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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต ๑ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 



 

๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ค าน า 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา พ.ศ. ๒๕๖๔– ๒๕๖๖ ฉบับนี้      

เป็นการระดมความคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนของโรงเรียน      
เพ่ือก าหนดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา ๓  ปี ข้างหน้า โดยใช้เทคนิค SWOT ซึ่งสอดคล้องกับ
การบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฉบับนี้จะกล่าวถึงข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียน  ผลการด าเนินงาน วิสัยทัศน์การพัฒนาคุณภาพศึกษาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนให้ดีขึน้โดยเน้นผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

 
 
 
 
                    นายนราวุธ   รามศิริ 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

สารบัญ 
             
             ค าน า                                                                                                    
             สารบัญ                                                                                                  

หน้า 
ก 
ข 

ส่วนที่  ๑  บทน า  
         ๑.  ข้อมูลพื้นฐาน ๔ 
         ๒.  ข้อมูลนักเรียน   ๕ 
         ๓.  ข้อมูลบุคลากร   ๖ 
         ๔.  ข้อมูลอาคารสถานที่ ๖ 
         ๕.  ข้อมูลงบประมาณ   ๖ 
         ๖.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ๗ 
         ๗.  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา   ๘ 
         ๘.  ผลการทดสอบปลายปี ๑๑ 
ส่วนที่  ๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
        ๑.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  และกลยุทธ์ ๑๕ 
         ๒.  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ของสถานศึกษา       ๑๖ 
         ๓.  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๔ ๑๖ 
ส่วนที่ ๓ แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ  
         ๑.  แหล่งงบประมาณ ๒๐ 
         ๒.  แผนงาน/โครงการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๐ 
         ๓.  โครงการระดับปฐมวัย ๒๑ 
         ๔.  โครงการระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๓๒ 
ภาคผนวก  
- เกียรติบัตร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๔๗ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๕๔ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๖๐ 
- ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๖๑ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 ๑. ข้อมูลทั่วไป 
  ๑.๑  ประวัติสถานศึกษา  
       โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  ได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก วันที่ ๑๖  สิงหาคม  ๒๔๖๑  เปิดท าการเรียน
การสอนชั้น ป.๑- ๔  ที่วัดโพธิ์ศรีบ้านหนองโข่ย ๓ ปี  วัดนวลจันทร์บ้านดอนหัน ๓ ปี วัดโพธิบัลลังก์บ้านดอนแดง 
๑๗  ปี    ต่อมาปี พ.ศ. ๒๔๘๓ คณะครู – ชาวบ้าน ได้บริจาคสมทบกับงบประมาณ ๙๐๐  บาท  สร้างอาคารเรียน  
แบบ ป. ๑ ฉ  ๔ ห้องเรียน อาคารเรียนตั้งอยู่หมู่ที่ ๒  บ้านดอนแดง  ต าบลดอนหัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  
ชื่อว่า  “ โรงเรียนประชาบาลต าบลดอนหัน ๑ (ดอนหนัวิทยาสาร)”  
  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔   กปจ. ขอนแก่นให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา ” 
  ในป ีพ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นจังหวัดขอนแก่น  
  ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โรงเรียนได้จัดการศึกษาขยายโอกาสท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.๑–ม.๓) 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  ๑,๖๙๘,๐๐๐  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/
๒๙   
                              ห้องเรียน   ๔  หอ้งเรียน 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  โรงเรียนได้รับเงินจาก การจัดท าผ้าป่าสามัคคีเพ่ือการศึกษา  จากศิษย์เก่า  คณะครู  
   นักการภารโรง   นักเรียน    ก่อสร้างโรงอาหาร  สิ้นเงิน   ๖๐๐,๐๐๐     บาท                  

 ๑.๒  ที่ตั้ง  
          หมู่ที่  ๒   บ้านดอนแดง    ต าบลดอนหัน    อ าเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์   ๔๐๒๖๐      
 พ้ืนที่ทั้งหมด     ๑๘   ไร่   ๓   งาน   ๒๒   ตารางวา    
           โทรศัพท์   ๐๔๓-๔๗๒-๑๐๐   โทรสาร  ๐๔๓-๔๗๒-๑๐๐    
           E-mail   dondangdonnoi@yahoo.com  
           Facebook  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
     ๑.๓ สภาพแวดล้อมรอบโรงเรียน 

 บ้านดอนแดงหมู่ที่ ๒,  บ้านดอนน้อยหมู่ที่ ๖,  บ้านดอนเจริญหมู่ที่ ๑๕ เป็นชุมชนดั้งเดิม ผู้คนใน
ชุมชนประกอบอาชีพท าการเกษตร พนักงานโรงงาน และรับจ้างทั่วไป ผู้ครอบครองที่ดินเป็นคนท้องถิ่นสืบ
ทอดมาจากปู่ย่าตายาย จึงมีความรักผูกพันกับท้องถิ่นมาก มีวัดโพธิบัลลังก์ศูนย์รวมจิตใจ   โรงเรียนบ้านดอน
แดงดอนน้อยวิทยา  เป็นเขตให้บริการทางการศึกษา 

          ๑.๔ การจัดการเรียนการสอน 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จัดการเรียนการสอน ๓ ระดับ คือ 

๑.ระดับก่อนประถมศึกษา   ๒.ระดับประถมศึกษา  ๓.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
         ๑.๕  แหล่งเรียนรู้ภายในและนอกโรงเรียน 

๑. พระพุทธรูป 
๒. สวนป่าและหนองน้ า 
๓. ห้องเรียนพิเศษ 
๔. แปลงเกษตร 
๕. โรงงานท าขนมจีน 
๖. วัดโพธิบัลลังก์  
๗. ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 



 

๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒. ข้อมูลด้านนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
             จ านวนนักเรียนทั้งหมด   ๑๕๔   คน 
             เพศชาย    จ านวน  ๙๔  คน เพศหญิง  จ านวน  ๖๐  คน 
 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน 
ชาย หญิง รวม 

อนุบาล ๒ ๑๑ ๓ ๑๔ ๑ 
อนุบาล ๓ ๖ ๓ ๙ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ๓ ๗ ๑๐ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๒ ๑๓ ๖ ๑๙ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๓ ๙ ๖ ๑๕ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๔ ๖ ๘ ๑๔ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๕ ๙ ๘ ๑๗ ๑ 
ประถมศึกษาปีที่ ๖ ๕ ๔ ๙ ๑ 
มัธยมศึกษาปทีี่ ๑ ๙ ๖ ๑๕ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๒ ๙ ๙ ๑๘ ๑ 
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๑๔ ๐ ๑๔ ๑ 

รวม ๙๔ ๖๐ ๑๕๔ ๑๑ 
 
๓.  ข้อมูลด้านบุคลากร  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔) 

ประเภทบุคลากร 

เพศ 
วุฒิการศึกษา 

อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ 
ในต าแหน่ง 

ชา
ย 

หญิ
ง 

ต่ า
กว่า 
ป.ตรี 

ป.
ตรี 

สูง
กว่า   
ป.ตรี 

น้อย
กว่า     

๓๐  ปี 

๓๐ – 
๕๐ ปี 

มาก 
กว่า 

๕๐  ปี 

น้อย
กว่า  
๑๐ 
ปี 

๑๐ – 
๒๐ ปี 

มากกว่า 
๒๐ ปี 

ผู้อ านวยการ   ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ 
รองผู้อ านวยการ  ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
ข้าราชการครู  ๒ ๑๒ ๐ ๑๑ ๓ ๒ ๗ ๕ ๕ ๔ ๕ 
พนักงานราชการ
(ครู) 

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ 
ครูธุรการ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ 
ครูอัตราจ้าง   ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
นักการ/ ภารโรง   ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ 
อ่ืน ๆ    ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

รวม ๔ ๑๔ ๑ ๑๓ ๔ ๓ ๙ ๖ ๘ ๕ ๕ 

หมายเหตุหมายเหตุ      จ านวนครูผู้สอนปฐมวัจ านวนครูผู้สอนปฐมวัย  ย  ๑๑    คนคน  



 

๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔๔.   .   ข้อมูลด้านอาคารสถข้อมูลด้านอาคารสถานที่านที่    ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๒๕๕๖๖๑๑  

      ๔.๑  อาคารเรียน  ๓  หลัง  แบ่งเป็น  ๑๑  ห้องเรียน  ๗  ห้อง ประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืนๆ) 
 ๔.๒  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์   ๓  หลัง 
 ๔.๓  อ่ืน ๆ  ส้วม  ๔  หลัง บา้นพักครู  ๑  หลัง   สนามบาสเกตบอล  สนามฟุตบอล  สนามเซปักตะกร้อ    
            สนามเด็กเล่น       
๕๕.   .   ข้อมูลด้านงบปข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา ระมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๒๕๕๖๖๑๑  

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  (ต.ค. ๖๐  – ก.ย. ๖๑)  
       ๕.๑   รายรับ  จ านวน ……..    บาท  แยกเป็น 
      ๑)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ …….    บาท  แยกเป็น   
           -  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ   -  บาท     
           -  หมวดเงินอุดหนุน   -  บาท     
 ๕.๒  ทรัพยากรที่จ าเป็น 
        ๑)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด   ๒๖  เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน  ๑๙  เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ   ๗   เครื่อง 
             -  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน    ๑๙  เครื่อง 
        ๒)  ห้องสมุด   ๑  ห้อง 
    สภาพการใช้งาน    ( ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
                ๓)  ห้องวิทยาศาสตร์   ๑   ห้อง 
    สภาพการใช้งาน    ( ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
        ๔)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา - ห้อง   
        ๕)    ห้องอ่ืนๆ   ห้องดนตรี นาฏศิลป์ ๑ ห้อง  
         สภาพการใช้งาน    (  ดี        พอใช้         ปรับปรุง) 
๖.   ผลการ ประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
               สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  ๓  จาก สมศ. เมื่อวันที่  ๑๑-๑๓ เดือน   
กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๔ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน ที่เข้าประเมินชื่อ  บริษัท ทริปเปิล  เอ   มีผลการประเมินดังนี้   

๖.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี)  
()   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) ประเภทโรงเรียน 
 มีคุณภาพระดับ   ดี 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน   ๔  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ๑, ๒, ๙, ๗ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน  ๘  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ๓,๔,๕,๖,๘,๑๐,๑๑,๑๒ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน  -  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  - 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน  -  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  - 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน  -  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
 
 



 

๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
()   สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภทโรงเรียน 
 มีคุณภาพระดับ  ดี 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จ าแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จ านวน  ๖  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  ๑,๒,๓,๖,๗,๙ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน   ๕  ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ๔,๘,๑๐,๑๑,๑๒  
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จ านวน  ๑  ตวับ่งชี้ ได้แก่   ๕ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จ านวน  -  ตัวบ่งชี้ ได้แก่   - 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จ านวน  -  ตัวบ่งชี้ ได้แก่  - 

 
๗.  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
          ผลการประเมินคุณภาพามมาตรฐานการศึกษา จากรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๓  สรุปได้ดังนี้     
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพเด็ก   ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ   ระดับคุณภาพ  ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ   ระดับคุณภาพ     ยอดเยี่ยม 
 สรุปผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย โดยรวม ยอดเยี่ยม 
         

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของเด็ก ๔๐ ๓๗ ยอดเยี่ยม 
1.1 ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ

ปลอดภัยของตนเองได้ 
๑๐ ๑๐ ยอดเยี่ยม 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑๐ ๑๐ ยอดเยี่ยม 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ๑๐ ๙ ยอดเยี่ยม 
๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

๑๐ ๘ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐา     มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ   ๓๐ ๒๓ ดีเลิศ 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

๕ ๔ ยอดเยี่ยม 

๒.๒ จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน ๕ ๓ ดี 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ๔ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง ๕ ๔ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

๕ ๔ ยอดเยี่ยม 



 

๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๕ ๔ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานทมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๐ ๒๕ ยอดเยี่ยม 

๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

๑๐ 
๘ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๑๐ 
๙ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
กับวัย 

๕ 
๔ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๔ ประเมินพัฒนาพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ ๔ 
ยอดเยี่ยม 

รวม ๑๐๐   
รวมคะแนนที่ได้  ๘๕ ยอดเยี่ยม 

 
 
สรุป   ผลการจัดการศึกษา : การศึกษาปฐมวัย   ของสถานศึกษา    

  ก าลังพัฒนา    ปานกลาง   ดี       ดีเลิศ        ยอดเยี่ยม 
 
เกณฑ์การตัดสิน 
   ก าลังพัฒนา  ระดับคุณภาพ  ๑  ค่าน้ าหนักคะแนนตั้งแต่  ๐ - ๔๙ 
  ปานกลาง  ระดับคุณภาพ  ๒  ค่าน้ าหนักคะแนนตั้งแต่  ๕๐ – ๕๙ 
  ดี   ระดับคุณภาพ  ๓  ค่าน้ าหนักคะแนนตั้งแต่  ๖๐ – ๖๙ 
 ดีเลิศ  ระดับคุณภาพ  ๔  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตั้งแต่  ๗๐ – ๗๙ 
  ยอดเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  ๕  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตั้งแต่  ๘๐ – ๑๐๐ 
 
วิธีคิดค านวณ 
ร้อยละของตัวบ่งชี้  =                       คะแนนที่ได้ x   ๑๐๐   
                  ค่าน้ าหนักคะแนนเต็ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผลการประเมิน  

 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน      ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ    ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับคุณภาพ    ดีเลิศ 
 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับคุณภาพ 

               มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๕๐ ๓๙ ๔ (ดีเลิศ) 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๒๕ ๑๖ ๓ (ดี) 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิด
ค านวณ 

๕ ๔  

๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

๔ ๓  

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓ ๑  
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
๕ ๓  

๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๔ ๒  
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ๔ ๓  

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ๒๕ ๒๓ ๕ (ยอดเยี่ยม) 
๑) การมคีุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ๑๐ ๘  
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ๕  
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ๕  

๑) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๕ ๕  
               มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ   ๒๕ ๑๙ ๔ (ดีเลิศ) 

๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนด
ชัดเจน 

๔ ๓  

๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ๓  

๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน
ตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ๔  

          ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

๔ ๓  

          ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๔ ๓  

          ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
 

๔ ๓  



 

๑๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน       
เป็นส าคัญ 

๒๕ ๑๘ ๔ (ดีเลิศ) 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๕ ๔  

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

๕ ๔  

๓.๓  มีการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงบวก ๕ ๔  
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผล  

มาพัฒนาผู้เรียน 
๕ ๓  

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ        
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๕ ๓  

รวมค่าน้ าหนักคะแนน ๑๐๐   
คะแนนที่ได้/ระดับคุณภาพ  ๗๖ ๔ (ดีเลิศ) 

 
สรุป   ผลการจัดการศึกษา : การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ของสถานศึกษา    
  ก าลังพัฒนา   ปานกลาง   ดี       ดีเลิศ        ยอดเยี่ยม 
เกณฑ์การตัดสิน 
   ก าลังพัฒนา  ระดับคุณภาพ  ๑  ค่าน้ าหนักคะแนนตั้งแต่  ๐ - ๔๙ 
  ปานกลาง  ระดับคุณภาพ  ๒  ค่าน้ าหนักคะแนนตั้งแต่  ๕๐ – ๕๙ 
  ดี   ระดับคุณภาพ  ๓  ค่าน้ าหนักคะแนนตั้งแต่  ๖๐ – ๖๙ 
  ดีเลิศ  ระดับคุณภาพ  ๔  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตั้งแต่  ๗๐ – ๗๙ 
  ยอดเยี่ยม  ระดับคุณภาพ  ๕  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินตั้งแต่  ๘๐ – ๑๐๐ 
 วิธีคิดค านวณ 
 ร้อยละของตัวบ่งชี้    =                              คะแนนที่ได้ x   ๑๐๐   
                                 ค่าน้ าหนักคะแนนเต็ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

   ๗.๑  ผลการทดสอบปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
๑) ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาล ๒-๓  จ านวน   ๑๖   คน 

      
 
๒) ผลการประเมินตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖   จ านวน   ๗๗  คน 

 
 

ชั้น 

ภาษาไทย คณิต 
ศาสตร์ 

วิทย
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

ประวัติ 
ศาสตร์ 

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษา 
อังกฤษ

(เพิ่มเติม) 

หมาย
เหตุ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ป.๑ ๘๒.๑๒ ๘๒.๕๖ ๘๑.๖๙ ๗๙.๖๙ ๗๘.๔๔ ๘๗.๙๓ ๘๑.๑๒ ๘๒.๘๑ ๗๗.๑๓ ๗๗.๓๑  

ป.๒ ๗๖ ๗๔.๓๖ ๗๕.๒๕ ๗๙.๐๘ ๗๙ ๘๑.๓๓ ๘๑.๖๗ ๘๑.๘๓ ๗๖.๙๒ ๗๖.๓๓  
ป.๓ ๗๔.๒๕ ๗๙.๕๐ ๖๕.๑๖ ๗๕.๓๓ ๗๒.๓๓ ๘๕.๑๗ ๗๙ ๗๙ ๗๖.๗๙ ๘๑.๐๔  

ป.๔ ๗๓.๑๒ ๗๓.๕๙ ๖๑ ๗๒.๒๙ ๗๐.๙๔ ๗๕.๘๘ ๗๓ ๗๗ ๗๓ ๗๐  

ป.๕ ๗๖.๖๖ ๗๒.๓๓ ๕๐ ๗๒.๔๔ ๖๘.๒๒ ๘๐.๓๓ ๗๒.๕๕ ๗๙.๓๓ ๖๘.๒๘ ๗๓.๒๒  

ป.๖ ๗๑.๗๓ ๗๒.๐๙ ๕๙ ๗๕.๐๙ ๖๗.๓๖ ๖๘ ๗๐ ๗๕.๐๙ ๖๕.๐๕ ๖๗.๕๐  

เฉลี่ย ๗๕.๖๔ ๗๕.๗๓ ๖๗.๐๑ ๗๕.๖๕ ๗๒.๗๑ ๗๙.๗๗ ๗๖.๒๒ ๗๙.๑๗ ๗๒.๘๖ ๗๔.๒๓ ๗๔.๘๙ 

 
 
 
 

ชั้น จ านวน
นักเรียน 

๑.ด้านร่างกาย ๒.ด้านอารมณ์ ๓.ด้านสังคม ๔.ด้านสติปัญญา 

ดี พอใช้ ปรับ
ปรุง 

ดี พอใช้ ปรับ 
ปรุง 

ดี พอใช้ ปรับ
ปรุง 

ดี พอใช้ ปรับ
ปรุง 

อนุบาล 
๒ 

๗ ๗ ๐ ๐ ๗ ๐ ๐ ๖ ๑ ๐ ๓ ๔ ๐ 

อนุบาล 
๓ 

๙ ๙ ๐ ๐ ๙ ๐ ๐ ๙ ๐ ๐ ๙ ๐ ๐ 

รวม ๑๖ ๑๖ ๐ ๐ ๑๖ ๐ ๐ ๑๕ ๑ ๐ ๑๒ ๔ ๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ - - ๑๐๐ - - ๙๓.

๗๕ 
๖.๒๕ - ๗๕ ๒๕ ๐ 



 

๑๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป (ป.๑-๖) 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  จ านวน  ๔๔  คน 
 
 

ชั้น 

ภาษา 
ไทย 

คณิต 
ศาสตร์ 

วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

ประวัติ
ศาสตร์ 

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

ภาษาอัง
กฤษ 

หมายเหตุ 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

คะแนน
เฉลี่ย 

 

ม.๑ ๖๙.๒๖ ๖๓.๘๗ ๖๖.๘๗ ๗๒.๒๐ ๖๘.๙๓ ๗๓.๘๐ ๗๓.๒๐ ๗๘.๑๓ ๗๓.๙๓  
ม.๒ ๗๐.๕๓ ๗๐.๙๒ ๗๐.๑๐ ๖๙.๑๕ ๖๙.๒๓ ๗๗.๕๔ ๗๐.๙๒ ๗๗.๐๐ ๗๒.๖๙  
ม.๓ ๖๙.๒๐ ๖๗.๔๔ ๖๒.๕๖ ๗๗.๒๐ ๖๗.๐๐ ๗๖.๑๘ ๗๙.๕๐ ๗๓.๓๓ ๗๒.๐๗  
เฉลี่ย ๖๙.๖

๖ 
๖๗.๓

๙ 
๖๖.๕

๑ 
๗๒.๘

๕ 
๖๘.๓

๘ 
๗๕.๘

๔ 
๗๔.๕

๔ 
๗๖.๑

๕ 
๗๒.๘๙  

 
 
 

ชั้น 

ไทย(เพิ่มเติม) คณิต
(เพิ่มเติม) 

วิทย์
(เพิ่มเติม) 

อังกฤษ
(เพิ่มเติม) 

หน้าที่ฯ
(เพิ่มเติม) 

หมายเหตุ 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย  
ม.๑ ๖๑.๕๐ ๗๒.๓๓ ๗๒.๔๗ ๗๓.๐๐ ๖๗.๒๐  
ม.๒ ๗๐.๗๖ ๗๒.๕๔ ๗๒.๖๙ ๗๒.๒๓ ๖๘.๓๑  
ม.๓ ๖๕.๖๐ ๖๘.๔๔ ๖๐.๙๔ ๗๔.๒๗ ๖๙.๑๓  
เฉลี่ย ๖๕.๙๕ ๗๑.๑๐ ๖๘.๗๐ ๗๓.๑๖ ๖๘.๒๑  

 
 
 

ชั้น ภาษาไทย คณิต 
ศาสตร์ 

วิทย
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

ประวัติ 
ศาสตร์ 

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

ภาษา 
อังกฤษ 

ภาษา 
อังกฤษ

(เพิ่มเติม) 

 

ป.๑ ๖๘.๗๕ ๘๑.๒๕ ๘๗.๕๐ ๑๐๐ ๘๗.๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๓.๗๕ ๘๗.๕๐ ๘๗.๕๐  

ป.๒ ๕๘.๓๓ ๗๕ ๕๘.๓๓ ๙๑.๖๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๓.๓๓ ๘๓.๓๓  
ป.๓ ๗๕ ๘๓.๓๓ ๔๑.๖๖ ๘๓.๓๓ ๖๖.๖๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖๖.๖๖ ๙๑.๖๖  

ป.๔ ๗๐.๕๘ ๗๐.๕๘ ๕.๘๘ ๖๔.๗๐ ๕๘.๘๒ ๙๔.๑๑ ๕๘.๘๒ ๘๘.๒๓ ๗๖.๔๗ ๔๑.๑๗  

ป.๕ ๗๗.๗๗ ๖๖.๖๖ ๔๔.๔๔ ๗๗.๗๘ ๕๕.๕๕ ๑๐๐ ๕๕.๕๕ ๗๗.๗๗ ๖๖.๖๖ ๖๖.๖๖  

ป.๖ ๖๓.๖๓ ๕๔.๕๔ ๙.๙๐ ๘๑.๘๑ ๔๕.๔๕ ๙๐.๙๐ ๗๒.๗๒ ๕๔.๕๔ ๒๗.๒๗ ๗๒.๗๒  

เฉลี่ย ๖๙.๐๑ ๗๑.๘๙ ๔๑.๒๘ ๘๓.๒๑ ๖๘.๙๙ ๙๗.๕๐ ๘๑.๐๔ ๘๕.๗๑ ๖๗.๙๘ ๗๓.๘๔ ๗๔.๐๔ 



 

๑๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ร้อยละของผู้เรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละรายวิชาระดับ ๓ ขึ้นไป (ม.๑-๓) 
ชั้น ภาษา 

ไทย 
คณิต 

ศาสตร์ 
วิทยา 
ศาสตร์ 

สังคม
ศึกษา 

ประวัติ
ศาสตร์ 

สุข
ศึกษาฯ 

ศิลปะ การ
งานฯ 

ภาษา 
อังกฤษ 

อังกฤษ
เพิ่มเติม 

ม.๑ ๔๖.๖๖ ๒๐ ๓๓.๓๓ ๕๓.๓๓ ๕๓.๓๓ ๗๓.๓๓ ๖๖.๖๖ ๘๖.๖๖ ๖๐ ๗๓.๓๓ 

ม.๒ ๖๙.๒๓ ๖๑.๕๓ ๖๙.๒๓ ๕๓.๘๔ ๖๑.๕๓ ๘๔.๖๑ ๖๑.๕๓ ๙๒.๓๐ ๗๖.๙๒ ๖๙.๒๓ 
ม.๓ ๓๗.๕๐ ๗๕.๐๐ ๓๗.๕๐ ๙๓.๗๕ ๘๑.๒๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๖๘.๗๕ ๖๘.๗๕ ๗๕ 

เฉลี่ย ๕๑.๑
๓ 

๕๒.๑
๗ 

๔๖.๖
๘ 

๖๖.๙
๗ 

๖๕.๓
๗ 

๘๕.๙
๘ 

๗๖.๐
๖ 

๘๒.๕
๗ 

๖๘.๕
๕ 

๗๒.๕๒ 

 
๗) ผลการทดสอบความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ 

ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  Test: RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ 
 

ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

โรงเรียน เขตพื้นที ่ ประเทศ 

การอ่านออกเสียง ๗๗.๒๕ ๗๔.๑๓ ๗๔.๑๔ 

การอ่านรู้เรื่อง ๘๘.๓๗ ๗๒.๒๓ ๗๑.๘๖ 

เฉลี่ย ๒ ด้าน ๘๒.๘๑ ๗๓.๒๐ ๗๓.๐๒ 

 
        ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพ้ืนฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) 

 

ด้าน 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 

โรงเรียน เขตพื้นที ่ ประเทศ 

๑. ความสามารถด้านภาษา(Literacy) ๕๗.๕๐ ๕๐.๖๙ ๔๗.๔๖ 

๒. ความสามารถด้านค านวณ(numeracy) ๓๗.๕๕ ๔๒.๙๙ ๔๐.๔๗ 

เฉลี่ย ๒ ด้าน ๔๗.๕๒ ๔๖.๘๔ ๔๓.๙๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
ส่วนต่าง 

ระดับ 
ประเทศ 

เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย (๖๑) ๔๑.๓๑ ๕๘.๗๐ +๑๗.๓๙ ๕๖.๒๐ +๒.๕๐ 
ภาษาอังกฤษ (๖๓) ๒๕.๕๖ ๓๔.๕๐ +๘.๙๔ ๔๓.๕๕ - ๙.๐๕ 
คณิตศาสตร์ (๖๔) ๒๒.๗๘ ๒๖.๐๐ +๓.๒๒ ๒๙.๙๙ - ๓.๙๙ 
วิทยาศาสตร์ (๖๕) ๓๓.๑๙ ๓๙.๑๑ +๕.๙๒ ๓๘.๗๘ ๐.๓๓ 

ค่าเฉลี่ย ๓๐.๗๑ ๓๙.๕๗ +๘.๘๖ ๔๒.๑๓ - ๒.๕๖ 
 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
ส่วนต่าง 

ระดับ 
ประเทศ 

เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย (๖๑) ๕๐.๕๐ ๕๘.๗๕ + ๘.๒๕ ๕๔.๒๙ + ๔.๔๖ 
ภาษาอังกฤษ (๖๓) ๒๘.๖๗ ๓๗.๕๐ + ๘.๘๓ ๓๔.๓๘ + ๓.๑๒ 
คณิตศาสตร์ (๖๔) ๒๔.๖๗ ๒๐.๐๐ - ๔.๖๗ ๒๕.๔๖ - ๕.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ (๖๕) ๓๕.๒๕ ๓๗.๑๐ + ๑.๘๕ ๒๙.๘๙ + ๗.๒๑ 

ค่าเฉลี่ย ๓๔.๗๗ ๓๘.๓๓ + ๓.๕๖ ๓๖.๐๐ + ๒.๓๓ 



 

๑๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ส่วนที่ ๒ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมาย

และทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 
๑.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและกยุทธ์ 
 วิสัยทัศน์ (VISION) 
 “โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม  มีทักษะอาชีพ
และเทคโนโลยี เร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ พัฒนาแหล่งเรียนรู้  โรงเรียนสะอาดร่มรื่น ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนา น้อมน า
หลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการสถานศึกษา” 
พันธกิจ (MISSION) 

๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้เต็มตามศักยภาพ เพ่ือเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  
และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ส่งเสริมใหผู้้เรียนมีทักษะอาชีพและเทคโนโลยีในบริบทความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๔.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุกภาค
ส่วน 
 ๕.  น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาบริหารจัดการสถานศึกษา 
 เป้าประสงค์  

๑.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีความรู้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
          ๒.  ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๔.  โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาได้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 ๕.  โรงเรียนบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการการท างาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ 

๑.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
          ๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๓.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
 ๔.  พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยาการที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ 
 ๕.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 



 

๑๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๒. อัตลักษณ์ของผู้เรียน เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
อัตลักษณ์ของผู้เรียน 
 “อ่อนน้อม  ออมทรัพย์” 
  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 “ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลทภายใต้แบรนด์ Sambaisit by Dondang” 
 
๓. เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ 
๓.๑ ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย ค่า
น้ าห
นัก
คะแ
นน 

ปี
๒๕๖๔
ระดับ
คุณภา

พ 

ปี
๒๕๖๕
ระดับ
คุณภา

พ 

ปี๒๕๖๖
ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพของเด็ก ๔๐ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

 
๑๐ 

 
๘ 

 
๘ 

 
๑๐ 

๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ ๑๐ ๘ ๘ ๑๐ 
๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดี 
ของสังคม 

 
๑๐ 

 
๘ 

 
๘ 

 
๙ 

๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

 
๑๐ 

 
๖ 

 
๗ 

 
๘ 

มาตรฐานที ่๒ กระบวนการบริหารและจัดการ   ๓๐ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

 
๕ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

๒.๒  จัดครูให้พอเพียงกับชั้นเรียน ๕ ๓ ๓ ๓ 
๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ๕ ๔ ๔ ๔ 
๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และ
พอเพียง 

 
๕ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน
การจัดประสบการณ์ 

 
๕ 

 
๔ 

 
๕ 

 
๔ 

๒.๖  มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ๕ ๔ ๔ ๔ 
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ๓๐ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด

เยี่ยม 
๓.๑  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

 
๑๐ 

 
๘ 

 
๘ 

 
๘ 

๓.๒  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

 
๑๐ 

 
๘ 

 
๘ 

 
๙ 



 

๑๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
๓.๓  จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

 
๕ 

 
๔ 

 
๔ 

 
๔ 

๓.๔ ประเมินพัฒนาพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ๕ ๔ ๔ 

 
๔ 

รวม ๑๐๐ ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

 
๓.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับขั้นพื้นฐาน ค่า
น้ าหนัก
คะแนน 

ปี 
๖๔ 

ปี 
๖๕ 

ปี 
๖๖ 

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน ๕๐ ดี ดี ดีเลิศ 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ๒๕ ดี ดี ดี 

๑) มีความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ๕ ๔ ๔ ๔ 
๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
๔ ๒ ๓ ๓ 

๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ๓ ๑ ๑ ๑ 
๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๔ ๓ ๓ ๓ 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ๕ ๓ ๓ ๒ 
๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ๔ ๔ ๔ ๓ 

๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
๒๕ ดี ดีเลิศ 

ยอด
เยี่ยม 

๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด  ๑๐ ๖ ๘ ๘ 
๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ๕ ๓ ๔ ๕ 
๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ๕ ๔ ๔ ๕ 
๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ๕ ๔ ๔ ๕ 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ   ๒๕ ดี ดีเลิศ ดีเลิศ 
๒.๑ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ๔ ๔ ๔ ๓ 
๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ๔ ๓ ๓ ๓ 
๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

๕ ๓ ๔ ๔ 

๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ๔ ๓ ๔ ๓ 
๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๔ ๓ ๓ ๓ 

๒.๖ จดัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ 

๔ ๓ ๔ ๓ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๒๕ ดี ดี ดีเลิศ 



 

๑๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

๕ ๔ ๔ ๔ 

๓.๒ ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕ ๔ ๕ ๔ 
๓.๓  มีการบริหารจัดการเรียนรู้เชิงบวก ๕ ๓ ๓ ๔ 
๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

๕ ๓ ๓ ๓ 

๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

๕ ๓ ๓ ๓ 

รวมค่าน้ าหนักคะแนน ๑๐๐ ๗๐ ๗๘ ๗๖ 
คะแนนเฉลี่ย ๗๐.๐๐ ๔ ๔ ๔ 

 
 
   ๓.๓  แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา       
     จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 
         จุดเด่น 
       ครูมีความตั้งใจ มุ่งม่ันในการพัฒนาการสอน โดยมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วมอย่างหลากหลาย จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เน้นทักษะกระบวนการคิด ได้ปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการ
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
          จุดที่ควรพัฒนา 
         ครคูวรมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอนสามารถ
น ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากข้ึน 
 
 
          ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามาตรฐานให้สูงข้ึน 

๑) โรงเรียนจัดท าเครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลให้เป็นรูปแบบมาตรฐาน มีข้อมูลที่ครูผู้สอน
สามารถน ามาวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้มากขึ้น 
แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 
          จากผลการด าเนินงาน โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลส าเร็จ
เป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน จากผลการประเมินโดยภาพรวมสรุปว่า ได้ระดับ ดี
เลิศ ด้วยเหตุผลจากการประเมินตนเอง ดังนี้ 
 
ระดับการศึกษาปฐมวัย  ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 

๑.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์แบบ Mind Mapping เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดอย่างเป็นระบบ 
๒.) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีการจัดท าแผนประสบการณ์ที่เน้นทักษะการคิด ความคิดรวบยอดเพ่ิมข้ึน 
๓.) น าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 



 

๑๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ความต้องการและการช่วยเหลือ 
๑)  สื่อและอุปกรณ์ในการพัฒนาประสบการณ์ของเด็กอย่างรอบด้าน 
๒)  จัดสรรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยให้เพียงพอกับความต้องการของ

โรงเรียน 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ระดับคุณภาพ   ดีเลิศ 
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
          ๑) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตล่ะกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น 
          ๒) การพัฒนาทักษะในการคิดค านวณ และการคิดวิเคราะห์ให้กับผู้เรียน 
          ๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการอ่าน การเขียน และการค านวณให้กับผู้เรียน 
๔) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  
          ๕) จัดกระบวนการ PLC และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพ 
          ๖) บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 
           ๑) สื่อ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 
           ๒) การสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนกับความต้องการของผู้เรียนในการระดมทรัพยากร
เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

 ๓.) จัดสรรอัตราก าลังครูและบุคลากรให้ครบตามเกณฑ์และครบตามวิชาเอก 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ส่วนที่ ๓ 
แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 

 
๑.  แหล่งงบประมาณ  
                 แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ที่มาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๔ จ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๑๕๔ คน 
 
๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว บาท ส.ต. 
  -  ระดับก่อนประถมฯ  (๑,๗๐๐ X  ๒๓ ) ๓๙,๑๐๐ - 
  -  ระดับประถมศึกษา   (๑,๙๐๐  X ๘๔ ) ๑๕๙,๖๐๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (๔,๕๐๐ X ๔๗ ) ๒๑๑,๕๐๐ - 
 รวม  ๔๑๐,๒๐๐ - 
๒ เงินโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
  - ระดับก่อนประถมฯ  (๔๓๐ X ๒๓ ) ๙,๘๙๐ - 
  - ระดับประถมศึกษา (๔๘๐ X ๘๔) ๔๐,๓๒๐ - 
  - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (๘๘๐ X  ๔๗) ๔๑,๓๖๐ - 

 รวม  ๙๑,๕๗๐ - 
 - เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนคงเหลือจากปีการศึกษา ๒๕๖๓ ๒๔,๕๑๐ ๙๒ 

 รวมทั้งสิ้น ๑๑๖,๐๘๐ ๙๒ 
๓ โรงเรียนประชารัฐ Connext ED     ๖๙,๒๗๘ ๘๕ 
 การจัดสรรงบประมาณ:   
 ๑.  จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ า  (รายหัว)   

 
    ๑.๑  สาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ า, ค่าโทรศัพท์, ค่าซ่อมบ ารุง, ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง, ค่าวัสดุส านักงาน และเบ็ดเตล็ดทั่วไป) ๓๐ % ๑๓๓,๒๑๗ ๖๓ 

 
๒.  ส่วนที่เหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. สพท. /
สมศ./ความต้องการของสถานศึกษา  ๗๐% ๓๑๐,๘๔๑ ๑๕ 

 ๓.  ปีการศึกษา  ๒๕๖๓  เหลือจากงบประมาณโครงการต่าง ๆ ๓๓,๘๕๘ ๗๘ 

 ๔.  โครงการอาหารกลางวัน ๗๕,๗๒๒ ๐๐ 

 คงเหลือ น ามาใช้จ่ายในโครงการปีการศึกษา ๒๕๖๔ ๔๔๔,๐๕๘ ๗๘ 

        รวมทั้งสิ้น      (หกแสนสี่หม่ืนสามพันสี่ร้อยย่ีสิบแปดห้าสิบห้าสตางค์)                                             ๖๔๓,๔๒๘ ๕๕ 
 
 
 
 
 



 

๒๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒. โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
    ๒.๑ สรุปงบหน้าโครงการ 

ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สน
อง

 ม
ฐ.ท

ี ่

ชื่อโครงการ 

ใช้งบประมาณ
จาก 

สน
อง

 ม
ฐ.ท

ี ่

ชื่อโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายหัว 
พัฒนา
ผู้เรียน 

รายได้
อาหาร
กลางวัน 

โรงเรียน
ประชารัฐ 
Connext 

ED 

๑ 

๑.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

๕,๐๐๐ ๖,๐๐๐ ๑ 
๑. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

๖๘,๐๐๐    

๒ 

๒.โครงการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาครูสู่มือ
อาชีพ 

๓,๕๐๐  ๑ 
๒. โครงการพัฒนา
ความสามารถ 
ในการอ่าน เขียน สื่อสาร 

๒,๐๐๐    

๒ 

๓.โครงการ
พัฒนาระบบ
บริหารเชิง
คุณภาพ 

๑,๐๐๐  ๑ 
๓. โครงการพัฒนาทักษะ
การคิดค านวณและ
แก้ปัญหา 

๕,๐๐๐    

๓ 

๔.โครงการ
พัฒนาการ
จัดการเรียน
การสอนและ
สภาพแวดล้อ
ม 

๘,๐๐๐  ๓ 
๔. โครงการ ส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียนด้านดนตรี  
และทักษะอาชีพ 

-   
๖๙๒๗๘.

๘๕ 

๒ 

๕.โครงการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา
ระดับปฐมวัย 
 

๒,๐๐๐  ๑ 
๕. โครงการ โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ 

๔,๐๐๐    

๓ 

๖.โครงการ
สถานศึกษา
แห่งการ
เรียนรู้ 
 

๑,๘๔๑
.๑๕ 

๓,๘๙๐ ๑ 
๖. โครงการ ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

๑๐,๐๐๐    



 

๒๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑ 

๗.โครงการ
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้มี
คุณลักษณะ
ตามอัตลักษณ์
ของ
สถานศึกษา 

๑,๕๐๐  ๒ 
๗. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการเชิงคุณภาพ 

๑๓๔,๐๐
๐ 

   

     
๘. โครงการ ส่งเสริมและ
พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

๔๖,๐๐๐    

     
๙. โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน 

๑๙,๐๐๐    

     
๑๐.โครงการส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักเรียน 

- ๑๐๖,๑
๙๐.๙๒   

     
๑๑. โครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์โรงอาหาร 

-  ๗๕,๗๒๒ 
 

รวม 
๒๒,๘๔
๑.๑๕ 

๙,๘๙๐ รวม 
๒๘๘,๐๐

๐ 

๑๐๖,
๑๙๐.
๙๒ 

๗๕,๗๒๒ 
๖๙,๒๗๘.

๘๕ 

รวมทั้งสิ้น   รวมทั้งสิ้น ๕๓๙,๑๙๑.๗๗ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒.๒. รายละเอียดโครงการ   
 ๒.๒.๑ โครงการของระดับปฐมวัย 
๑.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สอดคล้องนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล    
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที ่๑ คุณภาพเด็ก 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ข้อ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ค่า

น้ าหนัก
คะแนน 

เป้าหมาย   
(๒๕๖๔) 

ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

๑.  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายที่
เหมาะสมกับวัย มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของ
ตน รู้จักหลีกเลี่ยงภาวะ  ที่เสี่ยงต่อโรค  อุบัติเหตุ  
ภัย  และสิ่งเสพติด 

๑.  มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มี
สุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

๑๐ ๙ 

 ๒.  เพ่ือให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์และ
จิตใจ ร่าเริงแจ่มใส  กล้าแสดงออก ควบคุม
อารมณ์ตนเองได้และชื่นชมศิลปะดนตรี  การ
เคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 

๒.  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

๑๐ ๙ 

 ๓.  เพ่ือให้นักเรยีนมีพัฒนาการด้านสังคม มี
คุณธรรม จริยธรรมและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

๑๐ ๙ 
 

 ๔.เพ่ือให้นักเรียนมีความสามารถในการในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ มีทักษะภาษา
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ 
มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

๑๐ 
 

๙ 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 

 

 



 

๒๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย(ต่อ) 
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมสุขภาพ  มิ.ย.๖๔ – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ นางแก้วตา 

๒. การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียน  มิ.ย.๖๔ – มี.ค.๖๕ - นางแก้วตา 
๓. กิจกรรม ๕ ส. ทุกวันพุธ - นางแก้วตา 

๔. ห้องเรียนคุณภาพ  ๒,๐๐๐ นางแก้วตา 

๕. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย      มิ.ย.๖๔ – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ นางแก้วตา 
๖. รักการอ่าน  มิ.ย.๖๔ – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ นางแก้วตา 
๗. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่    มิ.ย.๖๔ – มี.ค.๖๕ ๖,๐๐๐ นางแก้วตา 
รวม  ๑๑,๐๐๐  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคล
รายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สัมภาษณ์ 
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/ 
เอกสาร 

นางแก้วตา  พันธ์วงค์    ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า      ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศิริ     ผู้อนมุัติโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
 

 

๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ(ต่อ) 
 

สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล     
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ       
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ทีักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
                                          ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝเ่รียนรู้  มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                                          ข้อ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๙ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหม้ีสมรรถนะตาม 
มาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาทีม่คีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ค่า

น้ าหนัก 

เป้าหมาย   
(๒๕๖๔) 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

เพื่อให้ครูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

๑.มีหลักสตูรครอบคลมุพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ๕ ๕ 
๒. จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน ๔ ๕ 
๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ ์ ๕ ๕ 
๔. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง ๕ ๕ 
๕.ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการจัด
ประสบการณ ์

๕ ๕ 

๖.มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ๕ ๕ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

นวัตกรรม/กิจกรรม ช่วงเวลา งบ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ส่งเสริมให้ครูศึกษาดูงาน อบรม และการพัฒนา
ทักษะในการใช้เทคโนโลยี  

มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๒,๐๐๐ นางแก้วตา 

๒. พัฒนาการจดัท าแผนการจัดประสบการณ ์ มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ นางแก้วตา 
๓. การวิจัยในช้ันเรียน   มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๕๐๐ นางแก้วตา 
๔. เยี่ยมบ้านนักเรียน มิ.ย.๖๔  – ก.ค.๖๔ - นางแก้วตา 

รวม ๓,๕๐๐  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๒. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน  
๓. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

นางนางแก้วตา  พันธ์วงค์          ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ                 ผู้อนุมัติโครงการ 



 

๒๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๓. โครงการพัฒนาระบบบริหารเชิงคุณภาพ 
 

 

 

 
 
 
 
 

สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล   
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี ๒  กระบวนบริหารและจดัการ 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ  
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๑๖ เพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ค่าน้ าหนัก 

เป้าหมาย   
(๒๕๖๔) 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

เพื่อให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

๑.  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับ 
บริบทของท้องถิ่น 

๕ ๕ 

๒.  จัดครูให้พอเพยีงกับช้ันเรียน ๔ ๔ 

๓. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจดัประสบการณ ์ ๔ ๔ 

๔.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง ๕ ๕ 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุ
การจัดประสบการณ ์

๕ ๕ 

๖.มีระบบบรหิารคณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม ๔ ๔ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
(ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน ) 

ต.ค. ๖๔ และ มี.ค. ๖๕ - นางแก้วตา 
๒. การนิเทศภายใน ตลอดปีการศึกษา ๑,๐๐๐ นางแก้วตา 
๓. พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ PLC มิ.ย.๖๔  – ก.ค.๖๔ - นางแก้วตา 

รวม ๑,๐๐๐  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๒. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน  
๓. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

นางนางแก้วตา พันธ์วงค์        ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า              ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ              ผู้อนุมัติโครงการ 
 



 

๒๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔.   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม 
 
 

สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล  
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
                                          ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝเ่รียนรู้  มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                          ข้อ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
                                                           ข้อ ๕ การจัดการศึกษาเพือ่การบรรลุเป้าหมายโลก เพือ่การพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) 
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๕  การจัดการศึกษาเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ค่า

น้ าหนัก 

เป้าหมาย   
(๒๕๖๔) 

ค่าน้ าหนักคะแนน 
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย 
โดยทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมและเพ่ิมสิ่ง
อ านวยสะดวกอย่าง
รอบด้าน 

๑.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดลุ
เต็มศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ 

๒.  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

๑๐ ๑๐ 

๓.  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับวัย 

๕ ๔ 

๔. ประเมินพัฒนาพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

๕ ๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  ๑๐๐ ๑๐๐ 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  การพัฒนาหลักสูตร  มิ.ย.๖๔ – ก.ค.๖๔ ๕๐๐ นางแก้วตา 
๒. ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ก.ค.๖๔ – พ.ย.๖๔ ๒,๕๐๐ นางแก้วตา 
๓.จัดหาสื่อการเรยีนการสอน ก.ค.๖๔ - ธ.ค.๖๔ ๕,๐๐๐ นางแก้วตา 

รวม ๘,๐๐๐  
 
 
 
 
 
 
 



 

๒๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔.   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อม(ต่อ) 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
 ๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๒. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน 
รายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

นางแก้วตา   พันธ์วงค์            ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า               ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ               ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
๕.   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาระดับปฐมวัย   
 
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล   
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที ่๑ คุณภาพเด็ก 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ทีักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
                                          ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝเ่รียนรู้  มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                          ข้อ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ค่าน้ าหนัก 

เป้าหมาย   
(๒๕๖๔) 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน 

เพ่ือพัฒนา
คุณภาพของการ
จัดการศึกษาตาม
มาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

๑. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบรบิทของ
ท้องถิ่น 

๕ ๕ 

๒. จัดครูให้พอเพียงกับช้ันเรียน ๕ ๕ 
๓.ส่งเสรมิให้ครูมคีวามเชี่ยวชาญดา้นการจัดประสบการณ์ ๕ ๕ 

๔.จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรยีนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง ๕ ๕ 

๕. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเ้พื่อสนับสนนุการ
จัดประสบการณ ์

๕ ๔ 

๖. มีระบบบริหารคณุภาพที่เปดิโอกาสให้ผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายมีส่วนรว่ม ๕ ๕ 



 

๒๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมา

ณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. จัดท าระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
     

มิ.ย.๖๔  – มี.ค.
๖๕ 

๒,๐๐๐ 
นางแก้วตา 

 
๒. จัดท ารายงานประจ าปี (SAR) เม.ย. ๖๕ - นางแก้วตา 

รวม  ๒,๐๐๐  
 
๕.   โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศกึษาระดับปฐมวัย (ต่อ)   
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการ
ประเมินผล 

 

 ๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๒. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน ราย
มาตรฐาน 
๓. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/
เอกสาร 

นางแก้วตา  พันธ์วงค์                    ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า                      ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ                      ผู้อนุมัติโครงการ 

 
๖.   โครงการสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ 
 
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล  
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
                                          ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝเ่รียนรู้  มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                          ข้อ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ค่าน้ าหนัก 
เป้าหมาย   
(๒๕๖๔) 

ค่าน้ าหนักคะแนน 
เพ่ือสร้าง  ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู ้
 

๑.  จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดลุเต็มศักยภาพ 

๑๐ ๑๐ 

๒.  สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณต์รง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

๑๐ ๑๐ 

๓.  จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

๕ ๕ 



 

๓๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔. ประเมินพัฒนาพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

๕ ๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. ค่ายวิชาการ (กิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน)   มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๓,๘๙๐ นางแก้วตา 
๒.  การพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
(คาราวานเสริมสร้างเด็ก)   

ก.ย.๖๔ ๑,๘๔๑.๑๕ นางแก้วตา 

รวม ๕,๗๓๑.๑๕  
 
๖.   โครงการสถานศึกษาแห่งการเรียนรู ้(ต่อ) 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน
รายบุคคลรายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

๑. สังเกต 
๒. สัมภาษณ ์
๓. ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

นางแก้วตา  พันธ์วงค์          ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า            ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวธุ  รามศริิ            ผู้อนุมัติโครงการ 



 

๓๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๗.   โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถานศกึษา 
 
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล      
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคณุภาพเด็ก 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝ่เรียนรู้  มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                                     
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทกัษะชวีิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ค่าน้ าหนัก 

เป้าหมาย   
(๒๕๖๔) 

ค่าน้ าหนักคะแนน 

เพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสัยทัศน์  
และจุดเนน้ของ
การศึกษาปฐมวัย    

๑. มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยทีด่ีและดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได ้

๑๐ ๙ 

๒. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได ้

๑๐ ๙ 

๓. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคม 

๑๐ ๙ 

๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและ
แสวงหาความรูไ้ด ้

๑๐ ๙ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑. อนุรักษ์ความเป็นไทย ตลอดปีการศึกษา - นางแก้วตา 
๒ . ออมทรัพย ์ ตลอดปีการศึกษา ๕๐๐ นางแก้วตา   
๓. ค่านิยม ๑๒ ประการ ตลอดปีการศึกษา - นางแก้วตา 
๔.ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ นางแก้วตา 

รวม ๑,๕๐๐  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

นางแก้วตา  พันธ์วงค์          ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า            ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ            ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 



 

๓๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
๑. โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล   
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคณุภาพผู้เรียน 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓)  

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

๑.เพื่อยกระดับผลNT 
และ O-NET  ให้มี
ค่าเฉลี่ยรวมสูงกว่า
ระดับประเทศ 
๒.เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน 
(GPA) ให้สูงข้ึน 

ขอบข่าย :    
๑.๑ ผลสอบ NT ของนักเรียนช้ัน ป.๓  มีค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ ด้านสูงกว่า
ระดับประเทศ 

๓๒.๔๒ ๓๘.๕๐ 
 

๑.๒ ผลสอบ O-NET ของนักเรียนช้ัน ป.๖ และหรือ ช้ัน ม.๓ มีค่าเฉลี่ย 
- O-NET ของนักเรียนช้ัน ป.๖ 
- O-NET ของนักเรียนช้ัน ม.๓ 

  
๓๐.๗๑ 
๓๔.๗๗ 

 
๓๙.๐๐ 
๓๙.๕๐ 

๑.๓ ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนแตล่ะรายวิชาใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป   

๖๐  ๗๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้น  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
กิจกรรม  ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ พัฒนาคณุภาพผู้เรียนด้าน RT,NT & O-NET   ธ.ค.๖๔ – ม.ีค.๖๕ ๑๐,๐๐๐ ครูผูส้อนที่เกี่ยวข้อง 
๑.๒ จดัหาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลย ี มิ.ย.๖๔ – พ.ย.๖๔ ๔๙,๐๐๐ ครูผูส้อนที่เกี่ยวข้อง 
๑.๓ เตรยีมพร้อมสู่การแข่งขันทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรยีน 
(เงินเรียนฟรี ๔ รายการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน) 

พ.ย.๖๔ - ธ.ค.๖๔ - ครูผูส้อนที่เกี่ยวข้อง 

๑.๔ ห้องเรียนคณุภาพ  ๙,๐๐๐ ครูผูส้อนที่เกี่ยวข้อง 

                                                            รวม  ๖๘,๐๐๐  
 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล   
นายบุญมี  สังกะค า            ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า            ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวธุ  รามศริิ            ผู้อนุมัติโครงการ 

๑.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๒.แบบส ารวจผลการด าเนินงาน
โครงการ 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 



 

๓๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๒. โครงการ พัฒนาความสามารถในการอ่าน เขียน  และการสื่อสาร   
 
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคณุภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล       
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคณุภาพเด็ก 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓)  

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

 ๑. เพื่อใหน้ักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  
๑–๓ ทุกคนอ่านออกเขียนได้ ในบญัช ี
ค าพื้นฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒.  เพื่อให้นักเรียนนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ – ๖ มัธยมศึกษาปีท่ี 
๑-๓ ทุกคน  อ่าน เขียน สื่อสารได ้ ตาม
เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน 

ขอบข่าย :  ๑๐๐ ๑๐๐ 
๒.๑ ร้อยละของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑–๓ ทุกคน  
อ่านออก เขียนได้ ในบัญชีค าพ้ืนฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

  

 ๒.๒ ร้อยละของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๔–๖  
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓ ทุกคน อ่าน เขยีน สื่อสาร ตามเกณฑ ์
ของแต่ละระดับช้ัน 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม 
 ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ คดัลายมือ มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ ครูประจ าช้ัน/ครผููส้อน 
๒.๒ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ  วันละค า    จัดท า รวบรวม  
ค าพื้นฐาน  

มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ ครูประจ าช้ัน/ครผููส้อน 

รวม  ๒,๐๐๐  
 
 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
นางมณีรตัน์  สังกะค า                ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า                   ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ                   ผู้อนุมัติโครงการ 

 ๑.  แบบตรวจสอบผลการด าเนินงาน
โครงการ 
๒.  แบบประเมิน   การอ่าน การเขียน 
 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบร่องรอย/
เอกสาร 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 ๓.  โครงการพัฒนาทักษะการคิด ค านวณ และการแก้ปัญหา  
 
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล       
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคณุภาพผู้เรียน 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓) 

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดอย่างเป็นระบบ  
คิดค านวณและและการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

๓.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดูหรือ
เขียนตามความคิดของตนเอง 

- ๘๕ 

๓.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปญัหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง - ๘๕ 
๓.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ ์ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมีเหตผุลประกอบ - ๘๕ 
๓.๔  มีความคิดริเริม่ และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ - ๘๕ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กจิกรรม 
 ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

งบ 
ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑ กิจกรรมคิดเลขเร็ว ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ คณะครูทุกระดับชั้น 
๓.๒ กิจกรรมท่องสตูรคณู ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ คณะครูทุกระดับชั้น 
๓.๓ การเรยีนรู้ด้วยโครงงาน ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๓,๐๐๐    คณะครูทุกระดับชัน้ 

รวม ๕,๐๐๐   
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

นางสาวกนกพรรณ  นาถมทอง           ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า                         ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ                         ผู้อนุมัติโครงการ 

๑.แบบประเมินความสามารถด้านการอ่าน 
คิด วิเคราะห์และเขียน 
๒.แบบสรุปรายงานร้อยละผู้เรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินสมรรถนะ 
๓.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๔.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 

๑.การสังเกต 
๒.สมัภาษณ์/สอบถาม 
๓.การประเมินผล 
๔.ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิงประจักษ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๔. โครงการ    ส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะอาชีพ   
 
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล       
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานที่ ๑ ด้านคณุภาพผู้เรียน 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๓ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทกัษะชวีิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓)  

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

๑. เพื่อนักเรียนมีความรู้และทักษะ 
ด้านอาชีพท่ีถูกต้อง      
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
ท างาน รักการท างาน สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ
ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
 

๔.๑ ผู้เรยีนมีความรู้และอาชีพท่ีถูกต้อง      ๘๐ ๘๕ 
๔.๒ วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ  ๑๐๐  ๑๐๐ 

๔.๓ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน 
      ผลงานของตนเอง   

๑๐๐ ๑๐๐ 

๔.๔ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้   ๑๐๐ ๑๐๐ 
๔.๕ มคีวามรูส้ึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหาความรู้เกี่ยวกับ 
     อาชีพท่ีตนเองสนใจ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑  หนึ่งโรงเรียน หน่ึงผลิตภัณฑ ์ เฟอร์นิเจอร์จากถังน้ ามัน     และ
การท าเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลท 

มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๖๙,๗๒๘.๘๕ นภารัตน์   

(งบจากโครงการโรงเรียนประชารัฐ Connext ED)    
รวม ๖๙,๗๒๘.๘๕        

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
นางสาวนภารตัน์  ไชยเสนา          ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ                    ผู้อนุมัติโครงการ 

๑. ผลงานนักเรียนรายบุคคล/รายกลุ่ม 
๒. แบบส ารวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
๓.  แบบประเมินความพึงพอใจ 

๑.การสังเกต 
๒.สมัภาษณ์สอบถาม 
๓.ประเมินผลการปฏิบตัิ
กิจกรรม 
๔.ตรวจผลงาน หลักฐาน
เชิงประจักษ ์

 
 
 
 
 
 
 



 

๓๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๕. โครงการ  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล  
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคณุภาพผู้เรียน 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทกัษะชวีิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

วัตถุประสงค ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
ข้อมูลฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สุขภาพที่ดี รู้จัก
ป้องกันตนเองให้
ห่างไกลยาเสพติด 

๕.๑ ร้อยละนักเรยีนที่มีสุขนสิัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ     ๑๐๐ ๑๐๐ 
๕.๒ ร้อยละนักเรยีนที่มีน้ าหนัก สว่นสูง และมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์         
     มาตรฐาน  

๙๔ ๙๕ 

๕.๓ ร้อยละนักเรยีนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพตดิให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง 
     จากสภาวะที่เสีย่งต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัตเิหตุ และปญัหาทางเพศ  

๑๐๐ ๑๐๐ 

ระยะเวลาด าเนินงาน  วันท่ี  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม/นวัตกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๕.๑   ส่งเสรมิสุขภาพ        
         -  สุขภาพดี  ฟันดีมีสุขทุกวัน 
         -  สุขบัญญัติ ๑๐ ประการ   
         -  ออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 

มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๓,๐๐๐  บาท 
ธรรมา/ณัฐริกา/    
ครูประจ าช้ัน 

๕.๒  อาหารกลางวัน 
      อาหารเสริมนม  

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๐ น. 

- งบอุดหนุนอาหารกลางวัน 
- งบอุดหนุนอาหารเสริม(นม) 

ทัตทยา/แก้วตา/
พิมพ์ใจ/ณัฐริกา 

๕.๓  สถานศึกษาสีขาว   
-  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์ สิ่งเสพติดและ 
   ลดอุบัติเหตุ  ป.๑- ม.๓ 

มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐  บาท บุญมี/คณะครูทุกคน 

รวม ๔,๐๐๐  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

นางธรรมา  ช านาญภมูิ          ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า              ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ              ผู้อนุมัติโครงการ 

๑. แบบส ารวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
๒. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ีความส าเร็จ
รายมาตรฐาน 
๓. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมินรายบุคคลราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๔. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบร่องรอย/
หลักฐานการจัดกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 

๓๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๖. โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษา      
                                     
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล  
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  มาตรฐานท่ี ๑ ด้านคณุภาพผู้เรียน 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝ่เรียนรู้  มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์าม
หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๒ พัฒนาผู้เรียนทุกคนใหม้ีความรักในสถาบันหลักของชาต ิและยดึมั่นการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดขีองชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๑ การจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาต ิ

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวบ่งชี ้
ข้อมูลฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม   
เป็นคนดีของสังคม และค่านิยมที่ 
พึงประสงค์ 

๖.๑ ผู้เรยีนมีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร      ๑๐๐ ๑๐๐ 
๖.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคณุ  ๑๐๐ ๑๐๐  
๖.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ๑๐๐ ๑๐๐ 
๖.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม/นวัตกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๖.๑ โรงเรยีนวิถีพุทธ มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ บุญมี/คณะครูทุกคน 
๖.๒ โรงเรยีนคุณธรรม มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๕,๐๐๐ บุญมี/คณะครูทุกคน 
๖.๓  กิจกรรมวันส าคัญของชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์ 
และประเพณีท้องถิ่น 

มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๒,๐๐๐   
 

บุญมี/คณะครูทุกคน 

๖.๔ ประชาธิปไตยในโรงเรียน มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕  ๑,๐๐๐ นภารัตน/์คณะครูทุกคน 

๖.๕ วันไหว้คร ู มิ.ย.๖๔ - บุญมี/คณะครูทุกคน 

๖.๖ ออมทรัพย ์ มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ บุญมี/คณะครูทุกคน 

รวมงบประมาณ ๑๐,๐๐๐  
 
๖. โครงการ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมในสถานศึกษา (ต่อ)     
                                    

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
นายบุญมี  สังกะค า           ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า           ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ           ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

๑.แบบประเมินการเป็นลูกท่ีด ี
๒.แบบประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค ์
๓.แบบประเมินพฤติกรรมตาม 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๔.แบบเก็บข้อมลูผลการประเมินรายบุคคล ราย
ห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๕.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๖.รายงานผลการจดักิจกรรม 

๑.การสังเกต 
๒.สมัภาษณ์/สอบถาม 
๓.การสังเกต 
๔.การประเมิน 
๕.ตรวจเอกสาร  
  หลักฐานเชิงประจักษ ์
 
 



 

๓๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๗.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ     
                                                  
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล  
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนบรหิารและจัดการ 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๑๖ เพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
ข้อมูลเดิม   
(๒๕๖๓) 

เป้าหมาย   
(๒๕๖๔) 

๑.เพ่ือให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
๒.เพ่ือให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล 

๗.๑ ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน ๕ ๕ 
๗.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ
ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคดิทั้งด้านวิชาการและการจดัการ 

 ๕ ๕ 

๗.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

๕ ๕ 

๗.๔ ผู้บริหารส่งเสรมิและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการ
กระจายอ านาจ 

๕ ๕ 

๗.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา 

๕ ๕ 

๗.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรกึษาทางวิชาการและเอาใจใส่การ
จัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

๕ ๕ 

๗.๗ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

๕ ๕ 

๗.๘ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน
การด าเนินงานของสถานศึกษาใหบ้รรลผุลส าเร็จตามเปา้หมาย 

 
๕ 

 
๕ 

๗.๙ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา ๕ ๕ 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๗.  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ(ต่อ)     
                                                  

กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๗.๑ พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๕,๐๐๐ ผอ.นราวุธ 
๗.๒  จัดท าโครงสร้าง / แผนงาน /โครงการ มิ.ย.๖๔ – ก.ค.๖๔ ๓,๐๐๐  พิมพ์ใจ 
๗.๓  จัดท าค าสั่งมอบหมายงาน มิ.ย.๖๔ – ก.ค.๖๔ ๑,๐๐๐ ศิริษา 
๗.๔  จัดท าแผน กลยุทธ์ ต้นทุนและผลผลิต MOU และ 
ID PLAN 

มิ.ย.๖๔ – ก.ค.๖๔ ๑,๐๐๐ มณีรตัน ์

๗.๕ นิเทศภายใน  ภาคเรยีนละ ๒ ครั้ง ๑,๐๐๐ บุญม ี
๗.๖  พัฒนาระบบงานสารบรรณและจัดท าข้อมูล
สารสนเทศโรงเรียน 

ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐  ศิริษา 

๗.๗  พัฒนางานพัสด ุ ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๕,๐๐๐ ธรรมา  
๗.๘  พัฒนางานงบประมาณ การเงิน และบัญช ี ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๓,๐๐๐  พิมพ์ใจ/ณัฐริกา 
๗.๙  งานทะเบยีนนักเรยีน ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ ทัตทยา/ปวณีา 
๗.๑๐ งานควบคุมภายใน ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๕๐๐ พิมพ์ใจ/ณัฐริกา 
๗.๑๒  จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
     (ครู  นักเรียน   ผู้ปกครอง  ชุมชน ) 

ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ - ทัตทยา/นภารัตน ์
 

๗.๑๓. ประชุม  อบรม  คณะกรรมการสถานศึกษา    ภาคเรยีน ๒ ครั้ง ๑,๐๐๐ ทัตทยา/มณีรตัน ์
๗.๑๕ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน  พ.ค.๖๔ ๑,๐๐๐ ทัตทยา/นภารัตน ์
๗.๑๖ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ นภารัตน/์คณะครูทุกคน 
๗.๑๗  จัดหาทุนเพื่อพัฒนาการศกึษา ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๕๐๐ นราวุธ/คณะครูทุกคน 
๗.๑๘  กิจกรรม PLC   ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ บุญมี/คณะครูทุกคน 
๗.๑๙  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี(ค่าตอบแทนนักการภาร
โรง) 

ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑๐๘,๐๐๐  ธรรมา/แก้วตา/พิมพ์ใจ 

รวม ๑๓๔,๐๐๐  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

นางธรรมา  ช านาญภมูิ       ผู้เสนอ
โครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า           ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ            ผู้อนุมัติ
โครงการ 
 

๑. เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี
ความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๒. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการประเมิน ราย
มาตรฐาน 

 - ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 



๔๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ                                                                                               
 

สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล  
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
                                          ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝเ่รียนรู้  มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๙ พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ใหม้ีสมรรถนะ 
ตามมาตรฐานวิชาชพี มีศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา  

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวบ่งชี ้

  
ข้อมูลฐาน 
 ปี ๒๕๖๓  

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
 

๘.๑ ร้อยละของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้  
ทักษะ กระบวนการ สมรรถนะ  และคณุลักษณะที่พึงประสงค ์

๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.๒ ร้อยละของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนการจัดการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.๓ ร้อยละของครูที่ออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล  และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.๔ ร้อยละของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน าบริบท
และภมูิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.๕ ร้อยละของครูที่มีการวดัและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.๖ร้อยละของครูที่ให้ค าแนะน า  ค าปรึกษา  และแกไ้ขปัญหาให้แก่ผู้เรยีนทั้ง
ด้านการเรียนและคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.๗ ร้อยละของครูที่มีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับสอน 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.๘ ร้อยละของครูที่ประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดี
ของสถานศกึษา 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๘.๙ ร้อยละของครูที่จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดร้ับมอบหมายเต็มเวลา 
เต็มความสามารถ 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๘. โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่มืออาชีพ(ต่อ)  
 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๘.๑ พัฒนาครูในการจัดท าหลักสตูร โครงสร้าง หน่วยการ
เรียนรู้และแผนจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๕,๐๐๐   
 

บุญม ี
  

๘.๒ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ - บุญม ี
๘.๓  ส่งเสรมิให้ครูศึกษา อบรม ดงูาน  พัฒนาตนเอง  มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๔๐,๐๐๐  มณีรตัน ์
๘.๔ การวิจัยในช้ันเรียน มิ.ย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ บุญม ี

รวมงบประมาณ ๔๖,๐๐๐    
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

๑.บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.แบบประเมินการอ่าน ฟัง ดู พูดเขียน 
๓.แผนการจัดการเรียนรู ้
๔..แบบประเมินพฤติกรรมตามตัวบ่งช้ี 

๑.การสังเกต 
๒.สมัภาษณ์/สอบถาม 
๓.การสังเกต 
๔.การประเมิน 
๕.ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิงประจักษ ์
 
 

 
นางมณีรตัน์  สังกะค า   ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า      ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ      ผู้อนุมัติโครงการ 
 

 
๙.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
 

สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล   
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที ่๑ คุณภาพเด็ก 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๑ พัฒนาคุณภาพผูเ้รียนใหม้ทีักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝเ่รียนรู้  
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้อ ๓ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีทักษะอาชีพและ
เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.  
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ข้อ ๓ การพัฒนาคุณภาพผู้เรยีนให้มีทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑  
มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๓  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓)  

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

เพ่ือให้
สถานศึกษามี
การประกัน
คุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา

๙.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐๐ ๑๐๐ 
๙.๒ จดัท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ 

๙.๓ จดัระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๑๐๐ ๑๐๐ 
๙.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๑๐๐ ๑๐๐ 



๔๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

๙.๕ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพภายใน ๑๐๐ ๑๐๐ 
๙.๖ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กจิกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๙.๑ พัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา            ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑๐,๐๐๐  บุญมี/คณะครูทุกคน 
๙.๒ จดัท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 

ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๒,๐๐๐   พิมพ์ใจ/คณะครูทุกคน 

๙.๓ จดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคณุภาพ
ภายใน (SAR) 

ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐   บุญมี/สุภาวรรณ 

๙.๕ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ ๔ ปี ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐   บุญมี/สุภาวรรณ 
๙.๖ Open house และปัจฉมินิเทศ มี.ค.๖๕ ๕,๐๐๐ บุญมี/นภารัตน์/คณะครูทุกคน 

รวม  ๑๙,๐๐๐  
 
๙.  โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน(ต่อ) 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
๑.มาตรฐานการศึกษา 
๒.แผนปฏิบัติการ 
๓. แผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
๔.สารสนเทศโรงเรียน 
๕.รายงานการจัดท า SAR 
๖.รายงานการควบคุมภายใน 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร 

 
นายบุญมี  สังกะค า            ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า            ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ            ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

๑๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        
สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล   
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานที ่๑ คุณภาพเด็ก 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน  ข้อ ๒ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีนสิัยใฝเ่รียนรู้  มีคณุธรรม จรยิธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ข้อ ๔ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและทักษะชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิต 
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๔ การสร้างโอกาสในการเข้าถึงบรกิารการศึกษาที่มคีุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ า 
ทางการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวบ่งชี ้
ข้อมูลฐาน 
ปี ๒๕๖๓ 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๔ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม  เป็น
คนดีของสังคม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 

๑๐.๑ ผูเ้รียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์าม
หลักสตูร      

๑๐๐ ๑๐๐ 

๑๐.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ี
พระคุณ 

 ๑๐๐ ๑๐๐  

๑๐.๓ ยอมรับความคดิและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  ๑๐๐ ๑๐๐ 
๑๐.๔ ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรกัษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม 

๑๐๐ ๑๐๐ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิน้สุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม/นวัตกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑๐.๑ กิจกรรมจติอาสา ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๑,๐๐๐ ธรรมา   
๑๐.๒ กิจกรรมปลูกต้นไม ้ ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๒,๐๐๐ บุญม ี
๑๐.๓ กิจกรรมเครือข่ายต้นกล้าไรถ้ัง ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๕,๐๐๐ นภารัตน/์ปวีณา 
๑๐.๔  กิจกรรมลูกเสือ 
       - การเดินทางไกล ลูกเสือส ารอง  
จ านวนนักเรียน  ๔๔  คน 
      - การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตร 
นารี ลูกเสือสามัญ จ านวนนักเรียน  ๔๐  คน    
     - การเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี 
ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่ จ านวนนักเรยีน ๔๗ คน 

 
ธ.ค. ๖๔ 

 
ธ.ค. ๖๔ 

 
ธ.ค. ๖๔ 

 

 
๘,๘๐๐ 

 
๘,๐๐๐ 

 
๙,๔๐๐ 

 
ทัตทยา/ณัฐริกา/กนกพรรณ/อมัรนิทร์ 
 
บุญมี/กรรณเรศ/พิมพ์ใจ  
มณีรตัน์/สุภาวรรณ 
บุญมี/ธรรมา/นภารัตน/์ปวณีา 
 

 
๑๐. โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน(ต่อ)        

กจิกรรม/นวัตกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑๐.๕ กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู ้
        - ประถมศึกษาปีท่ี ๑-๓       จ านวน ๔๔ คน 

 
มี.ค. ๖๕ 

 
๑๗,๖๐๐ 

 
ทัตทยา/ณัฐริกา/กนกพรรณ/   



๔๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
       - ประถมศึกษาปีท่ี ๔-๖        จ านวน ๔๐ คน 
 
       - มัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๓         จ านวน ๔๗ คน 

 
มี.ค. ๖๕ 

 
มี.ค. ๖๕ 

 
๑๖,๐๐๐ 

 
๒๓,๕๐๐ 

อัมรินทร ์
บุญมี/กรรณเรศ/พิมพ์ใจ  
มณีรตัน์/สุภาวรรณ 
บุญมี/ธรรมา/นภารัตน/์ปวณีา 
 

๑๐.๖ กิจกรรมการแข่งขันกีฬา 
      - กีฬาภายใน 
      - กีฬากลุ่มเครือข่ายฯ 
      - กีฬา สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 

ธ.ค.๖๔ 
 

๑๐,๐๐๐ บุญมี/คณะครูทุกคน 

๑๐.๗  ค่ายวิชาการ ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๔,๘๙๐.๙๒ บุญมี/คณะครูทุกคน 
รวมงบประมาณ ๑๐๖,๑๙๐.๙๒  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
นางธรรมา  ช านาญภมูิ       ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า            ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวุธ  รามศริิ            ผู้อนุมัติโครงการ 

๑.แบบประเมินการเป็นลูกท่ีด ี
๒.แบบประเมินคณุลักษณะ 
อันพึงประสงค ์
๓.แบบประเมินพฤติกรรมตาม 
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จรายมาตรฐาน 
๔.แบบเก็บข้อมลูผลการประเมิน
รายบุคคล รายห้องเรียน/รายมาตรฐาน 
๕.แบบประเมินความพึงพอใจ 
๖.รายงานผลการจดักิจกรรม 
 

๑.การสังเกต 
๒.สมัภาษณ์/สอบถาม 
๓.การสังเกต 
๔.การประเมิน 
๕.ตรวจเอกสาร  
  หลักฐานเชิงประจักษ ์
 

 
๑๑.  โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์โรงอาหาร 

สอดคล้องนโยบายส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
       ด้านความปลอดภัย 
       ด้านโอกาส 
       ด้านคุณภาพ 
       ด้านประสิทธิภาพ 
หลักการและเหตุผล  
      ๑) สนองมาตรฐานของสถานศึกษา มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนบรหิารและจัดการ 
      ๒) สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
      ๓) สนองกลยุทธ์ของ สพป.ขอนแกน่ เขต ๑ ขอ้ ๑๖ เพิ่มประสิทธภิาพในการบริหารจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
      ๔) สนองจุดเน้น สพฐ.  ข้อ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจดัการศึกษา 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ ข้อมูลฐาน 
(๒๕๖๓)  

เป้าหมาย 
(๒๕๖๔) 

เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โรงอาหารให้
พรอ้มส าหรับการประกอบอาหาร
กลางวันนักเรียน 

๑๑.๑  มีการจดัซื้อวัสดุอุปกรณโ์รงอาหารให้พร้อมส าหรับการประกอบอาหาร
กลางวันนักเรียน 

๙๐ ๙๕ 



๔๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  ๑ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔  สิน้สุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑๑.๑ กิจกรรมการการจดัซื้อวัสดอุุปกรณ์โรงอาหาร ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ ๗๕,๗๒๒ บาท ทัตทยา/กนกพรรณ 
๑๑.๒ ประเมิน สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน ม.ิย.๖๔  – มี.ค.๖๕ - ทัตทยา/อัมรินทร ์

รวม  ๗๕,๗๒๒  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

นางทัตทยา  ศรีอาสนา            ผู้เสนอโครงการ 
นายบุญมี  สังกะค า                ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายนราวธุ  รามศริิ                ผู้อนุมัติโครงการ 

๑.แบบส ารวจการเข้าร่วมกิจกรรม 
๒.เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งช้ีความส าเร็จ 
รายมาตรฐาน 
๓.เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบคุคลรายห้องเรยีน 
รายมาตรฐาน 
๔.เครื่องมือประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

๑.สังเกต 
๒.สมัภาษณ ์
๓.ตรวจสอบ
ร่องรอย/เอกสาร
หลักฐานการจัด
กิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

        

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

เกียรติยศและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา 
นักเรียนที่มีผลงานและท าช่ือเสียงให้โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 
 
 

   ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๔๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๕๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๕๒ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



๕๓ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



๕๔ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 



๕๕ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
 



๕๖ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 



๕๗ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 



๕๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 

ส่วนต่าง 
ระดับ 

ประเทศ 
เปรียบเทียบ
ระดับประเทศ  ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ 

ภาษาไทย (๖๑) ๔๑.๓๑ ๕๘.๗๐ +๑๗.๓๙ ๕๖.๒๐ +๒.๕๐ 
ภาษาอังกฤษ (๖๓) ๒๕.๕๖ ๓๔.๕๐ +๘.๙๔ ๔๓.๕๕ - ๙.๐๕ 
คณิตศาสตร์ (๖๔) ๒๒.๗๘ ๒๖.๐๐ +๓.๒๒ ๒๙.๙๙ - ๓.๙๙ 
วิทยาศาสตร์ (๖๕) ๓๓.๑๙ ๓๙.๑๑ +๕.๙๒ ๓๘.๗๘ ๐.๓๓ 

ค่าเฉลี่ย ๓๐.๗๑ ๓๙.๕๗ +๘.๘๖ ๔๒.๑๓ - ๒.๕๖ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา ส่วนต่าง ระดับ เปรียบเทียบ



๕๙ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 

 ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ประเทศ ระดับประเทศ 
ภาษาไทย (๖๑) ๕๐.๕๐ ๕๘.๗๕ + ๘.๒๕ ๕๔.๒๙ + ๔.๔๖ 
ภาษาอังกฤษ (๖๓) ๒๘.๖๗ ๓๗.๕๐ + ๘.๘๓ ๓๔.๓๘ + ๓.๑๒ 
คณิตศาสตร์ (๖๔) ๒๔.๖๗ ๒๐.๐๐ - ๔.๖๗ ๒๕.๔๖ - ๕.๔๖ 
วิทยาศาสตร์ (๖๕) ๓๕.๒๕ ๓๗.๑๐ + ๑.๘๕ ๒๙.๘๙ + ๗.๒๑ 

ค่าเฉล่ีย ๓๔.๗๗ ๓๘.๓๓ + ๓.๕๖ ๓๖.๐๐ + ๒.๓๓ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๖๐ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 
ที ่ ๓๓ / ๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 
.............................................. 

  ด้วย โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จะด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๘ ที่
ก าหนดให้สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพ่ือรับรองการประเมินภายนอก 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๔-๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้  

๑. นายนราวุธ  รามศิริ           ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
๒. นายประสงค์  ดอนบรรเทา     ครูช านาญการพิเศษ รองประธานกรรมการ 
๓. นายบุญมี  สังกะค า           ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๔. นางสุวรรณา  มยุรีสวรรค์  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๕. นางทัตทยา  ศรีอาสนา  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๖. นางธรรมา ช านาญภูมิ  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๗. นางมณีรัตน์  สังกะค า   ครูช านาญการพิเศษ กรรมการ 
๘. นางพิมพ์ใจ  ใบบ้ง  ครูช านาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางสาวศิริษา  ซาซุม           เจ้าหน้าที่ธุรการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามค าสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการสืบไป 
 สั่ง ณ วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 
  

        (นายนราวธุ  รามศิริ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา มีมติเห็นชอบแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ของโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จากประชุมครั้งที่  ๓/
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของคณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อย
วิทยา เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและโรงเรียนเป็นอย่างมากในการจัดการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา จึงขอขอบคุณคณะผู้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔-๒๕๖๖ และเห็นชอบให้ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  
  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นายบุญเลียง   นามปัญญา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
๒ นายลี   มีทา กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)  
๓ นายอุทิศ    โคช่วย กรรมการ (ผู้แทนผู้ปกครอง)  
๔ นายอ าพร  นามปัญญา กรรมการ (ผู้แทนศิษย์เก่า)  
๕ นายมาโนชญ์  จันทะบาล กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน)  
๖ นายสังวาลย์   ชมสีดา กรรมการ (ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  
๗ นายคณิต   พิลา กรรมการ (ผู้แทนองค์กรศาสนา)  
๘ นายบุญมี  สังกะค า กรรมการ (ผู้แทนคร)ู  
๙ นายนราวุธ  รามศิริ กรรมการและเลขานุการ (ผู้อ านวยการโรงเรียน)  

 
 

 
 
 
 
 


