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    ระดับปฐมวัย 
    1) โครงการ   ส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านร่างกาย                                                      สนองมาตรฐานที่  1 

หลักการและเหตุผล  
 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมด้านโภชนาการและสุขนิสัยการออกก าลังกาย  การเล่นกีฬา มีความส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและ
สมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ สมดุล และมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา ได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของการฝึกฝนตนเองตามกฎ ระเบียบ และไดร้บั
ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรงตามความถนัด ความสนใจ แสดงออกได้ตามศักยภาพ และสามารถพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสยัดังนั้นการจดั
กิจกรรม ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพจึงมีความส าคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค ์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
หัวหน้าโครงการ  นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

ข้อมูลฐาน % 

(2562)   

เป้าหมาย % 

(2563)  
1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย 

ขอบข่าย :  95 96 
1.1  ร้อยละนักเรยีนมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

95 96 

1.2  ร้อยละนักเรยีนมีทักษะเคลื่อนไหวตามวยั 
       ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

95 96 

1.3  ร้อยละนักเรยีนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
       ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

95 96 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การมีน ้าหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข 
ก.ค.63-เม.ย.64  นางมลิวรรณ 

2. การมีร่างกายสมบรูณ์ แข็งแรงตามวัย ก.ค.63-เม.ย.64 1,000 “ 
3. ส่งเสรมิพัฒนาทักษะและทดสอบสมรรถภาพทางกาย (กีฬาหนูน้อย) มิ.ย.63-ก.ย.63 1,000 “ 

4. การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน า้ ก.ค.63-เม.ย.64 500 “ 

5. การแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ก.ค.63-เม.ย.64 500 “ 
6. การรู้จักดูแลรักษาสุขอนามัยสว่นตน ก.ค.63-เม.ย.64 500 “ 
7. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ก.ค.63-เม.ย.64 500 “ 
8. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย ก.ค.63-เม.ย.64 500 “ 
11. ประเมิน สรุป และรายงาน เม.ย.64 - “ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,500  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล                    ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 

                                               (นางมลิวรรณ  หึกขุนทด)  
                      ผู้อนุมัติโครงการ 

                                               (นายกรกช  วรรณไชย) 
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2) โครงการ   พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ                                                             สนองมาตรฐานที่  2 

หลักการและเหตุผล  
 การจัดประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจ เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์และ
ความรูส้ึกท่ีเหมาะสมกบัวัย มีความสุข ร่าเริงแจ่มใส ได้พัฒนาคณุธรรมจรยิธรรม สุนทรยีภาพ ความรูส้ึกท่ีดีต่อตนเองและความเช่ือมั่นใน
ตนเองขณะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจติใจได้แก่ การท าท่าทางตามจังหวะ เสียงดนตรี การเล่นเครื่อง
ดนตรี การร้องเพลง การเขียนภาพตามความคดิสร้างสรรค์ การฟัง การเลา่เรื่องราว การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นอิสระ การเล่นรายบคุคล 
การเล่นเป็นกลุม่ การเล่นในห้องเรียน นอกห้องเรียนและการไปทาบุญที่วัด กิจกรรมดังกล่าวจึงมีความส าคญัต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์
และจิตใจ ตามหลักสตูรการจัดการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  
เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 

ขอบข่าย :    
1.1 ร้อยละนักเรียนร่าเริงแจ่มใสมคีวามรูส้ึกท่ีดีต่อตนเอง 
      ผู้รับผิดชอบ นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม 

96 97 

1.2 ร้อยละนักเรียนมีความมั่นใจและกลา้แสดงออก 97 98 
1.3 ร้อยละนักเรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 95 96 
1.4 ร้อยละนักเรียนช่ืนชมศิลปะดนตรี  การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาต ิ 100 100 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.รักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก.ค.63-มี.ค.64 2,000 

นางดวงรัตน์   
2. ผลงานของหน ู ก.ค.63-มี.ค.64 1,000 “ 

3. ท่าทางประกอบเพลง ก.ค.63-มี.ค.64 1,000 “ 

4. พ่ีช่วยน้อง ก.ค.63-มี.ค.64 - “ 

5. สวนของหน ู ก.ค.63-มี.ค.64 1,000 “ 

6.ประเมิน สรุป และรายงาน มี.ค.64 - “ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

                                       ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
     (นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม)  
 
                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ ์

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณ์นักเรียน 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 



