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ค าน า 
 

 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 256๔ เพ่ือใช้เป็น
กรอบในการด าเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา โดยมีสาระส าคัญประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีกับแผนปฏิบัติการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และแผนปฏิบัติการของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ส าหรับการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้  จะบรรลุผลตาม
เป้าหมายความส าเร็จที่ก าหนดไว้ ต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการสนับสนุนจากทุกภาค
ส่วน โดยมุ่งสู่เป้าหมายสุดท้าย คือ การพัฒนาให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
เท่าเทียมกัน 
 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบึงกาฬ หวัง
เป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการสถานศึกษาเล่มนี้ จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุอย่างมี
ประสิทธิผลสูงสุด อันจะส่งผลโดยตรงแก่นักเรียน โรงเรียน ชุมชน และส่วนราชการสืบไป 
 

 

 

     (นางวิเลียน วุฒิสาร) 

        ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวัตน์ 
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สารบัญ 
                                                                                            หน้า 

ค าน า           ก 
สารบัญ           ข 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 

- ข้อมูลทั่วไป         1       
- ข้อมูลผู้บริหาร        ๖       
- ข้อมูลครูและบุคลากร        ๖       
- ข้อมูลนักเรียน        ๘      
- ข้อมูลอาคารสถานที่        ๘       
- ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม       ๙       
- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา      ๑๐       
- แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น       1๔       
- สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 1๕                   
- ด้านการประกันคุณภาพภายใน      ๑๖      

ส่วนที่  2  ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ ์เอกลักษณ์    ๑๘        
- นโยบายโรงเรียน        ๑๘                 
- แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   2๐ 
- กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา   ๒๐ 
- โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์    ๒๑       

ส่วนที่  3  แผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ 
- มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา      ๒๒ 
- การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา     ๒๘ 

ส่วนที่ 4 การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
- การก ากับติดตาม การประเมินผล การตรวจสอบ    ๗๗ 
- การรายงานผล        ๗๘ 

ภาคผนวก          ๗๙ 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
........................................................................... 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  รหัสสถานศึกษา 113๘100๐๑๘ ที่ตั้ง 179  หมู่ 2 ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ  
จ.บึงกาฬ 38180 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดบึงกาฬ   

โทรศัพท ์042-487204 โทรสาร 042-487204  e-mail : anubannawarat@gmail.com  
website : www.anubannawarat.com ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อ 21 สิงหาคม  2549 เปิดสอนระดับชั้น
เตรียมอนุบาล ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
 
ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา 
 ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งปีแรกที่เปิดโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  เดิมเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน  มีชื่อว่า 
นวรัตน์เนอร์เซอรี่  โดยมีนางวิเลียน  วุฒิสาร  ต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  เป็นผู้ดูแล  และได้ยกฐานะเป็น
โรงเรียนเอกชนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๔๙  โดยมีดาบต ารวจไพรรัตน์  
วุฒิสาร  ด ารงต าแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  มีนางสาวจิราพร  แวงเลิศ  เป็นครูใหญ่  ในปีการศึกษาแรกเปิด
สอนในหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล ๑ - ๓  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๙๐  คน มีครูและพ่ีเลี้ยง  
ทั้งหมด  ๘  คน  มีอาคารเรียนอยู่  ๑  อาคาร  จ านวน ๔ ห้องเรียน  อาคารอ านวยการ  ๑  อาคาร   
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๐  มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  ๑๘๐  คน มีครู/พ่ีเลี้ยง  ทั้งหมด ๑๕ คน  ได้
ขยายอาคารเรียนเพิ่ม ๑ อาคาร  จ านวน  ๔ ห้องเรียน  
 ในปีการศึกษา  ๒๕๕๑  ได้เปลี่ยนให้ดาบต ารวจไพรรัตน์  วุฒิสาร  เป็นผู้อ านวยการ  และในปีเดียวกัน
ผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะให้มีการขยายระดับชั้นเรียนจากระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล ๑ – ๓  เป็น
ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา ในช่วงชั้นที่ ๑ – ๒  เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนของ
โรงเรียนที่มีคุณภาพ  ทางคณะกรรมการโรงเรียนจึงตกลงท าการเปิดท าการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา 
อนุบาล ๑ - ๓  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  ๑  มีการก่อสร้างอาคารเพ่ิมอีก  ๒  อาคาร  โดยเป็นอาคารเรียน  ๑ 
อาคาร  จ านวน ๔ ห้องเรียน  อาคารปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ๑  อาคาร มีจ านวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็น  ๓๑๙  
คน มีครู/ครูพ่ีเลี้ยง  ทั้งหมด ๑๕ คน   
 ในปีการศึกษา  2552 ได้มีการเปลี่ยนนายสุวิทย์ กาญจนกัณโห  มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน
อนุบาลนวรัตน์  มีจ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  ๒๙  คน  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๔๕๐  คน   
          ปีการศึกษา  ๒๕๕๓  เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล ๑ - ๓  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๓  
มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๔๙๑  คน  มีจ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  ๓๒  คน  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๔๙๑  
คน   
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  มีนักเรียนทั้งหมด  ๖๖๙  มีจ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  ๔๐ คน  มีการก่อสร้าง
อาคารเพ่ิมอีก  ๑  อาคาร  โดยเป็นอาคารเรียน ๑ อาคาร  จ านวน  ๕  ห้องเรียน   
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  เปิดสอนในระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล  ๑ - ๓  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ ๖  
มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๖๘๖  คน  มีจ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  ๓๕ คน 
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ได้มีการสร้างสระว่ายน้ า ๒ สระ  ขนาด ๖x๖ ม. และ ๖x๑๐ ม.  และเปิดสอนใน
ระดับก่อนประถมศึกษาอนุบาล  ๑ - ๓  ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  ๖  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๖๘๒  คน  มี
จ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  ๒๗  คน 
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 ปีการศึกษา  2557  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  650  คน  ครูบุคลากรจ านวน  38 คน  โรงเรียน
อนุบาลนวรัตน์  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง 
 ปีการศึกษา  2558  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  496  คน  มีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยงจ านวน  35 คน 
 ปีการศึกษา  2559  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  598  คน  มีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยงจ านวน  35 คน 
 ปีการศึกษา  2560  ได้มีการเปลี่ยนนางวิเลียน วุฒิสาร มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาล
นวรัตน์ และมีการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  609  คน  มีจ านวนครู/ครูพ่ี
เลี้ยงจ านวน  30 คน 
 ปีการศึกษา  2561  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  724  คน  มีจ านวนครู/ครูพ่ีเลี้ยงจ านวน  32 คน 
 ปีการศึกษา  2562 ได้มีการสร้างอาคารเรียนมัธยม 1 หลัง ประกอบไปด้วยห้องเรียน ๓ ห้อง และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง มีการสร้างโรงอาหาร 1 หลัง ห้องส้วม 1 หลัง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  
729  คน  มีจ านวนครู/พี่เลี้ยงทั้งหมด  ๔๑  คน 
 ปีการศึกษา  2563 ได้มีการสร้างสนามกีฬาอเนกประสงค์ ๑ สนาม  มีอาคารเรียนถาวร  จ านวน ๖ 
หลัง รวม 2๖ ห้องเรียน  มีเนื้อที่  ๘ ไร่  เปิดท าการสอน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  
ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  620 คน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษารวมทั้งหมด ๔๒ คน 
 ปีการศึกษา ๒๔๖๔ ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ มีอาคารเรียนถาวร จ านวน ๖ หลัง รวม 2๖ 
ห้องเรียน  มีเนื้อที่  ๘ ไร่  เปิดท าการสอน แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับ
ประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด  ๕๑๖ คน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้งหมด ๓๓ คน 
 
สัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน 

ตราประจ าโรงเรียน                             
 
 
 

มีลักษณะเป็นรูปวงกลม  2 วง ซ้อนกัน วงนอกเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร วงในเส้นผ่าศูนย์กลาง
ยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในมีสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ ดวงแก้วสีเงิน มีประกายซึ่งมีความหมาย ความเข้มแข็ง 
รุ่งเรือง ข้างล่างดวงแก้วมีรวงข้าวสีทอง 2 รวง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ระหว่างเส้นรอบวงกลมทั้งสองเป็น
ชื่อโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ อ าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 
 

สีประจ าโรงเรียน              
“ น้้าเงิน – เหลือง ” ความเจริญรุ่งเรืองเกิดจากความมีระเบียบวินัยและเข้มแข็ง 

สีน้้าเงิน   หมายถึง   ความมีระเบียบวินัยและเข้มแข็ง 
สีเหลือง   หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรือง 
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อักษรย่อ ของโรงเรียน  อนร. 
อ   = อนุบาล  หมายถึง  การดูแล คอยเลี้ยง คอยรักษาเอาใจใส่ 
น   = นว       หมายถึง  ใหม่ 
ร   = รัตน์      หมายถึง  ดวงแก้วที่มีค่ายิ่ง 

อนร. มีความหมายโดยรวม คือ โรงเรียนที่ดูแลเลี้ยงดูเอาใจใส่ผู้เรียนดั่งดวงแก้วที่มีค่ายิ่งของพ่อแม่ให้
ได้รับประสบการณ์ใหม่ เก่ง ดี มีความสุข 

ปรัชญาโรงเรียน 
ปญฺญา  ปณฺฑิต้  รตน้   ปัญญาเป็นรัตนะของบัณฑิต 

 
ค าขวัญโรงเรียน 

“ พัฒนาการดี  ความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรมเยี่ยม ” 
 

วิสัยทัศน์โรงเรียน 
“โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ส่งเสริมพัฒนาการเด่นเน้นวิชาการเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สู่โรงเรียน SMT มาตรฐานสากล” 
  

อัตลักษณ์โรงเรียน 
สะอาด  มีวินัย 
 

สมรรถนะหลักขององค์กร 
๑. การดูแลเอาใจใส่ ให้ปลอดภัย ให้มีวินัย 
๒. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ กระบวนการคิด (Thinking Classroom) 
๓. การจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 
 
ค่านิยมโรงเรียน 
 N=New Creation สร้างสรรค ์
 A=Ability พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ 
 W=Willful มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ท้างานอย่างเต็มศักยภาพ 
 A=Accountability มีความรับผิดชอบต่อผลส้าเร็จของงานและต่อสาธารณะ 
 R=Responsibility มีความทุ่มเท มีความรับผิดชอบ มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส้าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ค้านึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
 A=Activeness กระตือรือร้น 
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 T=Teamwork มีความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่และการมีส่วนร่วมในการท้างาน การแก้ไขปัญหาและ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นต่าง ๆ 
 

ต้นแบบของโรงเรียน 
ANR-PLC MODEL 

       A=Ability พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพ 
ของบุคลากรทุกระดับ 

       N=New Creation สร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ 
       R=Responsibility มีความทุ่มเท มีความรับผิด  

ชอบ มุ่งม่ันที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส้าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ค้านึงถึง
ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและเป็น
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 

       PLC= Professional Learning Community  
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

MODEL ต้นแบบ,แบบอย่างที่ดี 
 
การคมนาคม 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  อยู่ห่างจากส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
ไปทางทิศเหนือ เป็นระยะทางประมาณ  45 กิโลเมตร 

สามารถเดินทางได้ทุกฤดูกาล มีถนนคอนกรีตผ่านหน้าโรงเรียน การเดินทางใช้รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์  ไม่มีรถโดยสารประจ้าทาง 
เขตพื้นที่บริการ 
  1. โรงพยาบาลอ าเภอพรเจริญ  ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์เป็นระยะทาง  2  กิโลเมตร 
  2. เทศบาลต าบลพรเจริญ  ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์เป็นระยะทาง  ๑ กิโลเมตร  
          ๓. โรงเรียนพรเจริญวิทยา  หา่งจาก  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์เป็นระยะทาง  1 กิโลเมตร 
          ๔. ที่ว่าการอ าเภอพรเจริญ  ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  เป็นระยะทาง  3  กิโลเมตร 
          ๕. สถานีต ารวจภูธรพรเจริญ  ห่างจาก  โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ เป็นระยะทาง 3  กิโลเมตร 
สาธารณูปโภค 
 ระบบไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  อยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอพรเจริญ  
จังหวัดบึงกาฬ 
 ระบบประปา น้ าที่ใช้อุปโภค บริโภค  โรงเรียนได้เจาะบ่อบาดาลและปั๊มน้ ามาใช้  ส่วนน้ าดื่มได้ติดตั้ง
เครื่องกรองน้ าสามารถใช้ได้ตลอดปี
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สระว่ายน้ า 

 
 
 

โรง
อาหาร 

 

 

 

ห้องครัว 

 

ป้าย รร 

 
 

สนามเด็กเล่น 

ห้องธุรการ 

 
 

ลานกิจกรรม 

 

โรงอาหาร 

อาคาร 1 

อาคาร 2 

อาคาร 3 

ลานกิจกรรม 

 

ป้าย รร ทางเขา้ ทางออก 

พระพุทธรูป 

ห้องน้ า 

ห้องดนตร ี

อาคาร 4 

อาคาร 5 
 

โรงน้ า 

พระพุทธรูป 

ห้องประชุม/ 

ห้องคอมพิวเตอร์ 

ทางเขา้ 

 

