8 กลุ่มสำระ
กำรเรียนรู ้
-พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
-พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
-พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ 
-พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมฯ 
-พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ 
-พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้การงาน
และเทคโนโลยี 
-พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
-พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 2,000.-  

-ค่ากระดาษ A4     1,000.- 
-ค่าวัสดุ /เข้าเล่ม    1,000.- 

       นางเทวีรัตน์ 
        นางกฤติยา 

   นางสาวมุจรินทร์  
     นางสาวณหทัย 
      นางสาวดาริน  
   นางสาวธนัญญา  
     นางสาวอุษนีย์ 

    นายสมศักดิ์ 
       นางศกุลตลา  

10.2.กิจกรรมชุมนุม /กิจกรรมลดเวลำ
เรียนเพิ่มเวลำรู้ (Happy Time) 

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

เงินรำยหัว 3000.- 

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
1,000.- 
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ 

       นางกฤติยา 
        นางเทวีรัตน ์

   ครูที่ปรึกษาชุมนุม 

10.3. กิจกรรมค่ำยวิชำกำร 
-ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 
จ านวนนักเรียน 435  คน 
-ฐานการเรียนรู้  

ก.พ. 66  30,000.- 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ฐาน    19,000 .- 
อาหารว่าง               5,000.- 
 อาหาร  4,000 .- 
ค่าอุปกรณ์ จัดสถานที่   5,000.-  

 (ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน) 

        นางเทวีรัตน์  
    นางสาวนันท์ชนก 

      นางสาวดาริน 
    หัวหน้ากลุ่มสาระ 

10.4 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
นักเรียนชั้น ป.1-6 
- เยี่ยมบ้านนักเรียน  
- เก็บข้อมูล คัดแยก คัดกรองนักเรียน ตาม
สภาพ และความสามารถ 

พ.ค.65- 
มี.ค.66 เงินรำยหัว         1,000.- 

เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
7,000.- 

    นางเทวีรัตน ์
       นาวสาวณหทัย 

  ครูประจ าชั้น 
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10.5 กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงำน
คุณธรรม 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

8,500.- นางสาวณหทัย 

เงินรำยหัว 14,500.- 
เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 38,000.- 

รวมทั้งสิ้น 52,500.- 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

     .........................................ผูเ้สนอโครงกำร 
      (นางเทวีรัตน์   ชุติไชยพันธ์) 

     ครู  ช านาญการพิเศษ 

   ...................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร 
    (นายวิทยา  แสนแป้)   

   รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

.............................................. ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบา้นทุ่ม) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.แบบสอบถาม
2.แบบประเมินมาตรฐาน
3.แบบส ารวจและคัดกรอง
นักเรียน 
4.แบบบันทึกนิเทศภายใน
5.แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
6.เครื่องมือระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
7.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

1.สอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียน 
2.บันทึกนิเทศการเยี่ยมชั้น
เรียน 
3.บันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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11. โครงกำรปรับปรุงภูมิทัศน์  
หลักกำรและเหตุผล  เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
อ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  และเอ้ือให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2
2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 กลยุทธ์  ข้อ    1
3) สนองจุดเน้น สพฐ.  กลยุทธ์  ข้อ    1

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

(2565) 
เป้ำหมำย 

เพ่ือให้
สถานศึกษามี
การจัด
สภาพแวดล้อม
และการบริการ
ที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ        

ขอบข่ำย :  
11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ม
รื่นและมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

ดีเลิศ 

11.2 จัดโครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้เรียน  

ดีเลิศ 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

ดีเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบ 

ประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

11.พัฒนำปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
  -  ปรับสภาพภูมิทัศด้านหน้าอาคารเรียน 
ป้ายห้องเรียนและบริเวณหน้าเสาธ 
1.ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า โรงอาหาร
หอประชุม มีสภาพพร้อมใช้ 
2.มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน
3.มีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ส าหรับ
ผู้เรียนภายในสถานศึกษา 
4.มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ 
5.มีการด าเนินการตามแผนงาน โครงการ
กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
๑๐ ประการ 
6.มีการประเมินโครงการ กิจกรรม และผลการ
ด าเนินงาน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

12,500.- 
ค่าวัสดุ /อุปกรณ์ / 
ค่าแรง   6,000.- 
จัดภูมิทัศน์อาคารเรียน 
6,500.- 
 ชั้นเรียน 

