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โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
หมู่ที่ 1 ตำบล โนนท่อน   อำเภอ เมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



ก 
 

คำนำ 
 

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือท่ีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติได้ใช้เป็น
กรอบแนวทางในการบริหารงานการจัดการศึกษาให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา จึงได้จัดทำ   
แผนพัฒนาตามภารกิจการดำเนินงาน กลยุทธ์ของสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและกำหนด 
เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานเพื่อการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖5  ซึ่งวิเคราะห์จุดเด่น  จุดท่ีควรพัฒนาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอขอบคุณ  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  คณะครูโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ท่ีให้ความร่วมมือ 
ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษาของสถานศึกษาจนเสร็จแล้ว  ขอขอบคุณมา  ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
        
                                                                           (นายครรชิต  หมื่นแก้ว) 
                   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
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  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
สารบัญ 

 หน้า 
ส่วนที่  1  บทนำ    
         1  ข้อมูลพื้นฐาน 1 
         2  ข้อมูลนักเรียน   1 
         3  ข้อมูลบุคลากร   2 
         4  ข้อมูลอาคารสถานท่ี 2 
         5  ข้อมูลงบประมาณ   ๒ 
         6  สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๕   
                 6.1   ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(สมศ.) 
                 6.2   ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
ปีการศึกษา 256๔ 
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         7. ผลการทดสอบปลายปี  
                 7.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 256๔  
                 7.2 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๔ 
                 7.3 ผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 256๔  
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ส่วนที่  2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๗ 
         1.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน  ๗ 
         2.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก 
         3.  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา   
         4.  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                          

๘ 
๙ 

1๑ 
 

ส่วนที่ 3 แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ๑๘ 
         1.  แหล่งงบประมาณ ๑๘ 
         2.  แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 256๕ ๑๙ 
ภาคผนวก  

- คำส่ังคณะทำงาน 
- มติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ข 



๑ 
 

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐาน 

                  1.   ข้อมูลทั่วไป 
                     โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2493 มีเขตบริการ 2 หมู่บ้าน คือ บ้านโนน                                                  

และบ้านท่อน  เริ่มแรกเปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ใช้ช่ือโรงเรียน       
      วา่ “โรงเรียนบ้านท่อน  (ดอนสวรรค์ราษฎร์วิทยา)” และต่อมาได้เปล่ียนช่ือโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้าน 
      โนนท่อน” โดยมี นายสิงห์  มนูศิลป์  เป็นครูใหญ่  จากโรงเรียนบ้านท่อนเดิม  และ นายสังข์   นาคประเวศน์ 

                         ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนเดิม  เป็นผู้ช่วยครูใหญ่  ในปีการศึกษา 2533  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 
          ได้เปล่ียนช่ือใหม่เป็น “ โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา” 
                      ท่ีต้ัง หมู่ท่ี  1  ตำบลโนนท่อน อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40000 
          พื้นท่ีท้ังหมด 10 ไร่   1 งาน   40 ตารางวา      
                         โทรศัพท์  043-379075   โทรสาร - 
                         e-mail   nonthon.sc@gmail.com website  http://nonton.kkzone1.go.th/ 
                   2.  ข้อมูลนักเรียน   
                             1.2.1  จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 ( ข้อมูล ณ วันท่ี  10 มิถุนายน  2565 )  
                    ท้ังหมด  205  คน แยกเป็น    

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  ข้อมูลครูและบุคลากร   

ชั้น 

จำนวนนักเรียน  

จำนวนห้องเรียน (10 มิถุนายน 256๕) 

ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 5 5 10 1 

อนุบาล 2 4 8 12 1 

รวมนักเรียนปฐมวัย 9 13 22 2 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 10 5 15 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 19 9 28 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 13 11 24 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 5 13 18 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 9 11 20 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 13 8 21 1 

รวมนักเรียน ป.1-6 69 57 126 6 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 11 16 27 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 8 9 17 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 9 4 13 1  

รวมนักเรียน ม.1-3 28 29 57 3 
รวม นร.ขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.3) 97 86 183 9 

รวม นร.ท้ังหมด 106 99 205 11 

mailto:nonthon.sc@gmail.com
http://school.kkzone1.go.th/nonton/
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                                 ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 10 มิถุนายน 2565) 

                   บุคลากรท้ังหมด 18 คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า   
ป.ตรี 

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 – 
50 

มากกว่า 
50  ปี 

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 – 
20 

 มากกว่า 
20  ปี 

ผู้อำนวยการ   1 - - - 1 - - 1 - - 1 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  - 14 - 9 6 2 8 4 3 7 4 
พนักงานราชการ(ครู) - - - - - - - - - - - 
ครูอัตราจ้าง   - - - - - - - - - - - 
พ่ีเลี้ยงเด็ก/ลูกจ้าง - 2 - 2 - 1 1 - 2 - - 
นักการ/ ภารโรง   1 - 1 - - - - 1 1 - - 

รวม 2 16 1 11 7 3 9 6 6 7 5 

                                      44..    ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ข้อมูลด้านอาคารสถานที่    ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25256655  

                                      11..4.1  อาคารเรียน  4  หลังแบ่งเป็น  11  ห้องเรียน 5 ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/
อื่นๆ) 
                 1.4.2  อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง 
                 1.4.3  อื่น ๆ (ระบุ)   ห้องสมุด   1   หลัง 
  

                                      55..      ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา ปีการศึกษา 25256655  
                  ปีงบประมาณ  2565 - 2566  (พ.ค. 65  – เม.ย. 66)  

                   5.1   รายรับ  จำนวน  8,035,500  บาท  แยกเป็น 
               1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม 8,035,500  บาท  แยกเป็น   
                -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 6,830,175 บาท  (ร้อยละ 85.00 )  
                -  หมวดเงินอุดหนุน 1,205,325 บาท  (ร้อยละ 15.00 ) 
                   5.2  ทรัพยากรท่ีจำเป็น 
                1)  คอมพิวเตอร์  มีท้ังหมด  23  เครื่อง  เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้จำนวน  23  เครื่อง 
                   -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ   11  เครื่อง 
                   -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน  12  เครื่อง 
                2)  ห้องสมุด 1  ห้อง 
          สภาพการใช้งาน  ดี 
                       3)  ห้องวิทยาศาสตร์  1  ห้อง 
         สภาพการใช้งาน  ดี  
               4)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  -  ห้อง   
         สภาพการใช้งาน - 
               5)   ห้องอื่นๆ(ระบุ)  ห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง   
         สภาพการใช้งาน ดี 
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         6.   สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 
      6.1   ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)  
              สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  4  จาก สมศ.  

       เมื่อวันท่ี  23 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  สำนักงานรับรองมาตรรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์กรมหาชน) มีผลการประเมินดังนี้  
   6.1.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  
( /  )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน 
                            มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 

 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดี 

 
6.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
( /  )   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียน 

                           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดี 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดี 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดี 
 

6.1 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564  
6.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ในภาพรวม 
-จัดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน   4 โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งช้ีความสำเร็จสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ปฐมวัย 
 ผลรวมประเมินสถานศึกษา คุณภาพระดับดีเลิศ 
รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกราย
มาตรฐาน ดังนี้ 
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                     มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
                       ผลการประเมิน คุณภาพระดับดีเลิศ 
                      มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                       ผลการประเมิน คุณภาพระดับดีเลิศ 
                     มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
                       ผลการประเมิน คุณภาพระดับยอดเย่ียม 
 

6.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในภาพรวม 
-จัดโครงการ/กิจกรรม  จำนวน  9 โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งช้ีความสำเร็จสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : ขั้นพื้นฐาน 
 ผลรวมประเมินสถานศึกษา คุณภาพระดับดีเลิศ 
รายละเอียดผลการประเมินภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จำแนกราย
มาตรฐาน ดังนี้ 

                           มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 
 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 ผลการประเมิน คุณภาพระดับดีเลิศ 
 

         7. ผลการทดสอบปลายปี  
7.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2564 

(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  58.67 ซึ่งต่ำกว่า

คะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่ 2.47  เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า สาระท่ีสถานศึกษาควรเร่งพฒันาตามลำดับ 
คือ สาระหลักการใช้ภาษา คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 44.11  สาระวรรณคดีและวรรณกรรม คะแนนเฉล่ียเท่ากับ  
57.78  เนื่องจากค่าเฉล่ียคะแนนในสาระดังกล่าว นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 
และคะแนนคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบต่ำกว่าระดับประเทศ 

(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  25.00  ซึ่ง
ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่ 4.99 เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า  สาระท่ีสถานศึกษาควรเร่งพัฒนา
ตามลำดับ คือสาระบูรณาการ ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.00 สาระสถิติและความน่าจะเป็น ค่าเฉล่ียเท่ากับ 11.11  สาระ
จำนวนและพีชคณิต ค่าเฉล่ียเท่ากับ 23.46  และสาระการวัดและเรขาคณิต ค่าเฉล่ียเท่ากับ  38.10 เนื่องจาก
ค่าเฉล่ียคะแนนดังกล่าวนักเรียนมีคะแนนเฉล่ียจากผลการทดสอบต่ำกว่าร้อยละ 50 และต่ำกว่าระดับประเทศ 
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(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  34.88 ซึ่ง
ต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่  0.67  เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า สาระท่ีสถานศึกษาควรเร่งพัฒนา
ตามลำดับ คือสาระกระบวนการเปล่ียนแปลงของโลก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 28.05  สาระแรงและการเคล่ือนท่ี ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ  21.05  สาระสารและสมบัติของสาร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 34.74  สาระดาราศาสตร์และอวกาศ  ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 29.95 สาระส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ค่าเฉล่ียเท่ากับ  36.84  สาระพลังงาน ค่าเฉล่ียเท่ากับ 
30.01 ซึ่งเป็นมาตรฐานและสาระท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าร้อยละ 50  

(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 33.42 ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่ 1.00 เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า สาระท่ีสถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนาตามลำดับ คือ ภาษาเพื่อการส่ือสาร ค่าเฉล่ียเท่ากับ 32.20  สาระภาษาและวัฒนธรรม ค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 35.53  สาระภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ค่าเฉล่ียเท่ากับ 31.58  ซึ่งเป็นมาตรฐานและ
สาระท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าร้อยละ 50 และมีคะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ  

         7.2 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 
(1) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 50.45 ซึ่งต่ำ
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่ 4.69 เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า สาระการเรียนรู้ท่ีสถานศึกษาควรเร่ง
พัฒนาตามลำดับ คือ สาระการอ่าน หลักภาษา ค่าเฉล่ียเท่ากับ 42.42  สาระหลักภาษา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
43.33  สาระการเขียน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 48.86  ซึ่งเป็นมาตรฐานการเรียนรู้และสาระท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำกว่าร้อยละ 
50 และ มีคะแนนเฉล่ียต่ำกว่าระดับประเทศ 

(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
                              กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 18.18 ซึ่งต่ำ
กว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่ 8.55 เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาทุกสาระ
เนื่องจากมีค่าเฉล่ียของคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 และสาระท่ีควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนต่ำกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ ตามลำดับ คือ สาระจำนวนและการดำเนินการ  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 20.46  
สาระพีชคณิต  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 18.18 สาระการวัด ค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.00 สาระเรขาคณิต ค่าล่ียเท่ากับ 22.73  
และสาระวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น ค่าเฉล่ียเท่ากับ 15.91   

(3) กลุ่มสาระการเรยีนรู้วิทยาศาสตร์ 
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 28.50 ซึ่งต่ำ
กว่า คะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่  1.57 เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาทุกสาระ 
เนื่องจากมีค่าเฉล่ียของคะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 และสาระท่ีควรพัฒนาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีค่าเฉล่ียของ
คะแนนต่ำกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ ตามลำดับ คือ สาระสารและสมบัติของสาร ค่าเฉล่ียเท่ากับ  25.17 สาระ
แรงและการเคล่ือนท่ี  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.52 สาระกระบวนการเปล่ียนแปลงโลก  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 21.82 สาระ
พลังงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.79 และสาระส่ิงแวดล้อมกับกระบวนการดำรงชีวิตค่าล่ียเท่ากับ 46.87  

(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
                               กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 28.73  ซึ่งต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศอยู่ 4.52 เมื่อพิจารณารายสาระ พบว่า  สาระท่ีสถานศึกษา
ควรเร่งพัฒนาตามลำดับ เนื่องจากมีค่าเฉล่ียของคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ คือ  สาระภาษาเพื่อ
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การส่ือสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  27.27  สาระภาษาและวัฒนธรรม  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 35.66 และสาระภาษากับ
กับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ18.18  

 8.3 ผลการสอบ NT ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564 
                 การทดสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  มีคะแนนเฉล่ียผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 3  รวมความสามารถ 2 ด้าน มีค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ 43.64 ระดับคุณภาพ  พอใช้  ด้าน
ภาษาไทย   มีค่าเฉล่ียร้อยละ เท่ากับ 47.40  ระดับคุณภาพ  พอใช้  ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉล่ียร้อยละเท่ากับ 
39.87  ระดับคุณภาพ  พอใช้   

8.3.1 ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2564  
 

ความสามารถ 2 ด้าน 
จำนวน
นักเรียน 

คะแนนเต็ม คะแนนร้อยละ 
ระดับ

คุณภาพ 
ด้านภาษาไทย 21 100 47.40   พอใช ้
- ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดเพื่อ
นำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมี
นิสัยรักการอ่าน 

21 100 45.83 พอใช้ 

- ใช้กระบวนการเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ย่อ
ความและเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียน
รายงาน 

21 100 50.73 ดี 

- สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูด
แสดงความรู้ ความคิดและความรู้สึกในโอกาสต่างๆ 

21 100 56.25 ดี 

- เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การ
เปล่ียนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญา
ทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ 

21 100 52.26 ดี 

- เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและ
วรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่าและนำมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 

21 100 31.25 พอใช้ 

ด้านคณิตศาสตร์ 21 100 39.87 พอใช ้
สาระท่ี 1  จำนวนและพีชคณิต 21 100 41.35 พอใช้ 
สาระท่ี 2  การวัดและเรขาคณิต 21 100 36.64 พอใช้ 
สาระท่ี 3  สถิติและความน่าจะเป็น 21 100 47.91 พอใช้ 

รวมความสามารถทั้ง 2 ด้าน 21 100 43.64 พอใช้ 
   

  จากตารางผลการสอบ NT ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 พบว่า ผลการประเมินด้านภาษาไทย
โดยรวมมีคะแนนร้อยละ  53.66  ระดับคุณภาพ  ดี  ด้านภาษาไทยท่ีผู้เรียนควรเร่งพัฒนาตามลำดับ ได้แก่  การ
แต่งคำคล้องจองและคำขวัญยๆ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 16.66 ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  และระบุข้อคิดท่ีได้จาก
การอ่านวรรณกรรมเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 26.66  ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  ด้าน
คณิตศาสตร์ พบว่า ผลการประเมินโดยรวมมีคะแนนร้อยละ  74.86  ระดับคุณภาพ  ดีมาก  นักเรียนควรเร่ง
พัฒนาอย่าเร่งด่วนตามลำดับ ดังนี้  การอ่านและเขียนบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ท่ีระบุเวลา มีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 13.33  ระดับคุณภาพ  ปรับปรุง   
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สว่นท่ี 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

   ได้ประเมินสถานภาพของสถานศึกษาโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์หา จุดแข็ง 
โอกาส ส่ิงท่ีสถานศึกษาอยากจะเป็น และผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นและวัดผลได้เป็นรูปธรรม ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดัง
แสดงในตาราง ต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  โครงสร้าง 1. การจัดองค์กรและโครงสร้างการ
บริหารมีระบบและชัดเจนเอื้อต่อการ
บริหารจัดการ 
2. นโยบายของสถานศึกษาเน้นความ
เป็นเอกภาพ  การกระจายอำนาจ  
และการมีส่วนร่วม 

1. ขาดการกำกับ  นิเทศ  ติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง 

2.  ผลผลิตและบริการ 1.  นักเรียนในเขตบริการทุกคนได้รับ
ความรู้และทักษะท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร  และสามารถนำไปใช้ในการ
แก้ปัญหาในชีวิตได้จริง 
2.  นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตร 

1.  บุคลากรสอนไม่ตรงวิชาเอก 
2.  บุคลากรไม่พอเพียงต่อการจัดช้ัน
เรียน 

3.  บุคลากร 1.  บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
กำลังความสามารถ 
2.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

1.  งบประมาณไม่พอเพียงต่อการ
บริหารจัดการ 

4.  ประสิทธิภาพทางการเงิน 1.  การใช้จ่ายงบประมาณตรงตาม
วัตถุประสงค์และเป็นไปตามแผนงาน/
โครงการท่ีกำหนดไว้ 
2.  ความสามารถของโรงเรียนในการ
ระดมเงินทุนเพื่อการจัดการศึกษาจาก
องค์กรต่างๆ 

1.  ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) ไม่เพียงพอต่อการใช้
บริการของผู้เรียน  
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก 
 

ประเด็น โอกาส อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
1.  ด้านสังคมและวัฒนธรรม 1.  การศึกษาภายในท้องถิ่นมีท้ังการจัด

การศึกษาในระบบและนอกระบบ 
2.  การสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นปฏิบัติสืบทอดกันมา 
3.  การประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพ
หลักของท้องถิ่น 
4.  การคมนาคมมีความสะดวกและรวดเร็ว 
5.  แนวโน้มการประกอบอาชีพในอนาคตมุ่งสู่
การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

1.  ผู้ปกครองส่วนใหญ่อยู่ในวัยชรา
เนื่องจากพ่อแม่ทำงานต่างถิ่น 
2.  มีค่านิยมเข้าสู่สังคมเมือง 
3.  ครอบครัวมีการหย่าร้างค่อนข้าง
สูง 
4. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมและมีท่ีทำกินน้อย
การระดมทรัพยากรได้ไม่เต็มท่ี 

2.  ด้านเทคโนโลยี 1.  มีการใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  เช่น รถไถนาเดินตาม  รถเกี่ยว
ข้าว 
2.  มีการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ประชาชน 
3.  แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 
    - บริษัท  สยาม  ซีด  จำกัด 
    -  บริษัท ขอนแก่น แดรี่ จำกัด 
    -  เทศบาลตำบลโนนท่อน 
    -  วัดโพธิ์ศรี/วัดศรีแก้ว/วัดป่า  
       สันติธรรมวนาราม 
    -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ     
       ตำบลโนนท่อน 
    -  สวนจันทร์-ดาว 
    -  ศูนย์เรียนรู้เกษตร Mr.corn (มิสเตอ. 
คอร์น) 
 

1.  ขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีท่ี
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

ประเด็น จุดแข็ง จุดอ่อน 
6.  การบริหารจัดการ 1.  มีการกระจายอำนาจ  มอบหมายงานให้

ตรงกับความรู้ความสามารถของบุคลากร 
2.  มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา 
3.  มีแผนการรับนักเรียนในเขตบริการ
อย่างท่ัวถึง 
4.  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- 
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ประเด็น โอกาส อุปสรรค/ภาวะคุกคาม 
3.  ด้านเศรษฐกิจ 1.  รายได้ของผู้ปกครองมาจาก

หลากหลายอาชีพ  เช่น  เกษตร  ทำงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม  รับจ้างท่ัวไป  
ก่อสร้าง 

1.  ผู้ปกครองมีรายได้ต่ำและไม่
แน่นอน 

4.  ด้านการเมืองการปกครอง 1.  นักการเมืองท้องถิ่นมีบทบาทในการ
พัฒนาการศึกษา  เช่น  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร
งบประมาณในการจัดการศึกษา 

                    - 

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

  วิสัยทัศน์       
        ภายในปี พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านโนนท่อนวทิยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของ   หลักสูตร เน้นกระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  ปลอดภัย  ห่างไกลยา
เสพติด   

              
  พันธกิจ  

1.  การศึกษาให้นักเรียนช้ันอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 
2.  จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนและพฒันาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตร 
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
4.  พัฒนาส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนและชุมชนให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แก่นักเรียน 

 
      เป้าหมาย 

1.  นักเรียนทุกคนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณอันพึงประสงค์และมีสุขภาพร่างกายและ  
จิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ์  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
2.  นักเรียนได้รับการพัฒนาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีโอกาสแสดงความสามารถ  ตามศักยภาพของผู้เรียน 
3.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ 
4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี   
5.  นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 

   6.  โรงเรียนเป็นท่ีเช่ือมั่นและศรัทธาของชุมชน 
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  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ท่ี 1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
1.1.1 ผู้เรียนระดับปฐมวัยพัฒนาตามวัยทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย สังคม อารมณ์และสติปัญญา    

       ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดคำนวณ  
1.1.2. ผู้เรียนมีความสามารถในการวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปล่ียน 

       ความคิดเห็นแก้ปัญหา 
1.1.3. ผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  
1.1.4 ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
1.1.5 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  
1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 

  1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  
1.2.2 ผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1.2.3 ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 

                     1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

          กลยุทธ์ที่ 2  ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 

           กลยุทธ์ที่ 3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
3.5  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

  

   อัตลักษณ์ของผู้เรียน  มีวินัย  
 

     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    จิตใจงาม น้ำดินดี วิถีพอเพียง 
 

             ปรัชญาโรงเรียน 
  “ นตถิ ปญญา สมาอาภา”  แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี            

              สีประจำโรงเรียน 
“ ชมพู  ขาว ” 

   สีชมพู       หมายถึง   ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี                      
   สีขาว        หมายถึง   พระพุทธศาสนา 
 

            อักษรย่อ  น.ท.ว. 
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         8. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา 2565 
     8.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย  

กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก  1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก 
1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัยท่ีดี   85.00 ปฐมวัยทั้ง 4  ด้าน 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  1. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม และ 85.00 และระดับกลุ่ม 
แสดงออกทางอารมณ์ได้  2. กิจกรรมนักวาดน้อย 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง  และเป็น 85.00 3. กิจกรรมนันทนาการ 
สมาชิกท่ีดีของสังคม  4. กิจกรรมสุขภาพดีมีสุข 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้  มีทักษะ 75.00 5. กิจกรรมหนูน้อยฟนัสวย 
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้  6. กจิกรรมนิทานก่อนนอน 
  7. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 
  8. กิจกรรมภาษาพาเพลิน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  2. โครงการการบริหารจัดการ 
2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  ดีเลิศ โรงเรียนในระดับปฐมวัย 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  1.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง 
2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดีเลิศ หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 
2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด ดีเลิศ 2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
ประสบการณ์  3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู ้
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้  ดีเลิศ ภายในโรงเรียน 
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  4. กิจกรรมจัดหาและปรับปรุง 
2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพื่อ ดีเลิศ เครื่องเล่น 
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์สำหรับครู  5. กิจกรรมการจัดหาส่ิงอำนวย 
2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ดีเลิศ ความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน 
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  6. กิจกรรมการจัดทำข้อมูล 
  สารสนเทศการจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  3. โครงการกระบวนการจัดการเรียน 
เป็นสำคัญ  การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน ดีเลิศ 1.กิจกรรมห้องเรียนสวยด้วยมือเรา 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  2. กิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ 
3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและ ดีเลิศ 3. กิจกรรมพาหนูสู่โลกกว้าง 
ปฏิบัติอย่างมีความสุข  4. กิจกรรมเด็กดี ศรีโนนท่อน 
3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยี ดีเลิศ 5. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์น้อย 
ท่ีเหมาะสมกับวัย  6. กิจกรรมการวัด ประเมินผล  
3.4ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลและการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดพัฒนาเด็กประสบการณ ์

ดีเลิศ พัฒนาการเด็กและรายงาน 
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          8.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานการศึกษา  1. โครงการส่งเสริมวินัยคุณธรรม 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  ผู้เรียน 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  1. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม 12ประการ 
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา  2. กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กำหนด   3. กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง 88.00 4. กิจกรรมออมทรัพย์ 
ประสงค์ของผู้เรียน  5. กิจกรรมออมทรัพย์ 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละของนักเรียนมีค่านิยมท่ีดีตามท่ี 88.00 6. กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน 
สถานศึกษากำหนด  7. กิจกรรมวันไหว้คร ู
   2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย  8. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 ร้อยละของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 92.00 9. กิจกรรมวันสุนทรภู ่

และความเป็นไทย  
10. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาวัน
เข้าพรรษา   

  3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ  11. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
หลากหลาย   12. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ร้อยละของนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกัน
บน 

92.00 13. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

ความแตกต่างและความหลากหลาย  14. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
  15. กิจกรรมวันมาฆบูชา 
  16. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
  17. กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง 
  18. กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
  19. กิจกรรมรู้คุณค่าทรัพยากร 
  20.กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  2.โครงการพัฒนาวิชาการ 
1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  1.  กิจกรรมการแก้ปัญหานักเรียนร  
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้  
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  2.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและการคำนวณ 

74.00 
3.  กิจกรรมค่ายวิชาการ  

ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา  

74.00 
4. กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  

ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

74.00 5. กิจกรรมเสริมทักษะการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

85.00 6. กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขัน 
ทักษะทางวิชาการศิลปหัตถกรรม 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

74.00 7. กิจกรรมการทดสอบ Pre O-NET 
O-NET, NT, PISA 

  8. กิจกรรมพัฒนาทักษะการสร้าง
นวัตกรรม 

  9. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

  10. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

  11. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถของ
ผู้เรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 

  12. กิจกรรมจัดหาหนังสือเพิ่มเติมเสริม
ทักษะทางวิชาการ 

  13. กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
  14. กิจกรรมวันอาเซียน 
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กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหาร  3. โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน  1. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้

ควบคู่การใช้นวัตกรรม 
ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ  2. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลวิเคราะห์

นักเรียนเป็นรายบุคคล 
มาตรฐานการศึกษา  3. กิจกรรมการอบรม/ศึกษาดูงานพัฒนา

ตนเอง 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  4. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 
5. กิจกรรมพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ขั้นสูง 
(นวัตกรรม Open Approach) 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 
6. กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ยอดเยี่ยม 
7. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

3.2 ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ยอดเยี่ยม 
8. กิจกรรมพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลท่ีหลากหลาย 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ยอดเยี่ยม
  

9. กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศประจำช้ัน
เรียน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำ
ผลมาพัฒนาผู้เรียน ยอดเยี่ยม 

10. กิจกรรมการออกแบบและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้/แผนเฉพาะ
รายบุคคล (IEP) 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 
11. กิจกรรมการจัดทำส่ือการสอนเพื่อ
การศึกษา 

  12. กิจกรรมการจัดหาส่ือและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ  

 
4. โครงการนิเทศภายใน 

มาตรฐานการศึกษาที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 1. กิจกรรมการจัดทำเครื่องมือนิเทศ
การสอน 
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กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ
พัฒนาและปรับปรุงจัดการเรียนรู ้

ยอดเยี่ยม 2. กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ันเรียน 

  3. กิจกรรมการสังเกตการสอน 
  4. กิจกรรมการนิเทศภายใน 

5. กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูทางวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  5. โครงการเสริมสร้างโอกาสทาง 
การศึกษาสู่ผู้เรียน 

1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  1. กิจกรรมสำมะโนประชากรวัยเรียน 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  2. กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  3. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ 100.00 4. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 

 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1  ถึง 
 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

  5. กิจกรรมปลูกผักปลูกรัก 
  6. กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพเด็กพิเศษ 
  7. กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 

  8. กิจกรรมเบเกอรี่ 
  9. กิจกรรมงานผ้าพาเพลิน 
  15. ประเมิน สรุปและรายงานผล  

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน  6. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ 
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สุนทรียภาพ 
1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  1.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  ร่างกาย 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 
 

    2.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน 
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กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและ 92.00    2.2 ช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง 
จิตสังคม  3.กิจกรรมโรงเรียนสีขาว 
  4.กิจกรรมกีฬาสีภายใน 
  5.กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่ายฯ 
  6.กิจกรรมเดินวิ่งขอนแกน่มาราธอน 
  นานาชาติ 
  7.กิจกรรมเดินวิ่งขอนแกน่การกุศล

หน่วยงานต่างๆ 
  8. กิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ 
  9. กิจกรรม Big Cleaning Day 
  10. กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ 
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ 1.กิจกรรมกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ท่ีสถานศึกษากำหนดร่วมกับชุมชน  

ตัวชี้วดัท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ 2.กิจกรรมวางแผนพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน                

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ 3. กิจกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

ตัวชี้วดัท่ี 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ 4. กิจกรรมการจัดทำรายงานประจำปีของ
สถานศึกษา (SAR) 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ี
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ 5.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 6.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

  7.กิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา 
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กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

  
8. กจิกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศของ

โรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
  9. กิจกรรมการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ

บริหารจัดการ 
  10. กิจกรรมการจัดหาวัสดุเพื่อการบริหาร

จัดการ 
  11. กิจกรรมการจัดแหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียน 
  12. กิจกรรมการพัฒนาระบบ ICT 

 
มาตรฐานการศึกษา  8. โครงการการบริหารจัด 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  การศึกษาภายใต้มาตรการป้องกัน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม  โคโรนา ๒๐๑๙ 
กำหนด   1.กิจกรรมการจัดหาวัสดุเพื่อป้องกัน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของนักเรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย 85.00 โรคโควิด -19 
และจิตสังคม  2.กิจกรรมการจัดทำหน้ากาก 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  อนามัยพลาสติก (Face shield) 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 3. กิจกรรมการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ป้องกันโรคโควิด -19 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 
4. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน ์

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

 
5. กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อ
ติดตามการเรียนการสอนออนไลน์ 

3.2 ร้อยละของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้

90.00  

3.4 ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

90.00  

3.5 ร้อยละของครูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90.00 
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กลยุทธ์สถานศึกษา/มาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

แนวทางการพัฒนา 
(โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานการศึกษา  9. โครงการโรงเรียนสุจริต 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน  1. กิจกรรมบันทึกความดี  
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  2. กิจกรรมการสร้างสำนึกพลเมือง  
1 .2.1 ผู้ เ รียน มีคุณลั กษณ ะและค่านิ ยมที่ ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

 
3. กิจกรรมคนดี ศรีโนนท่อน 

ตัว ช้ีวัดท่ี  1.1 ร้อยละของนักเรียนมี คุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

90.00 
4. กิจกรรมทำบุญตักบาตรในโอกาสวัน
สำคัญต่างๆ 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละของนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด 90.00 5.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ  6. กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโนนท่อน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 7. กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย 

และ ป.ป.ช. สพฐชุมชน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 มีระบบบริหารจัดการกิจกรรมตามเกณฑ์ ดีเลิศ  
มาตรฐานโรงเรียนสุจริต   
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ส่วนที่  3 
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณ 

 
1.  แหล่งงบประมาณ 

  แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีงบประมณ  2565 
ท่ีมาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2565 

 

ท่ี รายการ จำนวนเงิน 
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว บาท สตางค์ 

 -  ระดับก่อนประถมศึกษา (1,700 X  22 ) 37,400 - 
 -  ระดับประถมศึกษา   (1,900 X  126)     239,400 - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (3,500 X 57) 199,500 - 
 ระดับประถมศึกษามีนักเรียนต่ำกว่า 120 คน จัดสรรเพิ่มอีกหัวละ 500 

บาท/ปี 
- - 

 โรงเรียนขยายโอกาสมีนักเรียนต่ำกว่า 300 คนจัดสรรให้หัวละ 1,000 / ปี 57,000 - 
 - เงินคงเหลือยกมา (ปีการศึกษาท่ีแล้ว)  285,305 35 
 รวมงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 818,605 35 
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
 - ระดับก่อนประถมศึกษา (430 X 22) 9,460 - 
 - ระดับประถมศึกษาศึกษา (480 X  126) 60,480 - 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (880 X  57) 50,160 - 
 - เงินคงเหลือยกมา(ปีการศึกษาท่ีแล้ว) 80,550 - 
 รวมงบโครงการเรียนฟรี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 200,650 - 

3 งบอื่น ๆ (ถ้ามี)  - เงินจากเทศบาลตำบลโนนท่อน - - 
 - เงินจากโครงการคณิตศาสตร์ข้ันสูง 50,000 - 
 รวมงบประมาณ 1,019,255 35 
 การจัดสรรงบประมาณ   
 1.  จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำก่อน เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ  

ค่าปรับปรุง  ค่าซ่อมแซม 
219,351 

ร้อยละ 
20.51 

 2.  ส่วนท่ีเหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. 
สพป., สมศ. และความต้องการของโรงเรียน 

849,904.35 
ร้อยละ 
79.49 

 รวม 1,069,255.35 - 
 
 
 
 
 
 

  



๒๐ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

2. โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2565 
     2.1 สรุปงบหน้าโครงการระดับปฐมวัย 

ชื่อโครงการ 
 

ภาระงาน 
แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน งานกิจการนักเรียน 12,000 - 
2. โครงการการบริหารจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย งานบริหารท่ัวไป 1๔,000 - 
3. โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

งานวิชาการ 5,500 7,310 

รวมงบประมาณ 28,900 7,310 
 
     2.2 สรุปงบหน้าโครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อโครงการ 
 

ภาระงาน 
แหล่งงบประมาณ 

งบอุดหนุน 
งบพัฒนา
ผู้เรียน 

งบอื่นๆ 

1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ 

งานกิจการนักเรียน ๓๗,๕00 ๒๒,๕00 - 

2. โครงการพัฒนาวิชาการ งานวิชาการ 113,300 ๑๐,๐๐๐ - 
3. โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ งานบริหารบุคคล 58,000 - 50,000 
4. โครงการนิเทศภายใน งานวิชาการ 8,000 - - 
5. โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้เรียน งานกิจการนักเรียน 2๐,800 67,760 - 
6 โครงการพัฒนาสุขภาพและสุนทรียภาพ งานกิจการนักเรียน ๖8,๐00 - - 
7. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแบบมี 
ส่วนร่วม 

งานบริหารท่ัวไป 2๔๘,๐๕๔ 40,000 - 

8. โครงการ การบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVIC 19) 

งานบริหารท่ัวไป - 53,080 - 

9. โครงการโรงเรียนสุจริต งานกิจการนักเรียน 1๖,๗00   
รวมงบประมาณ 5๗๐,๓54 193,340  50,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๑ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

2.  รายละเอียดโครงการ 
  2.1   โครงการระดับปฐมวัย 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยทั้ง 4  ด้าน 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
หลักการและเหตุผล  การศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐาน
การอบรมเล้ียงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติการพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็ม
ศักยภาพ  ภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมท่ีเด็กอาศัยอยู่  ด้วยความรัก  ความเอื้ออาทร และความเข้าใจของทุกคน  
เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว  สังคม และ
ประเทศชาติ 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ ฐานข้อมูล 2564 เป้าหมาย 2565 
1. เพื่อให้เด็ก มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   
ปฐมวัยมีสุขภาพ มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   
ร่างกายแข็งแรง 1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง  มีสุขนิสัย 80.00 85.00 

สมวัย ท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้    
2. เพื่อให้เด็กได้อยู่ 1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์  จิตใจ  ควบคุม  80.00 85.00 

ร่วมกันและปฏิบัติ และแสดงออกทางอารมณ์ได้   
ตนเป็นสมาชิกท่ีดี 1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง   80.00 85.00 

ของสังคมได้ และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
3. เพื่อสร้างเสริม 1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา  ส่ือสารได้   72.00 75.00 
ให้เด็กมีความสนใจ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้   
ใฝ่รู้ รักการอ่าน    
และใช้ภาษา    
ส่ือสารได้เหมาะ    
กับวัย    
4. เพื่อให้เด็กได้มีมี    
ความสนุกสนาน    
และสุขภาพจิตท่ีดี    

 ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 

1. กิจกรรมการจัดหาวัสดุเพื่อป้องกัน 
โรคโควิด-19 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 5,000 
(ค่าวัสดุ 5,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

2. กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและระดับ
กลุ่ม 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 1,000 
(-ค่าวัสดุ 1,000) 

นางสาววรรณิศา 

3. กิจกรรมนักวาดน้อย พ.ค. 65 – มี.ค. 66 1,500 
(ค่าวัสดุ 1,500 ) 

นางสาววรรณิศา 

 

 



๒๒ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

4. กิจกรรมนันทนาการ พ.ค. 65 – มี.ค. 66 ๑,500 
(ค่าวัสดุ ๑,500 ) 

นางสาววรรณิศา 

5. กิจกรรมนิทานก่อนนอน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 1,000 
(ค่าวัสดุ 1,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

6. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 1,000 
(ค่าวัสดุ 1,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

7. กิจกรรมภาษาพาเพลิน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 1,000 
(ค่าวัสดุ 1,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

8. ประเมิน สรุปและรายงานผล มี.ค. 66 - นางสาววรรณิศา 

รวมงบประมาณ 12,๐00  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 

              ผู้เสนอโครงการ 
   (นางสาววรรณิศา  วรราช) 
         

ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายครรชิต   หมื่นแก้ว) 

1. ประเมินพัฒนาการ 4 ด้าน 1. สังเกตพฤติกรรม 
2. ประเมินความพึงพอใจ 2. สัมภาษณ์ 
 3. ตรวจผลงาน   
 ร่องรอย หลักฐานจาก 
 การจัดกิจกรรม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

2. โครงการการบริหารและการจัดการโรงเรียนในระดับปฐมวัย 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ สนองมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล  จากสภาพการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
นำไปสู่การกำหนดทักษะท่ีสำคัญสำหรับเด็กในศตวรรษท่ี  21  ท่ีมีความสำคัญต่อการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา
เด็กปฐมวัยให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปล่ียนแปลงทุกด้าน เพื่อให้เป้าหมายในการพัฒนาเด็กครอบคลุม
พัฒนาการท้ัง 4 ด้านมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ครูมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และส่งเสริม
พัฒนาการ พร้อมกนันี้ควรมีการรว่มมือร่วมใจในการพัฒนาบุตรหลานท้ังโรงเรียน ชุมชนและครอบครัวต้องมีส่วนสำคัญ
ในการส่งเสริมและพัฒนาร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ ฐานข้อมูล 
2564 

เป้าหมาย 
2565 

1. เพื่อให้มหีลักสูตร มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   
ปฐมวัยทีส่อดคล้องและ มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและ   
เหมาะสมกับบริบท การจัดการ   

ของโรงเรียน 2.1  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ดี ดีเลิศ 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

ได้ศึกษาความรู้และนำ 2.2  จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ดี ดีเลิศ 
ความรู้มาใช้กับ 2.3  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด ดี ดีเลิศ 
เด็กปฐมวัยได้ ประสบการณ์   

อย่างมี 2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ ดี ดีเลิศ 
ประสิทธิภาพ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ     
3. เพื่อส่งเสริม 2.5  ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ ดี ดีเลิศ 

การจัดสภาพ เพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์   

แวดล้อมท่ีเอื้อต่อ สำหรับครู   
การเรียนรู้ของเด็ก 2.6  มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ ดี ดีเลิส 

ปฐมวัย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   
4. เพ่ือให้ผู้ปกครอง    
มีส่วนร่วมใน    
การประเมินใช้เป็น    
ฐานในการพัฒนา    
เด็กปฐมวัยพัฒนาการ    
และนำข้อมูลที่ได้มา    
แลกเปลี่ยนกัน    

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
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  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาปฐมวัย 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 1,000 
(ค่าวัสดุ 1,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

2. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร พ.ค. 65 – มี.ค. 66 1,000 นางสาววรรณิศา 

3. กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  พ.ค. 65 – มี.ค. 66   ๔000,
(ค่าวัสดุ ๔,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

4. กิจกรรมการจัดหาและปรับปรุงเครื่องเล่น พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,000 
(ค่าวัสดุ 2,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

5. กิจกรรมการจัดหาส่ิงอำนวยความสะดวก
เพื่อพัฒนาเด็กรอบด้าน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,000 
(ค่าวัสดุ 2,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

6. กิจกรรมจัดหาครุภัณฑ์เพื่อการบริหาร
จัดการ 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66  2,๐00
(ค่าวัสดุ 2,๐00 ) 

นางสาววรรณิศา 

7. กิจกรรมการจัดทำข้อมูลสารสนเทศการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66  ๒,000
(คาวสด ๒,000 ) 

นางสาววรรณิศา 

8. ประเมิน สรุปและรายงานผล มี.ค. 66 - นางสาววรรณิศา 

รวมงบประมาณ 1๔ ๐00,   

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 

           ผู้เสนอโครงการ 
  (นางสาววรรณิศา   วรราช) 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายครรชิต   หมื่นแก้ว) 

1. แบบประเมินหลักสูตร 1. สังเกตพฤติกรรม 
สถานศึกษา 2. สัมภาษณ์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 3. ตรวจผลงาน   
 ร่องรอย หลักฐานจาก 
 การจัดกิจกรรม 
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  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

        3.  โครงการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

หลักการและเหตุผล  การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก็คือการจัดการเรียนรู้ท่ีคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
ผู้เรียน  โดยครูผู้สอนหรือพยายามหารูปแบบหรือวิธีการท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนจะทำให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเกิด  การ
เรียนรู้มากท่ีสุด  ดังนั้นการจัดประสบการณ์ของเด็กปฐมวัยเป็นส่ิงท่ีสำคัญมากท่ีครูท่ีทำหน้าท่ีเป็นผู้สอนและ เป็นผู้ท่ีเด็ก
วางใจ  จะต้องจัดสภาพการเรียนรู้ของเด็กท้ังภายนอกและภายในเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีโอกาสพัฒนาตามวัยและธรรมชาติ
ของเด็ก 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ ฐานข้อมูล 2564 เป้าหมาย 2565 
1. เพื่อเปิดโอกาส มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   
ให้เด็กได้เรียนรู้ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก   

จากประสบการณ์ เป็นสำคัญ   
จริงและการเรียนรู ้ 3.1  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี ดี ดีเลิศ 
อย่างหลากหลาย พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ   
2. เพื่อให้เด็กได้ 3.2  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ดี ดีเลิศ 

เรียนรู้อย่างม ี เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข   
ความสุขตามวัย 3.3  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและ ดี ดีเลิศ 
3. เพื่อให้เด็กได้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย   

เรียนรู้ตาม 3.4  ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และ ดี ดีเลิศ 
ธรรมชาติของวัย นำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ   

 จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก   
ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 

กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา
ผู้เรียน 

1.กิจกรรมห้องเรียนสวยด้วยมือเรา พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

1,250 
(ค่าวัสดุ 1,250 ) 

- นางสาววรรณิศา 

2.กิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน On hand On line 

พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

2,000 
(ค่าถ่ายเอกสาร 
2,000 ) 

- นางสาววรรณิศา 

3. กิจกรรมพาหนูสู่โลกกว้าง 
(ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี) 
 นักเรียน จำนวน 22 คน 

ม.ค. 66  150  
(ค่าเบี้ยเลี้ยง 150 ) 

4,000 
(- ค่าพาหนะ -
2,400 
 - ค่าอาหาร
ว่าง 600 
 - ค่าเข้าชม 
1,000 ) 
 

นางสาววรรณิศา 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนา
ผู้เรียน 

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

500 
(ค่าวัสดุ 500 ) 

 นางสาววรรณิศา 

5. กิจกรรมค่ายบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย 

พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

- 2,310 
(- ค่าวัสดุ 
๑,810 

 - ค่าถ่าย
เอกสาร 
500) 

นางสาววรรณิศา 

5. กิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรน้อย 
จำนวน 22 คน 

ม.ค. 66  1,100 
(-ค่าอาหารว่าง 
600-.  
- ค่าวิทยากร 500) 

1,000 
(- ค่าวัสดุ 
1,000) 
 

นางสาววรรณิศา 

6. กิจกรรมการวัด ประเมิน
พัฒนาการเด็กและรายงาน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

500 
(ค่าวัสดุ 500 ) 

- 
 

นางสาววรรณิศา 

7. ประเมิน สรุปและรายงานผล มี.ค. 66 - - นางสาววรรณิศา 

รวมงบประมาณ 5,000 7,310  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

1. แบบประเมินพัฒนาการ 1. สังเกตพฤติกรรม  

       ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาววรรณิศา   วรราช) 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายครรชิต   หมื่นแก้ว) 

ท้ัง 4 ด้าน 2. สัมภาษณ์ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจ 3. ตรวจผลงาน   
 ร่องรอย หลักฐานจาก 
 การจัดกิจกรรม 
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2. รายละเอียดโครงการ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 2) คุณลักษณะที่พึง         
ประสงค์ของผู้เรียน  
หลักการและเหตุผล  สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมส่ังสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ 
ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพฒันาผู้เรียนให้รู้จักหน้าท่ีของตนและฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศชาติ 
ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา
และนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะ   
ท่ีพึงประสงค์ 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด 
3. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความภูมิใจ 
ในท้องถิ่น และความ
เป็นไทย 
4. เพื่อให้ผู้เรียน
ยอมรับท่ีจะ 
อยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและความ
หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์   
มาตรฐานการศึกษา   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน   
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
  1) มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่สถานศึกษา   
กำหนด    
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้เรียน 

85.00 88.00 

ตัว ช้ีวัด ท่ี  1.2 ร้อยละของนัก เรียนมี ค่านิยม ท่ี ดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

85.00 88.00 

  2)  ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย   
ตัวช้ีวัดท่ี 2.1 ร้อยละของนักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น 
และความเป็นไทย 
 

90.00 92.00 

  3)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
 

  

 ตัวชี้วัดท่ี 3.1 ร้อยละของนักเรียนยอมรับท่ีจะอยูร่่วมกันบน
ความแตกต่างและความหลากหลาย 
 

90.00 92.00 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน    พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
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กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ 
 1. กิจกรรมปลูกฝังค่านิยม 12 
ประการ 

พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

1,000 
(ค่าวัสดุ 1,000) 

- 
 

- น.ส.วิภาวรรณ 
 

 2. กิจกรรมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

1,000 
(ค่าวัสดุ 
1,000) 

- 
 

- น.ส.วิภาวรรณ 
น.ส.นาติยา 

3. กิจกรรมออมทรัพย์ พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

- - - นางสำเนียง 
น.ส.เวณิกา 

4. กิจกรรมวันปฐมนิเทศนักเรียน 17 พ.ค.65 1,000 
(ค่าวัสดุ 
1,000) 

- - 
น.ส.นาติยา 

5. กิจกรรมวันไหว้คร ู 24 มิ.ย.65 500 
(ค่าวัสดุ 500) 

- - น.ส.นาติยา 
นางสำเนียง 

6. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
26 มิ.ย.65 1,000 

(ค่าวัสดุ 
1,000) 

- 
 

- 
 น.ส.นาติยา 

7. กิจกรรมวันสุนทรภู ่
26 มิ.ย.65 1,000 

(ค่าวัสดุ 
1,000) 

- 
 

- 
 น.ส.เกศสุดา 

8. กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา, 
วันเข้าพรรษา 

24-30 ก.ค. 65 - - - 
น.ส.วิภาวรรณ 

9. กิจกรรมวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

28 ก.ค. 65 1,000 
(ค่าวัสดุ 
1,000) 

- 
 

- 
 น.ส.วิภาวรรณ 

10. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ส.ค. 65 500 
(ค่าวัสดุ 500) 

- - 
 

น.ส.วิภาวรรณ 

11. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 65 1,000 
(ค่าวัสดุ 
1,000) 

- - 
น.ส.นาติยา 

12. กิจกรรมวันเด็ก 7 ม.ค. 66 4,000 
(ค่าวัสดุ 
4,000) 

- 
 

- 
 

นางสำเนียง 
น.ส.นาติยา 

13. กิจกรรมวันมาฆบูชา 16 ก.พ. 66 - - - น.ส.วิภาวรรณ 
14. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 25 มี.ค. 66 1,000 

(-ค่าอาหารว่าง 
1,000) 

- - น.ส.นาติยา 
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15. กิจกรรมรักษ์ส่ิงแวดล้อม พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

1,000 
(ค่าวัสดุ 
1,000) 
 

- - นางชวนพิศ 
 

16. กิจกรรมรู้คุณค่าทรัพยากร พ.ค. 65 – มี.ค. 
66 

1,000 
(ค่าวัสดุ 
1,000) 
 

- 
 

- 
 

นางกุลยาวดี 
 
 

17. กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
  -การเดินทางไกล ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน 
67 คน 
 
 
      
 -การเข้าค่ายพักแรม ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4-6 จำนวน 
59 คน 
 
 
 
 
 
 
 
-การเข้าค่ายพักแรม ระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จำนวน   
57 คน 

ธ.ค.65 22,500 
4,000 
(- ค่าวัสดุ 
1,500 

- ค่าอาหารว่าง 
2,500 ) 
3,000 

(- ค่าพาหนะ 
3,000 ) 

 
 
 
 
 
 

13,000 
(-ค่าวัสดุ 
4,000 
-ค่าอาหารว่าง 
3,000 
 -ค่าพาหนะ 
3,000 
- ค่าสนับสนุน

กิจกรรม 
3,000) 

12,500 
4,000 
(- ค่าวัสดุ 
1,500 

- ค่าอาหาร
ว่าง 2,500 ) 

12,500 
(- ค่าวัสดุ 
4,000 
- ค่าอาหาร
ว่าง 
4,500 
- ค่าสนับสนุน
กิจกรรม 
4,000 ) 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

นางชวนพิศ 
 
 
 
 
 

นางสำเนียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

น.ส.นาติยา 
 

19. นิเทศ กำกับ ติดตาม  มีนาคม 2566 - - - นายครรชิต    
20. ประเมิน สรุปและรายงานผล มีนาคม 2566 - - - น.ส.นาติยา 

รวม ๓๗,๕00 ๒๒,500   
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

      ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวนาติยา  ทัศนนิติกร)          
 

 
        ผู้อนุมัติโครงกา 
 

(นายครรชิต   หมื่นแก้ว)         

1.แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัว
บ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 
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       2. โครงการพัฒนาวิชาการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
หลักการและเหตุผล ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓  มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา  
                 หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๑  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช 2551   มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้  
คุณธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพ มีทักษะความรู้ท่ีจำเป็นตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 

 
 

วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์หลัก/ตัวชี้วัด/ประเด็น 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ท่ีจำเป็นตาม
หลักสูตร 
2. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้เรียนท่ีมี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้
ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเป็น
ระบบ 
4. เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความสามารถ
ส่ือสาร
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจำวันผ่าน
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
ตัวชี้วัดท่ี 1 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสารและการคำนวณ 

72.00 74.00 

ตัวชี้วัดท่ี 2 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา  

72.00 74.00 

ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม  

72.00 74.00 

ตัวชี้วัดท่ี 4 ร้อยละของนักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

80.00 85.00 

ตัวชี้วัดท่ี 5 ร้อยละของนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 

72.00 74.00 

   
   
   

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ 
1.  กิจกรรมการแก้ปัญหา
นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ 
         • คลินิกรักษ์ไทย  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-3 
 
        • คลินิกรักษ์ไทย  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
 
         
 • คลินิกรักษ์ไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 
 

 
 
 
 
 
 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

15,000 
 

5,000 
(-ค่าถ่ายเอกสาร 
5,000) 

 
๔,๗00 

(-ค่าถ่ายเอกสาร 
๔,๗00) 

5,๓00 
(-ค่าวัสดุ  
1,๓00 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
4,000) 

   
 
 
นางชวนพิศ 
 
 
 
น.ส.เกศสุดา 
 
 
 
น.ส.วิภาวรรณ 

2. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
         • กิจกรรมติวเข้ม เติม
ความฟิต (ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3  
 ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 และช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3) 
          
          • กิจกรรมส่งเสริมรักการ
อ่าน(บันทึกรักการอ่าน ) 
       
 
        • กิจกรรมวิทยาศาสตร์   
น่ารู้ 
       
       
 • กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
คำนวณ (“คณิตข้อเดียวก็เก่งได้
และ) 
ค่ำละข้อ” ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
3) 
        
     

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

19,000 
 

5,000 
(- ค่าวัสดุ 
500 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
4,500) 

3,000 
(- ค่าวัสดุ 
3,000 ) 

 
5,000 

(- ค่าวัสดุ 
5,000 

3,000 
(- ค่าวัสดุ 
500 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
2,500) 

 
 
 

- -  
 
นางรัชฎาพร 
  
 
 
 
น.ส.เกศสุดา 
 
 
 
นางรัชฎาพร 
 
 
นางกุลยาวดี 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ 
         
       • กิจกรรมร่วมมือเครือข่าย
กลุ่มสถานศึกษาพัฒนา/ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ 

 
3,000 

 
นางรัชฎาพร 

3.  กิจกรรมเสริมทักษะการ
เรียนรู้  

 
พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

10,000 
(- ค่าวัสดุ 
10,000 ) 

-  นางรัชฎาพร 
น.ส.วิภาวรรณ 
 

4. กิจกรรมการทดสอบ Pre O-
NET O-NET ,RT,NT,PISA 

ก.ย.65 – 
 มี.ค. 66 

10,000 
(- ค่าวัสดุ 
1,000 
 -ค่าพาหนะ 
2,500 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
3,000 
-ค่าอาหาร 
3,000 
 -ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
1,500) 

- - นางรัชฎาพร 
น.ส.วิภาวรรณ 

5. กิจกรรมพัฒนาทักษะการ
สร้างนวัตกรรม 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000 
(- ค่าวัสดุ 
1,000 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
1,000)  

- - นางสำเนียง 

6. กิจกรรมการบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ืสาร 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

- ๕,000 
(- ค่า
ครุภัณฑ์ 
๕,000) 

- น.ส.ศิริพักตร์ 

7. กิจกรรมส่งเสริมทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

- 5,000 
(- ค่า
ครุภัณฑ์  
5,000) 

- น.ส.ศิริพักตร์ 

7. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถ
ของผู้เรียนท่ีมีบกพร่องด้านการ
เรียนรู ้

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

5,000 
(- ค่าวัสดุ 
5,000) 

-   - นางประกอบ 
น.ส.สุภาภรณ์ 

8. กิจกรรมจัดหาหนังสือเรียน
เพิ่มเติมเสริมทักษะ 

พ.ค. - ต.ค. 65 38,000 - - นางรัชฎาพร 

9. นิเทศ กำกับ ติดตาม  พ.ค. 65 – - - - นายครรชิต    
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กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ 
มี.ค. 66 

10. ประเมิน สรุปและรายงาน
ผล 

มีนาคม 2566 - - - นางรัชฎาพร 

รวม  113,300 10,000 -  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

1.แบบทดสอบประจำหน่วย ปลาย 1.ทดสอบประจำหน่วย ปลาย  

ผู้เสนอโครงการ 
(นางรัชฎาพร  สิงคิบุตร)        
                          

 
     ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายครรชิต  หมื่นแก้ว)          
 

ภาคเรียน ปลายปี ภาคเรียนปลายปี 
2. แบบประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ 2. ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์  
และเขียน และเขียน 
3.แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ 3.ประเมินสมรรถนะสำคัญ 
4.แบบทดสอบ NT แบบทดสอบ  4.ทดสอบ RT ทดสอบ NT  
ข้อสอบกลาง แบบทดสอบ O- NET ทดสอบโดยใช้ข้อสอบกลาง  
5.เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัว 

ทดสอบ  O-NET 

บ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 5.ประเมินพฤติกรรม ประเมิน 
6.เครื่องมือเก็บข้อมูลผล รายบุคคล 
การประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน 6. ประเมินความพึงพอใจ 
/รายมาตรฐาน 7. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม 
7.เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของ 

กิจกรรม 

ผู้เกี่ยวข้อง  
8.รายงานผลการจัดกิจกรรม  
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3. โครงการพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ 

สนองกลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  
สนองกลยุทธ์ที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หลักการและเหตุผล   
               หลักการสำคัญของการปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา มาตรฐานความรู้และสมรรถนะของครูจะต้องมี
ความรู้ทางภาษาและเทคโนโลยี สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานพัฒนาการเรียนรู้การวัดและประเมินผล โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ในกาลนี้ในยุคปฏิรูปการศึกษาและยุคปฏิรูประบบราชการตามนโยบายของรัฐบาลทุกหน่วยงาน
จะต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตามโดยเฉพาะสถานศึกษาท่ีมี
ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน 
               ดังนั้นจึงมีความจำเป็นท่ีต้องเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับครู โดยการให้ศึกษาหาความรู้
และประสบการณ์เพิ่มเติมท่ีหลากหลายรูปแบบตามความเหมาะสม ให้กับบุคลกากรในสังกัดให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพร้อมท้ังขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานด้วย 
 

 

วัตถุประสงค์ ผลลัทธ์หลัก/ตัวชี้วัด/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ให้กับครู 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหาร   
กลยุทธ์ที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ   
มาตรฐานการศึกษา   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

ดี ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
ผู้เรียนเปน็สำคัญ 

  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.2 ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และ
นำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 



๓๖ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

วัตถุประสงค์ ผลลัทธ์หลัก/ตัวชี้วัด/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู ้
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ 
1. กิจกรรมพัฒนาครูด้านการ
จัดการเรียนรู้ควบคู่การใช้
นวัตกรรม 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000 
(- ค่าวัสดุ 
3,000) 
 

- - 

นางประกอบ
นางรัชฎาพร  

2. กิจกรรมการอบรม/ศึกษาดูงาน
พัฒนาตนเอง 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

๒0,000 
(-  ค่าลงทะเบียน 
 5,000 บาท 
- ค่าพาหนะ 
5,000 บาท 
- ค่าท่ีพัก ๕,000 
- ค่าเบ้ียเล้ียง   
๕,000 บาท ) 

- - นางประกอบ  

3. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

5,000 
(ค่าวัสดุ ๕,000) 

- - นางรัชฎาพร 
น.ส.เวณิกา 

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะ
คณิตศาสตร์ขั้นสูง (นวัตกรรม 
Open Approach) 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

- - 50,000 
น.ส.เวณิกา 
นางชวนพิศ 

5. กิจกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

5,000 
(- ค่าวัสดุ 
5,000) 

- - 
นางสำเนียง 

 

6. กิจกรรมพัฒนาระบบการวัด
และประเมินผลท่ีหลากหลาย 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

6,000 
(- ค่าวัสดุ 1,000 
- ค่าถ่ายเอกสาร 
  5,000) 

- - 

น.ส.เวณิกา 
นางกุลยาวดี 

7. กิจกรรมการจัดทำสารสนเทศ
ประจำช้ันเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

๔,000 
(- ค่าวัสดุ ๒,000 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 
  2,000 ) 

- - 

นางประกอบ  
นางรัชฎาพร  



๓๗ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

วัตถุประสงค์ ผลลัทธ์หลัก/ตัวชี้วัด/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

8. กิจกรรมการออกแบบและจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้/แผนเฉพาะ
รายบุคคล (IEP) 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

5,000 
( ค่าวัสดุ 5,000) 

- - 
นางรัชฎาพร 

น.ส.วิภาวรรณ 

9. กิจกรรมการจัดทำส่ือการสอน
เพื่อการศึกษา 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

5,000 
(ค่าวัสดุ ๕,000 ) 

- - 
น.ส.วิภาวรรณ 
นางสำเนียง 

10. กิจกรรมการจัดหาส่ือและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000 
(ค่าวัสดุ 3,000 ) 

-  น.ส.ศิริพักตร์ 

1๑. กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000 
(ค่าวัสดุ 2,000 ) 

-  นางสำเนียง 

1๒. ประเมิน สรุปและรายงานผล มีนาคม 66 - - - นางประกอบ 

รวม ๕8,000 - 50,000  
การประเมินผล/

เคร่ืองมือ 
วิธีการประเมินผล 

 

             ผู้เสนอโครงการ 
    (นางประกอบ  ฟักขำ)       
                        

 
        ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายครรชิต   หมื่นแก้ว)          
 

1 .แบบประเมินการ
ดำเนินกิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการ
ดำเนินงานของแต่ละ
กิจกรรม 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

4. โครงการนิเทศภายใน 

สนองกลยุทธ์ที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  
สนองมาตรฐานการศึกษาที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หลักการและเหตุผล   การปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 หมวด 7 ครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา  มาตรา 52 ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง  โดยการกำกับให้สถาบันที่ทำหน้าท่ีผลิต
และพัฒนาครู  คณาจารย์รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อม และเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการ
พัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่อง  นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน  พัฒนาสมรรถนะของครู และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพัฒนาระบบการวัดประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน และระบบการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ฉะนั้นการนิเทศภายใน
เป็นกระบวนการหนึง่ท่ีจะช่วยปรับปรุงแก้ไข  ปฏิรูปการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความร่วมมือของบุคลากร
ภายในโรงเรียน  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แนะนำให้คำปรึกษาเพื่อร่วมกันปฏิรูปการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวปฏิรูป  
ซึ่งจะส่งผลต่อนักเรียน  ให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข  และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อบรรลุตาม
จุดประสงค์ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  โดยอาศัยการติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนของครู
เป็นการช่วยเหลือและสนับสนุน  ส่งเสริมจนบังเกิดผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการนิเทศภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานของ
บุคลากรมีประสิทธิภาพ  
 

 

วัตถุประสงค์ ผลลัทธ์หลัก/ตัวชี้วัด/สภาพความสำเร็จ ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพื่อส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ
จัดการเรียนการสอน และ
สามารถนำไปปรับปรุง
กิจกรรมการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพ 
2.เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องและนำมา
พัฒนางานการจัด
กระบวนการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนมีความรู้เต็ม
ศักยภาพตามมาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ที่ 3 ด้านกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ  

  

มาตรฐานการศึกษาที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

  

ตัวชี้วัดท่ี 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้  

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 

 



๓๙ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ 
1. กิจกรรมการจัดทำเครื่องมือ
นิเทศการสอน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000 
(- ค่าวัสดุ 1,000 
 - ค่าถ่ายเอกสาร  
 1,000 ) 

- - 
นางรัชฎาพร 

น.ส.วิภาวรรณ  

2. กิจกรรมการตรวจเย่ียมช้ัน
เรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

1,000 
(- ค่าวัสดุ 500 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 
 500  ) 

  

นายครรชิต 
นางประกอบ 
 

3. กิจกรรมการสังเกตการสอน พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000 
(- ค่าวัสดุ 1,000 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 
  1,000 ) 

- - นายครรชิต 
นางประกอบ 
นางรัชฎาพร 

4. กิจกรรมการนิเทศภายใน 
 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

๑,000 
(- ค่าวัสดุ ๕00 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 
  ๕00 ) 

- - นายครรชิต 
นางรัชฎาพร 
น.ส.วิภาวรรณ 
 

4. กิจกรรมส่งเสริมพัมนาครูทาง
วิชาการ 
 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

2,000 
(- ค่าเบ้ียเล้ียง
1,000 
 - ค่าลงทะเบียน  
1,000 ) 

- - นางประกอบ 
น.ส.วิภาวรรณ 
 

6. ประเมิน สรุปและรายงานผล มีนาคม 66 - - - น.ส.วิภาวรรณ 
รวม ๘,000 - -  

 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 

 

                ผู้เสนอโครงการ 
    (น.ส.วิภาวรรณ   สำราญกิจ)       
  
                
                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
   (นายครรชิต   หมื่นแก้ว)         

1 .แบบประเมินการดำเนินกิจกรรม 
2. แบบรายงานผลการดำเนินงาน
ของแต่ละกิจกรรม 
 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 



๔๐ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

5. โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาสู่ผู้เรียน 
 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน 1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.1.6 ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ  
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และ
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ 
หลักการและเหตุผล  ด้วยการเรียนการสอนในปัจจุบัน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนคนดี คนเก่ง และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่าง มีความสุข การจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ  นักเรียนท่ีมีความสามารถใน
ด้านต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพสูงขึ้น โดยการจัดกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้
ความสามารถทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่ม และ ส่งผลให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัด ความสนใจของตนเองซึ่งเป็น
การเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ ท้ังนี้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม มี
ระเบียบวินัย และมีจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม ดังนั้น การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาจึง
เป็นส่ิงสำคัญท่ีควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1)  เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนท่ีมี
ความสามารถด้าน
ต่างๆ ได้พัฒนา
ความสามารถให้
สูงขึ้น 
2)  เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักเรียนท่ีมี
ความสามารถด้าน
ต่างๆ ได้แสดง
ความสามารถ 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
1.1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
มาตรฐานการศึกษา   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1.1.6 มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่อ 
อาชีพ 
 

90.00 92.00 

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 นักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4-ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3ทุกคนได้รับการฝึกทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
 

90.00 92.00 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละของนักเรียนสามารถสร้าง
รายได้ระหว่างเรียนจากกิจกรรม/โครงการทักษะ
อาชีพ 

70.00 72.00 

มาตรฐานการศึกษาที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ   
มาตรฐานการศึกษาที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีการบริหารชั้นเรียนเชิงบวก 
 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 
ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน อื่นๆ 
1. กิจกรรมสำมะโน
ประชากรวัยเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

1,000 
(ค่าวัสดุ 
1,000) 

- - น.ส.นาติยา 
นางกุลยาวดี 

 
2. กิจกรรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

3,000 
(- ค่าวัสดุ 1,000 
 - ค่าถ่าย
เอกสาร 
2,000) 

- - น.ส.นาติยา 
นางชวนพิศ 
นางสำเนียง 

 

3. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 

พ.ค. 65 – 
มี.ค. 66 

1,000 
(- ค่าวัสดุ 500 
 - ค่าถ่าย
เอกสาร 500 ) 

- - นางชวนพิศ 
น.ส.นาติยา 

 

4. กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

 
- ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 

1 – 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

 
 

 
มี.ค. 66 

9,800 
 
 

9,800 
(- ค่าเบ้ียเล้ียง
ครู 9,800) 

67,760 
 
 
(- ค่าพาหนะ 
39,000 
 -ค่าอาหารว่าง 
5,000 
- ค่าอาหาร 
12,000 
- ค่าท่ีพัก 
9,000 
-ค่าเข้าชม 
2,760)  

-  
 
 

นางชวนพิศ 
นางสำเนียง
น.ส.นาติยา 

 

5. กิจกรรมเสริมทักษะ
อาชีพเด็กพิเศษ 

ก.ค. 65- 
มี.ค. 66 

3,000 
(- ค่าวัสดุ 
3,000) 

- 
- 

นางประกอบ 
น.ส.สุภาภรณ์ 

6. กิจกรรมเบเกอรี่ที่รัก ก.ค. 65- 
มี.ค. 66 

3,000 
(- ค่าวัสดุ 
3,000) 

- - น.ส.สุธาสินี 
น.ส.นาติยา 

 
7. ประเมิน สรุปและ
รายงานผล 

มีนาคม 66 - 
- 

- นางชวนพิศ 

รวม 20,800 67,760 -  
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
 

             ผู้เสนอโครงการ 
(นางชวนพิศ  มาจรูญ)     
 
                      

ผู้อนุมัติโครงการ 
(นายครรชิต   หมื่นแก้ว)          
 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 1.สังเกต 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัว 2.สัมภาษณ์ 
บ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 3.ตรวจสอบร่องรอย/   
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน หลักฐานการจัดกิจกรรม 
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน  
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ  
ผู้เกี่ยวข้อง  
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม  
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6. โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุนทรียภาพ 
 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองมาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 1.2 คุณลกัษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
      หลักการและเหตุผล  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี   
นำมาซึ่งการเปล่ียนแปลงทางกายและจิตใจ ซึ่งสงผลกระทบต่อสภาพสังคมอย่างมาก การเสริมสร้างภาวะโภชนาการ
ของนักเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ประกอบกับวัฒนธรรมทางดนตรี กีฬา และศิลปะเป็น
กิจกรรมหนึ่งท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนเกิดความสมดุลทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถ
พัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพื่อให้นักเรียนมี
สุขนิสัย สุขภาพกาย 
สุขภาพจิตท่ีดี 2. 
เพื่อให้นักเรียนมี
สุนทรียภาพ และ
ลักษณะนิสัยด้าน 
ดนตรี กีฬา และ
ศิลปะ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนเห็น
คุณค่าในตนเอง มี
ความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   
1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

90.00 92.00 

 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 

กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน งบอื่นๆ 

1.กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย 

ส.ค.65,มี.ค.66 

3,000 
(-ค่าวัสดุ 1,000  
ค่าอุปกรณ์ 
2,000)  
 

- 
นางสำเนียง 
น.ส.ศิริพักตร์ 

2.กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
   2.1 ตรวจสุขภาพนักเรียน 

ก.ค.65 - มี.ค 66 
2,000 

(ค่าวัสดุ 2,000) 
- นางร๊อคเก็ต 

   2.2 ช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง 
 

ทุกส้ินเดือน - - ครูประจำช้ัน 
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3. กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 5,000 
(-ค่าวัสดุ 2,000  
 -ค่าเวชภัณฑ์ 
3,000 ) 

- นางร๊อคเก็ต 

4. กิจกรรมโรงเรียนสีขาว (ปลอด
บุหรี่และแอลกอฮอล์) 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
3,000 

(ค่าวัสดุ 3,000) 
- น.ส.นาติยา 

6.กิจกรรมกีฬาสีภายใน ธ.ค. 65 25,000 
(- ค่าอาหารว่าง 
17,000 
- ค่าวัสดุ 
5,000 
-ค่ารางวัล 
3,000 ) 

- นางสำเนียง 
น.ส.ศิริพักตร์ 

 

6.กิจกรรมกีฬากลุ่มเครือข่าย ธ.ค. 65 19,000 
(-ค่าสนับสนุน 
2,000 
- ค่าอาหารว่าง 
12,000 
- ค่าวัสดุ 
3,000 
-ค่าพาหนะ 
2,000 ) 
 

- นางสำเนียง 
น.ส.นาติยา 

 

7.กิจกรรมการการวิ่งขอนแก่น
มาราธอนนานาชาติ 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 3,000 
(- ค่าพาหนะ 
3,000) 
 

- นางรัชฎาพร 
นางสำเนียง 

8. กิจกรรม Big Cleaning Day พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
3,000 

(- ค่าอุปกรณ์ 
3,000 ) 

- 
นางชวนพิศ 
นางกัญชลิกา 

9. กิจกรรม โรงเรียนปลอดขยะ  
 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
5,000 

(- ค่าอุปกรณ์ 
5,000 ) 

- 
นางประกอบ 
นางสำเนียง 

 
10. ประเมิน สรุปและรายงานผล  มี.ค. 66 - - นางสำเนียง    

 
รวม 

 
 

 
๖๘,000 

 
- 
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
 

 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางสำเนียง   กิจขุนทด)                
 

 
                    
        ผู้อนุมัติโครงการ 

  (นายครรชิต   หมื่นแก้ว)          
 
 
 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/
รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 
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7.โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
สนองกลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ  
สนองมาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล  การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน และร่วมกับชุมชนเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญ
ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ครู บุคลากร ได้ตระหนักถึงความสำคัญและมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ นั้น  มีความมุ่งหมายท่ีจะจัดการเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ท่ีสมบูรณ์ เป็นคนดีมีความสามารถและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข    โดยกระทรวงศึกษาธิการกำหนด
เงื่อนไขและหลักการในการปฏิรูปโดยยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ  ให้บุคคลหลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา กระจายอำนาจการบริหารจัดการด่านวิชาการ  งบประมาณ บริหารงานบุคคล  และบริหารท่ัวไป  ให้
เขตพื้นท่ีการศึกษารับผิดชอบ  และมีการกำหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได้  โรงเรียนจึงมีฐานะเป็น
นิติบุคคล  มีอำนาจปกครอง ดูแล บำรุง รักษา  ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์ท่ีมีผู้บริจาคให้โดยได้รับความเป็นชอบ
จากคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และต้องจัดทำงบดุลประจำปี  รายงานสาธารณชนทุกส้ินปีการศึกษา  ด้วยเหตุ
ดังกล่าวโรงเรียนจึงต้องปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจ เน้นการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา   พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม
ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจดการ  การจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงาน  การใช้เทคโนโลยี สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  ทำการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  จัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้
เอื้อต่อการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ท่ีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ
ของโรงเรียนให้มี
ความเข้มแข็งทุก
ด้าน 
2. เพื่อเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 
3. เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนให้มี
มาตรฐาน  

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
มาตราฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนดชัดเจน 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.3  พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ ดีเลิศ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน พัฒนาผู้เรียน 
1.กิจกรรมวางแผนพัฒนาคุณภาพ  
การจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน                

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,000 
(-ค่าวัสดุ 1,000  
 -ค่าถ่ายเอกสาร

554 ) 

- 

นางประกอบ 
นางสำเนียง 

 

2. กิจกรรมวางแผนพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,054 
(-ค่าวัสดุ 
2,054) 

- 
 

นางประกอบ 
นางสำเนียง 

3. กิจกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 5,000 
(-ค่าวัสดุ 5,000 
) 

- 
 

นางสำเนียง 
น.ส.ศิริพักตร์ 

3. กิจกรรมการจัดทำรายงาน
ประจำปีของสถานศึกษา (SAR) 

มี.ค. – เม.ย. 66 1,000 
(-ค่าวัสดุ 500  
 -ค่าถ่ายเอกสาร

500 ) 

- 
 

นางสำเนียง 
นางกัญชลิกา 

4. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง  พ.ค. 65 – มี.ค. 66 3,000 
(-ค่าวัสดุ 500  
 -ค่าถ่ายเอกสาร

500 
-ค่าอาหารว่าง

2,000) 

 

 

4. กิจกรรมการจัดทำระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบัน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,000 
( -ค่าถ่ายเอกสาร

2,000 ) 
- 

น.ส.ศิริพักตร์ 
น.ส.สกุลรัตน์ 

5. กิจกรรมการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพื่อการบริหารจัดการ 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 40,000 
(-ค่าครุภัณฑ์ 
40,000 ) 

- 
น.ส.สุธาสินี 
นางกัญชลิกา 

 
6. กิจกรรมปรับปรุงสำนักงาน
ธุรการ 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 30,000 
(-ค่าจ้างเหมา 
30,000) 

- 
นางกัญชลิกา 
น.ส.สุธาสินี 

 
7. กิจกรรมต่อเติมห้องประชุมของ
โรงเรียน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 120,000 
(-ค่าจ้างเหมา 
120,000) 

- 
นางกัญชลิกา 
น.ส.สุธาสินี 

 
8. กิจกรรมการซ่อมแซมรางน้ำฝน
อาคารเรียน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 25,000 
(-ค่าจ้างเหมา 
25,000) 

 

- 

นางกัญชลิกา 
น.ส.สุธาสินี 
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9. กิจกรรมการจัดแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 10,243 
(ค่าวัสดุ 
10,243) 

- 
นางสำเนียง 
นางรัชฎาพร 

10. กิจกรรมการพัฒนาระบบ ICT พ.ค. 65 – มี.ค. 66 
- 

40,000 
(-ค่าวัสดุ 
40,000 

น.ส.ศิริพักตร์ 

11. ประเมิน สรุปและรายงานผล 
 

มี.ค. 66 - - นายครรชิต  

รวม 248,054 40,000  
 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
                                         
ผู้เสนอโครงการ 

(นายครรชิต   หมื่นแก้ว)        
                    
 
ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายครรชิต  หมื่นแก้ว)          
 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 1.สังเกต 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม 2.สัมภาษณ์ 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 3.ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน การจัดกิจกรรม 
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน  
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ  
ผู้เกี่ยวข้อง  
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

8. โครงการการบริหารจัดการศึกษาภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ 
 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน 1.2 ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
สนองมาตรฐานที่ 2 ด้านด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
สนองมาตรฐานที่ 3 ด้านด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หลักการและเหตุผล  โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) มีการระบาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ
ในวงกว้าง   โดยเมื่อวันท่ี   30   มกราคม   พ.ศ.  2563    องค์การอนามัยโลก ได้ประเมินสถานการณ์และ
ประกาศให้โรค COVIC -19  เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยแนะนำให้ทุกประเทศเร่งรัด
การเฝ้าระวังและป้องกันความเส่ียงจากเช้ือ COVIC-19 และสำหรับประเทศไทยนั้น ได้มีการพบผู้ติดเช้ือจำนวน
หนึ่ง ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ป่วยติดเช้ือในแต่ละวันจะมีจำนวนลดน้อยลง   แต่ก็ยังคงอยู่ในสภาวการณ์ท่ีไม่อาจวางใจ
ได้   ดังนั้น  เพื่อลดความเส่ียงของประชาชนทุกคนต่อการสัมผัสเช้ือโรค และป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องให้ความสำคัญต้ังแต่การรักษาสุขวิทยาส่วนบุคคล โดยเฉพาะในประชาชนกลุ่มเส่ียง ท้ัง
เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ท่ีมีโรคประจำตัว รวมถึงการจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างถูกสุขลักษณะและเหมาะสม
ในทุกพื้นท่ี โดยเฉพาะพื้นท่ีสาธารณะ 
         โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียน รวมถึงการ
จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้จัดโครงการนี้ขึ้น    

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพื่อให้
นักเรียนมีสุข
นิสัย สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต
ท่ีดี  
2. เพื่อจัดการ
เรียนการสอน
ในช่วง
สถานการณ์โค
วิด-19 อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   

 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
 1.2.4 ผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน   
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1.2.4 มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   
ตัวช้ีวัดท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกาย
และจิตสังคม 

80.00 85.00 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
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2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดี ดีเลิศ 
2.5  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ดี ดีเลิศ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ดี ดีเลิศ 

กลยุทธ์ที ่3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 

  

3.2 ร้อยละของครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

80.00 90.00 

3.4 ร้อยละของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

80.00 90.00 

3.5 ร้อยละของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

80.00 90.00 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 

กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
 พัฒนาผู้เรียน งบอื่นๆ  

1.กิจกรรมการบริหารจัดการวัสดุ
และครุภัณฑ์เพื่อป้องกันโรคโควิด -
19 

พ.ค. – ก.ย. 65 32,000 
(-ค่าวัสดุและ
ครุภัณฑ์ 
32,000)  

- 

นางสำเนียง 
นางร๊อคเก็ต 

2. กิจกรรมการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
ป้องกันโรคโควิด -19 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 3,580 
(ค่าครุภัณฑ์ 
3,580)  

- นางสำเนียง 
นางร๊อคเก็ต 

3. กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน 
On line ,On hand , On 
demand 

พ.ค. – ต.ค. 65 
5,000 

(- ค่าถ่ายเอกสาร 
   5,000) 

- นางรัชฎาพร 

4. กิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019  

พ.ค. – ต.ค. 65 12,500 
(- ค่าอาหาร 
   3,500 
 - ค่าพาหนะ 
9,000 ) 

- น.ส.เวณิกา 
นางร๊อคเก็ต 

5. ประเมิน สรุปและรายงานผล  มี.ค. 66 - - นางร๊อคเก็ต    
รวม 53,080 -  
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การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

 

 ผู้เสนอโครงการ 
    (นางร๊อคเก็ต   เคนทวาย)                
 

 
          
      ผู้อนุมัติโครงการ 

  (นายครรชิต  หมื่นแก้ว)          
 
 
 
 
 
 
 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรม
ตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จราย
มาตรฐาน 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบุคคลรายห้องเรียน/
รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 
5. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 
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9. โครงการโรงเรียนสุจริต 
 

สนองกลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้รียน 1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์   
สนองมาตรฐานที่ 2 ด้านด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
หลักการและเหตุผล  ด้วย ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 – 2564) 
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต ” มีพันธกิจในการสร้างนวัตกรรมต่อต้านการ
ทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามทุจริตท้ังระบบให้มีมาตรฐานสากล ในการขับเคล่ือนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตและยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบ 
ป้องกันการทุจริตเชิงรุก  เพื่อพัฒนานักเรียน  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ให้เกิดคุณลักษณะ 5 ประการ 
ของโรงเรียนสุจริต ได้แก่ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงและจิต สาธารณะ โดยการด 
าเนินการตามแนวท่งของปฏิญญาโรงเรียนสุจริตท้ัง 3 ด้าน ด้านการป้องกัน ด้านการปลูกฝัง และด้านการสร้าง
เครือข่าย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                    ดังนั้นโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา มีความตระหนักในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำ
โครงการนี้ขึ้นมาเพื่อขยายผลให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ต่อไป   
 

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้/ประเด็น/สภาพความสำเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(2564)  

เป้าหมาย 
(2565) 

1. เพื่อเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลใน
สถานศึกษา  
2. เพื่อปลูกฝัง
นักเรียนให้มีทักษะ
กระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่
อย่างพอเพียง และ
มีจิตสาธารณะ  
 
 

กลยุทธ์ที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน   

1.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1.2.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 

  

ตัวชี้วัดท่ี 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

85.00 90.00 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด 
มีวินัย ซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ 

85.00 90.00 

กลยุทธ์ที่ 2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ   
2.2  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา    

ตัวชี้วัดท่ี 2.1 มีระบบบริหารจัดการกิจกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงเรียนสุจริต 

ดี ดีเลิศ 

 
 
 

ระยะเวลาดำเนินงาน   พฤษภาคม  2565 –  มีนาคม  2566 
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กิจกรรม 
ระยะเวลา งบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบ อุดหนุน 
พัฒนา
ผู้เรียน 

1. กิจกรรมบันทึกความดี   พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,000 
(-ค่าวัสดุ 500 
 - ค่าถ่ายเอกสาร 
1,500 ) 

- นางสำเนียง 
นางสาวนาติยา 

2. กิจกรรมคนดี ศรีโนนท่อน พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,000 
(-ค่าวัสดุ 2,000 ) 

- 
 

นางประกอบ 
นางกุลยาวดี 

3. กิจกรรมทำบุญตักบาตรใน
โอกาสวันสำคัญต่างๆ 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 ๒,000 
(-ค่าวัสดุ ๒,000 ) 

 

- 
 

น.ส.วิภาวรรณ 
นางชวนพิศ 

4.กิจกรรมบริษัทสร้างการดี พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,๗00 
(-ค่าวัสดุ 2,๗00) 

- 
 

น.ส.นาติยา 
นางกุลยาวดี 

5. กิจกรรมจิตอาสา            
พัฒนาโนนท่อน 

พ.ค. 65 – มี.ค. 66 2,000 
( -ค่าวัสดุ  
๒,000 ) 

- 
 

นางกุลยาวดี 
น.ส.เกศสุดา 

 
6. กิจกรรมการอบรม ป.ป.ช. 
สพฐ. น้อย และ ป.ป.ช. สพฐ
ชุมชน 
- นักเรียน จำนวน 10 คน 
- ครู จำนวน 15 คน 
- คณะกรรมการสถานศึกษา
จำนวน 9 คน 

พ.ย.-ธ.ค. 65 6,000 
(- ค่าวัสดุ 2,000 
- ค่าอาหาร
กลางวัน  1,500  
- ค่าอาหารว่าง 
 2,000 
-ค่าถ่ายเอกสาร 
500 ) 

- 
 
 
 
 

นางชวนพิศ
นางกุลยาวดี 
น.ส.ศิริพักตร์ 

 

7. ประเมิน สรุปและรายงานผล มี.ค. 66 - - นางกุลยาวดี 
รวม 1๖,๗00   

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

  ผู้เสนอโครงการ 
(นางกุลยาวดี  คำชนะ)          

 
 
    ผู้อนุมัติโครงการ 

(นายครรชิต  หมื่นแก้ว)          
 

1. แบบสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม 1.สังเกต 
2. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม 2.สัมภาษณ์ 
ตัวบ่งช้ีความสำเร็จรายมาตรฐาน 3.ตรวจสอบร่องรอย/

หลักฐานการจัดกิจกรรม 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน  
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน  
4. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

 

5. รายงานผลการจัดกิจกรรม  
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
ท่ี   ๒๕/๒๕๖๕ 

  เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
………………………………………………………………………………………… 

ด้วยโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา จะดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้
การใช้งบประมาณดำเนินไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา  ของ
โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจแลเป้าประสงค์ของโรงเรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามยุทธศาสตร์
ชาติ นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๗(๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ขอแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย    

๑.๑. นายครรชิต   หมื่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา    ประธานกรรมการ 
๑.๒. นางประกอบ  ฟักขำ หัวหน้างานบริหารท่ัวไป     รองประธานกรรมการ 
๑.๓. นางรัชฎาพร     สิงคิบุตร หัวหน้างานบริหารวิชาการ กรรมการ 
๑.๔. นางสาวนาติยา  ทัศนนิติกร         หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๑.๕. นางชวนพิศ      มาจรูญ ครูชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
๑.๖. นางร๊อคเก็ต     เคนทวาย   ครูชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
๑.๗. นางสาววรรณิศา วรราช ครูชำนาญการ                       กรรมการ 
๑.๘. นางสาวเกศสุดา  ช่องวารินทร์       ครู   กรรมการ 
๑.๙. นางกุลยาวดี   คำชนะ                                  ครู กรรมการ 
๑.๑๐. นางกัญชลิกา    กัลยา      ครู  กรรมการ 
๑.๑๑. นางสาวศิริพักตร์   กำเดช          ครูผู้ช่วย                                   กรรมการ 
๑.๑๒. 
 
 

นางสาววิภาวรรณ สำราญกิจ        ครูชำนาญการพิเศษ                       กรรมการและเลขานุการ 
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๑.๑๓. 

 
นางสำเนียง        กิจขุนทด 

 
ครูชำนาญการพิเศษ               

 
กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     ให้คำปรึกษา แนะนำ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย       
 
๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
๒.๑. นางสาววิภาวรรณ   สำราญกิจ หัวหน้างานบริหารงบประมาณและแผน     ประธานกรรมการ 
๒.๒. นางรัชฎาพร     สิงคิบุตร หัวหน้างานบริหารวิชาการ รองประธานกรรมกาาร 
๒.๓. นางสาวนาติยา  ทัศนนิติกร         หัวหน้างานกิจการนักเรียน กรรมการ 
๒.๔. นางชวนพิศ      มาจรูญ ครูชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
๒.๕. นางสำเนียง        กิจขุนทด  ครูชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
๒.๖. นางร๊อคเก็ต     เคนทวาย ครูชำนาญการพิเศษ                       กรรมการ 
๒.๗. นางสาววรรณิศา  วรราช          ครูชำนาญการ   กรรมการ 
๒.๘. นางสาวเกศสุดา   ช่องวารินทร์      ครูชำนาญการ                            กรรมการ 
๒.๙. นางกุลยาวดี       คำชนะ      ครูผู้ช่วย                            กรรมการ 
๒.๑๐. นางสาวเวณิกา    บุญอาษา         ครูผู้ช่วย                                   กรรมการ 
๒.๑๑. นางกัญชลิกา     กัลยา        ครูผู้ช่วย                       กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๒. นางสาวสุธาสินี   น้ำใจดี         ครูผู้ช่วย                                   กรรมการและผู้และ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
หน้าที่ความรับผิดชอบ    

๑. จัดเตรียมข้อมูล วางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๒. ประสานงานกลุ่มบริหาร/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

         ๓.  พิจารณาโครงการ กิจกรรมตามกรอบแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน 
         ๔.  ประสานงานการประเมินผลและสรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการ           
ดำเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของโรงเรียนตามงานท่ีได้
รับผิดชอบ 
 
๓. คณะกรรมการจัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม 
        ๓.๑.     นางสาวศิริพักตร์   กำเดช            ครูผู้ช่วย    ประธานกรรมการ 
        ๓.๒.     นางสาวเวณิกา    บุญอาษา          ครูผู้ช่วย                                     กรรมการ 
        ๓.๓.     นางสาวสกุลรัตน์  อินบุญญา       ครูธุรการ                            กรรมการและเลขานุการ 
            
 

 



๕๗ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบ    
         ประสานงานจัดพิมพ์ และจัดทำรูปเล่ม แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                       
                      ท้ังนี้ ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละ รับผิดชอบเพื่อให้บังเกิด
ผลดีต่อราชการ 
                          ส่ัง ณ วันท่ี  ๑0 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                                                               

 ลงช่ือ         
                          (นายครรชิต   หมื่นแก้ว) 

                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา 
 

 



๕๘ 
 

  แผนปฏบิัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565  โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
 

 
 

มติความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ตามท่ีโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยาได้เสนอแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ เพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนได้พิจารณานั้น 
 ในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา   ครั้งท่ี  ๒/๒๕๖๕  
วันท่ี   ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๕   มีมติเห็นชอบให้โรงเรียนบ้านโนนท่อนวิทยา   ใช้แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
     

ลงช่ือ   ประธานกรรมการ 
     (นายหนูจิต   แดงน้อย)  
 

    ลงช่ือ       กรรมการ 
     (นางสุภาภรณ์   โนนท่อน)  
 

ลงช่ือ    กรรมการ 
     (พระครูเกษมวีราภรณ์)  
 

ลงช่ือ   กรรมการ 
     (นายจำนงค์   ศรีด่าง)  
 

ลงช่ือ   กรรมการ 
     (นางเอี่ยมลออ  อินทร์บุญญา)  
 

ลงช่ือ   กรรมการ 
     (นางสาวน้ำทิพย์  อนุศรี)  

ลงช่ือ   กรรมการ 
     (นางพัชรินทร์   ทาบุราณ) 

    ลงช่ือ   กรรมการ 
     (นางประกอบ   ฟักขำ) 

    ลงช่ือ       กรรมการและเลขานุการ 
       (นายครรชิต  หมื่นแก้ว)  
           วันท่ี   ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕  
            
 

 