สหกรณ ์

 

โรงอาหาร 

ทางเขา้ 

ห้องน้ า 

อาคาร 6 

 
 

สนามกีฬา 

แผนผังบรเิวณโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์   อ าเภอพรเจรญิ   จังหวัดบึงกาฬ 

 

N 
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2. ข้อมูลผู้บริหาร 
2.1 ดาบต ารวจไพรรัตน์ วุฒิสาร  ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  โทรศัพท์  

089-8618232 วุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา 
ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  ตั้งแต่วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน 
 2.2 นางวิเลียน วุฒิสาร ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๕๕๐๙๖๙ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียน  ตั้งแต่วันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 จนถึงปัจจุบัน  
  
๓.  ข้อมูลครูและบุคลากร 
 ๓.๑ ครูประจ าการ 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุงาน ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก ประจ าชั้น 
๑ นางสาวพิชญ์ชยา  นามบุตร 4 ปี 1 เดือน ครูผู้สอน ร.บ. รัฐศาสตร์ อ.1 
๒ นางสาวนิตยา  หารธงชัย 3 ปี 1 เดือน ครูผู้สอน บธ.บ. บริหารธุรกิจ อ.2/1 
๓ นางสาวอารยา  ธระเสนา  3 ปี 1 เดือน ครูผู้สอน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.๒/๒ 
๔ นางสาวจิตรลดา  เชื้อวังค้า 2 ปี 3 เดือน ครูผู้สอน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.3/๑ 
๕ นางสาวทิพสุคนธ์  โคตรหานาม 10 ปี 5 

เดือน ครูผู้สอน ค.บ. การศึกษาปฐมวัย อ.3/๒ 

๖ นางสาวโชติกา ก้อนกั้น 2 เดือน ครูผู้สอน ค.บ. ภาษาไทย ป.1/1 
๗ นางสาวณัฐิดา  แสนสุรินทร์ 1 ปี ครูผู้สอน ศศ.บ. ภาษาไทย ป.1/๒ 
๘ นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ 2 ปี ครูผู้สอน ศศ.บ. นาฏศิลป์และการละคร ป.2/๑ 
๙ นางสาวลักขณา คุณศักดิ์ 3 เดือน ครูผู้สอน รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร ์ ป.2/๒ 

๑๐ นางสาวกัญญารัตน์ จันบุตรดี 2 ปี ครูผู้สอน น.บ. นิติศาสตร์ ป.2/๓ 
๑๑ นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 2 ปี 4 เดือน ครูผู้สอน ค.บ. วิทยาศาสตร์ ป.๓/1 
๑๒ นายจงวิวัฒน์  ผลกอง 2 ปี 4 เดือน ครูผู้สอน ค.บ. สังคมศึกษา ป.3/2 
๑๓ นางสาวชญานิษฐ์  ราภูมี 2 ปี ครูผู้สอน ศศ.บ. ภาษาจีน ป.4/1 
๑๔ นางสาวกัญญาภรณ์  บุญเฉลียว 2 ปี 8 เดือน ครูผู้สอน กศ.บ คอมพิวเตอร์ ป.4/2 
๑๕ นายวิศรุต เหมาะจูม 2 เดือน ครูผู้สอน ค.บ. พลศึกษา ป.5/1 
๑๖ นางสาวกนกวรรณ  ชาธรรมา 7 เดือน ครูผู้สอน วท.บ. เคมี ป.5/2 
๑๗ นางสาวชนาพร  วุฒิสาร 2 เดือน ครูผู้สอน วท.บ. ชีววิทยา ป.5/3 
๑๘ นางสาวอภิญญา  แสนศรี 1 ปี 4 เดือน ครูผู้สอน ค.บ. คอมพิวเตอร์ ป.5/๔ 
๑๙ นางสาวลัดดา  ชินค้า 8 ปี 7 เดือน ครูผู้สอน บธ.บ. การบริหารธุรกิจ ป.6/1 
๒๐ นางสาววนิดา  ทองลา 1 ปี ครูผู้สอน วท.บ. วิทยาศาสตร์ ป.6/2 
๒๑ นางสาวปภานัน  ไชยพรม 1 ปี ๖ เดือน ครูผู้สอน ค.บ. นาฏศิลป์ ม.1 
๒๒ นางสาวรัดดาพร อักษรทอง 1 เดือน ครูผู้สอน วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ ม.2 
๒๓ นางสาวมนัญญา  ออทอลาน   ๔ ปี 7 เดือน ครูผู้สอน ค.บ. วิทยาศาสตร์ ม.๓ 
๒๔ นายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์ประดิษฐ์ ๒ เดือน ครูผู้สอน ก.ศม. บริหารการศึกษา English 
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๓.๒ ครูพ่ีเลี้ยง 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ประสบการณ์
การสอน (ปี) 

วุฒกิารศึกษา วิชาเอก ต าแหน่ง 

๑ นางสาวศิริธร  พันธ์สุข  2 เดือน ปวส. คอมพิวเตอร์ ครูพ่ีเลี้ยง 
๒ นางสาวอริศรา  นารี ๓ ปี ม.๖ วิทย์-คณิต ครูพ่ีเลี้ยง 
๓ นางสาวสวรินทร์ พลหงษ์ 3 เดือน ปวช. การบัญชี ครูพ่ีเลี้ยง 

 
 ๓.๓ บุคลากรทางการศึกษา 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล 
ประสบการณ์

การท างาน (ปี) 
วุฒิการศึกษา วิชาเอก ต าแหน่ง 

๑ นางสาวกาญจนา  จันบุตรดี ๒ ปี ๒ เดือน น.บ. นิติศาสตร์ ครูธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุงาน ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา วิชาเอก ประจ าชั้น 
๒๕ นางสาวสุรีรัตน์  กุมารสิทธิ์ ๒ เดือน ครูผู้สอน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ English 

๒๖ นายพาสันต์ เดชราช ๑ เดือน ครูผู้สอน ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ English 

๒๗ Miss. Guo Lu 3 เดือน ครูผู้สอน ปริญญาโท ภาษาจีน ภาษาจีน 

๒๘ นายเจนณรงค์  วุฒิสาร ๑ ปี ๑ เดือน ครูผู้สอน วท.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

๒๙ นายวีรยุทธ  โปะปะนม 7 เดือน ครูผู้สอน ปวส. เทคนิคยานยนต์ ว่ายน้้า 
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๔. ข้อมูลนักเรียน  
 ๔.๑  จ านวนนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการทั้งสิ้น  ๕๑๖  คน 
 ๔.๒  จ านวนนักเรียนในโรงเรยีนทั้งสิ้น  ๕๑๖  คน จ าแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน 