     นางสาวณหทัย 
        นายสมศักดิ์ 
 นางสาววิลาวรรณ 
  นางสาวมุจรินทร์ 
       นายเอกพันธ์ 
       นางละเอียด 
      นายประวิทย์ 
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7.มีการน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
8.มีการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้เรียนในการ
ด าเนินงาน 
9.มีการจัดห้องสมุดให้มีระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ทันสมัย 
10.มีการให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ 
หรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
11.มีความพึงพอใจของผู้เรียน

รวมทั้งสิ้น 12,500.- 
กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

      ............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
 (นางสาวณหทัย  ใจบุญ) 
  ครู  ช านาญการพิเศษ 

        ...................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร 
  (นายวิทยา  แสนแป)้     
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

       ............................................   ผู้อนุมัติโครงกำร 
 (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)   

  ผู้อ านวยการโรงเรียน  

1.แบบประเมินมาตรฐานตัวชี้วัด
2.แบบประเมินความพึงพอใจ
3.แบบสอบถามความต้องการ

1.สังเกต
2.ประเมิน
3.ตรวจหลักฐาน
ตามสภาพจริง 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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12. โครงกำรประกันคุณภำพภำยใน
หลักกำรและเหตุผล      มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ ประกอบด้วย 

อุดมการณ์ หลักการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา เพ่ือสะดวกต่อการน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพด้านผู้เรียน ด้าน
การเรียนการสอน ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาและด้านพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ก าหนดไว้ว่าจะต้องให้ผู้เรียน ได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและเพ่ือให้บรรลุผล ยังก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพไว้ในมาตรา 48  และให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น จึงได้จัดท าโครงการเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการศึกษา ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชน องค์กรส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆและจัดแหล่งเรียนรู้ที่ไม่เพียงพอขึ้นใหม่   
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  2,3
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ 1,2
3) สนองจุดเน้น สพฐ.นโยบาย    ข้อ 1,2

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

(2565) 
เป้ำหมำย 

เพ่ือให้สถานศึกษา
มีการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ขอบข่ำย: 
12.1 ก าหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่มุ่งพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหาร
จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
12.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การ ศึกษา 
12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้
วางแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 

ดีเลิศ 
ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 

ดีเลิศ 
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   ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริม่ต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
12.1.กิจกรรมพัฒนำเครือข่ำยข้อมูล
สำรสนเทศของครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำและสถำนศึกษำ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000- 
ค่ากระดาษ A4      1,000- 
ทะเบียนนักเรียน    1,000- 
วัสดุ/ปกรณ์        1,000- 

 นางธิดารัตน ์
  นางสาวดาริน 

12.2.กิจกรรมพัฒนำระบบควบคุม
ภำยใน 
   -จัดท าป้ายมาตรฐานประกันคุณภาพ
ภายในและตัวชี้วัด การประเมินภายนอก  

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000- 
-วัสดุ/อุปกรณ์ 

        นางเทวีรัตน ์
     นาวสาวนันท์ชนก 
      นางสาวมุจรินทร ์

     นางสาวอุษนีย์ 
       นางสาวพรณิภา 

12.3.พัฒนำข้อมูลสำรสนเทศ/งำน
ทะเบียน 
โรงเรียนและงำนธุรกำร 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

8,834.- 
-วัสดุ/อุปกรณ์ใช้งานธุรการ 
งานทะเบียนนักเรียน 

 นางสาวณหทัย 
    นางโสพิณ 
  นางธิดารัตน ์

12.4. กิจกรรมกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรและรำยงำน 
 1 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
     - ประชุมชี้แจงคณะครู 

      - ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี2564 
2 ประเมินผลและรายงานผลการ   

   - แบบสรุปรายงาน 
       - แบบส ารวจความคิดเห็น 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

1,500.- 

ค่ากระดาษ A4         1,000.- 
ค่าถ่ายเอกสาร / เข้าเล่ม 
ค่าวัสดุ          500.-  

นางสาววิลาวรรณ 
 นางเทวีรัตน์ 

   นางสาวดาริน 
  นางสาวณหทัย 
    นางธิดารัตน์  

12.5.กิจกรรมพัฒนำระบบบริหำร
กำรเงินกำรบัญชี และพัสดุ 

1. งานพัฒนาระบบบัญชี
 -จัดท าเบียนคุมเงินต่างๆ  

        -บันทึกบัญชีและทะเบียนคุมเงิน
นอกงบประมาณของโรงเรียน 

 - จัดท าแบบรายงานทางการเงิน 
       -  แบบพิมพ์และเอกสารที่
เกี่ยวข้องงานการเงินบัญชี 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

