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ค าน า 
 

    การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพท่ีดีและเป็นแรงผลักดัน
ที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศให้รุ่งเรือง การส่งเสริมโรงเรียนให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่สร้างความ
มั่นใจ     พึงพอใจ ประทับใจต่อผู้ปกครอง ชุมชน สังคม ว่าโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ผู้จบ
การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพการศึกษามีองค์ประกอบหลายประการ 
องค์ประกอบที่เป็นหัวใจส าคัญก็คือ  โรงเรียนต้องจัดท าแผนปฏิบัติการของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการด าเนินการของ
โรงเรียนในระยะเวลาที่ก าหนด  โรงเรียนบ้านโคกแปะ  มีภารกิจที่จะต้องด าเนินการจัดการและบริหารการศึกษาให้
เป็นไปตามเจตนาและสนองนโยบายของรัฐในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปที่ได้ประกาศไว้ให้ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรม ที่ผ่านมาทางโรงเรียนได้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และประสบผลส าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง   
 คณะผู้จัดท าหวังว่า แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ฉบับนี้จะเป็นเข็มทิศ เป็นนโยบาย และแผนงานหลักที่ชี้
เส้นทางการบริหารจัดการแนวทางพัฒนา  การส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
บรรลุเป้าหมายและความส าเร็จที่พึงประสงค์ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1.  ข้อมูลทั่วไป   
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการสอน
ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

 1.1 ประวัติสถานศึกษา 
       โรงเรียนบ้านโคกแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12 บ้านโคกแปะ  ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์    
40000  โทรศัพท์  043-260175  รหัสไปรษณีย์ 40000 เริ่มก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. 2482  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่
เรียน เปิดท าการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2507  ได้ย้ายมาเป็นเอกเทศ
บนเนื้อที่   12  ไร่ 96 ตารางวา จนถึงปัจจุบัน 
 

 1.2 ที่ตั้งและเขตติดต่อ 
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 12  บ้านโคกแปะ  ต าบลโคกสี  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น ห่างจาก
ตัวจังหวัดขอนแก่นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือโดยประมาณ  22  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลเสือเฒ่า อ าเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศใต้ ติดต่อกับต าบลกู่ทอง  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลบึงเนียม  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
 

        1.3 การจัดการเรียนการสอน 

 ปีการศึกษา  2484  เริมก่อตั้งโรงเรียนเปิดท าการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

 ปีการศึกษา  2507  ย้ายสถานที่เรียนมาเป็นเอกเทศ  สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 

 ปีการศึกษา  2524  เปิดขยายการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 ปีการศึกษา  2534  เปิดขยายการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กเล็ก) 

 ปีการศึกษา  2536  เปิดท าการสอนเป็นอนุบาล 1-2 

 ปีการศึกษา  2540  เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันมีอาคารเรียน  2  หลัง  จ านวน  14  ห้อง อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง เปิดท าการสอน 3 ระดับ คือ 
  1.  ระดับก่อนประถมศึกษา  จ านวน   3   ห้องเรียน 
  2.  ระดับประถมศึกษา  จ านวน   6   ห้องเรียน 
 3.  ระดับมัธยมศึกษา  จ านวน   3   ห้องเรียน 
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2.   ข้อมูลด้านนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (10 มิถุนายน 2564) 
 

 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน  
       เพศหญิง   จ านวน 63 คน เพศชาย   จ านวน 75 คน 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน  
หญิง ชาย รวม 

อนุบาล 3  ขวบ 3 7 10 1 
อนุบาลปีที่  2 2 9 11 1 
อนุบาลปีที่  3 5 4 9 1 

รวม 10 20 30 3 
ประถมศึกษาปีที่  1 7 4 11 1 
ประถมศึกษาปีที่   2 4 5 9 1 
ประถมศึกษาปีที่   3 5 9 14 1 
ประถมศึกษาปีที่   4 4 7 11 1 
ประถมศึกษาปีที่  5 8 6 14 1 
ประถมศึกษาปีที่  6 2 7 9 1 

รวม 30 38 68 6 
มัธยมศึกษาปีที่    1 5 5 10 1 
มัธยมศึกษาปีที่   2 13 9 22 1 
มัธยมศึกษาปีที่  3 5 3 8 1 

รวม 23 17 40 3 
รวมทั้งสิ้น 63 75 138 12 
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3.  ข้อมูลด้านบุคลากร ปีการศึกษา 2564 (วันที่ 10 มิถุนายน 2564) 
  จ านวนบุคลากรทั้งหมด   19    คน  แยกตามประเภทดังนี้  

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา  
อายุ 
เฉลี่ย 

ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ปริญญาตรี 

ปริญญา 
ตรี ปริญญาโท 

ผู้อ านวยการ 1  -  -  -  1  59 31  
รองผู้อ านวยการ - - - - - - - 
ข้าราชการครู 4 10 - 9 6 47 16 

พนักงานราชการ(ครู) -  -  -  - -  - -  
บุคลากรวิทย์-คณิต - 2 - 2 - 32 3 

ธุรการ - 1 - 1 - 31 1 
นักการ/ภารโรง 1 -  1  -  -  34  1 

รวม 6 13 1  12 7 45 11 
     หมายเหตุ  จ านวนครูผู้สอนปฐมวัย  2  คน 

4.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ปีการศึกษา 2564 

4.1 อาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง ต่อเติมชั้นล่าง เป็นห้องประชุม 
4.2 อาคารเรียนถาวร แบบ สปช. 105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง 
4.3 อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.  202/29 จ านวน 1 หลัง 
4.4 อาคารโรงอาหารแบบสร้างเอง   จ านวน 1 หลัง 
4.5 ส้วมแบบองค์การ 1 หลัง 3 ที ่
4.6 ส้วม แบบ สปช. 106/29 จ านวน 1 หลัง 4 ที่ 
4.7 ส้วมแบบสร้างเอง ใต้บันไดอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ 1 หลัง 2 ที ่
4.8 ส้วมแบบสร้างเองในห้องฝึกทักษะ ในอาคารแบบ ป.1 ฉ 1 หลัง 1 ที ่
4.9 ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ. 30 (พิเศษ) จ านวน 1 คอลั่ม 
4.10 ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ. 33 จ านวน 3 คอลั่ม 
4.11 ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ. 33 กรมอนามัย จ านวน 3 คอลั่ม 
4.12 สระน้ า จ านวน 2 สระ 
4.13 สนามบาสเก็ตบอล จ านวน 1 ที ่
4.14 สนามตระกร้อ   จ านวน 1 ที ่
4.15 ส้วมงบไทยเข้มแข็ง 1 หลัง 4 ที ่
4.16 ถนนคอนกรีตยาว 350 เมตร 

          4.17 รั้วลวดหนาม 9 เส้น 160 เมตร  
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5.   ข้อมูลด้านทรัพยากร ปีการศึกษา  2564 
        1)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   
    1.1 มีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 20 เครื่อง   แยกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้ 
                   -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ 2 เครื่อง 
                   -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน 18 เครื่อง 
    1.2 ระบบเครือข่ายในโรงเรียน   
         - สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน    ปัจจุบันใช้ อินเตอร์เน็ต 150/100 mbps 
      แรงมาก/แรง    ปานกลาง    ไม่ดี 
         - ติดตั้งเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
        ครอบคลุมทุกห้องเรียน     มีเพียงบางจุด/สถานที่  
        2)  ห้องสมุด 1 ห้อง 

    สภาพการใช้งาน....................(   ดี     พอใช้   ปรับปรุง) 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์............-...........หอ้ง 

    สภาพการใช้งาน..........-.........(   ดี     พอใช้    ปรับปรุง)   
 

6. ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  
          ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากรายงานประจ าปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 สรุปได้ดังนี้  (สรุปโดยย่อ) 
 

   6.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการประเมิน  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม    
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  (1) วิธีการพัฒนา   
   โรงเรียนบ้านโคกแปะมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดย
มีการประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา มีการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563              
ตามโครงการ “เด็กปฐมวัยยุคใหม่  สุขกาย สุขใจ” เพ่ือเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพทางกายที่แข็งแรง มีการแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม เป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมมีคุณธรรม จริยธรรม และเรียนรู้ได้ตามวัย โดยแยกเป็นการพัฒนาในแต่ละด้าน  ดังนี้ 
   1. พัฒนาการด้านร่างกาย  มีการจัดประสบการณ์การเรียนตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เพ่ือเป็นการ
พัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก ท าให้เด็กสามารถเรียนรู้ทุกอย่างผ่านมือของตัวเอง มีอิสระในการเรียนรู้ 
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จัดกิจกรรมประจ าวันเพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีพัฒนาการตามวัย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออก
ทางด้านร่างกายตามความถนัดและความสนใจ ปลูกฝังให้ผู้เรียนสนใจกิจกรรมการออกก าลังกาย ท าให้เด็กมีน้ าหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการตรวจสุขภาพผู้เรียน มีการแปรงฟันหลังอาหาร การล้างมือก่อนและหลังรับประทาน
อาหาร และมีการประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
   2. พัฒนาการด้านอารมณ์ โรงเรียนได้ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ โดยการจัดกิจกรรมประจ าวัน        
ตาม 6 กิจกรรมหลัก เพ่ือให้เด็กได้แสดงออกมีความมั่นใจในตนเอง ร่าเริงแจ่มใส แสดงความรู้สึกได้เหมาะสม กล้าพูด 
กล้าแสดงออก รู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน รู้หน้าที่ มีความสุขกับดนตรี ศิลปะ และการเคลื่อนไหว  ผู้เรียนได้ท ากิจกรรม
ศิลปะท่ีหลากหลาย ทั้งยังกระตุ้นส่งเสริมในมีความมุ่งม่ันและรักการท างานด้วยการชื่นชม และให้ก าลังใจ   
   3. พัฒนาการด้านสังคม มีการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมการแสดงออกทาง
สังคมอย่างเหมาะสม  สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้ด้วยตนเอง มีวินัยในตนเอง อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  โดยจัดให้เด็กได้ท างาน ทั้งงานเดี่ยว งานคู่ กลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่ สามารถเลือกท ากิจกรรมตามความสนใจ
ของตนเอง     มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรียน มีมารยาทตามวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ 
การยิ้ม การทักทาย การมีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ แสดงความเคารพผู้ใหญ่ตามความเหมาะสม 
  4. พัฒนาการด้านสติปัญญา ด าเนินการจัดประสบการณ์การเรียนแบบมอนเตสซอรี่เพ่ือเป็นการปูพื้น
ฐานความรู้เรื่องจ านวนตัวเลขการอ่านและการเขียน เด็กจะได้เรียนรู้อย่า งเป็นขั้นตอนจากรูปธรรมสู่นามธรรม โดย
ใช้อุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่เป็นสื่อที่เด็กสามารถเลือกเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีสมาธิและสร้างสรรค์ ครูเป็นผู้
จดัสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมือนบ้าน ให้การสนับสนุน ให้เสรีภาพแก่เด็ก ให้ค าปรึกษา กระตุ้นให้แด็กคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง โดยผ่านกิจกรรมทั้งด้านทักษะกลไก เด็กจะได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้นใน
ชีวิตประจ าวัน ด้านประสาทสัมผัส ให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า ด้านการเขียนและคณิตศาสตร์ เป็นการเตรียมตัว
ด้านการอ่าน การเขียนโดยธรรมชาติ การผสมค า คณิตศาสตร์ ส่วนกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เป็นการส่งเสริม
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย โดยเป็นกิจกรรมง่ายๆ แต่เน้นให้เด็กได้ปฏิบัติจริง ให้เด็กสังเกต
และจดจ า เพ่ือให้เด็กสามารถสนทนาโต้ตอบในเรื่องราวต่างๆ ที่ตนเองสนใจและสงสัยได้   
  จากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของเด็ก  ตลอดปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้เด็กมี
พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามล าดับ และได้น า ผลการประเมิน
โครงการ/กิจกรรม ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง เพ่ือน าไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผน
พัฒนาต่อไป 

(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
1)  เข้าร่วมโครงการ Montessori และโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

    2)  ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
    3)  ผลการประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4  ด้าน 
   4)  แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนทั้ง 4 ด้าน 
    5)  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
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     6)  แบบบันทึกการชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง  และตรวจภาวะโภชนาการ 
   7)  ตารางกิจกรรมประจ าวัน 
   8)  ข้อตกลงของห้อง 
   9)  เกียรติบัตร  
  (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
  3.1  จุดเด่น เด็กปฐมวัย มีความพร้อมทางด้านร่างกาย  สุขภาพแข็งแรง  สมบูรณ์ ร่าเริง  รู้จักการ
แบ่งปัน เล่นและท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนใจสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว รู้จักทักทายใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  มีสัมมา
คารวะเมื่อพบเห็นผู้ใหญ่  กล้าแสดงออกตามช่วงวัย 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา เด็กปฐมวัยบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบ  ความคิดสร้างสรรค์  ขาดการ
แยกแยะ  สิ่งของต่างๆ ที่เกิดจากประสบการณ์   
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
   1) ควรส่งเสริมให้เด็กมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพ่ือให้ได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
  2) ควรส่งเสริมและพัฒนาครูให้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ: ยอดเยี่ยม    
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  (1) วิธีการพัฒนา   
 โรงเรียนบ้านโคกแปะได้ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ศึกษาสภาพ
ปัญหาผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา เ พ่ือเป็นข้อมูลในการน ามา
ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA โดยมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในรูปแบบ
หลักสูตรบูรณาการที่มีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก และครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และสอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีจุดเน้นใน
ด้านการพัฒนาวิชาการ งานฝีมือ มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนิน
ชีวิต โรงเรียนจึงได้ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 คือ โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
โครงการครูปฐมวัยยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และโครงการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ โดยมีการจัดครูเข้าสอนครบทุกห้องเรียน จัดส่งครูเข้า
รับการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน เช่น การอบรมตาม
แนวคิดมอนเตสซอรี่ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มีการจัดหาสื่อเทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการ
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จัดประสบการณ์ของเด็ก จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ และแบบรายงานการด าเนิน
โครงการ มีการประชุมสะท้อนผลการด าเนินการ รวมถึงการนิเทศภายในเพ่ือก ากับติดตามการจัดการการเรียนการ
สอน โครงการต่างๆ เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในปีการศึกษา
ต่อไป การบริหารจัดการของสถานศึกษาเน้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ น าเสนอผลการ
บริหารจัดการของสถานศึกษาให้ได้รับทราบ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งจะมีส่วนช่วยเหลือ
สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และน าผลมาใช้ในการวางแผนการพัฒนาการด าเนินงานต่อไป 

(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
         1)  มีหลักสูตรครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น กล่าวคือ โรงเรียนมีการประเมิน
และพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและบริบทของท้องถิ่น   และโรงเรียนได้
ออกแบบการจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อม เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง  
    2) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความ
ต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และมีการ
ทบทวน ปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   3) นักเรียนมีผลการประเมินพัฒนาการ เป็นไปตามเกณฑ์สถานศึกษา  
   4) นักเรียนทุกคนมีความพร้อมเข้าเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  
   5) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และน า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
  6) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในระดับมากท่ีสุด 
 
  (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
  3.1  จุดเด่น มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช 2560 ผู้บริหารให้
การส่งเสริม สนับสนุน ทั้งด้านทรัพยากรและงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองให้การช่วยเหลือ
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
   3.2 จุดที่ควรพัฒนา ครูที่สอนระดับปฐมวัยไม่ได้จบการศึกษาสาขาปฐมวัย  
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
   1) พัฒนาสื่อการจัดประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น สื่อการเรียนรู้ออนไลน์  
   2) น าแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนมาช่วยในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็ก 
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มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 1. ระดับคุณภาพ:  ยอดเยี่ยม 

 2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 (1) วิธีการพัฒนา 

โรงเรียนบ้านโคกแปะมีหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยมี
การประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา วิเคราะห์มาตรฐาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสูตร
สถานศึกษา ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 มีการจัดครูเข้าสอนครบทุกห้องเรียน โดยครูได้จัด
ประสบการณ์ให้เด็กเต็มตามศักยภาพ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้ านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ 
ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริง อย่างมีความสุข ครูจัด
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  และมีการบูรณาการตาม 6 กิจกรรม
หลัก และน ากิจกรรมตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กตามความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ สถานศึกษาก าหนดเป้าหมายคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยเป็น
เป้าประสงค์ชัดเจน มีโครงการพัฒนาความพร้อมของเด็กปฐมวัย และบูรณาการกับโครงการกิจกรรมระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมห้องเรียนจัดมุมเสริมประสบการณ์  4 หมวด คือ  หมวดชีวิตประจ าวัน หมวดภาษา หมวด
คณิตศาสตร์ และหมวดประสาทรับรู้ มีสื่อของเล่น หนังสือนิทาน  ผู้บริหารสถานศึกษาท าการนิเทศอย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง มีการประเมินแผนการจัดประสบการณ์ การสังเกตชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนา 