ระดับชั้นเรียน 
จ านวน 
ห้อง 

เพศ 
รวม 

เฉลี่ย 
ต่อห้อง ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล ๑ ๓ ๙ ๑๒ ๑๒ 

อบ.๑ 2 ๑๓ ๑๙ 3๒ ๑๖ 

อบ.๒ ๒ ๒๓ ๑๘ 41 ๒๑ 

อบ.๓ 2 ๒๙ ๒๒ 51 ๒๖ 

รวม 7 ๖๘ ๖๘ ๑๓๖ ๒๐ 

ป.๑ ๒ ๒๐ ๒๔ 4๔ ๒๒ 

ป.๒ ๒ ๒๖ ๒๖ 52 ๒๖ 

ป.๓ ๒ ๒๘ ๑๔ 42 ๒๑ 

ป.๔ ๒ ๓๐ ๑๘ 4๘ ๒๔ 

ป.๕ ๓ ๔๔ ๔๕ 89 ๓๐ 

ป.๖ 2 ๓๓ ๒๕ 58 ๒๙ 

รวม ๑๓ ๑๘๑ ๑๕๒ ๓๓๓ ๒๖ 

ม.1 1 ๓ ๒ 5 ๕ 

ม.๒ 1 ๗ ๑๒ 19 ๑๙ 

ม.๓ 1 ๑๕ ๘ 23 ๒๓ 

รวม 3 ๒๕ ๒๒ ๔๗ ๑๖ 

รวมทั้งหมด ๒๓ ๒๗๔ ๒๔๒ ๕๑๖ ๒๓ 
 
๕. ข้อมูลอาคารสถานที่  

อาคารเรียนจ านวน ….๖….  หลัง อาคารประกอบจ านวน …...3......หลัง สว้ม…๒๔..หลัง 
สระว่ายน้ า......๒... สระ   สนามเด็กเล่น......๑.....สนาม  สนามฟุตบอล…๑..…สนาม  สนามบาสเก็ตบอล…
๑…สนาม  สนามเทนนิส.......-......... สนาม อื่นๆ (ระบุ) ......-............. 
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๖. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
1) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้   

มีประชากรประมาณ 11,550 คน   
บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน  ได้แก่  วัด  ตลาด   
อาชีพส่วนใหญ่ของชุมชน  คือ พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  และอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตรขนาดเล็ก   
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ   
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  คือ  บุญบั้งไฟ 
 2) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6   
อาชีพหลัก คือ กรีดยาง,ท านา,ค้าขาย,รับราชการ 
ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ 
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว 80,000 บาท/ปี   
จ านวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว  3 คน 

3) โอกาสและข้อจ ากัดของโรงเรียน 
อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น ใกล้ตลาด แหล่งชุมชน ใกล้ร้านสะดวกซ้ือ  ได้รับการสนับสนุนจาก

ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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๗. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้ 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน  (ชั่วโมง) 
ระดับประถมศึกษา 

ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 
สาระการเรียนรู้ (พื้นฐาน) 
  ภาษาไทย 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๒๐๐ 

 
๑๖๐ 

 
๑๖๐ 

 
๑๖๐ 

  คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
  วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   -  ประวัติศาสตร์  
   -  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
   -  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
      และการด าเนินชีวิตในสังคม 
    -  เศรษฐศาสตร์ -  ภูมิศาสตร์ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

๑๒๐ 
๔๐ 

 
๘๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
ภาษาต่างประเทศ 20๐ 20๐ 20๐ 1๖0 1๖0 1๖0 
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๙๒๐ ๙๒๐ ๙๒๐ 

สาระการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 
ภาษาไทยเสริม 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 

 
๔๐ 
- 
- 

 
๔๐ 
- 
- 

 
๔๐ 
- 
- 

 
40 
๔๐ 
- 

 
40 
๔๐ 
- 

 
- 

๔๐ 
40 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๐ กิจกรรมแนะแนว 
๐กิจกรรมนักเรียน 
- ลูกเสือ เนตรนารี  
- ชมรม ชุมนุม ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
๐ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ 
 

(๑๒๐) 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๑๐ 

(๑๒๐) 
๔๐ 

 
๔๐ 
๓๐ 

 
๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๖๐ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ ๑,๑๒๐ 
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.ม.1 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา ชม. (นก.) รายวิชา ชม. (นก.) 

สาระพื้นฐาน ๔6๐ (๑๑.๕) สาระพื้นฐาน ๔2๐ (๑๐.๕) 
ท 21101   ภาษาไทย 1 60 (๑.๕) ท 21102   ภาษาไทย 2 60 (๑.๕) 
ค 21101   คณิตศาสตร์ 1 60 (๑.๕) ค 21102   คณิตศาสตร์ 2 60 (๑.๕) 
ว 21101   วิทยาศาสตร์ 1 60 (๑.๕) ว 21102   วิทยาศาสตร์ 2 60 (๑.๕) 
ว 21203 วิทยาการค านวณและการออกแบบ 1 40 (๑.0) ส 21102   สังคมศึกษา 2 40 (๑.0) 
ส 21101   สังคมศึกษา 1 40 (๑.0) ส 21102   ประวัติศาสตร์ไทย 2 20 (๐.๕) 
ส 21102   ประวัติศาสตร์ไทย 1 20 (๐.๕) ศ 21102   ศิลปะ 2 40 (1.0) 
ศ 21101   ศิลปะ 1 40 (1.0) พ 21102   สุขศึกษา 2 20 (๐.๕) 
พ 21101   สุขศึกษา 1 20 (๐.๕) พ 21103   เทเบิลเทนนิส 20 (0.5) 
พ 21102   ยืดหยุ่น 20 (0.5) ง 21102   การงานอาชพี 2 40 (๑.๐) 
ง 21101   การงานอาชพี 1 40 (๑.๐) อ 21102   ภาษาอังกฤษ 2 60 (๑.๕) 
อ 21101   ภาษาอังกฤษ 1 60 (๑.๕)     
สาระเพิ่มเติม ๑๔๐ (๓.๕) สาระเพิ่มเติม ๑4๐ (๓.๕) 
ค 21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 40 (1.0) ค 21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 40 (1.0) 
ว 21201 ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ 40 (1.0) ว 21202 วิทยาศาสตร์กบัความงาม 40 (1.0) 
จ 21201 ภาษาจีน 1 20 (๐.๕) ง 21201 การโปรแกรมเบื้องต้น 20 (0.5) 
อ 21201 ภาษาอังกฤษเพื่อการอา่นและการเขียน  ๒0 (๐.๕) จ 21202 ภาษาจีน 2 20 (0.5) 
ง 2๑201 การศกึษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (IS1)  ๒0 (๐.๕) อ 21202 ภาษาอังกฤษเพื่อการฟังและพูด 20 (0.5) 
ทบทวนเสริมประสบการณ์*   ทบทวนเสริมประสบการณ์*   
ค 21203 ความรู้สึกเชิงจ านวน   ค 21204 ค้นปัญญาหาความคิด   
ว 21203 ทฤษฎีความรูธ้รรมชาติและการสืบเสาะ

อย่างวิทยาศาสตร์ 
  

ว 21204 ชีววิทยามัธยมศึกษาตอนต้น (สอวน.)   