4,793.- 
สมุดบัญชีเงินสด และ 
ทะเบียนคุมเงินต่าง ๆ  500.-        
- สมุดนัมเบอร์    300.-        
- แฟ้มเอกสาร        1,200.-        
- กระดาษ เอ 4          500.- 
- วัสด ุ/ อุปกรณ์         2,293.- 

2. งานพัฒนาระบบบัญชีพัสดุ –
ครุภัณฑ์ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

6,300.-   นางดาริน 
  นางกฤติยา  
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 จัดท าแบบรายงานจัดซื้อ- จัดจ้าง 
        จัดท าบัญชีพัสดุ / ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 

 รายงานการตรวจสอบพัสดุ และ
การจ าหน่ายพัสดุประจ าปี และรายงาน
อ่ืน ๆ เกี่ยวกับงานพัสดุ – ครุภัณฑ์ 

- กระดาษเอ 4    2,000.-  
- สมุดนัมเบอร์         500.-  
- แฟ้มเอกสาร             1,00.- 
- ชั้น/ตู้ใส่ เอกสาร      1,000.- 
- วัสดุ / อุปกรณ์    1,900.- 

 นางโสพิณ  
  นางกิตติยา 

 นางสาวอุษนีย์ 

รวมทั้งสิ้น 26, 427.- 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ 

1.มาตรฐานการศึกษา
2.แผนปฏิบัติการ
3.แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
4. สารสนเทศโรงเรียน
5.รายงานการจัดท า SAR
6.รายงานการควบคุมภายใน

วิธีกำรประเมิน 

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

        ............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
 (นางเทวีรัตน์  ชุติไชยพันธ์) 
  ครู  ช านาญการพิเศษ 

        ...................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร 
  (นายวิทยา  แสนแป)้     
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

 ............................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
   (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บํารุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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13. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้
    หลักกำรและเหตุผล   แหล่งการเรียนรู้เป็น แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนับสนุน ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง  เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้   การจัดแหล่งการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้   ในเรื่องความรู้เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน ชาติ สังคมโลก การใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานศึกษาจึงต้องตระหนักในการ
พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์  โดยใช้แหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่แล้วในสถานศึกษาและท้องถิ่นและจัดแหล่ง
เรียนรู้ที่ไม่เพียงพอขึ้นใหม่   
1)สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ..2,3..... 
2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ.1,2.... 
3)สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ..1,2......  

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

(2565) 
เป้ำหมำย 

เพื่อให้สถานศึกษามี
การสร้างส่งเสริม 
สนับสนนุ ให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

ขอบข่ำย:  
13.1การสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้
ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้อง   

ดีเลิศ 

13.2การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัวชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ดีเลิศ 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

13.1.กิจกรรมพัฒนำห้องสมุด 
    -จัดซื้อหนังสือห้องสมุด 
    -ปรับปรุงกายภายในห้องสมุด 
    -ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด 
    -พัฒนาครูบรรณารักษ์ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

7,000.- 
-จัดซื้อหนังสือห้องสมุด         
4,000.- 
-ปรับปรุงกายภายในห้องสมุด  
2,000.- 
-ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด  
1,000.- 

        นางศกุลตลา 
    นางสาวนันท์ชนก 
    นางสาวมุจรินทร์ 

13.2. กิจกรรมพัฒนำศูนย์เศรษฐกิจ
พอเพียง 
   - ปลูกผักสวนครัว 
   -ขยายผลกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 
กับชุมชนโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000.- 
-เมล็ดพันธุ์ 
วัสดุ/อุปกรณ์   นายสมศักดิ ์
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กิจกรรม เดือนที่
ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

13.3 กิจกรรมพัฒนำศูนย์ ICT  
 (ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)  
-เสริมทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์  
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   
-กิจกรรมพักเท่ียงหรรษาร่วมพัฒนาทักษะ
คอมพิวเตอร์ 
-พัฒนาสื่อการสอน โดยใช้โปรแกรม  
 Power Point 
-พัฒนาการใช้โปรแกรม EXCEL 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