(2) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว  เมื่อสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนได้ประเมินผลตามแนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด ผลปรากฏว่า   
  1) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ กล่าวคือ ครูทั้ง 2 คน วิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ได้ระดับดีข้ึนไป และ
ครูทั้ง 2 คน จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญาเต็มศักยภาพ โดยความร่วมมือของพ่อแม่และครอบครัว ชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
    2) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข กล่าวคือ ครูทั้ง 2 คน จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิม ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่าง
อิสระตามความสนใจ ความสามารถ หลากหลายรูปแบบ เด็กได้เล่น ลงมือกระท า เรียนรู้ และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
อย่างมีความสุข ด้วยกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ 
    3) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
วัย คือ ครูทั้ง 2 คน จัดห้องเรียนให้สะอาด อากาศถ่ายเท ปลอดภัย จัดพ้ืนที่แสดงผลงานเด็ก พ้ืนที่ มุมประสบการณ์ 



9 
 
โดยให้เด็กมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน  และครูทั้ง 2 คน ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วง
อายุ ระยะความสนใจของเด็ก 
   4) ครูสอนระดับปฐมวัยทุกคนประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการ 
ประเมินพัฒนาการเด็กไป ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ด้วยการประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรม
และกิจวัตรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม น าผลการ
ประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
   (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
  3.1  จุดเด่น มีแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ สภาพภายในห้องเรียนมีความเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน มีสื่อการสอนที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการเรียนรู้แบบมอนเตสซอรี่ และบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กและ 
บูรณาการตาม 6 กิจกรรมหลักให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ิมสื่อการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้
แบบมอนเตสซอรี่และบ้านวิทยาศาสตร์น้อยให้ดียิ่งขึ้น 
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
   1) พัฒนาเทคนิคการจัดประสบการณ์ของเด็กให้หลากหลายมากขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็ก 
   2) จัดท าโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กให้หลากหลาย 
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3. สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับปฐมวัย  (บทสรุปของผู้บริหาร)  
ข้อมูลพื้นฐาน  
ชื่อโรงเรียน  บ้านโคกแปะ  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน  นายอัมพร  ภูพานเพชร   เบอรโ์ทรศัพท์  083-4136563 
จ านวนครู 17 คน จ าแนกเป็น ข้าราชการครู 14 คน   ครูอัตราจ้าง 2 คน  ธุรการโรงเรียน 1 คน 
แบ่งหน้าที่เป็นครูระดับปฐมวัย  2  คน ประถมศึกษา 9 คน  มัธยมศึกษา 4 คน ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 
จ านวนนักเรียน 140 คน จ าแนกเป็นระดับปฐมวัย31 คน ระดับประถมศึกษา71 คน ระดับมัธยมศึกษา37คน 
ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 โ รง เรี ยนบ้ านโคกแปะ จัดการ เรี ยนการสอนระดับปฐมวัย  ตามหลักสู ตรการศึกษาปฐมวั ย                                     
ปีพุทธศักราช 2560 (ฉบับปรับปรุง 2563) มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 รวม 11 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 รวม 8 คน 
และนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 รวม 12 คน ครูผู้สอน 2 คน  โดยครูได้จัดประสบการณ์ให้เด็กเต็มตามศักยภาพ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการเล่นและการลงมือปฏิบัติจริงอย่างมีความสุข จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่  มีการบูรณาการตาม 6 กิจกรรมหลัก และน ากิจกรรมตามโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยมาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามความสามารถในการ
คิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่ายๆ ได้ 
และได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)  โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 เปิดเผยผลการ
ประเมินคุณภาพของเด็กต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดย
การเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์สถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของเด็ก ฯลฯ เสนอต่ อกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ รายงานและเผยแพร่ในสื่อ เช่น เพจ 
Facebook ของโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกแปะ
อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 

ซ่ึงมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม และมาตรฐานที่ 3 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ)   
สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน อยู่ในระดับ

คุณภาพ ยอดเยี่ยม  ซึ่งมาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม   มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และมาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่
เน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม 
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 จุดเด่นที่พบ     

 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา เหมาะสมกับวัย  ร่าเริงแจ่มใส แสดง
อารมณ์ความรู้สึกได้เหมาะสม กล้าพูด  กล้าแสดงออก รู้จักการแบ่งปันท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนใจ 
สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว รู้จักทักทายใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  มีสัมมาคารวะเมื่อพบเห็นผู้ใหญ่  มีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  ท าให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องแคล่ว   
  โรงเรียนได้ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  คือ  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย  
โครงการครูปฐมวัยยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ และโครงการบริหารจัดการ
แบบมีส่วนร่วม  เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการ  ดังนี้ คือ โรงเรียนได้จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น มีการจัดครู
เข้าสอนครบทุกห้องเรียน  จัดส่งครูเข้ารับการอบรมตามที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูผู้สอน เช่น การอบรมตามแนวคิดมอนเตสซอรี่   โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  มีการจัดหาสื่อ
เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ของเด็ก จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือ
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) มีการประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบ
ประเมินความพึงพอใจ และแบบรายงานการด าเนินโครงการ การบริหารจัดการของสถานศึกษาเน้นให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ ได้แก่  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยเหลือสนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา และมีการนิเทศภายในเพ่ือก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ มีการจัดประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของเด็ก ให้เด็กมีโอกาสได้รับประสบการณ์
ตรงจาการเรียนรู้  และได้ลงมือท าผ่านกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในห้องเรียนให้เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์  มีการประเมินพัฒนาการตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย  มีการน าผลการประเมินไปใช้ในการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
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ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพผู้เรียน 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ      
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 (1) วิธีการพัฒนา   

โรงเรียนบ้านโคกแปะได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักสูตรที่มีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา(ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2561) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ และตัวชี้วัดในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีการ

ประเมิน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรทุกปีการศึกษา มีการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 เพ่ือให้
ครูใช้เป็นกรอบในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย กิจกรรมที่หลากหลาย      
 ด้านความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ได้จัดท าโครงการพัฒนา
ความสามารถในการอ่าน-เขียน การสื่อสารภาษาไทย ภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ  มีกิจกรรมภาษาไทยวันละค า 
ภาษาอังกฤษวันละค า กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก กิจกรรมเรียนรู้ค าพ้ืนฐานภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ กิจกรรมห้องสมุดมี
ชีวิต กิจกรรมเสียงตามสาย กิจกรรมสภานักเรียน  ผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อธิบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้
จัดกิจกรรมแบบบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มุ่งเน้นกิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานได้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผ่านโครงงาน เน้นให้เด็กมีกระบวนการคิด รู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง โดยใช้เทคโนโลยี  ICT เข้ามาช่วยในการ
สืบค้นข้อมูล  โดยจัดกิจกรรมพ่ีสอนน้อง กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก เกมการศึกษา กิจกรรมเสียงตามสาย (เที่ยงวันแห่ง
รอยยิ้ม) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์-คณิต, ค่ายคุณธรรม กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล ผลการจัด
กิจกรรมอยู่ในระดับ  ดีเลิศ 
 ด้านความสามารถในการสร้างนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมบันทึก
การอ่าน กิจกรรมพ่ีอ่านให้น้องฟัง กิจกรรม ICT สู่โลกกว้าง เสียงตามสาย (เที่ยงวันแห่งรอยยิ้ม) กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์       
กิจกรรมเรียนรู้ทางออนไลน์ และกิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก ผลการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับ  ดีเลิศ  
 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสอนตามตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านเป้าที่ทางโรงเรียนตั้งไว้ทุกสาระการเรียนรู้ และได้มีการน าผลการประเมินคุณภาพของผู้ เรียนไปพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 
 ด้านมีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ โรงเรียนบ้านโคกแปะเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา นักเรียนมีโอกาสออกเรียนกลางคัน และบางคนไม่มีโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสร้างอาชีพ
และฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการปลูกผักสวนครัว การตัดผมนักเรียน 
การแกะสลักผัก,ผลไม้ การท าดอกไม้จันทน์ การเลี้ยงปลาในกระชัง การท าขนมไทย และการท าพานบายศรี และ
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ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ผ่านครูชุมชน เป็นที่พึงพอใจของผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง ได้จัดท าโครงการต่างๆดังต่อไปนี้ 
  1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
  2) โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ   
  3) โครงการพัฒนาความสามารถ ในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
  4) โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ 
  5) โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ และผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET 
  6) โครงการฝึกทักษะอาชีพ 
 ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด และมี
สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย  โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ เช่น  กิจกรรมคารวะธรรม  กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ การท าความสะอาดเขตสี การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี และ
วัฒนธรรมของชุมชน การแต่งกายด้วยผ้าพ้ืนเมืองทุกวันอังคาร  กิจกรรมช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน ในงานต่างๆ เช่น 
งานศพ ทางโรงเรียนรับหน้าที่พิธีกร ท าดอกไม้จันทน์ มอบให้เจ้าภาพ และร าหน้าไฟให้ทุกงาน นอกจากนั้นทาง
โรงเรียนมีกิจกรรมป้องกัน หลีกเลี่ยงสารเสพติดให้โทษ สภาวะเสี่ยงต่อความรุนแรงทางเพศ ส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขในสังคมได้จัดท าโครงการดังต่อไปนี้ 
  1)  โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์   
  2)  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
  จากการพัฒนาตามมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพของผู้เรียน  ตลอดปีการศึกษา 2563 ส่งผลให้ผู้เรียนมี
การพัฒนา ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และได้น าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา      และผู้ปกครอง เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาต่อไป 

(2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1)  แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   2)  แบบสรุปรายงานข้อมูลการอ่านออกเขียนได้ 
   3)  โครงงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   4)  ผลงานนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   5)  รายงานผลการทดสอบ O-NET, NT 
   6)  ผลการประเมินคุณลักษณะที่พ่ึงประสงค์ของผู้เรียน 
   7)  เกียรติบัตรนักเรียน 
   8)  ภาพถ่ายกิจกรรม 
    9)  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และจิตอาสา 
            10) แบบบันทึกสุขภาพภาวะโภชนาการ น้ าหนักส่วนสูง การแปรงฟัน  
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   11) บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   3.1  จุดเด่น  ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้น
การปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่านการเขียน และการคิดค านวณ  ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี กล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมี
ความสุข 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา  พัฒนาความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ   
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
   1) พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 
   2) จัดหาสื่อ เทคโนโลยีให้เพียงพอกับผู้เรียน 
   3) พัฒนาผู้เรียนให้มีความก้าวหน้าในการทดสอบระดับชาติ ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ 
   4) มีการนิเทศ ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง  
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม     
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 (1) วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะได้ด าเนินการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยร่วมกันวิเคราะห์ SWOT ศึกษา
สภาพปัญหาผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาที่ ผ่านมา เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
น ามาก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา ก าหนดแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2563  ด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามกระบวนการวงจรคุณภาพ PDCA และได้มีจุดเน้นในด้านการพัฒนา
วิชาการ งานฝีมือ มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน และความต้องการของชุมชน  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาโดยน าแผนปฏิบัติการ ลงสู่การปฏิบัติจริง ติดตาม ตรวจสอบเป็นระยะ มีการ ประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผน และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ต้องพัฒนาในปีต่อไป มีการบริหารอัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา มีการนิเทศภายใน การ
นิเทศก ากับติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลมาใช้ในพัฒนาบุคลากร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ
อย่างเป็นระบบ  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ ครูชุมชน มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและ
ภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย 
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 
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พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และเนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนจึงมีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาด มีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้ด าเนินการตามโครงการต่อไปนี้ 
   1)  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม   
   2)  โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 
   3)  โครงการปรับปรุงสภาพ ภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
   4) โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 (2)  ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
   1) มีการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา             
ความต้องการชุมชน นโยบายรัฐบาล แผนการศึกษาแห่งชาติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และมี
การทบทวนปรับปรุงให้สามารถน าไปใช้จริง และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   2) มีรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ที่เป็นระบบ และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มี
ความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีการรายงานผลการประเมินและผลการจัดการศึกษาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และ
น าเสนอต่อสาธารณชนให้รับทราบ 
  3) ครูทุกคนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้รับการอบรม พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ และน า
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์น ามาใช้ในการพัฒนางานในหน้าที่และพัฒนาผู้เรียน 
  4) โรงเรียนได้จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงาม ร่ม
รื่นเหมาะแก่การเรียนรู้ 
  5) ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตรผู้สอนกิจกรรมทางวิชาการ ระดับ เขตพ้ืนที่
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
          -   นายบุญญาพงษ์       ดวงมาลย์        ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6, ม.1-3 
  -   นางสาวปวีณา        วงษแ์ก้ว        ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-3 
   -   นางสาวโสภิดา        ไชยเพ็ชร        ครูผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-6, ม.1-3 
  -   นางศุภัทรา         จันทร        ครูผู้สอนคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-3 ,ป.4-6 
  -   นางมนนิภา         แก้วล้วนล้วน    ครูผู้สอนกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กลอน(4บท) ป.4-6 
  -   นางมนนิภา         แก้วล้วนล้วน    ครูผู้สอนกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี11 ป.4-6 
  -   นายอดิศร         ศรีอรัญ          ครูผู้สอนกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี11 ป.4-6 
  6) ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า ชุมชน ได้ร่วมกันระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา น ามาใช้
ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และเปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์แก่ชุมชนและการใช้สัญญาณ Internet 
ภายในโรงเรียนตลอด  24 ชั่วโมง ทุกวัน 
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  7)  ได้จัดการบริหารข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ โปรแกรม DMC (ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล) โปรแกรม B-OBEC (ข้อมูลที่ดินสิ่งก่อสร้าง) โปรแกรม M-
OBEC (ข้อมูลครุภัณฑ์) โปรแกรม EMIS (ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน) โปรแกรม School MISS (ข้อมูลผลการเรียน
ตามหลักสูตร) ข้อมูลเด็กพิเศษ เพ่ือน ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม ข้อมูลเด็กยากจน
พิเศษ อย่างเป็นระบบ ทันสมัย  
  8)  ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการศึกษาของทางโรงเรียน  
     9)  มีแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี เกียรติบัตร โล่รางวัล ภาพถ่าย 
ผลงาน ชิ้นงาน หนังสือราชการ    
   (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้น 
   3.1  จุดเด่น  มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์  พนธกิจ ที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง   มีครู
และบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ ความสามารถตรงตามเอก และมีความถนัดในวิชาที่สอน มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และชุมชนที่เข้มแข็ง 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา อาคารและห้องปฏิบัติการไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้            
ควรมีการนิเทศ ติดตาม ที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 

1)  สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2)  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
 

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1. ระดับคุณภาพ ดีเลิศ      
2. วิธีการพัฒนา ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
 (1) วิธีการพัฒนา   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงานมี
กิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ งานหลักสูตรมีการประชุมปฏิบัติการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
หลักสูตรสาระการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ( ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน  
ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร ด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2563 มีการจัดครูเข้าสอน
ครบทุกห้องเรียน ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ด าเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมา
พัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดกระบวนการคิดและทักษะในการแก้ปัญหา สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ 
และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุ ข ครู
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนแผน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
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ตามแผน ผลิตสื่อ นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการ PLC อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา  สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่
สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  และสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้
ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน 
การฝึกปฏิบัติจริงโดยเน้นชิ้นงาน รวมถึงมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมผ่านครูชุมชน โดยด าเนินการตามโครงการต่อไปนี้ 
  1)  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  2)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอน Active Learning  
  3)  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนโดยใช้ กระบวนการ PLC 
  4)  โครงการทัศนศึกษา 
  5)  ชีวิตสดใส ห่างไกล สิ่งเสพติด 
  6)  โครงการอยู่อย่างพอเพียง 
  7)  โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนร่วม 

 (2) ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
  1) ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนากระบวนการคิด การเรียนการ
สอนแบบ Active Learning ใช้กระบวนการกลุ่ม ให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น สรุป
การเรียนรู้ การน าเสนองาน และน าความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ใช้โครงงาน 
แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด    
  2)  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
หลักสูตรสาระการเรียนรู้  และน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน  ตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ และตัวชี้วัดตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ทั้งนักเรียนปกติ และนักเรียนพิเศษเรียนรวม โดยเชื่อมโยงกับท้องถิ่น การ
ด าเนินชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดแก้ปัญหา ทักษะความรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และเตรียมผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ ในการใช้ชีวิตในโลกอนาคต   และตอบสนองกับการ
พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนรวม ที่ได้รับการพัฒนาตามความสามารถและศักยภาพ 
  3)  ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ใช้สื่อ เทคโนโลยี Computer แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ ภายนอก
โรงเรียน ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ทั้งครูชุมชน น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการเรียนรู้ในการตัดผม ท าขนม
ไทย ท าดอกไม้จันทน์ และให้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทั้งกิจกรรมในห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ 
การจัดกิจกรรมโครงการส ารวจตามความต้องการและปัญหาที่ต้องการเรียนรู้ แก้ไข 
  4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิสัมพันธ์เชิงบวก รักและเอาใจใส่
นักเรียน สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี ให้นักเรียนมีความม่ันใจ ปลอดภัย ที่จะเรียนรู้กับครูและเพ่ือน และเรียน เล่นอย่าง
มีความสุข จนได้รับค าชื่นชมจากผู้ปกครอง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียน 
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  5)  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการวัด ประเมินผลผู้เรียนโดยเก็บข้อมูลจากวิธีการหลากหลาย 
เช่น การสอบถาม สัมภาษณ์ ให้คะแนนจากผลงาน รายงาน ชิ้นงาน การท างานกลุ่ม พฤติกรรมการเรียน การท างาน 
ลักษณะนิสัย การสอบทั้งแบบอัตนัย และปรนัย การปฏิบัติจริง สอดคล้องกับธรรมชาติของวิชา และเป้าหมายของการ
พัฒนาผู้เรียน มีการให้ข้อมูลสะท้อนกลับแก่ผู้เรียน ผู้ปกครองเพ่ือน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 
  1)  หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้ 
  2)  แผนการจัดการเรียนรู้ 
  3)  บันทึกการใช้สื่อ เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้  
  4)  ผลงานนักเรียน 
  5)  ภาพถ่าย 
  6)  แบบบันทึกการสะท้อนผลการเรียนรู้  
  (3) จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และแผนการพัฒนาคุณภาพให้สูงข้ึน 
   3.1  จุดเด่น ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
   3.2  จุดที่ควรพัฒนา ควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   ให้
ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนทันทีเพ่ือนักเรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
   3.3 แผนการพัฒนาคุณภาพที่ยกระดับให้สูงขึ้น 
   1)  พัฒนาการใช้สื่อ เทคโนโลยี สู่ห้องเรียน 
   2)  ส่งเสริมให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และน าไปใช้ได้จริง 
   3)  จัดกิจกรรมส าหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 
สรุปผลการประเมินในภาพรวม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (บทสรุปของผู้บริหาร) 

 

 โรงเรียนบ้านโคกแปะ จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)  มีนักเรียนระดับประถมศึกษา 71 คน ระดับมัธยมศึกษา 
37 คน ครูผู้สอน 9 คน โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยการด าเนินงาน
มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย ได้แก่ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่าน
กระบวนการคิด ปฏิบัติจริง จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา  รวมถึงมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความร่วมมือจากชุมชนโดยการฝึก
ปฏิบัติจริงเน้นชิ้นงาน ฝึกทักษะพ้ืนฐานด้านอาชีพ พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ ระดับชั้น ในการเขียนแผนร่วมกัน จัดการเรียนการสอน สังเกตชั้นเรียน ตรวจสอบ
และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลสะท้อนกลับแล้วน าผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน 
และได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
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(COVID-19)  โรงเรียนได้จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 เปิดเผยผลการ
ประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทาง เว็บไซต์สถานศึกษา สมุดรายงานผลพัฒนาการของผู้เรียน ฯลฯ เสนอต่อกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอ่ืนๆ รายงานและเผยแพร่ในสื่อ เช่น เพจ 
Facebook ของโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
บ้านโคกแปะ  อยู่ในระดับคุณภาพดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ และ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม 

  จุดเด่นที่พบ (ผลจากการด าเนินการตามแผนฯเป็นรูปธรรม ฯลฯ)    
 

จุดเด่นที่พบ 
       จากผลการด าเนินงาน ตามแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านโคกแปะพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การอ่าน การเขียน   และการคิด
ค านวณ มีการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน เพ่ือฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเอง  
และมุ่งเน้นให้เด็กสามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆ ผ่านเทคโนโลยี ICT การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์  ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษาก าหนด  ไม่มีอัตราความเสี่ยงการติดสิ่งเสพติด มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างเข้มแข็ง  ไม่มีการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน โรงเรียน มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีพร้อมใช้งาน และ
มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีครูครบขั้น ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้
โครงงานเพ่ือส่งเสริมการ  คิดวิเคราะห์ของนักเรียน และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning เพ่ือให้
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง  ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย ซึ่งเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรท้องถิ่นของโรงเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆ เช่น วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น  
  โรงเรียนบ้านโคกแปะมีจุดเน้นในด้านการพัฒนาวิชาการ งานฝีมือ มีคุณธรรมจริยธรรม และน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต ซึ่งกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกแปะ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษา ผลการประเมินที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการก าหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และความ
ต้องการของชุมชน มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยน า
แผนปฏิบัติการ ไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และปรับปรุง พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตราก าลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา มีการนิเทศภายใน การนิเทศก ากับติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลมา
ใช้ในพัฒนาบุคลากร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการ
จัดการศึกษา  มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการอย่างเป็นระบบ  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้  ครูชุมชน  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน พัฒนาบริการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และเนื่องจากในปีการศึกษา 2563 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียน
จึงมีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด มีการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้อย่างเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

มีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษาที่ชัดเจน  
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับผลการจัดการศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการ
พัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ตามหลักสูตร
สถานศึกษา     มีการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน เช่น ข้อมูลผลการจัดการศึกษา ข้อมูลภาวะ
โภชนาการ ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลผลการเรียนตามหลักสูตร  ข้อมูลเด็กพิเศษ   เพ่ือน ามาใช้ในกา รบริหาร
และการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม   

โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เกิดกระบวนการคิดและทักษะในการแก้ปัญหา สามารถน าไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และ
แหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพ่ือให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเขียนแผน และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือการพัฒนา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ตามแผน ผลิตสื่อ นวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ ใช้สื่อเทคโนโลยี โดยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการ PLC สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน การฝึกปฏิบัติจริง
โดยเน้นชิ้นงาน รวมถึงมีการศึกษาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมผ่านครูชุมชน 
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ส่วนที่ 2 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

จากข้อมูลพ้ืนฐาน บริบท สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีที่ผ่านมา และข้อมูลอ่ืน ๆ ประกอบ จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564  ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ศักยภาพสถานศึกษา 
     1.1 จุดเด่น   
 ระดับปฐมวัย  

เด็กปฐมวัย มีความพร้อม  สุขภาพร่างกายแข็งแรง  สมบูรณ์ ร่าเริง มีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพตนเองรู้จัก
การแบ่งปัน เล่น และท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ สนใจสิ่งต่าง ๆที่อยู่รอบตัว  รู้จักทักทายใช้ภาษาสื่อสารกับผู้อ่ืนได้  มี
สัมมาคารวะ เมื่อพบเห็นผู้ใหญ่  รู้จักการประหยัด และอดออม  กล้าแสดงออกตามช่วงวัยมี สถานที่ สื่อ อุปกรณ์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสมกับวัย 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผู้เรียนมีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  มีทักษะในการท างาน ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีสุขภาพ แข็งแรง สมบูรณ์ มี
ความกตัญญู  กตเวที  มีสัมมาคารวะ  กล้าแสดงออกและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  

     1.2 จุดที่ควรพัฒนา 
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  ระดับปฐมวัย 
 เด็กปฐมวัยบางส่วนยังขาดความรับผิดชอบ ความมรีะเบียบวินัยในตนเอง  และความคิดสร้างสรรค์   
 ระดับการศึกษาพื้นฐาน 
 ผู้เรียนต้องได้รับการปรับเรื่องนิสัยรักการอ่าน  ความกระตือรือร้นในการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง          
การวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และขาดระเบียบวินัยในตัวเอง                          
     1.3 โอกาส 
 มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุมชนที่เข้มแข็ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนสถานศึกษา
เป็นอย่างดี  
 

      1.4 อุปสรรค 
   ขาดงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม และค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในการฝึกงานของผู้เรียน 
   
 
 
 
 
 
 
 
  2. วิสัยทัศน์(VISION) 
                            
 โรงเรียนบ้านโคกแปะมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม น าความรู้ มุ่งสู่มาตรฐานการศึกษา ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์สูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  น าเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เปิด
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนางานหัตถกรรมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง          และบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่ไทยแลนด์  4.0      
 

   3. พันธกิจ(MISSION) 
  

1. เร่งรัดคุณภาพการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น                                                                                                
2. บริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคลและ งานบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพโดย 

ใช้หลักธรรมาภิบาล                                                                                                                        
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3. จัดการศึกษาระดับก่อนประถม ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา                                                                                                                       

4.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรม น าความรู้และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงสิ่งเสพ
ติด                                                                                                                                                   

5.  ส่งเสริม สนับสนุน การน าเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการบริหารจัดการและสร้างผลงานด้วย
ฝีมือนักเรียน       

6.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา  
7.  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0      
 

4. เป้าหมาย(GOAL) 
  

 1. นักเรียนก่อนประถมได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา อย่างมีคุณภาพ                               
 2. นักเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีผลสัมฤทธิ์ ระดับชาติสูงขึ้น        
 3. นักเรียนใช้ชีวิตตามหลักธรรม มีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข   
 4.  นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเรียนรู้สู่ไทยแลนด์ 4.0   
 5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและ 
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ                                                                       

 6.  โรงเรียนบ้านโคกแปะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
7.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา 
 

5.  อัตลักษณ์ของผู้เรียน 

 

                              งานฝีมือเป็นเลิศ   เชิดชูคุณธรรม 
       น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 
   6.  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
     งานฝีมือดี   มีสัมมาคารวะ   
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       ปรัชญาโรงเรียน  
 

                         หัตถกรรมล้ าสมัย   ใฝ่ใจเรียนรู้   อยู่อย่างพอเพียง 
 
 
        จุดเน้น 
 
         พัฒนาวิชาการ  งานฝีมือเป็นเลิศ 
    เชิดชูคุณธรรม  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
      
     สีประจ าโรงเรียน 
                                
                                                น้ าเงิน – แดง 
 
 
          

    คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
 

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์       2.   ซื่อสัตย์   สุจริต 
3.      มีวินัย        4.   ใฝ่เรียนรู้ 
5.      อยู่อย่างพอเพียง               6.   มุ่งม่ันในการท างาน 
7.      รักความเป็นไทย               8.   มีจิตสาธารณะ 
9.      คารวะนอบน้อม เพียบพร้อมวาจา 
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  7. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

 

    กลยุทธ์ที่ 1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1.1 พัฒนาผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ  

      1.2 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
   ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

1.3 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการสร้าง ผลงาน ชิน้งานและนวัตกรรม   
1.4 พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.5 พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาก าหนด 
1.6 พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
1.7 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรก าหนด 

 

    กลยุทธ์ที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
2.1 ก าหนด เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
2.2 สถานศึกษามีการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

          2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

               2.4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
      2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
      2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
  

       กลยุทธ์ที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
               3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
      3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
      3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
      3.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
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8. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 
       8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

25
64

 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก   
1. โครงการเด็กปฐมวัย 
    สุขกาย สุขใจ  

1.1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล 
       ความปลอดภัยของตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

1.2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 
1.3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ยอดเยี่ยม 
1.4  เด็กมีพัฒนาการด้านสิติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน  
       และแสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2. โครงการปรับปรุง 
    หลักสูตรสถานศึกษา 
    ระดับปฐมวัย 
3. โครงการครูปฐมวัยยุค 
   ใหม่ ใส่ใจเรียนรู้ 
4. โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ 
   เรียนรู ้
5. โครงการบริหารจัดการ 
   แบบมีส่วนร่วม 

 2.1 โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ 
        บริบทของท้องถิ่น 

ยอดเยี่ยม 

 2.2  โรงเรียนจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
 2.3  โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
 2.4  โรงเรียนจัดสภาพแวดลอ้มและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย  
         และเพียงพอ 

ยอดเยี่ยม 

 2.5 โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ 
        สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

 2.6 โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
        มีส่วนร่วม 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   
6. โครงการพัฒนาการเรียน 
   การสอนอย่างมีคุณภาพ 

3.1 ครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่าง 
       สมดุลเต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ 
       อย่างมีความสุข 

ยอดเยี่ยม 

3.3 ครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  ยอดเยี่ยม 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมิน 
       พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

ยอดเยี่ยม 
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8.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน 
เป้าหมาย  
ปี 2564 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน   
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   1.โครงการพัฒนาความสามารถในการ 

  อ่าน การเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ 
  และการคิดค านวณ 
2.โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 
  คิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา 
3. โครงการพัฒนาความสามารถในการ 
    ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
4. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถาน 
    ศึกษา และหลักสูตร สาระการเรียนรู้ 
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ทุกกลุ่มสาระและผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET 
6. โครงการฝึกทักษะอาชีพ 

   1)  มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

ยอดเยี่ยม 

   2)  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  
        อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ยอดเยี่ยม 

   3)   มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ยอดเยี่ยม 
   4)   มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยอดเยี่ยม 
   5)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
   6)  มีความรู้  ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

ยอดเยี่ยม 

   1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
   จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

    1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ยอดเยี่ยม 
    2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ยอดเยี่ยม 
    3)  การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ยอดเยี่ยม 
    4)  สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ    

9. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ 
     แบบมีส่วนร่วม 
10. โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 
11.โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และ 
     แหล่งเรียนรู้ ภายในโรงเรียน 
 
 
  
 

 2.1  มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม 
 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
 2.3  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม 
     หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ยอดเยี่ยม 

 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ยอดเยี่ยม 
 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการ 
       เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ยอดเยี่ยม 

2.6  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
       และการจัดการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 

 



28 
 

มาตรฐาน 

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

25
64

 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
3.1  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป 
         ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 12. โครงการพัฒนาระบบ  
   ประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา 
13. โครงการจัดการเรียน 
     การสอนตามแนว  
     Active Learning  
14. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
     การเรียน การสอนโดยใช้ 
      กระบวนการ PLC 
15.โครงการทัศนศึกษา 
16. โครงการชีวิตสดใส  
     ห่างไกล สิ่งเสพติด 
17. โครงการอยู่อย่างพอเพียง 
18. โครงการพฒันาการเรียน  
  การสอนเด็กที่มีความ 
  บกพร่องทางการเรียนรู้ 
  และเด็กพิเศษ 
 

  3.2  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ยอดเยี่ยม 
  3.3  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม 
  3.4  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 
  3.5  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ 
          ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 

ยอดเยี่ยม 
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ส่วนที่ 3 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
1.  แหล่งงบประมาณ  
      แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
      ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ  10  มิถุนายน  2564   
รายรับ จ านวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  
  -  ระดับปฐมวัย (1,700 X 30) 51,000   
  -  ระดับประถมศึกษา (1,900 X 68) 129,200   
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,500 X 40) 140,000   
   (หาก ร.ร.ใด มี นร.ต่ ากว่า 120 คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/ปี -  
   และร.ร.ขยายโอกาส มี นร.ต่ ากว่า 300 คน จัดสรรให้ระดับมัธยมหัวละ 1,000/ปี) -  
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)    
  - ระดับปฐมวัย (430 X 30) 12,900  
  - ระดับประถมศึกษา (480 X 68) 32,640  
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (880 X40) 35,200  
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ) -  
 รวมรายรับ 400,940   
 รายจ่าย                        
 การจัดสรรงบประมาณ:   

 
1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต 
     ( อนุบาล 30 % พื้นฐาน  70% )    

50,000  
 

 
2. ส่วนที่เหลือจากข้อ 1 น ามาจัดสรรให้โครงการพัฒนาฯ ที่สอดคล้องกับนโยบาย    
      สพฐ. /สพป. / บริบทและความต้องการของ ร.ร.   

350,940  
 

 รวมรายจ่าย  400,940        
 
         ระดับปฐมวัย                            =  36,000 + 12,900  = 48,900             
                               ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  =  234,200 + 67,840 = 302,040 
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2. โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2564 
    2.1 สรุปงบหน้าโครงการ 
                                                        

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
ใช้งบประมาณ

จาก 
สนอง 
มฐ.ที ่

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณ
จาก 

สนอง 
มฐ.ที่ 

รายหัว อ่ืนๆ รายหัว อ่ืนๆ 

1. โครงการเด็กปฐมวัย 
    สุขกาย สุขใจ 

5,000 - 1 
1.โครงการพัฒนาความสามารถ 
  ในการอ่าน การเขียน สื่อสาร 
  ภาษาอังกฤษ.และการคิดค านวณ 

5,000 - 1 

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
    สถานศึกษา ระดับปฐมวัย 
 

5,000 - 2 
2. โครงการพัฒนาทักษะการคิด 
    วิเคราะห์ คิดอย่างมี 
    วิจารณญาณ ในการแก้ปัญหา 

15,000 - 1 

3. โครงการครูปฐมวัยยุคใหม่ 
     ใส่ใจเรียนรู ้

5,000 - 2 
3.โครงการพัฒนาความสามารถ 
   ในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 

40,000 - 1 

4.  โครงการพัฒนาสภาพ  
  แวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

23,900 - 2 
4. โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
    สถานศึกษา และหลักสูตร 
    สาระการเรียนรู้ 

10,000  1 

5. โครงการบริหารจัดการ 
    แบบมีส่วนร่วม 

5,000 - 2 

5.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
  ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ  
  และผลสัมฤทธิ์ NT, O-NET 

20,000 - 1 

6.โครงการฝึกทักษะอาชีพ 31,140 - 1 
6. โครงการพัฒนาการเรียน 
   การสอนอย่างมีคุณภาพ 5,000 - 1,3 

7. โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มี 
   คุณธรรม จริยธรรม และ 
   ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

15,000 - 1 

- - - - 8. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 5,000 - 1 

- - - - 
9. โครงการพัฒนาการบริหาร 
    จัดการแบบมีส่วนร่วม   

5,000 - 2 

10 โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 10,000 - 2 
- - - - 11. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

     และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
48,000 - 2 

- - - - 
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ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
ใช้งบประมาณจาก สนอง 

มฐ.ที่ 
ชื่อโครงการ 

 

ใช้งบประมาณ
จาก 

สนอง 
มฐ.ที่ 

รายหัว อ่ืนๆ รายหัว อ่ืนๆ 

- - - - 
12. โครงการพัฒนาระบบ  
   ประกันคุณภาพภายใน 
   สถานศึกษา 

5,000  2 

    
13. โครงการจัดการเรียน 
     การสอนตามแนว 
     Active Learning  

15,000 - 3 

- - - - 
14. โครงการพัฒนาคุณภาพ 
   การเรียน การสอนโดยใช้ 
   กระบวนการ PLC 

8,000 - 
 
3 

-  -  15.โครงการทัศนศึกษา  40,000 - 3 

- - - - 
16. โครงการชีวิตสดใส 
ห่างไกลสิ่งเสพติด 

3,000 - 3 

- - - - 17. โครงการอยู่อย่างพอเพียง 20,000 - 3 

- - - - 
18. โครงการพัฒนาการเรียน  
การสอน เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ และเด็กพิเศษ 

6,900 - 3 

รวมงบประมาณ 48,900  รวมงบประมาณ 302,040  
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3. รายละเอียดของโครงการ 
3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 

ชื่อโครงการ    เด็กปฐมวัย สุขกาย สุขใจ 
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  1 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 8 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางภาสินี  ชินค า   
ระยะเวลา            1  มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  31  มีนาคม พ.ศ. 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาเด็กปฐมวัย  ให้เป็นเด็กที่สมบูรณ์มีความสมดุลทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม 

และสติปัญญา มีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยที่ดี  สามารถท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนได้อย่างเต็มความสามารถ และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  การจัดการเรียนการสอน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลเด็กให้ ได้รับปลอดภัย  รู้จัก
การป้องโรคและส่งเสริม สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตนเอง หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด  สามารถด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีร่างกาย แข็งแรง น้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ มาตรฐานของกรมอนามัย 

2.  เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีสุขนิสัยใน การดูแลสุขภาพของตน 
3. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีอารมณ์จิตใจ   แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม 
4.เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของ  สังคม 
5. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสติปัญญา   การสื่อสาร มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และ  แสวงหาความรู้ได้ 
6. เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยให้รู้วิธีหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย  อุบัติเหตุ    และสิ่งเสพติด 

3. เปา้หมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1  เด็กปฐมวัยมีร่างกายแข็งแรง น้ าหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  ร้อยละ 100 
     2.  เด็กปฐมวัยมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ของตน    ร้อยละ 100    
     3. เด็กปฐมวัยมีอารมณ์จิตใจ แสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม   ร้อยละ 100    
     4. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ ตนเองได้และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ร้อยละ 80   
    5. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา การสื่อสาร มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ร้อยละ 80   
    6. เด็กปฐมวัยรู้วิธีหลีกเลี่ยงต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม ที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  ภัย  และสิ่งเสพติด ร้อยละ 80 
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 เชิงคุณภาพ 
        เด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านโคกแปะ  เป็นเด็กที่สมบูรณ์ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา มีสุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขทุกคน 
 

 4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
กิจกรรม เดือนที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ  1 มิ.ย 64 - 31 มี.ค.65 นางภาสินี  ชินค า 
2.กิจกรรมชั่งน้ าหนัก  วัดส่วนสูง และภาวะ 
   โภชนาการ 

 

เดือนละ 1 ครั้ง ครูประจ าชั้น 

3.กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน สัปดาห์ละครั้ง ครูประจ าชั้น 
4 กิจกรรมอาหารเสริม (นม) และอาหาร 
   กลางวัน 

 1 มิ.ย. 64 - 31 มี.ค.65  ครูประจ าชั้น 

5. กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  กรกฎาคม  2564  นายอดิศร  ศรีอรัญ 
6. กิจกรรมกีฬาสีและกีฬากลุ่มสถานศึกษา ธันวาคม  2564   นายอดิศร  ศรีอรัญ 
7. กิจกรรมหน้าเสาธง 1 มิ.ย. 64 - 31 มี.ค.65 ครูเวรประจ าวัน 
8. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร 1 มิ.ย. 64 - 31 มี.ค.65 ครูประจ าชั้น 
9. รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก  กรกฎาคม 2564  นางสาวบุษบา  โทหล้า    
10. กิจกรรมพ่ีอ่านให้น้องฟัง  1 มิ.ย. 64 - 31 มี.ค.65 นางสาวสุพรรณษา โคตรชมภู  
11. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง ครูประจ าชั้น 
12. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 1 มิ.ย. 64 - 31 มี.ค.65 นางภาสินี  ชินค า 

13. กิจกรรมนันทนาการ 1 มิ.ย. 64 - 31 มี.ค.65 นางภาสินี  ชินค า 

14. รายงานผลการด าเนินงาน    มีนาคม  2565 นางภาสินี  ชินค า      
 
5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
          5,000 บาท 
 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  เด็กปฐมวัยเป็นเด็กที่สมบูรณ์มีความสมดุลทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา มี
สุขภาพแข็งแรง สุขนิสัยที่ดี  สามารถท ากิจกรรมร่วมกับเพ่ือนได้อย่างเต็มความสามารถ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข 
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8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 
 การประเมินผล 
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ 

2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
   

วิธีประเมินผล 
  1.สังเกต 

2. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 
 
 ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ  ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางภาสินี   ชินค า )                  (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 
         คร ู                                                     ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                           ผูอ้นุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1, 8  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางภาสินี  ชินค า     

นางสาวปวีณา  วงศ์แก้ว  
ระยะเวลา   1  มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  31  มีนาคม พ.ศ. 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   2551 (ฉบับ

ปรับปรุง 2561) เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบันจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัยเพ่ือให้ครอบคลุม
การพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาน ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่นความต้องการของชุมชน และความต้องการของเด็กทางโรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
      1. เพื่อปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาระดับ ปฐมวัยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
      2. เพื่อพัฒนาครูให้จัดกระบวนการ  เรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
      3.  เพ่ือพัฒนาการน าผลการนิเทศภายในไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
          ร้อยละ 80      

2. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ ปฏิบัติจริง    ร้อยละ 100   
3. โรงเรียน มีการน าผลการนิเทศภายในไปปรับปรุงการเรียนการสอน     ร้อยละ 100    

 เชิงคุณภาพ 
 เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาน ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และด้าน

สติปัญญาสอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม เดือนที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย กรกฎาคม 2564 
นางภาสินี     ชินค า 

นางสาวปวีณา   วงษ์แก้ว 

2.  จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย สิงหาคม  2564 
นางภาสินี     ชินค า 

นางสาวปวีณา   วงษ์แก้ว 
3.  การนิเทศภายใน เดือนละ 1 ครั้ง นางภาสินี     ชินค า 
4. ประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย มีนาคม  2565 นางภาสินี     ชินค า 

5.  รายงานผลการใช้หลักสูตร  มีนาคม  2565 นางภาสินี     ชินค า 

5. สถานที่      โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ      5,000    บาท 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  หลักสูตรปฐมวัยเพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านร่างกาน ด้านอารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม 
และด้านสติปัญญา  และให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ความต้องการของชุมชน 
8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 
 การประเมินผล 
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ   
     2. แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ  
  

            วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์ 
   2.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 
 
 ลงชื่อ                            ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางภาสินี     ชินค า )      (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 
                            ครู                                                  ครูช านาญการพิเศษ 
 

 
     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    ครูปฐมวัยยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้  
สนองนโยบาย                      สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ 2 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 2  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวภาสินี ชินค า นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว นางสาวปวีณา วงษ์แก้ว 
ระยะเวลา   1  มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  31  มีนาคม พ.ศ. 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
                พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช  2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช  2545 ระบุ
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของ
ผู้เรียน  และให้ความส าคัญกับเรื่องกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ วัดผลที่
หลากหลายกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ตลอดเวลา โรงเรียนบ้านโคกแปะจึงได้ท าโครงการนี้ขึ้น     
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาครูให้เข้าใจปรัชญาหลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามา 
       ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
 2.  เพ่ือพัฒนาครูให้จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย  สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 3.  เพ่ือพัฒนาครูให้บริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
 4.  เพ่ือพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 
 5.  เพ่ือพัฒนาครูให้ใช้เครื่องมือการวัดผล และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง หลากหลาย และสรุป 
    รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
 6.  เพ่ือพัฒนาครูให้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับ
การจัดประสบการณ์ 
 7.  เพ่ือพัฒนาครูให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
 8.  เพ่ือพัฒนาครูให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครอง 
 9.  เพ่ือพัฒนาครูให้มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
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3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.  ครูเข้าใจปรัชญาหลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย  และสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในการจัดประสบการณ์  ร้อยละ 100 
 2.  ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ 100 
 3.  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเด็กเชิงบวก ร้อยละ     100 
 4.  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 100 
 5. ครูใช้เครื่องมือการวัดผล  และประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง  หลากหลาย และสรุปรายงานผล 
      พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง ร้อยละ 100 
 6. ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ ร้อยละ   100    
 7. ครูมีการจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ร้อยละ   100 
 8. ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก  และผู้ปกครอง ร้อยละ  100 
 9. ครู มีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ  100 
 เชิงคุณภาพ 
  ครูผู้สอนมีคุณวุฒิ ประสบการณ์ หรือได้รับการอบรมในด้านการสอนเด็กปฐมวัย มีการจัดการเรียน
การสอนที่หลากหลาย และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  
    

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม เดือนที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. เข้าอบรมการสอน มอนเตสเซอรี่ และบ้าน 
   วิทยาศาสตร์น้อย 

1 มิ.ย 64 - 31 มี.ค.65  นางภาสินี     ชินค า  

2. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 1 มิ.ย 64 - 31 มี.ค.65  ครูปฐมวัย 

3. การวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ครูปฐมวัย 
4. การเยี่ยมบ้าน สิงหาคม 2564 ครูปฐมวัย 
5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง  1 มิ.ย 64 - 31 มี.ค.65 ครูปฐมวัย 
6. การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  1 มิ.ย 64 - 31 มี.ค.65 ครูปฐมวัย 
7. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ กุมภาพันธ์  65 ครูปฐมวัย 
8. การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน  1 มิ.ย 64 - 31 มี.ค.65 ครูปฐมวัย 
9.อบรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน  1 มิ.ย 64 - 31 มี.ค.65 ครูปฐมวัย 
10. รายงานผลการด าเนินงาน    มีนาคม  2565 นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว  
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5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
6. งบประมาณ 
          5,000 บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตาม
ศักยภาพของผู้เรียน  และให้ความส าคัญกับเรื่องกระบวนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย ใช้เทคโนโลยี 
เครื่องมือ วัดผลที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ตลอดเวลา  
8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 
 การประเมินผล 
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
           2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ  
          วิธีประเมินผล 
  1.สังเกต 
       2. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 
 
 
 ลงชื่อ                              ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
      (นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว)             (นางเสาวนีย์  นันสมบตัิ) 
                   บุคลากรวิทย์-คณิต                                                     ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                      (นายอัมพร  ภูพานเพชร) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้  
สนองนโยบาย   สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่ 2 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 3   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว    
ระยะเวลา   1  มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  31  มีนาคม พ.ศ. 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
                 การจัดการศึกษาให้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  มีองค์ประกอบ หลายอย่าง
ที่ ท าให้การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ด้านอาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน เป็นสิ่งจ าเป็น  อาคารเรียนต้องมีความพร้อม  อาคารอยู่ในสภาพที่ดี  มั่นคงแข็งแรง  มีแสงสว่างเพียงพอ 
ปลอดภัย ต่อครูและนักเรียนทุกคน  ภายในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาล มีห้องน้ า ห้องส้วมเพียงพอกับนักเรียน มีน้ าดื่ม ที่
สะอาด รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนมีความสวยงามร่มรื่น 
เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนทุกคน  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาด ปลอดภัยสภาพแวดล้อมร่ม
รื่น    มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับผู้เรียน      
 2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
 3. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    
 4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม                                                       
 5. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ในสังคม 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.  โรงเรียนมีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคง สะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อมร่มรื่น มี
แหล่ง          เรียนรู้ที่เพียงพอส าหรับผู้เรียน ร้อยละ 80 
  2.  ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ร้อยละ  85 
          3.  โรงเรียนมีห้องสมุดเป็นแหล่งให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
และ         เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ    80          
 4.  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ  85             
 5.  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ในสังคม  ร้อยละ  80    
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 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนบ้านโคกแปะมีสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้   
4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 

 
  สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ ต าบลโคกสี อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 

6. งบประมาณ 
          23,900    บาท 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
         อาคารสถานที่  แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกโรงเรียนมีความสวยงามร่มรื่น ปลอดภัย เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ ของนักเรียนทุกคน 
 

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 
 การประเมินผล 
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
           2. แบบรายงานการด าเนินงานโครงการ  
          วิธีประเมินผล 
  1.สัมภาษณ์ 
       2. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 
 

กิจกรรม เดือนที่ด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ปรับปรุงห้องน้ าอนุบาล มิถุนายน    2564 นางเสาวนีย์     นันสมบัติ  
2. ซ่อมแซมหลังคา มิถุนายน     2564 นางมนนิภา    แก้วล้วนล้วน 
3. ปรับปรุงแปลงดอกไม้หน้าอาคาร มิถุนายน    2564 นางสาวปวีณา     วงษ์แก้ว  
4. ซ่อมแซมผนังห้องเรียน   กรกฎาคม   2564 นางเสาวนีย์    นันสมบัต ิ
5. ปูกระเบื้องหน้าอาคารอนุบาล กรกฎาคม   2564 นางเสาวนีย์    นันสมบัติ   
6. ติดตาข่ายห้องอนุบาล   สิงหาคม   2564 นางเสาวนีย์    นันสมบัติ 
7. ปรับดินท ากระบะทราย กันยายน   2564 นางเสาวนีย์    นันสมบัติ 
8. รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม    2565  นางสาวปวีณา   วงษ์แก้ว    
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 ลงชื่อ                           ผูเ้สนอโครงการ        ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว)                         (นางเสาวนีย์   นันสมบัติ) 
                   บุคลากรวิทย์-คณิต                                               ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                       (นายอัมพร  ภูพานเพชร) 
                                                 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชือ่โครงการ    บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม   
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  2 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 4  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางภาสินี    ชินค า   
ระยะเวลา    1  มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  31  มีนาคม พ.ศ. 2565   

1. หลักการและเหตุผล 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปฐมวัย  พุทธศักราช  2542  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  

2545   ได้ให้ความส าคัญในการน าหลักสูตรลงสู่การปฏิบัติ เน้นการมีส่วนร่วม   ของคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ผู้ปกครอง  และชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  พัฒนา ปรับปรุง  แก้ไข  ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน 
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2. เพ่ือพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 3. เพ่ือเชิญชวนผู้ปกครอง  ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 4. เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการสถาน ศึกษา  ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบที่ก าหนด 
 5. เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้ ก ากับ ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย   

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐาน ร้อยละ 100 
  2.  โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 
                  3.  โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการแบบ ครบองค์รวม  ร้อยละ 80 
  4.  โรงเรียนมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ร้อยละ 80 
  5.  โรงเรียนน าผลการประเมินภายในและภายนอกไปวางแผนในการพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 80 
  6.  โรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100                                                                              
 เชิงคุณภาพ  

1. มีระบบกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับ ติดตามดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ สถานศึกษา ปฏิบัติ

หน้าที่ได้ตามระเบียบที่ก าหนด 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1.  ประชุมผู้ปกครอง มิถุนายน  2564 
นางภาสินี    ชินค า      

นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว  

2.  กิจกรรมเยี่ยมบ้าน สิงหาคม  2564 
 นางภาสินี    ชินค า      

นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว 
3.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้ง นางดวงเดือน  กลางจันทา 
4.  กิจกรรมวันส าคัญ 1 มิ.ย. 64 - 31 มี.ค.65 นางมนนิภา   แก้วล้วนล้วน  
5.  กิจกรรมระดมทรัพยากรช่วยการศึกษา ธันวาคม  2564  นางเสาวนีย์   นันสมบัติ 
6.  ท า MOU กับผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา 
     และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

สิงหาคม  2564 นางดวงเดือน  กลางจันทา  

7.  กิจกรรม  open  house มีนาคม 2565 
นางภาสินี    ชินค า      

นางสาวปวีณา  วงษ์แก้ว  
8. รายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม 2565 นางภาสินี   ชินค า      

 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
          5,000    บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระบบข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการแบบองค์
รวม จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ มีระบบตรวจสอบ ติดตามรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด 
8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 
 การประเมินผล 
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
  2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ 
 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
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 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ  
       ( นางภาสินี   ชินค า  )                           (นางมนนิภา   แก้วล้วนล้วน) 
                          ครู                                                                ครูช านาญการพิเศษ 
 

     ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ 1,3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 1,2,3,4,6,8  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางภาสินี   ชินค า    

นางสาวปวีณา วงษ์แก้ว 
ระยะเวลา   1  มิถุนายน พ.ศ. 2564  -  31  มีนาคม พ.ศ. 2565    

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ (Learner-centered, Student-centered หรือ 
Child-centered) เป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ เปลี่ยนมายึดเด็กเป็นส าคัญ โดยมีหลักการว่า กระบวนการจัด
ประสบการณ์ต้องเน้นให้เด็กสามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของ
ตนเอง รวมทั้งเปิดโอกาสให้เด็กมีการฝึกและปฏิบัติจริง มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
สังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดประสบการณ์ให้เด็กได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพ
จริงและสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นไปที่การท่องจ าเพียงเนื้อหา ทางโรงเรียนบ้านโคกแปะได้เล็งเห็นความส าคัญของ
การจัดประสบการณ์ ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น    
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริม ให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
 2. เพ่ือสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
 3. เพ่ือจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
 4. เพ่ือพัฒนาการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก   
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.  โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐาน ร้อยละ 100 
  2.  โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 

 3.  โรงเรียนมีระบบข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการแบบ ครบองค์รวม  ร้อยละ 80 
  4.  โรงเรียนมีระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ร้อยละ 80 
  5.  โรงเรียนน าผลการประเมินภายในและภายนอกไปวางแผนในการพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 80 
  6.  โรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด    ร้อยละ 100   
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 เชิงคุณภาพ 

1.  ครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
2.  ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
3.  ครูจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
4.  ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 

                     การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนการจัดปะสบการณ์ที่เน้นกระบวน 
     การเรียนที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

มิถุนายน  2564 
นางภาสินี   ชินค า 

นางสาวปวีณา วงษ์แก้ว 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ กรกฎาคม 2564 
นางภาสินี   ชินค า 

นางสาวปวีณา วงษ์แก้ว 
3. จัดประสบการณ์การสอนตามแนว มอลเตสเซอรี่  
    และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย 

1 ก.ค. 64 - 9 เม.ย.65 นางภาสินี   ชินค า 

4. จัดกิจกรรมพัฒนา เด็กด้อยโอกาส 1 ก.ค. 64 - 9 เม.ย.65 
นางภาสินี   ชินค า 

นางสาวปวีณา วงษ์แก้ว 
5. ก ากับ ติดตาม ประเมินผล เมษายน  2565 นางดวงเดือน  กลางจันทา 

 
5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 

6. งบประมาณ 
          5,000    บาท 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
            โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการแบบองค์รวม    
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการมีระบบตรวจสอบติดตามรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด 
8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 
 การประเมินผล 
  1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
  2. แบบส ารวจการด าเนินงานโครงการ  
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            วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย  
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ          ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
        ( นางภาสิน ี  ชินค า )                       (นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน) 
                           คร ู                                                         ครูช านาญการพิเศษ 
 
     ลงชื่อ                           ผูอ้นุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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3.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ชื่อโครงการ    พัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสารภาษาอังกฤษ และการคิดค านวณ    
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางเสาวนีย์     นันสมบัต ิ 
ระยะเวลา   1 มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม  2565  

1. หลักการและเหตุผล 
การด าเนินงานตาม นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนสามารถอ่านออก 

เขียนได้ ตามช่วงวัย สนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน และ ตามนโยบายการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามที่ทาง สพฐ. ก าหนด  
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินการอ่าน การเขียน เฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  ถือเป็นนโยบายอย่าง
เร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ  ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 อ่านออกเขียนได้  100 
%  โดยเฉพาะบัญชีค าพ้ืนฐาน และการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันสามารถเชื่อมโยงสู่วิชาคณิตศาสตร์ มาใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ ทางโรงเรียนบ้านโคกแปะจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  

 2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 อ่านออกเขียนได้ 100 % 

2.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดค านวณ พ้ืนฐานได้ 
3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ตามช่วงวัย 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
      1.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 อ่านออกเขียนได้ ร้อยละ 100  
  2.  ผู้เรียนสามารถคิดค านวณ พื้นฐานได้ ร้อยละ 80 
      3.  ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ตามช่วงวัย ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 

ผู้เรียนมีความสามารถในการ  อ่าน เขียน การคิดค านวณ  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจ าวัน
ไดต้ามช่วงวัย  
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการเรียนการสอน PLC (เรียนรู้ค า 
    พ้ืนฐาน  ภาษาไทย ) 

มิถุนายน 2564– เมษายน 2565  ครูภาษาไทย 

2. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 
    ในชีวิตประจ าวัน   

มิถุนายน 2564– เมษายน 2565  นางฑิฆัมพร  ภูลายยาว   

3. กิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ 
      (คณิตคิดสนุก) 

มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางสาวบุษบา   โทหล้า 

4. กิจกรรมภาษาไทยวันละค า   มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู 
5. กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางฑิฆัมพร  ภูลายยาว      
6. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู 
7. กิจกรรมอ่านให้น้องฟัง มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู 
8. นิเทศ ติดตามผล เมษายน 2565 นายอัมพร  ภูพานเพชร 
9. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นางเสาวนีย์    นันสมบัติ 

 

 

5. สถานที่   
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
          5,000   บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ม.1 -3 อ่านออก เขียนได้ สื่อสารได้   
      2.  ผู้เรียนสามารถคิดค านวณ พื้นฐานได้ 
      3.  ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ตามช่วงวัย   
  

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 

 การประเมินผล 
      1.  ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 อ่านออกเขียนได้ 100 % 
           2.  ผู้เรียนคิดค านวณ พื้นฐานได้ 
      3.  ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้ตามช่วงวัย    
 วิธีประเมินผล 
  1. ทดสอบ  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
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 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางเสาวนีย์     นันสมบัติ)          (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 

                                       ครูช านาญการพิเศษ                                                   ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ปัญหา   
 สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู  
ระยะเวลา   1  มิถุนายน  2564 – 31  มีนาคม 2565 

1. หลกัการและเหตุผล 
       ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร กับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ เช่นการเรียนรู้ผ่านโครงงาน  เรียนรู้ด้วยวิธีการสืบค้น ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม บนพื้นฐานของเหตุผล โดยผู้เรียนทุกคน ทุกระดับทุกสาระการเรียนรู้ ควรเรียนรู้ ด้วยวิธีการสืบค้น และผ่าน
โครงงาน ดังนั้น 
ทางโรงเรียนมีความตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  

  

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และเขียน ได้ 
       2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย วิธีการของตนเอง 
       3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.  ผู้เรียนสรุปความคิดจาก เรื่องท่ีอ่าน ฟัง ดู และเขียน ได้ ร้อยละ   80 
        2.  ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย วิธีการของตนเองได้   ร้อยละ   80 
        3.  ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบได้ ร้อยละ 78 
 เชิงคุณภาพ 
  ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ในการแก้ปัญหา ในชีวิตประจ าวันได้ 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.   กิจกรรมเรียนรู้แบบโครงงานทุกกลุ่มสาระการ  
     เรียนรู ้

ภาคเรียนละ 1  โครงงาน  คณะครูทุกคน 

2.   กิจกรรมพ่ีสอนน้อง มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู   
3.   กิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นกระบวน และ 
     แก้ปัญหา ถอดบทเรียนตามสถานการณ์ 

มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทุกคน 

4.  กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู   
5.  กิจกรรม เกมการศึกษา มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นายเอกภาพ   สินธุกูฎ 
6.  กิจกรรมเสียงตามสาย (เที่ยงวันแห่งรอยยิ้ม) มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นายเอกภาพ   สินธุกูฎ 

7.  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 
 
มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 

นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน 
นายเอกภาพ   สินธุกูฎ 
นายวรวิทย์   วังโสม 

8.  กิจกรรมเข้าค่ายวิทย์-คณิต, ค่ายคุณธรรม   มกราคม  2565 

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ 
นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน 
นางสาวบุษบา  โทหล้า  

9.  กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ 
10. นิเทศ ติดตามผล เมษายน 2565 นางดวงเดือน  กลางจันทา 
11. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู   

 
 

5. สถานที่   
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
6. งบประมาณ 
      15,000   บาท 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ผู้เรียนสรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และเขียน ได้   
        2.  ผู้เรียนน าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วย วิธีการของตนเองได้     
        3.  ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบได้   
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8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 

 การประเมินผล 
 1.  ผู้เรียน สรุปความคิดจาก เรื่องที่อ่าน ฟัง ดู และเขียน   
       2.  ผู้เรียน น าเสนอวิธีคดิ วิธีแก้ปัญหาด้วย วิธีการของตนเอง 
       3.  ผู้เรียนก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี เหตุผลประกอบ 
 
 วิธีประเมินผล 
  1. ผลงานผู้เรียน  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
    ( นางสาวสุพรรษา  โคตรชมภู )         (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 

                            ครูผู้ช่วย                                                        ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

 
     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาความสามารถ ในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้     
 สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2,3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 3, 10 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายวรวิทย์     วังโสม 
ระยะเวลา   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม  2565  

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์
เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร กับการเรียนการสอน ให้มีความรู้เท่าทันการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานที่ส าคัญในศตวรรษที่ 
21 โดยมุ่งเน้น การใช้  ICT ในการศึกษาและการแสวงหาความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นสิ่งจ าเป็นมากใน
การพัฒนาคนและพัฒนาสังคม  ในยุค Thailand  4.0 ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 

  

2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัย รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก สื่อ ICT และสื่อต่าง ๆ รอบตัว 
 2.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
 3.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่าย Internet 
 4.  เพ่ือจัดหาสื่อคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1.  ผู้เรียน มีนิสัย รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก สื่อ ICT และสื่อต่าง ๆ รอบตัวร้อยละ 85 

  2.  ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงานได้   ร้อยละ 80 
  3.  ผู้เรียนใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่าย Internet ได้ ร้อยละ 75 
  4.  จัดหาสื่อคอมพิวเตอร์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพียงพอแก่ผู้เรียน ร้อยละ 100 
 เชิงคุณภาพ 
 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะ สามารถ  ใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  กิจกรรมบันทึกการอ่าน จากสื่อ ICT มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   คณะครูทุกคน 
2.  กิจกรรมพี่อ่านให้น้องฟัง จากสื่อ ICT  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู   
3.  กิจกรรมแข่งขันเขียนตามค าบอกไทย อังกฤษ  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   คณะครูทุกคน 
4.  กิจกรรม โครงงานสานฝัน  ภาคเรียนละ 1  โครงงาน คณะครูทุกคน 
5. หนังสืออิเล็คทรอนิคส์ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นายวรวิทย์   วังโสม 
5.  กิจกรรม ICT สู่โลกกว้าง มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นายวรวิทย์   วังโสม 
6.  กิจกรรมเสียงตามสาย (เที่ยงวันแห่งรอยยิ้ม) มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นายอดิศร  ศรีอรัญ 

7.  กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก 
     โรงเรียน 

กุมภาพันธ์ 2565– มีนาคม 2565 
นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน   
นายวรวิทย์   วังโสม 

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ 
8. กิจกรรมเรียนรู้ทาง online  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   คณะครูทุกคน 
9.  หนังสือเล่มเล็ก มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู   
10. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ มิถุนายน  2564 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
11. นิเทศ ติดตามผล เมษายน 2565 นางเสาวนีย์  นันสมบัต ิ
12. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นายวรวิทย์   วังโสม 

 

 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
           40,000    บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.   ผู้เรียน มีนิสัย รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก สื่อ ICT และสื่อต่าง ๆ รอบตัว  
         2.   ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการน าเสนอผลงาน  
         3.   ผู้เรียนใช้นวัตกรรมและสื่อที่หลากหลายบนเครือข่าย Internet    
                  4.   มีสื่อคอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ      
  

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
    1.  นิสัย รักการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก สื่อ ICT และสื่อต่าง ๆ รอบตัวของผู้เรียน  
          2.  การใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
          3.  การใช้นวัตกรรมและสื่อท่ีหลากหลายบนเครือข่าย Internet ของผู้เรียน   
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                   4.  สื่อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
 วิธีประเมินผล 
  1. ผลงานผู้เรียน  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 

 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
      ( นายวรวิทย์   วังโสม )         (นางเสาวนีย์   นันท์สมบตัิ) 
                    ครูช านาญการ                                                       ครูช านาญการพิเศษ 
 

     ลงชื่อ                           ผูอ้นุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ     การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้  
 สนองนโยบาย    มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
     นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวณัฎฐ์    บัวผัน   
ระยะเวลา   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 

2560) เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะปัจจุบันจึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชา ภูมิศาสตร์ และการงานอาชีพ  เพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติ โดยมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้ และ
ตัวชี้วัด โครงสร้างเวลาเรียน เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ทางโ รงเรียนจึงได้
จัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือจัดท าหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และความต้องการของผู้เรียน และมีการ
พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสนต่อไป 
  

2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม        
ในรายวิชา ภูมิศาสตร์ และการงานอาชีพ 
 3.  เพื่อพัฒนาครูให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 4.  เพื่อพัฒนาการน าผลการนิเทศภายในไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.   หลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น ร้อยละ  80 
  2.   หลักสูตรสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ใน
รายวิชา ภูมิศาสตร์ และการงานอาชีพได้รับการพัฒนา  ร้อยละ  85 
  3.   ครจูัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ร้อยละ  85 
  4.   การน าผลการนิเทศภายในไปปรับปรุงการเรียนการสอน ร้อยละ  80 
 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนบ้านโคกแปะมีหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสาระการเรียนรู้ ที่ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมชี้แจงหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มิถุนายน 2564 นางดวงเดือน กลางจันทา 

2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร 
      สาระการเรียนรู้     

มิถุนายน 2564 

นางสาวณฎัฐ์  บัวผัน   
นายบุญญาพงษ ์ ดวงมาลย์ 
นางสาวกมลชนก ยลถวิล 

3.  น าหลักสูตรลงสู่การจัดการเรียน การสอน มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 ครูทุกกลุ่มสาระ 
4.  การนิเทศภายใน เดือนละ 1  ครั้ง คณะกรรมการนิเทศภายใน 
5.  การนิเทศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเรียนละ  1 ครั้ง ศึกษานิเทศประจ ากลุ่ม 
6.  รายงานผลการใช้หลักสูตร เมษายน 2565 นางดวงเดือน กลางจันทา 

 

5. สถานที่            โรงเรียนบ้านโคกแปะ  
  
6. งบประมาณ       10,000     บาท  
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง 
   กับท้องถิ่น   
 2.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
 3.  ครนู าผลการนิเทศภายในไปปรับปรุงการเรียนการสอน   
  

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
   1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระการเรียนรู้ได้รับให้ความเหมาะสมและ
สอดคล้อง 
        กับท้องถิ่น   
   2.  กระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
   3.  การน าผลการนิเทศภายในไปปรับปรุงการเรียนการสอน   
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 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์        2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
               (นางสาวณฏัฐ์  บวัผัน )         (นางดวงเดือน กลางจันทา) 
                          ครู                                                               ครูช านาญการพิเศษ 
 
 

     ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ และ ผลสัมฤทธิ์  NT , O-NET 
สนองนโยบาย  มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
   นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์  
ระยะเวลา  1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม  2565  

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมุ่งปฏิรูปการ

เรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างหลักสูตร กับการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียน และสนองนโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น     
เขต 1 ที่ได้ตั้งเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์  NT , O-NET ให้สูงกว่าระดับประเทศ ทางโรงเรียนบ้านโคกแปะได้เล็งเห็น
ความส าคัญอย่างเร่งด่วน  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  
2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET  ให้มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 
 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระของผู้เรียน ให้สูงขึ้น    
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ผลสอบ NT ของนักเรียนชั้น ป.3   มีค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 70 
  2. ผลสอบ O-NETของนักเรียนชั้น ป.6, ม.3 มีค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 
70 
  3. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ทุกกลุ่มสาระสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผล
ของปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 80 
 
 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและ ผลการสอบ NT,O-NET สูงกว่า
ระดับประเทศ  
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.วิเคราะห์ผล NT & O-NET  ปีการศึกษา 2563 พฤษภาคม  2564 ครูผู้สอน ป.3,4,6 และ ม.1-

3 
2.วิเคราะห์ศักยภาพนักเรียน รายบุคคลแยกตาม 
   กลุ่มสาระการ เรียนรู้  มาตรฐาน/ตัวชี้วัดทุกชั้น  

พฤษภาคม  2564 ครูผู้สอนทุกคน   

3.จัดท าคลังข้อสอบ จัดหานวัตกรรมที่สอดคล้อง 
   กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

มิถุนายน   2564 ครูผู้สอนทุกคน   

4. ปรับแผนการสอน ให้สอดคล้องกับศักยภาพ  
   นักเรียนโดยน าข้อสอบในคลังไปแทรกในท้าย 
   บทเรียน 

มิถุนายน   2564 ครูผู้สอนทุกคน 

5. สอนควบคู่ไปกับการท าข้อสอบ  มิถุนายน  2564 – มกราคม  2565 ครูผู้สอนทุกคน 
6. จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 ครูผู้สอนทุกคน 
7.จัดกิจกรรมติวเข้มทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ กุมภาพันธ์ 2565  ครูผู้สอนทุกคน 
8. ประเมินผลการด าเนินงาน เมษายน  2565 นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์ 
9. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน  2565 นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์ 

 
 

5. สถานที่   
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
6. งบประมาณ 
          20,000 บาท 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. นักเรียนชั้น ป.3 มีคะแนนสอบ NT เฉลี่ยทั้ง 2 ด้านสูงกว่าระดับประเทศ 
  2. นักเรียนชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 มีคะแนนสอบ O-NET เฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่มสาระสูงกว่าระดับประเทศ 
      3. นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ทุกกลุ่มสาระ สูงขึ้น  

  

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 

 การประเมินผล 
  1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET  ที่มีค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ 
  2. ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระสูงขึ้น    
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 วิธีประเมินผล 
  1. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
  
 

 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                              ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
    (นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์)         (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 

                            ครู                                                              ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                            ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ     ฝึกทักษะอาชีพ 
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 7 ,9 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายวรวิทย์      วังโสม  
ระยะเวลา   1  มิถุนายน  2564 – 31  มีนาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
        โรงเรียนบ้านโคกแปะ เป็นโรงเรียนจัดการศึกษาภาคบังคับ กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและความแตกต่างของผู้เรียน  กิจกรรมการฝึกทักษะวิชาชีพเป็น
กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง มีความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน การท างาน และสามารถน าไปประกอบ
อาชีพ และหารายได้ระหว่างเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้เรียนในโรงเรียนที่จัด
การศึกษาภาคบังคับและส่งเสริม สนับสนุนให้ ครูชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอาชีพให้กับผู้เรียน   โรงเรียนบ้าน
โคกแปะเล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้เรียนจึงจัดท าโครงการฝึกทักษะอาชีพขึ้น  
   

2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวางแผนการท างานและด าเนินงานให้ส าเร็จ    
   2.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ มีความพร้อม ในการศึกษาต่อ การฝึกงาน และการท างาน 
 3.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้สึกที่ดี ต่อการประกอบอาชีพ สุจริต และแสวงหาอาชีพที่ตนสนใจ 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.  ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานและด าเนินงานให้ส าเร็จ ร้อยละ 80  
    2.  ผู้เรียน มีความพร้อม ในการศึกษาต่อ การฝึกงาน และการท างาน ร้อยละ 85 
  3.  ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 85 
  4.  ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดี ต่อการประกอบอาชีพ สุจริต และแสวงหาอาชีพที่ตนสนใจ ร้อยละ 80 
 
 เชิงคุณภาพ 
    ผู้เรียนสามารถวางแผนในการท างาน  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  มีความรู้สึกที่ดี ต่อการประกอบอาชีพ  
   สุจริต และแสวงหาอาชีพที่ตนสนใจ  มีความพร้อม ในการศึกษาต่อ การฝึกงาน และการท างาน   
      
 
 



65 
 
4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นายวรวิทย์   วังโสม 
2. กิจกรรมการเรียนรู้สู่โครงงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้    ภาคเรียนละ 1  โครงงาน คณะครูทุกคน    
3. กิจกรรมธนาคารโรงเรียน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ 
4. กิจกรรมร าหน้าไฟ  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565    นางสาวปวีณา วงษ์แก้ว  
5. กิจกรรมตัดผมนักเรียนชาย, หญิง มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน 
6. กิจกรรมชุมนุมแกะสลักและงานหัตถกรรม    มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางดวงเดือน กลางจันทา 
7. กิจกรรมท าดอกไม้จันทน์ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางดวงเดือน กลางจันทา 
8. กิจกรรม เลี้ยงปลา เพื่ออาหารกลางวัน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นายวรวิทย์     วังโสม 
9. กิจกรรมท าขนมไทย มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางดวงเดือน กลางจันทา 

10.กิจกรรมสหกรณ์ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   
นางสาวกมลชนก ยลถวิล 
นางสาวโสภิตา  ใชยเพ็ชร 

11.กิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่น (พานบายศรี) มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางดวงเดือน กลางจันทา 
12.กิจกรรมปลูกข้าวเพ่ืออาหารกลางวัน มิถุนายน 2564– ธันวาคม 2564   นายวรวิทย์   วังโสม 
13.กิจกรรมการปลูกเห็ดขอนขาว ธันวาคม  2564– เมษายน 2565 นายวรวิทย์     วังโสม 
14. นิเทศ ติดตามผล เมษายน 2565 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน 
15. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565  นายวรวิทย์     วังโสม 

 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
         31,140    บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   1.   ผู้เรียนสามารถวางแผนการท างานได้ 
     2.   ผู้เรียน มีความพร้อม ในการศึกษาต่อ การฝึกงาน และการท างาน 
   3.   ผู้เรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
   4.   ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพ สุจริต และแสวงหาอาชีพที่ตนสนใจได้ 
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8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
  1.  การวางแผนการท างานและด าเนินงานให้ส าเร็จของผู้เรียน 
    2.  ความพร้อม ในการศึกษาต่อ การฝึกงาน และการท างานของผู้เรียน 
  3.  การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ของผู้เรียน 
  4.  เจตคตทิี่ดี ต่อการประกอบอาชีพ สุจริต และแสวงหาอาชีพที่ตนสนใจของผู้เรียน 
 วิธีประเมินผล 
  1. ผลงานผู้เรียน  
  2. สังเกต  
 
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                                ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
      ( นายวรวิทย์   วังโสม )         (นางดวงเดือน   กลางจันทา) 

                     ครูช านาญการ                                                      ครูช านาญการพิเศษ 
 

 
     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์      
 สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางมนนิภา   แก้วลว้นล้วน 
ระยะเวลา   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565  

1. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์เหมาะสมแก่กาลเวลา และบริบทสังคมไทย
ดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจ
และความถนัดของผู้เรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์ คือ 
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง ภูมิใจในท้องถิ่น ความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และความหลากหลาย ดังนั้น โรงเรียนบ้านโคกแปะ จึงไดท้ าโครงการ นี้ขึ้นเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สู่การเป็นคนที่สมบูรณ์    

2. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 
  2.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความภูมิใจใน ท้องถิ่นและ ความเป็นไทย 
  3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ยอมรับความคิด และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ ความหลากหลาย 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.  ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท่ีสถานศึกษาก าหนด ร้อยละ   85 
  2.  ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทย ร้อยละ   85 
  3.  ผู้เรียนยอมรับความคิด และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ ความหลากหลาย ร้อยละ 80 

 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนด 
  ภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทย  อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข   

 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.   กิจกรรมวันส าคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน  

2.  กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   
นางสาวกมลชนก ยลถวิล 
นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร 

3.  กิจกรรมแข่งขันกีฬาสีและกีฬากลุ่ม พฤศจิกายน 2564    นายเอกภาพ  สินธุกูฎ  
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4.  กิจกรรมสภานักเรียน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นายอดิศร ศรีอรัญ     
5.  กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระประจ าวันศุกร์  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565       นางสาวณัฎฐ ์ บัวผัน 
6.  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์  
7.  กิจกรรมประกวดมารยาทไทย มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางศุภัทรา  จันทร 

8.  กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กุมภาพันธ์2565– มีนาคม 2565 
นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน 
นายวรวิทย์   วังโสม 

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ 
9.  กิจกรรมร่วมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทยและ 
     วัฒนธรรมท้องถิ่น 

มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน     

10.  กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ 
11.  กิจกรรมท าความสะอาดเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทุกคน  
12.  กิจกรรมคารวะธรรม มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทุกคน 
13. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี มกราคม 2565 นายวรวิทย์   วังโสม 
14. กิจกรรมปฏิบัติตามคุณธรรม 12 ประการ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู     
15. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม มกราคม 2565 นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน 
16. นิเทศ ติดตามผล เมษายน  2565  นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
17. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน  2565  นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน     

 
 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 

6. งบประมาณ 
          15,000   บาท 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่น รักความเป็นไทย  อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข   
 
  

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
  1.  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สถานศึกษาก าหนดของผู้เรียน 
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  2.  ความภูมิใจในท้องถิ่นและ ความเป็นไทยของผู้เรียน  
  3.  การยอมรับความคิด และการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ ความหลากหลายของผู้เรียน 
 
 

 วิธีประเมินผล 
  1.  สังเกต  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
     ( นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน )         (นางเสาวนีย์   นันท์สมบตัิ) 
                    ครูช านาญการพิเศษ                                                ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชือ่โครงการ    โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ     
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 11 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวบุษบา   โทหล้า   
ระยะเวลา   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมการเรียนการสอนจะด าเนินไปได้ดี และผู้เรียนมีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ เรื่องของสุขภาพ
กายสุขภาพใจ การดูแลรักษาสุขภาพ เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก โดยเฉพาะอยู่ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 และ
ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัยจากโรคต่างๆ ทางโรงเรียนได้จัดโครงการ และ
กิจกรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพแข็งแรงมีน้ าหนัก  ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีสุนทรียภาพและจินตนาการ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและปัญหาความรุนแรงและและมีจิต
อาสาต่อสังคม       เพ่ือเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทางโรงเรียนจึงได้ท า
โครงการนี้ขึ้น     

  

2. วัตถุประสงค์ 
1.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ   

 2.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีน้ าหนักส่วนสูงและสมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน            
3.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักป้องกันตัวเอง จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากยาเสพติด สถานที่

เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
4.   เพ่ือให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม   
5.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้เท่าทัน และรู้วิธีป้องกันโรคระบาด (โควิด 19) 
6.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1.    ผู้เรียน มีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ ร้อยละ 85 
2.    ผู้เรียน มีน้ าหนักส่วนสูงและสมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 80        
3.    ผู้เรียน รู้จักป้องกันตัวเอง จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากยาเสพติด สถานที่
เสี่ยงต่อ 

ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อยละ 80 
4.    ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ 75 
5.    ผู้เรียน รู้เท่าทัน และรู้วิธีป้องกันโรคระบาด (โควิด 19) ร้อยละ 85 
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6.    ผู้เรียนมีจิตอาสา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ร้อยละ 80 
 

 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีสุขภาพกาย สุขภาพใจและการดูแลสุขภาพที่ดี  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพ
ติดอบายมุขต่างๆ รู้เท่าทันวิธีป้องกันโรคระบาด (โควิด 19) มีจิตอาสา อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข 
 
 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  กิจกรรมแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   คณะครูทุกคน 
2.  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน (ร่วมกับ 
     โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต. โคกสี) 

กรกฎาคม2563– เมษายน 2564 นางสาวบุษบา  โทหล้า 

3.  กิจกรรมชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูง และภาวะโภชนาการ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางสาวบุษบา  โทหล้า 

4.  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   คณะครูทุกคน 
5.  กจิกรรมอาหารกลางวัน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางศุภัทรา    จันทร 
6.  กิจกรรมอาหารเสริมนม มิถุนายน 2564-เมษายน 2565 นางศุภัทรา    จันทร  
7.  กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 
8.  กิจกรรมศิลปะ ชุมนุมดนตรี นาฏศิลป์  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นายอดิศร   ศรีอรัญ 
9.  กิจกรรมกีฬาสีและกีฬากลุ่มสถานศึกษา ธันวาคม 2564 นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 

10.   กิจกรรมเสียงตามสาย (เที่ยงวันแห่งรอยยิ้ม) มิถุนายน 2564– เมษายน 2565    นายอดิศร   ศรีอรัญ 

11. กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก กรกฎาคม2564 นางสาวบุษบา  โทหล้า 
12. กิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร มิถุนายน 2564-เมษายน 2565 นางสาวบุษบา  โทหล้า 
13. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย มีนาคม  2565 นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 
14.  โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางสาวฑิฆัมพรภูลายยาว 
15. กิจกรรม อสม. น้อย มิถุนายน 2564– เมษายน 2565   นางสาวบุษบา  โทหล้า 
16. นิเทศ ติดตามผล เมษายน 2565 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน 
17. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นางสาวบุษบา  โทหล้า 
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5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
        5,000   บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง สมบูรณ์  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด อบายมุข
ต่างๆ รู้เท่าทันวิธีป้องกันโรคระบาด (โควิด 19) มีจิตอาสา อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
  1.    ผู้เรียน การมีสุขนิสัย ในการดูแลสุขภาพ และออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอของ ผู้เรียน 
            2.    น้ าหนักส่วนสูงและสมส่วนตามเกณฑ์มาตรฐาน ของผู้เรียน    
 
  3.    การป้องกันตัวเอง จากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากยาเสพติด สถานที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ของผู้เรียน              
  4.    การเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมของผู้เรียน                 
  5.    การรู้เท่าทัน และรู้วิธีป้องกันโรคระบาด (โควิด 19) ของผู้เรียน             
  6.    การมจีิตอาสา เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม ของผู้เรียน  
            
 วิธีประเมินผล 
  1. การสังเกต  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวบุษบา   โทหล้า)         (นางเสาวนีย์   นันท์สมบตัิ) 
                  บุคลากรวิทย์-คณิต                                                    ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                              ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชือ่โครงการ    พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม     
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 6, 12 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงเดือน  กลางจันทา  
ระยะเวลา   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
    พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ ให้ความส าคัญในการกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา มีการบริหารเชิงกลยุทธ์  มีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครองและชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน  พัฒนาปรับปรุง  แก้ไข การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการ
ศึกษา      ด้านผลการเรียน คุณธรรม จริยธรรม ของผู้เรียน การท างานของบุคลากรภายในโรงเรียน  มีการตรวจสอบ 
ถ่วงดุล และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาร่วมกัน  ทางโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าวจึงได้จัดท า
โครงการนี้ขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนต่อไป 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  1.   เพ่ือพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบที่ก าหนด 
 2.  เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ก ากับ ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3. เพ่ือพัฒนาเชิญชวน ให้ผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.   เพ่ือพัฒนาคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามระเบียบที่
ก าหนดร้อยละ 80 
  2.  เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ก ากบั ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ร้อยละ 80 
  3. เพ่ือพัฒนาเชิญชวน ให้ผู้ปกครองชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี ส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา ร้อยละ 80 
 
 เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนบ้านโคกแปะมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทีม่ีคุณภาพ มคีณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐาน ที่เข้มแข็ง ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ภาคเรียนละ 2 ครั้ง นางดวงเดือน กลางจันทา 
2. เสนอขอความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาระดับ 
    การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มิถุนายน  2564 นางดวงเดือน กลางจันทา 

3. ประกาศและตั้งเป้า มาตรฐานการศึกษาระดับ 
    การศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มิถุนายน  2564 
นางดวงเดือน กลางจันทา 

4.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มิถุนายน  2564  นางดวงเดือน กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน 
5.  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      (ระยะ 3-5 ปี) 

 ระยะเวลา 3-5 ปี 
 นางดวงเดือน กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน 

6.  จัดท ารายงานที่เป็นรายงานการพัฒนา 
     คุณภาพการศึกษา (SAR) 

 มีนาคม 2565 
นางดวงเดือน กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน  
7.  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง มิถุนายน  2564 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน 
8.  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ มีนาคม 2565 นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว 

9.  กิจกรรมแสดงผลงานนักเรียน (open house) มีนาคม 2565 
นางดวงเดือน กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน 
10. กีฬาสัมพันธ์ ธันวาคม  2564 นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 
11. กิจกรรมระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 คณะครูทุกคน 
12. การท า MOU กับผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา  
     และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 นายอัมพร  ภูพานเพชร 

13. นิเทศ ติดตามผล เมษายน 2565 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
14. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นางดวงเดือน กลางจันทา 

 
 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
6. งบประมาณ 
          5,000   บาท 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   โรงเรียนบ้านโคกแปะมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
ที่เข้มแข็งได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาการศึกษา ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   
 
8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
  1.  การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
  2.  การก ากับ ติดตาม ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามเป้าหมาย ของคณะกรรมการสถานศึกษา         

     ขั้นพ้ืนฐาน         
  3.  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาของผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
     (นางดวงเดือน  กลางจันทา)           (นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน) 
                  ครูช านาญการพิเศษ                                           ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ     พัฒนาบุคลากรทั้งระบบ    
 สนองนโยบาย    มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  2 
     นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวฑิฆัมพร   ภูลายยาว   
ระยะเวลา    1  มิถุนายน   2564 – 31 มีนาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ระบุ
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้ครูผู้สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียน และ ให้ความส าคัญกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้เป็นส าคัญ และจากการปฏิรูปการศึกษาท าให้บทบาทของ
ครูต้องเปลี่ยนไปจากเดิมไม่จ ากัดอยู่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น ครูต้องมีการพัฒนาเทคนิคการสอนอยู่ตลอดเวลา ศึกษา
ค้นคว้าอยู่เสมอและรับรู้วิทยาการใหม่ๆให้ทันโลกทันเหตุการณ์  โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย เพ่ือที่จะน ามาพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  ดังนั้นโครงการพัฒนาบุคลากร จึงมีส่วนส าคัญที่จะสนองนโยบายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะพัฒนาบุคลากรได้เป็นอย่างดี   
  

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาครูให้มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์
 2. เพ่ือพัฒนาครูให้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนและน าไปวางแผนการจัดการเรียนรู้    
 3. เพ่ือพัฒนาครูให้ออกแบบการจัดการ เรียนรู้โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 4. เพ่ือพัฒนาครูให้ใช้สื่อ เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้     
 5. เพ่ือพัฒนาครูให้มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ                 
ที่หลากหลาย 
 6. เพ่ือพัฒนาครูให้ท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และน าผลไปปรับการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. ครมูีการก าหนด เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
      ที่พึงประสงค์  ร้อยละ  80 
 2. ครมูีการวิเคราะห์ผู้เรียนและน าไปวางแผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ  80  
 3. ครอูอกแบบการจัดการ เรียนรู้โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล ร้อยละ  85 
 4. ครใูช้สื่อ เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ  80   
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 5. ครมูีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายร้อยละ  
80             
 6.  ครทู าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนและน าผลไปปรับการสอน ร้อยละ  80 
 เชิงคุณภาพ 
   ครโูรงเรียนบ้านโคกแปะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นครูมืออาชีพ 

 
 
 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  การพัฒนาบุคลากร(อบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง) มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 

2.  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่ผู้บริหารและครู มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 

3.  การท าวิจัยในชั้นเรียน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 

4.  การเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 

5.  การศึกษาเด็กเป็นรายกรณี  มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 

6.  การวัดและประเมินตามสภาพจริง   มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 

7.  อบรมปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 
6.  ส่งเสริมการท าวิทยฐานะให้สูงขึ้น มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 
7.  จัดท าและจัดหาสื่อ อุปกรณ์การสอน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 คณะครูทกคน 

8.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่  กุมภาพันธ์ 2565-มีนาคม2565 
  นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน 
  นายวรวิทย์   วังโสม 
นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์  

9.  การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน 
10. ส่งเสริมการท ากิจกรรมตามความสนใจและ 
      ความถนัด 

มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางดวงเดือน กลางจันทา 

11.รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นางสาวฑิฆัมพรภูลายยาว 
 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
6. งบประมาณ 
          10,000     บาท 
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ครโูรงเรียนบ้านโคกแปะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ พัฒนาการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นครูมืออาชีพ 

 
  

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
   1.   การก าหนด เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะ 
       ที่พึงประสงค์ 
  2   การวิเคราะห์ผู้เรียนและน าไปวางแผนการจัดการเรียนรู้    
  3   การออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล 
  4   การใช้สื่อ เทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้       
  5   การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
         
  6. การท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนและน าผลไปปรับการสอน  
 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ   ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
      (นางสาวฑิฆัมพร  ภูลายยาว )         (นางเสาวนีย์   นันท์สมบตัิ) 
                        ครูช านาญการ                                                   ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ             ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน   
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2,3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน   
ระยะเวลา   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีองค์ประกอบ หลายอย่างที่ ท า
ให้การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้านอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน           
เป็นสิ่งจ าเป็นที่ส่งเสริมในการเรียนรู้ของผู้เรียน อาคารเรียนต้องมีความพร้อม อยู่ในสภาพที่ดี มีความมั่นคงแข็งแรง มี
แสงสว่างเพียงพอ ปลอดภัย ต่อครูและผู้เรียนทุกคน ภายในโรงเรียนมีระบบสุขาภิบาล มีห้องน้ า ห้องส้วมเพียงพอกับ
ผู้เรียน     มีน้ าดื่ม ที่สะอาด รวมทั้งแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ สภาพแวดล้อม สภาพภูมิทัศน์ ภายใน
และภายนอกโรงเรียนมีความสวยงามร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ ของผู้เรียนทุกคนทางโรงเรียนเล็งเห็นความส าคัญจึงได้
จัดท าโครงารนี้ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการอาคารเรียนมั่นคงสะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อม ร่มรื่น       
มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ ส าหรับผู้เรียน  
 2. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
     4. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อสังคม                                                      
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1. โรงเรียนมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อม ร่มรื่น มี
แหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ ส าหรับผู้เรียน ร้อยละ 85 
  2. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง  และ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ร้อยละ 80 
  3.  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 85 
      4.  ผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อสังคม ร้อยละ 80                                       
 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนบ้านโคกแปะมีสภาพภูมิทัศน์ ร่มรื่น ปลอดภัย มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่เพียงพอและ
เอ้ืออ านวยต่อการจัดการเรียนการสอน   
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ มิถุนายน 2564    นายวรวิทย์    วังโสม  
2.  ปูกระเบื้องหน้าอาคารอนุบาล มิถุนายน 2564– เมษายน 2565     นางเสาวนีย์  นันสมบัต ิ
3.  ซ่อมหลังคาอาคารอนุบาล      มิถุนายน 2564 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
4.  ท าอ่างล้างมือ     มิถุนายน 2564 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
5   ปรับปรุงห้องน้ าอาคารอนุบาล  ธันวาคม  2564 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
6.  ติดแอร์ห้องประชุม ธันวาคม  2564 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
7.  ท าโรงจอดรถ ธันวาคม  2564 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน 

8.  ท ารั้วด้านหลังอาคาร กรกฎาคม 2564- ธันวาคม 2564 นางดวงเดือน กลางจันทา 

9.  ปรับปรุงแปลงเกษตร มิถุนายน 2564 นายวรวิทย์   วังโสม 

10. เปลี่ยนหลังคาห้องน้ านักเรียน มิถุนายน 2564 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
11. ปรับพื้นลานเอนกประสงค์ มิถุนายน 2564 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน     
12. ถนนแห่งการเรียนรู้ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 

13. ก าแพงสร้างสรรค์ มิถุนายน 2564– เมษายน 2565 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน     
14. ติดกันสาดระหว่างอาคาร ตุลาคม  2564 นางเสาวนีย์  นันสมบัติ 
15. นิเทศ ติดตามผล เมษายน  2565  นางดวงเดือน กลางจันทา 
16. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน  2565  นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน     

 
 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
        48,000   บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงเรียนบ้านโคกแปะมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อม ร่มรื่น 
มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ   

2. โรงเรียนบ้านโคกแปะมีห้องสมุดเป็นแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วย
ตนเองและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    

3.  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   
  4.  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะมีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อสังคม                                          
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8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
  1.  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคงสะอาด ปลอดภัย สภาพแวดล้อม ร่มรื่น มีแหล่ง
เรียนรู้ที่เพียงพอ    
  2.  ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้ วยตนเองและ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม    
  3.  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม   

4.  ผู้เรียนมีจิตสาธารณะ สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเป็นประโยชน์ต่อสังคม          
 วิธีประเมินผล 
  1. การสังเกต  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางมนนิภา  แก้วล้วนลว้น )         (นางดวงเดือน  กลางจันทา) 

                    ครูช านาญการพิเศษ                                                  ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                          ผูอ้นุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 2 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 5 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางดวงเดือน  กลางจันทา   
ระยะเวลา   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งนโยบาย

การปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคน และ
การศึกษาในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน เพ่ือ
น าสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานกรศึกษา และเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้มีการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา โดยให้กระทรวงมีอ านาจหน้าที่
ก าหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา และให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องดังนั้นทางโรงเรียนบ้านโคกแปะจึงได้จัดท าโครงการระบบประกันคุณภาพภายในขึ้น   
  

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนา มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.  เพื่อพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย 
 3. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการแบบ ครบองค์รวม 
 4. เพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 5. เพ่ือพัฒนาการน าผลการประเมินภายในและภายนอกไปวางแผนในการพัฒนาการศึกษาอย่าง 
  ต่อเนื่อง 
 6.  เพื่อน าผลการจัดการศึกษา รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด                                                 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.  โรงเรียนมมีาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาครบทุกมาตรฐาน ร้อยละ 100 
  2.  โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80 
  3.  โรงเรียนมรีะบบข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการแบบ ครบองค์รวม  ร้อยละ 80 
  4.  โรงเรียนมรีะบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  ร้อยละ 80 
  5.  โรงเรียนน าผลการประเมินภายในและภายนอกไปวางแผนในการพัฒนาการศึกษา ร้อยละ 80 
  6.  โรงเรียนรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด ร้อยละ 100                                                                              
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 เชิงคุณภาพ 
  โรงเรียนบ้านโคกแปะมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
     

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มิถุนายน  2564 คณะครูทุกคน 
2.  ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มิถุนายน  2564 นางดวงเดือน  กลางจันทา   
3.  ตั้งเป้ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา     มิถุนายน  2564 นางดวงเดือน  กลางจันทา   

4.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มิถุนายน  2564 นางดวงเดือน  กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน 

5.  วางกรอบการประเมิน จัดท าเครื่องมือประเมิน สิงหาคม 2564 
นางดวงเดือน  กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน 

6.  จัดท าเอกสารรองรับการประเมิน สิงหาคม 2564 
นางดวงเดือน  กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน 
7.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน    มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 นางสาวธัญญรัตน์ ไกรดวง 

8.   สรุป/รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ  มีนาคม 2565 
นางดวงเดือน  กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน 

9.   รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR)   มีนาคม 2565 
นางดวงเดือน  กลางจันทา 

พร้อมคณะ 
10.  การน าผลการประเมินภายในและภายนอกไป 
       วางแผน ในการพัฒนาการศึกษา  

มีนาคม 2565 
นางดวงเดือน  กลางจันทา 

พร้อมคณะครูทุกคน 
11. น าผลการประเมินภายใน ประกาศต่อสาธารณะ เมษายน 2565 นางดวงเดือน  กลางจันทา 

 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
          5,000    บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีระบบข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการแบบองค์รวม      
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ มีระบบตรวจสอบ ติดตามรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ         
หน่วยงานต้นสังกัด   
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8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
  1.   มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
   2.   การด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการ  
   3.  การจัดระบบข้อมูล สารสนเทศในการบริหารจัดการ  
   4.  ระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา    
   5.  การน าผลการประเมินภายในและภายนอกไปวางแผนในการพัฒนาการศึกษา   
   6.  การรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด      
 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางดวงเดือน  กลางจันทา)         (นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน) 
                   ครูช านาญการพิเศษ                                                  ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัตโิครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    การจัดการเรียนการสอนตามแนว Active  Learning 
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกมลชนก   ยลถวิล   
ระยะเวลา   1  มิถุนายน   2564 – 31 มีนาคม 2565 

1. หลักการและเหตุผล 
  แนวคิดของการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  (Learner-centered, Student-centred            
หรือ Child-centered) เป็นการปฏิรูปการศึกษาที่เปลี่ยนมายึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยมีหลักการว่า  กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมช าติและเต็มตาม
ศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ
สังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินและ
สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยไม่เน้นไปที่การท่องจ าเพียงเนื้อหา การจัดการเรียนการสอนตามแนว Active  Learning เป็น
วิธีการหนึ่งที่จะท าให้ไปสู่ความส าเร็จดังกล่าว ทางโรงเรียนบ้านโคกแปะได้เล็งเห็นความส าคัญของการจัดการเรียนการ
สอน ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น    
2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2. เพ่ือให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การสอนตามแนว Active  Learning 
 3. เพ่ือให้โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
  1. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 80 
 2. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การสอนตามแนว Active Learningร้อยละ 80 
 3. โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ร้อยละ 85 
 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การสอนตามแนว 
   Active Learning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%8D
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มิถุนายน  2564 

นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน   
นายบุญญาพงษ์  ดวงมาลย์ 
นางสาวกมลชนก ยลถวิล  

2. จัดอบรมครูเรื่องกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มิถุนายน  2564– เมษายน 
2565 

นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว 

3. จัดอบรมครูเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ตามแนว Active Learning 

มิถุนายน  2564– เมษายน 
2565 

นางสาวกมลชนก ยลถวิล 

4. จัดกิจกรรมพัฒนา 
        - เด็กพิการเรียนร่วม 
        - เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
        - เด็กด้อยโอกาส 

มิถุนายน  2564– เมษายน 
2565 

นางสาวโสภิตา ไชยเพ็ชร 

5. ก ากับ ติดตาม และ ประเมินผล เมษายน 2565 นางสาวกมลชนก ยลถวิล 
 
 

5. สถานที่   
    โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
             15,000     บาท 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใช้กิจกรรมที่หลากหลาย
โดยใช้การสอนตามแนว  Active Learning  
 

 

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
   1. การจัดหลักสูตร และกระบวนการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
   2. การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้การสอนตามแนว Active Learning  
   3. การจัดกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย   
 

 วิธีประเมินผล 
  1.  สังเกต/สอบถาม          2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 



87 
 
   
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                               ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางสาวกมลชนก   ยลถวิล )    (นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน) 
                            ครูผู้ชว่ย                                                   ครูช านาญการพิเศษ 
 

 
     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



88 
 
ชื่อโครงการ    พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC  
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที ่ 3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 1, 2, 3 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกมลชนก  ยลถวิล   
ระยะเวลา   1 มิถุนายน  2564 – 31 มีนาคม  2565  

1. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ระบุให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้
ครูผู้สอนท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน และ ให้ความส าคัญกับเรื่องกระบวนการเรียนรู้เป็น
ส าคัญ จากการปฏิรูปการศึกษาท าให้บทบาทการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูต้องเปลี่ยนไปจากเดิมไม่จ ากัด
อยู่ในเฉพาะห้องเรียนเท่านั้น ครูต้องมีการพัฒนาเทคนิคการสอนอยู่ตลอดเวลา ศึกษาค้นคว้าอยู่เสมอและรับรู้
วิทยาการใหม่ๆให้ทันโลกทันเหตุการณ์  โดยใช้กระบวนการ วิเคราะห์ปัญหาสะท้อนผลการสอนร่วมกันแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันแล้วน ามาพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ  โรงเรียนบ้านโคกแปะได้เล็งเห็น
ความส าคัญจึงจัดท าโครงการนี้ขึ้น   
  

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูให้มีมาตรฐานตามวิชาชีพ 
 2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะครูในการจัดการเรียนการสอน    
          3. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของครูในการจัดการเรียนการสอน 
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.  ครมีูสมรรถนะมาตรฐานตามวิชาชีพครู  ร้อยละ  85 
  2.  ครมูีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในการจัดการเรียนการสอน  ร้อยละ  80  
            3.  คร ูสร้างนวัตกรรมของ เพ่ือ สนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 
   โรงเรียนบ้านโคกแปะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC ไดอ้ย่างมีคุณภาพ 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุม ชี้แจงและอบรม ครูและบุคลากรทุกคน 
   เพ่ือสร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียน  
   การสอนโดยใช้กระบวนการ PLC 

มิถุนายน  2564 นางสาวกมลชนก ยลถวิล   

2. จัดตั้งกลุ่ม PLC และปฏิทินการด าเนินงาน มิถุนายน  2564 นางสาวกมลชนก ยลถวิล   
4. ประชุมกลุ่ม PLC เพ่ือก าหนดนวัตกรรม ปฏิทิน 
     และวางแผนการด าเนินงานทั้งปี 

มิถุนายน  2564 
นางสาวกมลชนก ยลถวิล 

5. ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอ และ 
   ปรับปรุงการท างานของแต่ละกลุ่ม PLC   
   ทุกสัปดาห์ๆ ละ 2 ชั่วโมง 

มิถุนายน  2564– 
เมษายน 2565 

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ 

6. โรงเรียนท า AAR  2 เดือน/ครั้ง  เพ่ือติดตามและ 
    ปรับปรุงการท างานของกลุ่ม PLC 

มิถุนายน  2564– 
เมษายน 2565 

นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์  

7. ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จในการจัด 
    กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC 

มิถุนายน  2564– 
เมษายน 2565 

นางสาวโสภิตา ไชยเพ็ชร  

8.ประเมินผลและสรุปโครงการ เมษายน 2565 
นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์ 
นางสาวกมลชนก ยลถวิล   

 

5. สถานที่       โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ        8,000    บาท         
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ครูโรงเรียนบ้านโคกแปะ มีมาตรฐานตามวิชาชีพครู  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ 
PLC ได้อย่างมีคุณภาพ 
 

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
  1.  สมรรถนะมาตรฐานตามวิชาชีพของครู    
  2.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในการจัดการเรียนการสอน ของครู     
            3.  นวัตกรรม สนับสนุนการเรียนการสอนของครู     
 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์        2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
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 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                              ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวกมลชนก ยลถวิล )     (นางเสาวนีย์   นันท์สมบัติ) 

                          ครูผู้ชว่ย                                                   ครูช านาญการพิเศษ 
 

 
     ลงชื่อ                          ผูอ้นุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



91 
 
ชื่อโครงการ             ทัศนศึกษา    
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1,3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 2,3,4 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวณัฏฐ์  บัวผัน   
ระยะเวลา    กุมภาพันธ์   2565 –  มีนาคม  2565  

1. หลักการและเหตุผล 
               ตามนโยบายรัฐบาลได้จัดให้มีโครงการเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพโดยมีการสนับสนุนให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึงและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง รวมทั้งสนับสนุนเงินค่าเล่าเรียนในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเช่น กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมทัศนศึกษา  เพ่ือสนอง
นโยบายดังกล่าว โรงเรียนบ้านโคกแปะจึงได้จัดโครงการทัศนศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 ขึ้น  
  

2. วัตถุประสงค์ 
   1.  เพ่ือให้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ให้กว้างขวาง และหลากหลาย 
.      2   เพ่ือจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ให้กว้างขวาง และหลากหลาย 
  3.  เพ่ือสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการกระจายรายได้การกระตันเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง  
   4.  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างทั่วถึง 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริง สถานที่จริง และได้รับประสบการณ์ตรง ร้อยละ 90 
.      2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนรู้ให้กว้างขวาง และหลากหลาย ร้อยละ 80 
   3.  สนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการกระจายรายได้การกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง ร้อยละ 80  
    4.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ร้อยละ 100 

 เชิงคุณภาพ 
    ผู้เรียนได้ศึกษายังแหล่งเรียนรู้จริง ได้รับประสบการณ์ตรง เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ที่หลากหลาย 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  ทัศนศึกษา ระดับชั้น อนุบาล   
(บึงแก่นนคร โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น) 

มีนาคม  2565 ครูระดับอนุบาล 1-3 

2. ทัศนศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 
(ท้องฟ้าจ าลอง จ.ร้อยเอ็ด) 

มีนาคม  2565 ครูระดับชั้น ป. 1-3 

 3. ทัศนศึกษาระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 
           ( หนองคาย ) 

มีนาคม  2565 ครูระดับชั้น ป. 1-3 

4. ทัศนศึกษาระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 
                (จันทบุรี) 

มีนาคม  2565 ครูระดับชั้น ม. 1-3 

5.  ประเมินความพึงพอใจ เมษายน 2565 นางสาวณัฏฐ์  บัวผัน 

6. รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นางสาวณัฏฐ์  บัวผัน 
 
 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
          40,000   บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะได้ไปศึกษายังแหล่งเรียนรู้จริง ได้รับประสบการณ์ตรงเป็นที่พึงพอใจของทุก
ฝ่าย 
 
  

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
   ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์  
  2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
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 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาวณัฏฐ์   บัวผัน  )         (นางมนนิภา  แก้วล้วนล้วน) 
                           คร ู                                                              ครูช านาญการพิเศษ 
 

 
     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    ชีวิตสดใส  ห่างไกลสิ่งเสพติด    
 สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4,11 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายอดิศร  ศรีอรัญ 
ระยะเวลา   1  มิถุนายน   2564 – 31 มีนาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
              ในสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันนี้เยาวชน วัยเรียนมีความเสี่ยงต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาอาชญากรรม สื่อลามก และที่เป็นปัญหามายาวนาน
ก็คือปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน  กลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดมากที่สุด  เนื่องจากเยาวชนเปรียบเสมือนพลังส าคัญที่จะช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง  แต่ปัจจุบัน
เยาวชน จ านวนมากติดยาเสพติด ถ้าหากไม่มีมาตรการการป้องกัน หรือสกัดกั้นอย่างจริงจัง ผลร้ายก็อาจเกิดต่อ
เยาวชนของชาติ ยากแก่การแก้ไขต่อไป โรงเรียน เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและสังคม นอกจากให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  
แก่นักเรียนแล้วยังต้องมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลสุขภาพ พลานามัยให้สมบูรณ์อยู่เสมอ แต่ในสภาพปัจจุบันปัญหายาเสพ
ติดซึ่งมาในรูปแบบและวิธีการต่าง ๆ แพร่หลายเข้าไปสู่เยาวชนและสถานศึกษาต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนจึงท า
โครงการนี้ขึ้นเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดังกล่าวมิให้เกิดขึ้นในโรงเรียนและในชุมชน 
  

2. วัตถุประสงค์ 
   1.   เพ่ือให้ผู้เรียนและเยาวชนบ้านโคกแปะเล็งเห็นโทษของสิ่งเสพติด 
  2.  เพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดในโรงเรียนและในชุมชน 
            3   เพ่ือสร้างจิตส านึกในการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ   
  4.  สนองตอบนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับสิ่งเสพติดให้โทษ 
  5.  เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติดในสังคมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.   ผู้เรียนและเยาวชนบ้านโคกแปะเล็งเห็นโทษของสิ่งเสพติด ร้อยละ 85 
  2.  การป้องกันการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดในโรงเรียนและในชุมชน ร้อยละ 80 
            3   ผู้เรียนและเยาวชนมีจิตส านึกในการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ร้อยละ 85 
  4.   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติดในสังคม ร้อยละ 80 
 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนและเยาวชนบ้านโคกแปะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด เล็งเห็นโทษของสิ่งเสพติด มีจิตส านึกในการ
เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ 
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4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.   ประชุมผู้ปกครองนักเรียน มิถุนายน  2564  นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน   
2.    เดินรณรงค์ ด้านสิ่งเสพติด ธันวาคม  2564 นายอดิศร   ศรีอรัญ 
3.    กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว 
4.    กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 ครูประจ าชั้น 
5.    กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู 
6.    กิจกรรมแนะแนว  มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 นางสาวฑิฆัมพร ภูลายยาว 
7.    การประสานงาน ติดต่อกับผู้ปกครอง มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 คณะครูทุกคน 
8.   กิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานอื่นให้ความรู้ 
       เกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

สิงหาคม 2564-มกราคม2565 นายอดิศร   ศรีอรัญ 

9.    การศึกษาดูงาน กุมภาพันธ์2565-มีนาคม2565 นางสาวณัฎฐ์   บัวผัน 
10.   กีฬาต้านยาเสพติด กีฬาสัมพันธ์ ธันวาคม 2564 นายเอกภาพ  สินธุกูฎ 
11.   สารสัมพันธ์ มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู 
12.   กิจกรรมชุมนุม มิถุนายน 2564–เมษายน 2565 คณะครูทุกคน 
13.   เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี/ค่าย 
        คุณธรรม 

ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์  วังโสม 

14.   รายงานผลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นายอดิศร   ศรีอรัญ 
 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
           3,000    บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บ้านโคกแปะปลอดยาเสพติด ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด ช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติด
เล็งเห็นโทษของสิ่งเสพติด  มีจิตส านึกในการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ 
  

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
   1.   การเล็งเห็นโทษของสิ่งเสพติด   
   2.  การป้องกันการแพร่ระบาดของสิ่งเสพติดในโรงเรียนและในชุมชน     
             3.   การมจีิตส านึกในการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ ของผู้เรียนและเยาวชน  
   4.   การใหค้วามร่วมมือในการแก้ปัญหายาเสพติดในสังคมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 
 
 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายอดิศร     ศรีอรัญ )      (นางมนนิภา   แก้วล้วนล้วน) 
                            คร ู                                                         ครูช านาญการพิเศษ 
 
 
     ลงชื่อ                               ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97 
 
ชื่อโครงการ    อยู่อย่างพอเพียง   
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 7,9 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางศุภัทรา    จันทร   
ระยะเวลา   1 มิถุนายน 2564 – 31 มีนาคม  2565 

1. หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านโคกแปะ ได้ก าหนดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี  คุณธรรม น าความรู้ มีจริยธรรม และค่านิยมที่

พึงประสงค์ มีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สร้างและพัฒนางานตามวิถี
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการแก้ปัญหาในสังคมให้ผู้เรียนรู้จักการอยู่อย่างพอเพียง  ดังนั้น 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ จึงได้จัดท าโครงการอยู่อย่างพอเพียงขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่ก าหนด โดย
ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และ
มีความรู้คู่คุณธรรม   
2. วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติจริง 
 2.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และ ทักษะในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม ่น าไปประกอบอาชีพได้ 
 3.  เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง  
 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 
   1.  ผู้เรียนน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติจริง ร้อยละ 85 
  2.  ผู้เรียนมีความรู้และ ทักษะในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม่ น าไปประกอบอาชีพได้ ร้อยละ 75 
  3.  ผู้เรียนด ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานของความพอเพียง ร้อยละ 85 
 เชิงคุณภาพ 
   ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต อยู่อย่างมี 
  ความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง 

4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. กิจกรรมการเลี้ยงกบในกระชัง มิถุนายน  2564 นายวรวิทย์  วังโสม 

2. กิจกรรมการเลี้ยงปลา มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นายวรวิทย์  วังโสม 

3. กิจกรรมปลูกผักสวนครัว มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นายวรวิทย์  วังโสม 
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กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4. กิจกรรมสวัสดิการครูโคกแปะ  มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน    
5. กิจกรรมท าขนมไทย มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นางดวงเดือน  กลางจันทา  
6.  กิจกรรมธนาคารโรงเรียน มิถุนายน  2564–เมษายน 2565  นายบุญญาพงษ์ ดวงมาลย์  
7.  ส่งเสริมศิลปหัตถกรรมนักเรียน มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นางดวงเดือน  กลางจันทา   
8.  กิจกรรมธรรมศึกษา มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นางสาวณัฎฐ์   บัวผัน 
9. กิจกรรมท าดอกไม้จันทน์  มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นางดวงเดือน กลางจันทา 
10. กิจกรรมตัดผมนักเรียนชาย หญิง มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นางมนนิภา แก้วล้วนล้วน 
11.กิจกรรมปลูกข้าวเพ่ืออาหารกลางวัน มิถุนายน  2564– ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์  วังโสม 
12. กิจกรรมเพาะเห็ดขอนขาว ธันวาคม   2564 นายวรวิทย์  วังโสม 
13. กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์กับชุมชน  มิถุนายน  2564–เมษายน 2565 นายเอกภาพ  สินธุกูฏ 
14. ศึกษาดูงาน กุมภาพันธ์2565-มีนาคม2565 นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน 
15. รายงานลการด าเนินงาน เมษายน 2565 นางศุภัทรา    จันทร  

 

5. สถานที่             โรงเรียนบ้านโคกแปะ 

 

6. งบประมาณ        20,000    บาท     
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ผู้เรียนโรงเรียนบ้านโคกแปะ ด ารงชีวิตอย่าง พอเพียง บนพ้ืนฐานพออยู่ พอกิน มีความเอ้ือเฟ้ือ เผื่อ
แผ่อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข    
    
 

8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
   1.  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติจริงของผู้เรียน  
   2.  ความรู้และ ทักษะในการท าการเกษตรทฤษฎีใหม ่น าไปประกอบอาชีพ ของผู้เรียน 
   3.  การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียงของผู้เรียน   
 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์       2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
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 ลงชื่อ                               ผู้เสนอโครงการ ลงชื่อ                             ผู้เห็นชอบโครงการ 
       ( นางศุภัทรา    จันทร )          (นางเสาวนีย์   นันท์สมบัติ) 

                   ครูช านาญการพิเศษ                                          ครูช านาญการพิเศษ 
 
                      
     ลงชื่อ                           ผูอ้นุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ชื่อโครงการ    พัฒนาการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กพิเศษ 
สนองนโยบาย   มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่  3 
    นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 4,11 
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวโสภิดา  ไชยเพ็ชร   
ระยะเวลา   1  มิถุนายน   2564 – 31 มีนาคม  25645 

1. หลักการและเหตุผล 
    การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กล่าวถึงหลักการว่า

ด้วยพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาส าหรับบุคคลซึ่ง บกพร่อง 
เช่นเดียวกัน ต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นส าคัญ และต้องพัฒนาให้
เต็มตามศักยภาพ     คณะครูผู้รับผิดชอบเด็กกลุ่มที่มีความบกพร่องการเรียนรู้จึงได้ พัฒนาหลักสูตรและแผนการเรียน
ร่วมส าหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล โรงเรียนบ้านโคกแปะ ถือเป็นหน้าที่ท่ีต้องจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ พัฒนาศักยภาพ
ตนเอง เท่าเทียมกันทุกคน   และได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ถึงขีดความสามารถสูงสุด 

  

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
 2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
 3. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้  ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็ก
พิการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลได้    

 

3. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

1. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เด็กพิการเรียนร่วม ได้รับโอกาสทางการการศึกษาเพ่ิมขึน้      
ร้อยละ  80  

2. ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กพิการเรียนร่วมได้รับการพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ     
ร้อยละ  80 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี ความรู้  ความสามารถและทักษะในการพัฒนาสมรรถภาพเด็กที่
มี 
ความบกพร่องทางการเรียนรู้และเด็กพิการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ร้อยละ  80 
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  4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาออกแบบและจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่าง ร ะ ห ว่ า ง
บุคคลไดร้้อยละ  80 
 

 เชิงคุณภาพ 
   เด็กพิการเรียนร่วมและเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกแปะได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  
 
    
4. กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
 1. คัดกรองเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น 
   ประถมศึกษาปีที่ 3  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

มิถุนายน  2564 นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร   

2. จัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)   มิถุนายน  2564 นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร   
3. จัดท าแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มิถุนายน  2564 นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร   
4. จัดสอนเสริมตามรายวิชาตาม แผนการสอนเฉพาะ 
    บุคคล  (IIP) 

มิถุนายน  2564– เมษายน 2565 ครูประจ าสาระการเรียนรู้ 

5. กิจกรรมขัดแววให้วาว มิถุนายน  2564– เมษายน 2565 ครูประจ าสาระการเรียนรู้ 
6. ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนเด็กบกพร่อง 
    ทางการเรียนรู้ 

กุมภาพันธ์2565-มีนาคม2565 นางสาวณัฎฐ์  บัวผัน 

7. จัดท า/จัดหาสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียน 
    พิการเรียนร่วม (แบบฝึก การอ่าน การเขียน) 

มิถุนายน  2564– เมษายน 2565 ครูประจ าสาระการเรียนรู้ 

8. วัดและประเมินผลพัฒนาการ ทางการเรียนและ 
    ตัดสินผลการเรียน 

มีนาคม 2565– เมษายน 2565 นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร   
 

5. สถานที่   
  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 
6. งบประมาณ 
        6,900    บาท 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เด็กพิการเรียนร่วมและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกแปะได้รับการพัฒนา 
                การเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ  ใช้ชีวิตอยู่กับเพ่ือนๆในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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8. การประเมินผล/วิธีประเมินผล 

 การประเมินผล 
  พัฒนาการ การเรียนรู้ ของเด็กพิการเรียนร่วมและเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนบ้าน 
     โคกแปะ  
 วิธีประเมินผล 
  1. สัมภาษณ์  
  2. ตรวจสอบ เอกสาร/ร่องรอย 
 

 ลงชื่อ                          ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ                            ผู้เห็นชอบโครงการ 
      ( นางสาวโสภิดา ไชยเพ็ชร )        (นางเสาวนีย์   นันท์สมบตั)ิ 
                           ครูผูช้่วย                                             ครูช านาญการพิเศษ 
 

     ลงชื่อ                             ผู้อนุมัติโครงการ 
         (นายอัมพร     ภูพานเพชร) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกแปะ 
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ภาคผนวก 
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ข้อคิดเห็น / อนุมัติ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

   โรงเรียนบ้านโคกแปะ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 ขึ้นโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศ  วิสัยทัศน์       
พันธกิจ  เป้าหมาย  กลยุทธ์  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จของโรงเรียนมาประกอบการ
ท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคกแปะได้
ร่วมประชุมพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 2/2564  ในวันที่  21  พฤษภาคม  2564  เห็นชอบให้โรงเรียนด าเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการได้   

 
 

            จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
          (ลงชื่อ)  
                                       ( นายวิลาศ   ใจเที่ยง ) 
           ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 
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   (ลงชื่อ).................................................................รองประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ  
                                  ( นายสมเกียรติ  ศรีหานาม ) 
 
    (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ/ผู้แทนชุมชน 
                                 ( นายบุญเส็ง   ศรียางนอก ) 
  
   (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง  
                                  ( นายธง    คมปราด ) 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ/ผู้แทนศาสนา  
                                 ( นายสพล   โนนทิง )  
 
  (ลงชื่อ)................................................................กรรมการ/ผู้แทนศิษย์เก่า  
                                 ( นายประดิษฐ์   ศรีหอมชัย ) 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                                 ( นายโกสีย์     จอมทอง ) 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการ/ผู้แทนครู 
                                 ( นางดวงเดือน  กลางจันทา ) 
 
   (ลงชื่อ)...............................................................กรรมการและเลขานุการ/ ผู้อ านวยการโรงเรียน  
                                 ( นายอัมพร ภูพานเพชร  ) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล โครงการที่รับผิดชอบ 

1. นางดวงเดือน     กลางจันทา 
-โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
-โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 

2. นางมนนิภา       แก้วล้วนลว้น 

-โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
    ที่พึงประสงค์ 
-โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ภายใน 
    โรงเรียน 

3. นางเสาวนีย์       นันสมบัติ 
-โครงการพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน สื่อสาร  
      ภาษาอังกฤษและการคิดค านวณ 

4. นางศุภัทรา        จันทร -โครงการอยู่อย่างพอเพียง 
5. นางสาวฑิฆัมพร   ภูลายยาว -โครงการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ 

6. นายวรวิทย์         วังโสม 
- โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
- โครงการฝึกทักษะอาชีพ 

7. นายอดิศร          ศรีอรัญ - โครงการชีวิตสดใส ห่างไกล สิ่งเสพติด 

8. นายบุญญาพงษ์    ดวงมาลย์ 
- โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุกกลุ่มสาระ
และ 
   ผลสัมฤทธิ์ NT,  O-NET 

9. นางสาวณัฏฐ์        บัวผัน 
- โครงการทัศนศึกษา 
- โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรสาระ
การเรียนรู้ 

10. นางสาวกมลชนก   ยลถวิล 
-โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนโดยใช้ 
   กระบวนการ PLC 
- โครงการจัดการเรียนการสอนตามแนว  Active Learning 

11. นางสาวสุพรรษา โคตรชมภู 
-โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ 
    ในการแก้ปัญหา 

12. นางสาวโสภิดา      ไชยเพช็ร 
- โครงการพัฒนาการเรียน การสอน เด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้และเด็กพิเศษ 

13. นางสาวบุษบา       โทหล้า -โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 