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก ๒๑๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐  ก ๒๑๙๐๒ กิจกรรมแนะแนว ๒๐  
ก ๒๑๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม*** ๒๐  ก ๒๑๙๐๔ กิจกรรมชุมนุม*** ๒๐  
ก ๒๑๙๐๕ กิจกรรมลูกเสือ/ยวุกาชาด ๒๐  ก ๒๑๙๐๖ กิจกรรมลูกเสือ/ยวุกาชาด ๒๐  
ก ๒๑๙๐๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  **  ก ๒๑๙๐๘ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์    **  

รวม ๖๖๐   รวม ๖๒๐  

หมายเหตุ : ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรม ลูกเสือ/ยุวกาชาด และผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และอ่ืน ๆ  
* ทบทวนเสริมประสบการณ์ (เป็นรายวิชาสอนเสริมประสบการณ์ ในเวลาเลิกเรียนหรือในช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
*** ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมภาษาจีนกลาง  ชุมนุมดนตรี อื่น ๆ  
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  ตามแนวทาง สสวท.ม.2 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา ชม. (นก.) รายวิชา ชม. (นก.) 

สาระพื้นฐาน ๔๖๐ (๑๑.๕) สาระพื้นฐาน ๔2๐ (๑๐.๕) 
ท 22101   ภาษาไทย 3 60 (๑.๕) ท 22102   ภาษาไทย 4 60 (๑.๕) 
ค 22101   คณิตศาสตร์ 3 60 (๑.๕) ค 22102   คณิตศาสตร์ 4 60 (๑.๕) 
ว 22101   วิทยาศาสตร์ 3 60 (๑.๕) ว 22102   วิทยาศาสตร์ 4 60 (๑.๕) 
ว 22203 วิทยาการค านวณและการออกแบบ ๑ 40 (๑.0) ส 22102   สังคมศึกษา 4 40 (๑.0) 
ส 22101   สังคมศึกษา 3 40 (๑.0) ส 22102   ประวัติศาสตร์ไทย 4 20 (๐.๕) 
ส 22102   ประวัติศาสตร์ไทย 3 20 (๐.๕) ศ 22102   ศิลปะ 4 40 (1.0) 
ศ 22101   ศิลปะ 3 40 (1.0) พ 22102   สุขศึกษา 4 20 (๐.๕) 
พ 22101   สุขศึกษา 3 20 (๐.๕) พ 22104   กระบี่กระบอง 20 (0.5) 
พ 22103   กรีฑา 20 (0.5) ง 22102   การงานอาชพี 4 40 (๑.๐) 
ง 22101   การงานอาชพี 3 40 (๑.๐) อ 21102   ภาษาอังกฤษ 4 60 (๑.๕) 
อ 22101   ภาษาอังกฤษ 3 60 (๑.๕)     
สาระเพิ่มเติม ๑6๐ (๔.๐) สาระเพิ่มเติม ๑6๐ (๔.๐) 
ค 22203 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 40 (1.0) ค 22204 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 40 (1.0) 
ว 22203 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 1 40 (1.0) ว 22204 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ 2 40 (1.0) 
ว 22207 อิเล็กทรอนิกส ์ 20 (๐.๕) อ 22204 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (พูด-เขียน) 40 (1.0) 
อ 22203   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ 
40 (1.0) ง 22202 IPST-MicroBox 20 (๐.๕) 

ท 22203 ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ 20 (๐.๕) ท 22204 ภาษาไทยเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ 20 (๐.๕) 
ทบทวนเสริมประสบการณ์*   ทบทวนเสริมประสบการณ์*   
ค 22201 กลยุทธ ์ยุทธวธิีการแก้ปัญหา   ค22202   พีชคณิต   
ว 22201 เคมีมัธยมศึกษาตอนต้น   ว22202 ฟิสิกส์มัธยมศึกษาตอนต้น   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก ๒๒๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐  ก ๒๒๙๐๒ กิจกรรมแนะแนว ๒๐  
ก ๒๒๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม*** ๒๐  ก ๒๒๙๐๔ กิจกรรมชุมนุม*** ๒๐  
ก ๒๑๙๐๕ กิจกรรมลูกเสือ/ยวุกาชาด ๒๐  ก ๒๒๙๐๖ กิจกรรมลูกเสือ/ยวุกาชาด ๒๐  
ก ๒๑๙๐๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  **  ก ๒๒๙๐๘ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ **  

รวม ๖๘๐   รวม ๖4๐  

หมายเหตุ : ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรม ลูกเสือ/ยุวกาชาด และผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และอ่ืน ๆ  
* ทบทวนเสริมประสบการณ์(เป็นรายวิชาสอนเสริมประสบการณ์ ในเวลาเลิกเรียนหรือในช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
*** ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมภาษาจีนกลาง  ชุมนุมดนตรี อื่น ๆ  
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โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.ม.3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ 
รายวิชา ชม. (นก.) รายวิชา ชม. (นก.) 

สาระพื้นฐาน ๔๖๐ (๑๑.๕) สาระพื้นฐาน ๔2๐ (๑๐.๕) 
ท 23101   ภาษาไทย 5 60 (๑.๕) ท 23102   ภาษาไทย 6 60 (๑.๕) 
ค 23101   คณิตศาสตร์ 5 60 (๑.๕) ค 23102   คณิตศาสตร์ 6 60 (๑.๕) 
ว 23101   วิทยาศาสตร์ 5 60 (๑.๕) ว 23102   วิทยาศาสตร์ 6 60 (๑.๕) 
ว 23203 วิทยาการค านวณและการออกแบบ 1 40 (๑.0) ส 23102   สังคมศึกษา 6 40 (๑.0) 
ส 23101   สังคมศึกษา 5 40 (๑.0) ส23102   ประวัติศาสตร์ไทย 6 20 (๐.๕) 
ส23102   ประวัติศาสตร์ไทย 5 20 (๐.๕) ศ 23102   ศิลปะ 6 40 (1.0) 
ศ 23101   ศิลปะ 5 40 (1.0) พ 23102   สุขศึกษา 6 20 (๐.๕) 
พ 23101   สุขศึกษา 5 20 (๐.๕) พ23106   ตะกร้อ 20 (0.5) 
พ23105   วอลเล่ย์บอล 20 (0.5) ง 23102   การงานอาชพี 6 40 (๑.๐) 
ง 23101   การงานอาชพี 5 40 (๑.๐) อ 23102   ภาษาอังกฤษ 6 60 (๑.๕) 
อ 23101 ภาษาอังกฤษ 5 60 (๑.๕)     
สาระเพิ่มเติม ๑6๐ (๔.๐) สาระเพิ่มเติม ๑๒๐ (๓.๐) 
ค23205 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 40 (1.0) ค23206 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 40 (1.0) 
ว23205 เช้ือเพลิงเพื่อการคมนาคม 40 (1.0) ว23206 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน ์ 40 (1.0) 
ง23203 การออกแบบและเทคโนโลย ี 40 (1.0) ส23201 โลกศึกษา 40 (1.0) 
อ23205 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ 40 (1.0)      
ทบทวนเสริมประสบการณ์*   ทบทวนเสริมประสบการณ์*   
ค23201 เรขาคณิต   ค23202 ปริศนาค านวณ   
ว23201 โลกและอวกาศดาราศาสตร์ 1       
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๖๐  
ก๒๓๙๐๑ กิจกรรมแนะแนว ๒๐  ก๒๓๙๐๒ กิจกรรมแนะแนว ๒๐  
ก๒๓๙๐๓ กิจกรรมชุมนุม*** ๒๐  ก๒๓๙๐๔ กิจกรรมชุมนุม*** ๒๐  
ก๒๓๙๐๕ กิจกรรมลูกเสือ/ยวุกาชาด ๒๐  ก๒๓๙๐๖ กิจกรรมลูกเสือ/ยวุกาชาด ๒๐  
ก๒๓๙๐๗ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ **  ก๒๓๙๐๘ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ **  

รวม ๖๘๐   รวม ๖0๐  

หมายเหตุ : ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ในกิจกรรม ลูกเสือ/ยุวกาชาด และผู้
บ าเพ็ญประโยชน์และอ่ืน ๆ  
* ทบทวนเสริมประสบการณ์ (เป็นรายวิชาสอนเสริมประสบการณ์ ในเวลาเลิกเรียนหรือในช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
*** ชุมนุม ได้แก่ ชุมนุมภาษาจีนกลาง  ชุมนุมดนตรี อื่น ๆ  
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๘. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๘.๑ ห้องสมุดมีขนาด  ๖๐  ตารางเมตร  จ านวนหนังสือในห้องสมุด  1,000  เล่ม 
 ๘.๒ ห้องปฏิบัติการ 

  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องดนตรี        จ านวน  ๑  ห้อง 
   ห้องพยาบาล        จ านวน  ๑  ห้อง 
 ๘.๓ คอมพิวเตอร์ จ านวน  ๔๘  เครื่อง 
 ใช้เพ่ือการเรียนการสอน  ๔๕  เครื่อง 
  ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  ๒๐  เครื่อง 
 ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ๓ เครื่อง 
 ๘.๔ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
สถิติการใช้จ านวนครั้ง/ภาคเรียน 

ชื่อแหลง่เรียนรู้ 

๑. โรงอาหาร 
๒. สวนเกษตร 
๓. สนามเด็กเล่น 
๔. ลานกิจกรรม 
๕. มุมหนังสือ 

ฯลฯ 

14 ครั้ง/ภาคเรียน 
๑๔ ครั้ง/ภาคเรียน 
๑๔ ครั้ง/ภาคเรียน 
๑๔ ครั้ง/ภาคเรียน 
๑๔ ครั้ง/ภาคเรียน 

 
  

 ๘.๕ แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน   
แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้ 

จ านวนครั้ง/ภาคเรียน ชื่อแหลง่เรียนรู้ 

๑. วัดกลางเทพนิมิต 
๒. โรงเรียนพรเจริญวิทยา  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 
๓. ธนาคาร ธกส /ธนาคารออมสิน ตลาดเทศบาล 
๔. พ้ืนที่เพาะปลูกข้าว  สวนยางพารา  สวนปาล์ม 
๕. หัตถกรรมพื้นบ้านจักสาน  ทอเสื่อ  ไม้กวาดทางมะพร้าว 
๖. กลุ่มแม่บ้าน  น้ าพริกบ้านโนน  ขนมจีน  ข้าวต้มผัด  
ฯลฯ 

- ครั้ง/ภาคเรียน 
- ครั้ง/ภาคเรียน 
- ครั้ง/ภาคเรียน 
- ครั้ง/ภาคเรียน 
- ครั้ง/ภาคเรียน 
- ครั้ง/ภาคเรียน 
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๙. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๙.๑ สภาพปัญหา  
 จากผลการวิเคราะห์สภาพของสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสถานศึกษา  
สามารถสรุปสภาพปัญหาได้ดังนี้ 
ด้านชุมชน 
       ๑. สถานศึกษาตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับเดียวกันหลายแห่ง ท าให้จ านวน
นักเรียนมีอัตราลดลงจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙)   
ด้านครูผู้สอน 
       ๑. ครูผู้สอนมีการเปลี่ยนงาน ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแผนการท างานอยู่เสมอ  และยังมี
ประสบการณ์การท างานที่ยังไม่เพียงพอ 
ด้านผู้เรียน 
       ๑. นักเรียนบางส่วนยังมีผลสัมฤทธิ์ในวิชาต่าง ๆ น้อย เนื่องจากไม่เข้ารับการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบ Online ตามท่ีทางโรงเรียนได้จัดให้ 
ด้านสถานศึกษา 
       ๑. สถานศึกษาไม่สามารถเปิดท าการเรียนการสอนได้ตามปกติ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 ๙.๒ จุดเด่น  
ด้านชุมชน 

  ๑. ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ เช่น วดั แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ 
สถานที่ท่องเที่ยว ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ 
       ๒. ปลอดภัยจากยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน 
       ๓. สภาพแวดล้อม มีบรรยากาศร่มรื่น เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
       ๔. ได้รับความร่วมมือ ให้การสนับสนุนจากชุมชน ผู้ปกครอง 
       ๕. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาจัดและมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
       ๖. สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ  
       ๗. สถานศึกษาสามารถรองรับนักเรียนที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชนโดยรอบ 
       ๘. มีวิทยากรในท้องถิ่นท่ีมีความรู้ 
ด้านครูผู้สอน 
       ๑. ปลูกฝังเด็กให้มีวินัย มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
       ๒. รู้เป้าหมายหลักสูตร/การศึกษา ท าให้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างมีระบบ 
       ๓. วิเคราะห์หลักสูตรและจัดท าแผนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       ๔. น าผลการประเมินการเรียนการสอนมาปรับพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น 
       ๕. ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง 
       ๖. ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง 
       ๗. มีการท างานร่วมกันเป็นทีม 
       ๘. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน  และนักเรียน 
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ด้านผู้บริหาร 
       ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในเป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และทักษะที่
เกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนเป็นอย่างดี 
       ๒. มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น า ทั้งด้านวิชาการ  และการบริหาร 
       ๓. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
       ๔. มีคุณธรรม จริยธรรม และมนุษยสัมพันธ์ดี 
       ๕. สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 
       ๖. ตระหนักและส่งเสริมให้ครูผู้สอน มีความก้าวหน้าในวิชาชีพครู 
       ๗. บริหารงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
       ๘. บริหารงานบุคคลและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านผู้เรียน 
       ๑. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คุณครู  และผู้ปกครองของเพ่ือน ๆ  
 ๒. ใฝ่เรียนรู้ เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ 
       ๓. มีจินตนาการ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
       ๔. มีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 
ด้านสถานศึกษา 
      ๑. จัดสถานศึกษา/โครงสร้างการบริหารงานโดยบุคลากรมีส่วนร่วม 
      ๒. มีการประกันคุณภาพภายใน อย่างเป็นระบบ 
      ๓. มีการดูแลเรื่องความปลอดภัย 
      ๔. ส่งเสริมความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับชุมชน 
      ๕. มีสื่อเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
      ๖. อาคารเรียน  อาคารห้องประกอบ และสื่อการเรียนการสอนพร้อมใช้ 
      ๗. ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  เป็นส าคัญ 
 ๙.๓ จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านครูผู้สอน 
        ๑. ความตระหนักในความส าคัญและคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร 
ด้านผู้บริหาร 
        ๑. การสร้างความตระหนักให้ครูเห็นคุณค่าของตนเองที่มีต่อองค์กร 
ด้านผู้เรียน 
        ๑. ตระหนักในเรื่องการเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
ด้านสถานศึกษา 
        ๑. การจัดให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่เหมาะสมตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) 
 
1๐. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

1. สถานศึกษาไดน้ าข้อเสนอแนะและทิศทางจากการประเมินภายนอกรอบสี่  มาวางแผนในการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับ SWOT เพ่ือตอบสนองนโยบายและเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ พันธกิจ วิสัยทัศน์  
และปรัชญาของสถานศึกษา 
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2. สถานศึกษาไดด้ าเนินการจัดท ากิจกรรมในทุกโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนพัฒนา
สถานศึกษา  เมื่อด าเนินการแล้วเสร็จต้องมีการประเมินทุกขั้นตอนโดยเฉพาะข้อเสนอแนะและอุปสรรค
มาเขียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักการและเหตุผลในกิจกรรมของโครงการในปีต่อไปปฏิบัติเช่นนี้จนครบรอบปี
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 

วิสัยทัศน์   
 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ส่งเสริมพัฒนาการเด่นเน้นวิชาการเลิศ เชิดชูคุณธรรม น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่โรงเรียน SMT มาตรฐานสากล 
 
พันธกิจ 
          ๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๓. พัฒนาคุณภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
    ๔. ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่นเชิดชูเอกลักษณ์ไทย 
    ๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะด้านภาษาในกลุ่มอาเซียน 

 
เป้าหมาย 
   นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ สู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรม  
จรยิธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
อัตลักษณ์ 

 สะอาด  มีวินัย 
 
เอกลักษณ์ 

     โรงเรียน 3 ภาษา 
 
นโยบายโรงเรียน 

๑. พัฒนางานวิชาการเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดการเรียน         
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ๒. พัฒนาครูสู่มืออาชีพ 
 ๓. ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

๔. พัฒนาการศึกษาปฐมวัยและระดับประถมให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด และผ่าน 
เกณฑ์การ ประเมินของ สมศ. 

๕. จัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้ รักการศึกษาค้นคว้า เกิดความรู้ที่
คงทนและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

๖. พัฒนาความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีของนักเรียน 
๗. บริหารงานแบบมีส่วนร่วมและระดมทรัพยากรจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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๘. บริการสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ แข็งแรง  
๙. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศให้เป็นระบบ ทันสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
๑๐. บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
๑๑. จัดแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๒. มีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์มีดังนี้ คือ 

๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
๒. ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝ่เรียนรู ้
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 
 

ค่านิยม 12 ประการ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาเป็นผู้ด าเนินการโดยครู ผู้ปกครอง 

นักเรียน มีส่วนในการพัฒนา และสถานศึกษาด าเนินการตามภาระงานดังต่อไปนี้ 
 ๑. การควบคุมคุณภาพการศกึษา 

 ๑.๑ การก าหนดมาตรฐาน 
- จัดท ามาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นจากมาตรฐานกลาง โดย

คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู  ผู้ปกครอง ชุมชน 

- จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิตของสถานศึกษา 

๑.๒ การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา 

- พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนา กระตุ้นจูงใจให้ผู้ร่วมงานรู้จักการ
เรียนรู้อยู่เสมอ เน้นให้บุคลากรในองค์กรมีความคิดริเริ่ม เพื่อการสร้างสรรค์ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น 

- มีการสร้างจิตส านึกของผู้ร่วมงานให้เห็นว่าการปรับปรุงคุณภาพจะต้องปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา
และเป็นหน้าที่ของทุกคน 

- พัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

- ให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม เพื่อให้พลังที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัดของทุกคนในองค์กร ร่วมกันพัฒนา
ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า (ผู้ปกครอง ผู้เรียน) และความต้องการที่เปลี่ยนแปลง 

- มีการท างานเป็นทีมในทุกระดับ เน้นให้ทุกคนมีอ านาจตัดสินใจ ซึ่งจะส่งผลให้ปรับปรุงสร้าง
ขวัญและก าลังใจและทัศนคติที่ดี 

๒. การตรวจสอบคุณภาพ หรือการทบทวนคุณภาพภายใน 

 ๒.๑ สถานศึกษาต้องด าเนินการทบทวนคุณภาพภายในด้านคุณภาพสถานศึกษาและคุณภาพการ
สอนทุกปี 
 ๒.๒ น าผลการทบทวนมาด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๓. การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 สถานศึกษาก าหนดให้มีการประเมินความก้าวหน้า และประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการของทุก ๆ 
แผนงาน แล้วน าผลมาพัฒนาปรับปรุง 
 