10,256.- 

ค่าซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์  8,000.- 
ค่าเอกสาร   2,256.- 

 (ใช้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน)  

 นางสาวมุจรินทร์ 

13.4 กิจกรรมพัฒนำส่งเสริมกำรเรียนรู้
ภำษำต่ำงประเทศ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

4,500.- 
   - วสัดุ/อุปกรณ์ 

       นางสาวณหทัย 

13.5 กิจกรรมพัฒนำห้องวิทยำศำสตร์ พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

4,500.-  นางสาวอุษนีย์ 

13.6 กิจกรรมพัฒนำส่งเสริมกำรเรียนรู้สู่
วิถีพุทธ 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

8,000.-        นางสาวณหทัย 

เงินรำยหัว 27,000.- 
เงินกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 10,256.- 

รวมทั้งสิ้น 37,256.- 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 
 .........................................  ผู้เสนอโครงกำร 

  (นางเทวีรัตน์  ชุติชัยพันธ์) 
     ครู  ช านาญการพิเศษ  

...................................... ผู้เหน็ชอบโครงกำร 
  (นายวิทยา  แสนแป)้     
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

  ...................................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
    (นาเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.แบบสอบถาม
3. บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้
4.รายงานผลการด าเนินงาน

1.สังเกต
2.สอบถาม
3.ประเมินผล

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง
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14. โครงกำรส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์สถำนศึกษำ
หลักกำรและเหตุผล  สถานศึกษาสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง หรือ
จุดเด่น หรือลักษณะพิเศษให้เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  จึงจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านอัตลักษณ์  “วิถีพอเพียง “  และ เอกลักษณ์ “โรงเรียนรักการออม” ให้บรรลุตามปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา และมุ่งเน้นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เป็นจริงเชิงประจักษ์ 
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ …2…
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต1 ข้อ 1,2
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ 1,2

วัตถุประสงค์ 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ ข้อมูลฐำน 

(2565) 
เป้ำหมำย 

เพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาอัต
ลักษณ์  เอกลักษณ์
และจุดเน้นที่ก าหนด
ขึ้น 

ขอบข่ำย :  
14.1 จัดโครงการ และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ 
  (วิถีพอเพียง)   

ดีเลิศ 

14.2 ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 
อัตลักษณ์  (วิถีพอเพียง)  

ร้อยละ 90 

14.3 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์สถานศึกษา 
(จิตอาสา) 

ดีเลิศ 

14.4ผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
เอกลักษณ์สถานศึกษา  (จิตอาสา) 

ร้อยละ90 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
เดือนที่

ด ำเนินงำน 
งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 

14.1 กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า และออมทรัพย์
นักเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

500- 
วัสดุ/ปกรณ์     500- 

       นางนวรัตน ์
   นางสาววิลาวรรณ 

14.2  กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
โรงเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000.- 
-ค่าไวนิล   500 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์   2,500 

      นางสาวณหทัย 
      นางกฤติยา 
    นายประวิทย์ 

รวมทั้งสิ้น 3,500.- 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

    ............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
  (นางสาวณหทัย  ใจบุญ ) 

 ครู  ช านาญการพิเศษ 

       ...................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร 
  (นายวิทยา  แสนแป)้     
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

 ............................................  ผู้อนุมัติโครงกำร 
    (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม)   

       ผู้อ านวยการโรงเรียน   

1.แบบสังเกต
2.แบบประเมินความพึงพอใจ
2.รายงานผลการจัดกิจกรรม

1.สังเกตการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2.แบบส ารวจแลบ
สอบถาม 
3. การสัมภาษณ์