  14 

 

  แผนปฏบิัติการประจ าปีการศึกษา 2559  โรงเรยีนพระบุบา้นหันราษฎรป์ระสาท  สพป.ขก.1                                  

3)  โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาเด็กใหมี้พัฒนาการด้านสังคม                                           สนองมาตรฐานที่  3 
                                                                                 

หลักการและเหตุผล  
 การจัดประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม เป็นการสนับสนุนให้เด็กได้มโีอกาสปฏิสมัพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ รอบตัวเราจากการปฏิบตัิกจิกรรมต่างๆ ผ่านการเรียนรู้ทางสงัคม เช่น การเล่น การทางานกับผูอ้ื่น การปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน การ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ การนาหลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางการอบรมปรับเปลีย่นพฤติกรรมของเด็กปฐมวัย 
ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงคต์ามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 
ปลูกฝังให้เด็กมีวินัย มีรบัผิดชอบ เชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ ความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลอืแบ่งปัน เล่นและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได ้
ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ สามารถด าเนนิชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสขุทางโรงเรียนเห็นความส าคัญ ของ
พัฒนาการทางด้านสังคมใหเ้กิดขึน้กับตัวเด็ก 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  
1. เพื่อให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการที่ดีในสังคม 

ขอบข่าย :    
1.1 ร้อยละนักเรียนท่ีมีวินัย เช่ือฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย ์
      ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

95 96 

1.2 ร้อยละนักเรียนท่ีมีความซื่อสตัว์สุจรติ ช่วยเหลือแบ่งปัน 
     ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ  หกึขุนทด 

95 96 

1.3 ร้อยละนักเรียนท่ีเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
      ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

95 96 

1.4 ร้อยละนักเรียนท่ีประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนเองนับถือ 
      ผู้รับผิดชอบ นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

95 96 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. บันทึกความดี 

ก.ค.63-มี.ค.64 

500 นางมลิวรรณ 
2. ออมทรัพย์ , เก็บไดส้่งคืน 500 “ 
3. ช่วยพ่ีเก็บขยะ - “ 
4. วันส าคัญทางศาสนา  2,000 “ 
5. อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรยีน (พบครูพระ) 1,000 “ 
6. ประเมิน สรุป และรายงาน มี.ค.63 - “ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 

                   ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
     (นางมลิวรรณ  หึกขุนทด)  
 
                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ ์

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณ์นักเรียน 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
4. โครงการ  ส่งเสริมและพัฒนาการด้านสติปัญญา                                                   สนองมาตรฐานที่  4 

หลักการและเหตุผล  
 การจัดประสบการณ์ส าคัญที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เป็นการสนับสนุนให้เด็กไดร้ับรู้เรียนรูส้ิ่งต่างๆ รอบตัวด้วยประสาท
สัมผสัทั้งห้า ผ่านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก และเปรียบเทียบจานวน มิติสมัพันธ์ และเวลา การส่งเสริมทักษะกระบวนการ
คิดตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั พุทธศักราช 2546 ให้เด็กมีสนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอยา่งตั้งใจ และรักการเรยีนรู้ มีความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ความสามรถในการแสดงออกหรือพฤติกรรมของการใช้ความคิด ซึ่งแตล่ะคนมีความคิด
แตกต่างกัน บางคนสามารถคิดไดร้วดเร็วถูกต้องเป็นขั้นตอนบางคนคิดได้ช้า ผิดพลาด สับสน แต่อย่างไรก็ตามทักษะการคดิเป็นสิ่งท่ีสามารถ
พัฒนาและฝึกฝนได้บุคคลที่ไดร้ับการพัฒนาและฝึกฝนอยา่งช านิช านาญก็จะมีทักษะการคิดเพิ่มมากข้ึนดังน้ัน การส่งเสริมทักษะกระบวนการ
คิด จึงจ าเป็นต้องพัฒนาและฝึกฝนเด็กปฐมวัยให้มคีวามพร้อมส าหรับการเรียนรู้ในระดับสูงต่อไป 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  
เพื่อให้ผู้เรียน 
มีพัฒนาการด้าน
สติปัญญา 
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 
 

ขอบข่าย :    
1.1 ร้อยละนักเรียนท่ีสนใจเรียนรูส้ิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการ
เรียนรู ้

95 95.5 

1.2 ร้อยละนักเรียนท่ีมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู้ 

95 95.2 

1.3 ร้อยละนักเรียนท่ีมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสม 95 95.5 
1.4 ร้อยละนักเรียนท่ีมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 95 96 
1.5 ร้อยละนักเรียนท่ีมีจินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์ 95 96 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การเรียนรู้จากโครงงาน 
ก.ค.63-มี.ค.64 500 นางดวงรัตน์   

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 1,000 “ 
3. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู ้ ต.ค.63 2,000 “ 
4. คุณหนูนักเลา่ 

ก.ค.63-มี.ค.64 500 “ 
6. มุมโปรดของหน ู 1,000 “ 
7.ประเมิน สรุป และรายงาน มี.ค.64 - “ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  

          ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
     (นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรหม) 
 
                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ ์

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณ์นักเรียน 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
 
5)  โครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                                                      สนองมาตรฐานที่  5 

หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาคุณภาพครผูู้สอนการศกึษาปฐมวัย เป็นการวางรากฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่เด็กครูตอ้งมีความรู้ ความเข้าใจ
ปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ ท าแผนการจัด
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวยั และสามารถจัดประสบการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
มีการบรหิารจดัการช้ันเรียนท่ีสร้างวินัยเชิงบวก มีความ สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก ใช้
เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง มีการวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ เรียนรู้ที่ตนรับผดิชอบ และใช้ผลในการปรับการจดัประสบการณ์ จัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ดต้ลอดเวลา มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย สามารถจัดทาสารนิทัศน์และนา มาไตรต่รอง
เพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  

เพ่ือให้ครู
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ี
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล  

ขอบข่าย :    
1.1 ครูเข้าใจปรัชญา  หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา ปฐมวัย และ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

100 100 

1.2 ครูจัดท าแผนจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคล 

100 100 

1.3 ครูบริหารจดัการทีส่ร้างวินัยเชิงบวก 100 100 
1.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 100 100 
1.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่าง 
      หลากหลาย  และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

100 100 

1.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ  และใช้ผลในการปรับการจัด
ประสบการณ์ 

95 96 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
กิจกรรม ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาหลักสูตร พ.ค.63 1,000  
2. ส่งเสริมการอบรม การวิจัย ประชุมและศึกษาดูงาน ครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ก.ค.63-มี.ค.64 

1,000  
3. บันทึกความดีของนักเรียน -  
4. ผลิตสื่อการเรียนรู้  1,000  
5. ประเมินพัฒนาการของนักเรียน -  
6. วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน -  
7. จัดมุมประสบการณ ์ 1,000  
8.สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และชมุชน -  
9. จัดท าเอกสารประจ าห้องเรียน 1,000  
10. สรุป ประเมินผล และรายงาน มี.ค. 64 -  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ ์

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณ์นักเรียน 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

                   ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
     (นางมลิวรรณ  หึกขุนทด)  
 
                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

6) โครงการ  บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย        สนองมาตรฐานที่  6     
หลักการและเหตุผล  
  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสนองมาตรฐานที่ 1 และมาตรฐานท่ี 3 หลักการและเหตผุลวิทยาศาสตร์มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในประจ าวันของมนุษย์การน าความรู้ทางวิทยาศาสตรไ์ปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดใหเ้ปน็คน
ที่มีเหตผุลมคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทางโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองไดต้ระหนักถึง
ความส าคญัของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปญัญาทีเ่ป็นช่วงวัยแห่งการเรยีนรู้การอยากรู้อยากเห็น
อยากทดลองวัยแห่งการตั้งค าถามสงสัยใครรู่้สิ่งตา่ง ๆ รอบตัวเพื่อเปน็การพัฒนานักเรียนใหรู้้จักตั้งค าถามอย่างมีเหตมุีผลใช้ทักษะที่เหมาะสม
กับวัยรู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบทางโรงเรียน
บ้านแต่งใหญ่ (ราษฎร์ครวิทยาคาร) จึงจัดท าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยนี้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  

เพ่ือให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

1.1 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการใช้ภาษาที่เหมาะสมตามวยั   
 ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.2  นักเรียนร้อยละ 90 ตั้งค าถามใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ในทางที่เหมาะสม 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.3 นักเรียนร้อยละ 90ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปญัหาและ
คิดสร้างสรรค ์

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1,000 1,000 นางสาวอนงลักษณ์ 
ขวัญพรหม 

7. สรุป ประเมินผล และรายงาน มี.ค. 63 -  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,000  

 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล                                          

                                       ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
     (นางมลิวรรณ  หึกขุนทด) 
 
                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ ์

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณ์นักเรียน 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
 
 
 
 
 
7)  โครงการ  พัฒนาหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา                                                     สนองมาตรฐานที่  7    

หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและผลติสื่อเพื่อการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดประสบการณ์จดัการเรียนรู้
ให้แก่เด็ก ท าให้เด็กได้เรียนรูต้ามจุดประสงค์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทได้จัดประสบการณ์การ
เรียนรูห้ลากหลายวิธี ได้แก่ การเรยีนรู้จากการปฏิบัตจิริง การสังเกต การทดลอง การจดจ า การศึกษานอกสถานท่ี เป็นต้น ดังนั้นสื่อการ
เรียนรู้กเ็ป็นสิ่งส าคัญในการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก ดังน้ัน โรงเรยีนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ตระหนักถึงความส าคญัของการพฒันา
หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยและผลติสื่อเพื่อการเรียนรู้ เพื่อให้สอดคลอ้งกับพระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 จึงสนับสนุน
ให้มีการจัดหา และผลติสื่อเพื่อให้ครูผูส้อนสามารถจดัประสบการณก์ารเรยีนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  

เพื่อให้สถานศึกษา 
มีการจัดการศึกษาตาม
หลักสตูรระดับปฐมวัย 

ขอบข่าย :    
1.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและน าสู่การปฏิบัตไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มสี่วนรว่มทุกฝ่ายตระหนักและเขา้ใจการจัด
การศึกษาปฐมวัยตามเปา้หมาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.3ร้อยละการจัดกิจกรรมเสริมสรา้งความตระหนักรู้และความเข้าใจ
หลักการจดัการศึกษาปฐมวัยตามเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.4 ร้อยละการสร้างการมสี่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง  ชุมชน  และท้องถิ่นตามเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.5 ร้อยละการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อพัฒนาการเด็กอย่างรอบ
ด้านตามเป้าหมาย 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พ.ค.63 1,000  
2. จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน และแผนปฏิบัติการโรงเรียน  พ.ค. 63 1,000  
3. จัดระบบข้อมลูสาระสนเทศ และพัฒนาคุณภาพ 

ก.ค.63-มี.ค.64 
1,000  

4. ประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา 1,000  
5. จัดท ารายงานประจ าปี  (SAR) มี.ค. 64 1,000  
6. สรุป ประเมินผล และรายงาน มี.ค. 64   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล  
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ ์

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณ์นักเรียน 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

                                        ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
     (นางมลิวรรณ  หึกขุนทด)  
 
                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

 
 
 
 
 
 
8)  โครงการ   สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  สนองมาตรฐานที่ 8 

หลักการและเหตุผล  
 การประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินการอยา่งเป็นระบบเพือ่คุณภาพผู้เรยีนและคุณภาพ
ของสถานศึกษา ด าเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยา่งต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของ คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการที่ปรึกษา ผูน้ าชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้น านักเรียน ในการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนดโดยยึดแนวมาตรฐานของกระทรวงศึกษาที่และของ สมศ.บรูณาการในการจดัท ามาตรฐานของสถานศึกษา 
 เพื่อให้การบริหารจัดการสถานศึกษา มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานโรงเรียนจึงได้จดัท าโครงการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาแบบมสี่วนร่วมขึ้น ในการยกระดับคณุภาพนักเรียน คณุภาพครู คณุภาพผู้บริหาร และคุณภาพโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของสถานศึกษาและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากหนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  

เพื่อให้สถานศึกษา 
มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่
เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ 

ขอบข่าย :    
1.1 ก าหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.3 จัดระบบข้อมูลสาระสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.5 น าผลการประเมินผลคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนพัฒนาการจดัการศึกษา 

ก.ค.63-มี.ค.64 

-  
2. จัดท าแผนปฎิบตัิการประจ าป ี -  
3. การนิเทศภายใน 1,500  
4. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 1,000  
5. จัดท ารายงาน (SAR) มี.ค. 64   

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,500  
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล                
                                             ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
     (นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรหม) 
 
                                              ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ ์

1.สังเกตพฤติกรรม 
2.สัมภาษณ์นักเรียน 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 
 
 
 
 
9)  โครงการ  สถานศึกษามีการส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  สนองมาตรฐานที่ 9 

หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งเรยีนรู้ในและนอกสถานศึกษา ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สนับสนนุให้มี
การใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสใหก้ับ
เด็กได้ศึกษาเรยีนรู้ อย่างมีความสขุ ทั้งในสถานศึกษาและศึกษาเรยีนรู้ไดด้้วยตนเองในท้องถิ่น จนสามารถนาเอามวลความรู้และ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ขึ้น 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  

เพื่อให้สถานศึกษา 
มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่
เข้มแข็งมี
ประสิทธิภาพ 

ขอบข่าย :    
1.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรใน
สถานศึกษา 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา 

ด าเนินงาน 
งบ 

ประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. พัฒนาแหล่งเรียนรูภ้ายในเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก 

ก.ค.63-มี.ค.64 

2,000  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเกิดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
สถานศึกษา โดยศึกษาอย่างมีขั้นตอน วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศแหล่งเรียนรู้
ภายนอกสถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ด าเนินการตามขั้นตอนตามที่ก าหนด 

-  

4. ก้ากับ ติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานในข้อ 3 และน้าผลไป
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

-  

5. การสรุปรายงานผลการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรยีนรู้ทั งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาระดบัปฐมวัย 

มี.ค. 64 1,000  

6. ก้าหนดแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษามี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรม สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศ หรือ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

ก.ค.63-มี.ค.64 
-  
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

8. มีการสรุปองค์ความรู้ที่จ้าเป็น (Knowledge Mapping) ที่ไดจ้ากการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูต้ามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในข้อ 1 

มี.ค. 64 -  

9. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ และแลกเปลีย่นเรียนรู้
ร่วมกันกับบุคลากรภายนอกสถานศึกษา เช่น ครอบครัว ชุมชน และ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ก.ค.63-มี.ค.64 2,000  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล                                       ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 

     (นางมลิวรรณ  หึกขุนทด)  
 
                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

1.แบบสังเกต 
2.แบบสัมภาษณ ์
3. แบบสอบถามความพึง
พอใจ 

1.สังเกตการร่วมกิจกรรม 
2.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
   ในการร่วมกิจกรรม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 

 
 
 
10) โครงการ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย   
สนองมาตรฐานที่ 10 

หลักการและเหตุผล 
 การบริหารจัดการเป็นกลไกพื้นฐานส าคัญที่จะท าให้ภารกิจของสถานศึกษา ประสบความส าเร็จมีประสิทธิภาพ  การกระจาย
อ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังคณะครู  ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมพัฒนาจึงจ าเป็นต้องสร้างกลไกการ
บริหารน าไปสู่ความส าเร็จ  กลไกที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาอีกประการหนึ่งคือการจัดโครงการ  กิจกรรมที่หลากหลาย  มุ่งผลสัมฤทธิ์ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีดัชนีช้ีวัดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท  จึงได้น าเสนออัตลักษณ์
โรงเรียนเสริมสร้างวินัย และเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ  นักเรียนมีวินัย  จึงได้จัดท าโครงการ  กิจกรรม  เพื่อส่งเสริม  สนับสนุนให้ 
กระบวนการพัฒนาสถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  และเพื่อสนองต่อมาตรฐานการศึกษา
ที่ 10  ตัวบ่งช้ีที่  1.1 และ 1.2 

วัตถุประสงค ์
ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 

หัวหน้าโครงการ  นางสาวอนงลักษณ์ ขวัญพรหม 
ข้อมูลฐาน % 

(2562)   
เป้าหมาย % 

(2563)  

เพื่อให้สถานศึกษามีการ 
พัฒนาสถานศึกษาให้
บรรลเุป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและ
จุดเน้นท่ีก าหนดขึ้น 

ขอบข่าย:   
1.1 จัดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณผ์ู้เรียน ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 
1.2 ผลการด าเนนิงานเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ผู้เรียน  95 96 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท้าโครงการ กิจกรรม ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
แผนปฏิบัติการประจ้าปีของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร คร ูบุคลากร ชุมชนและองค์กรภายนอก 

ก.ค.63-มี.ค.64 

2,000 นางดวงรัตน์ 

2.โครงการ กิจกรรมสอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดเน้น 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ ของสถานศึกษาระดับปฐมวัย และ
ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

1,000 “ 

3.บุคลากร ผู้เกี่ยวข้องและเด็กได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
โครงการ กิจกรรมที่สถานศึกษาก้าหนดอย่างครบถ้วน 

1,000 “ 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

4.การด้าเนินงานตามกลยุทธ์ โครงการ กิจกรรม และจุดเน้น
ของสถานศึกษาปฐมวัยที่ได้รับการก้ากับติดตาม และนิเทศ
อย่างสม่้าเสมอ 

1,000 “ 

5. สถานศึกษามีรายงานสรุปผลการด้าเนินงานโครงการ 
กิจกรรม ที่สนับสนุนส่งเสริมเด็กท่ีบรรลุตามปรัชญา 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 

- “ 

6. ผลการด้าเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสัยทัศน์ เป้าหมาย 
และจุดเน้นของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

- “ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  
 
 
 
 
 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล                                 ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 
 (นางสาวอนงลักษณ์  ขวัญพรหม) 
 
                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
        (นายกรกช วรรณไชย) 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสัมภาษณ ์
3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม 
2.สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
   ในการร่วมกิจกรรม 
3.ประเมินความพึงพอใจ 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

11) โครงการ พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 
 สนองมาตรฐานที่  11 
 

หลักการและเหตุผล 
 การจัดท าโครงการ  กิจกรรม  พิเศษตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพที่สูงขึ้น  นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดียิ่งขึ้น  มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาทจึงได้จัดท าโครงการ  กิจกรรมพิเศษนี้ข้ึนเพื่อสนองต่อมาตรฐาน
การศึกษาท่ี 11  ตัวบ่งช้ีที่ 11.1,11.2  

วัตถุประสงค์ ขอบข่ายและตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ 
หัวหน้าโครงการ  นางมลิวรรณ  หึกขุนทด 

ข้อมูลฐาน % 
(2562)   

เป้าหมาย % 
(2563)  

เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
ตามนโยบายจุดเน้น  
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
และส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

1.1 จัดโครงการพิเศษ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียนมีวินัย 
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 

ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม 

1.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  95 96 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สิ้นสุดวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2564 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.ศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของ
ต้นสังกัดตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา แนวทางการจัด
การศึกษาปฐมวัยในการจัดท้าแผนงาน โครงการ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ก.ค.63-มี.ค.64 

1,000 นางมลิวรรณ 

2.โครงการ กิจกรรมที่จัดขึ นตอบสนองนโยบายตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา อย่างน้อย ๒ โครงการหรือกิจกรรมต่อปี
การศึกษา 

2,000 “ 

3.การด้าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่จัดขึ น เป็นระบบตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA)  

- “ 

4.การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา คร ูผู้เรียน พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องต่อการด้าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมที่จัดขึ น 

1,000 “ 

6. การนิเทศ ติดตามการด้าเนินงานตามโครงการ กิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 

1,000 “ 

7. สรุปโครงการ กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผลของ
โครงการ กิจกรรมตอบสนองนโยบาย และตามแนวทาง
ปฏิรูปการศึกษา 

มี.ค. 64 - “ 

8. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ กิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาระดับปฐมวัย บรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

มี.ค. 64 - “ 
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 แผนปฏบิัติการประจ าปกีารศึกษา 2563 โรงเรียนพระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

9.บุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมและพึงพอใจต่อผลการ
ด้าเนินงานโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบายตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับปฐมวัย 

ก.ค.63-มี.ค.64 - “ 

10.ผลที่เกิดขึ นจากการด้าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่
ตอบสนองนโยบายตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ระดับ
ปฐมวัย เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าแก่
สถานศึกษาและหรือชุมชนรอบสถานศึกษา 

มี.ค. 64 - “ 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000  
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วธีิการประเมินผล                                        ผู้เสนอโครงการ (หัวหน้า) 

     (นางมลิวรรณ  หึกขุนทด)  
 
                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
          (นายกรกช วรรณไชย) 

1. ส ารวจการเข้าร่วมกจิกรรม 
2. เกณฑ์ประเมินพฤติกรรมตาม
ตัวบ่งช้ี 
3. เครื่องมือเก็บข้อมูลผลการ
ประเมินรายบคุคลรายห้องเรยีน/
รายมาตรฐาน 
4. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1. สังเกต 
2. สัมภาษณ ์
3. ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐาน
การจัดกิจกรรม 
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