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

15. โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและสนองนโยบำยภำครัฐ

หลักกำรและเหตุผล  ในการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นนั้น  โรงเรียนชุมชนบ้านฝางได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณลักษณะตามนโยบายภาครัฐและหน่วยงานต้นสังกัดในปี พ.ศ.2560 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการรวมตัวกัน
เป็นประชาคมอาเซียน เป็นการสร้างสังคมภูมิภาคให้พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียน อยู่ร่วมกันฉันท์ญาติมิตรใน
ครอบครัวเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธ ารงไว้ซึ่ง
สันติภาพ  เสถียรภาพ และความม่ันคงทาง การเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางสังคมวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของต่างชาติจะเข้ามามีอิทธิพลต่อเยาวชนของชาติโรงเรียนชุมชนบ้านฝาง มีความ
ตระหนักเพ่ือปลูกฝัง   การกินดีอยู่ดี   บนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก
ทั้ง 10 ประเทศ  
         โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว และถือว่าการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะน าไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศของอาเซียน น าสู่การปฏิบัติ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้เกิดแก่ตัวผู้เรียน จึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
1) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่  3
2) สนองจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่นเขต 1 ข้อ 2, 3
3) สนองจุดเน้น สพฐ.ข้อ  2,3

วัตถุประสงค์ ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูล 
ฐำน 

(2565) 

เป้ำ 
หมำย 

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ให้บรรลุเป้าหมายตาม 
นโยบายภาครัฐและ
หน่วยงานต้นสังกัด 

ขอบข่ำย : 
15.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษ ด้านส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

ดีเลิศ 

15.2  ผลการด าเนินงานพิเศษ  ด้านส่งเสริมผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ  
80 

ระยะเวลำด ำเนินงำน   เริ่มต้นวันที่  1 มิถุนายน พ.ศ. 2564   สิ้นสุดวันที่ 30  เมษายน พ.ศ. 2565 

กิจกรรม 
เดือนที่ด ำเนินงำน 

งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
15.1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้บูรณา
การเศรษฐกิจพอเพียง พ.ค. 65- มี.ค. 66 

3,000.- 
-วัสดุ/อุปกรณ์ 

       นายสมศักดิ ์

15.2 กิจกรรมการเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาท้องถิ่น 
พ.ค. 65- มี.ค. 66 

3,000.- 
-ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ 

 นายสุรสีห ์

รวมทั้งสิ้น 6,000.- 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

กำรประเมินผล/เครื่องมือ วิธีกำรประเมินผล 

 ............................................  ผู้เสนอโครงกำร 
       (นายสมศักดิ์  หาปู่ทน) 

 ครู  ช านาญการ 

       ...................................... ผู้เห็นชอบโครงกำร 
  (นายวิทยา  แสนแป)้     
 รองผู้อ านวยการโรงเรียน  

  ....................................................  ผูอ้นุมัติโครงกำร 
  (นายเพชรสมทรง  บ ารุงบ้านทุ่ม) 

 ผู้อ านวยการโรงเรียน 

1.สังเกต ส ารวจ
2.แบบสอบถาม
3.แบบสัมภาษณ์
4.แบบทดสอบ
5.แบบประเมินผลงาน
6.แบบประเมินความพึงพอใจ

1.สังเกต
2.สัมภาษณ ์/สอบถาม
3.ส ารวจ
4.แบบทดสอบ
5.บันทึกข้อมูล
6.การประเมิน

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ภำคผนวก 

   -  ค าสั่งโรงเรียนชุมชนบ้านฝางที ่  ๑๗  / ๒๕๖๕   ลงวันที ่ ๑๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
      เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจดัท าแผนปฏบิัตกิารประจ าปีการศกึษา  ๒๕๖๕  ระดับประถมศึกษา  
 -  ค ารับรองแผนปฏิบัตกิารประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๕  คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง 



 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565   โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 

ค ำรับรองแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ระดับประถมศกึษำ 
โรงเรียนชุมชนบ้ำนฝำง 

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

         ตามที่คณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  ระดับปฐมวัย โรงเรียน
ชุมชนบ้านฝาง  ได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2565  ระดับประถมศึกษา โรงเรียน
ชุมชนบ้านฝาง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ 
หน่วยงานต้นสังกัด และการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีจะเป็น
แนวทางปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการด าเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

         โรงเรียนชุมชนบ้านฝาง ได้ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาโครงการและกิจกรรม
ต่าง ๆ  เป็นที่เรียบร้อยและเห็นชอบแผนดังกล่าว  ว่าโครงการ/กิจกรรมมีความเหมาะสมสอดคล้อง และน าสู่
การปฏิบัติได้ 

(นายชัยด ี รตันปรดีา) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 

รับรองความถูกตอง

นายเพชรสมทรง  บาํรุงบานทุม

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานฝาง