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี  
 กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 6 มุ่งพัฒนาโรงเรียนสู่ SMT มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง 
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โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
      

 
                                       
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 1  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้จัดการ/ผู้รับใบอนุญาต  
ดาบต้ารวจไพรรัตน์ วุฒิสาร 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ดร.วิเลียน วุฒิสาร 

 

ด้านการบริหารวชิาการ 

- งานตราสาร/ระเบียบ 
ขอบังคับ  
- งานทะเบียน / เอกสาร 
การศึกษานักเรียน  
- การพัฒนากระบวนการ 
เรียนรู้  
- งานวัดและประเมินผล 

 

 

ด้านการบริหารงบประมาณ 

- งานการเงิน 
- งานงบประมาณและ
บัญชี 
- งานพัสดุ 

ด้านการบริหารงานบุคคล 

- วางแผนอัตราก้าลัง 
งานบรรจุแต่งตั้ง/ถอด
ถอน/ 
- ทะเบียนเอกสารบุคลากร 
- งานส่งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
- การด้าเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 

 
 
 

ด้านการบริหารทัว่ไป 
นางสาวจอมจติร   อา

มาตร 

งานธุรการ 
งานปกครอง 
งานกิจกรรมนักเรียน 
อาคารสถานที ่
งานประชาสัมพนัธ์ 
การพัฒนาระบบและ 
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
พัฒนาระบบประกนั
คุณภาพภายใน 

 

 

ด้านการบริหารทัว่ไป 

- งานธุรการ 
- งานปกครอง 
- งานกิจกรรมนักเรียน 
- อาคารสถานที่ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- การพัฒนาระบบและ 
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
- พัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายใน 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ส่วนที่ 3 
แผนงาน/โครงการตามกลยุทธ์ 

 
๑. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรงมีสุขนิสัยทีด่ี และดูแลความปลอดภัยของตนองได้ 

1. ร้อยละของเด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑม์าตรฐาน 
2. ร้อยละของเด็กเคลื่อนไหวร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวไดด้ี ใช้มือและตาประสานสมัพันธ์ไดด้ี 
3. ร้อยละของเด็กดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส่วนตนและปฏิบัติจนเป็นนิสัย 
4. ร้อยละของเด็กปฏิบัติตนตามขอ้ตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย หลีกเลีย่งสภาวะที่เสีย่งต่อโรค สิ่งเสพติด และระวังภัย
จากบุคคล สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตราย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จติใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณไ์ด้ 
1. ร้อยละของเด็กรา่งเริงแจ่มใส แสดงอารมณ์ ความรู้สึกไดเ้หมาะสม 
2. ร้อยละของเด็กรูจ้ักยับยั้งช่ังใจ อดทนในการรอคอย 
3. ร้อยละของเด็กยอมรับและพอใจในความสามารถ และผลงานของตนเองและผู้อื่น 
4. ร้อยละของเด็กมจีิตส านึกและค่านิยม ที่ด ี
5. ร้อยละของเด็กมคีวามมั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 
6. ร้อยละของเด็กช่วยเหลือแบ่งปนั 
7. ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ รูห้น้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอดกลั้น 
8. ร้อยละของเด็กซื่อสัตยส์ุจรติ มคีุณธรรม จรยิธรรม ตามทีส่ถานศกึษาก าหนด 
9. ร้อยละของเด็กมคีวามสุขกับศลิปะดนตรี และการเคลื่อนไหว 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1. ร้อยละของเด็กช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน มวีินัย 
ในตนเอง 
2. ร้อยละของเด็กประหยดัและพอเพียง 
3. ร้อยละของเด็กมสี่วนร่วมดูแลรกัษาสิ่งแวดล้อมในและนอกห้องเรยีน 
4. ร้อยละของเด็กมมีารยาทตามวฒันธรรมไทย เช่น การไหว้ การยิม้ ทักทาย และมสีัมมาคารวะกบัผูใ้หญ่ ฯลฯ 
5. ร้อยละของเด็กยอมรับหรือเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ความคิด พฤติกรรม พ้ืนฐานครอบครัว เชื้อชาติ 
ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น 
6. ร้อยละของเด็กเล่นและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อขัดแย้งโดยปราศจากการใช้ความรุนแรง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคดิพื้นฐาน และแสวงหาความรูไ้ด ้
1. ร้อยละของเด็กสนทนาโตต้อบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจ 
2. ร้อยละของเด็กตั้งค าถามในสิ่งที่ตนเองสนใจหรือสงสัย และพยายามค้นหาค าตอบ 
3. ร้อยละของเด็กอ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกบัวัย 
4. ร้อยละของเด็กมคีวามสามารถในการคิดรวบยอด การคดิเชิงเหตผุลทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การคดิ
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจในเรื่องง่าย ๆ ได ้
5. ร้อยละของเด็กสร้างสรรคผ์ลงานตามความคิดและจินตนาการ เช่น งานศิลปะ การเคลื่อนไหวท่าทาง การเล่นอิสระ 
ฯลฯ 



๒๓ 

 

แผนปฏบิัติการโรงเรียนอนบุาลนวรัตน์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

6. ร้อยละของเด็กใช้สื่อเทคโนโลย ีเช่น แว่นขยาย แม่เหล็ก กล้องดจิิตอล ฯลฯ เป็นเครื่องมือในการเรยีนรู้และแสวงหา
ความรู้ได ้

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสีด่้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่ยืดหยุน่ และสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
2. ออกแบบจัดประสบการณ์ที่เตรียมความพร้อมและไม่เร่งรัดวิชาการ 
3. ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่เน้นการเรยีนรูผ้่านการเล่น และการลงมือปฏิบตัิ (Active learning) 
4. ออกแบบการจัดประสบการณท์ี่ตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครวั ชุมชนและท้องถิ่น 
5. มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตรอย่างตอ่เนื่อง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  จัดครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน 
1. จัดครูครบชั้นเรียน  
2. จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจดัประสบการณ ์
3. จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 
4. จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย 
5. จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรมการศึกษาปฐมวัย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
1. มีการพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็ก 
3. ส่งเสริมครูใช้ประสบการณส์ าคญัในการออกแบบการจดักิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและประเมินพฒันาการเด็กเป็น
รายบุคคล 
4. ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสมัพันธ์ที่ดีกบัเด็กและครอบครัว 
5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้ชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
1. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัย 
2. จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความปลอดภัย 
3. ส่งเสริมใหเ้กิดการเรยีนรู้ที่เป็นรายบุคคลและกลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 
4. จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มสีื่อการเรียนรู้ ที่ปลอดภยัและเพียงพอ เช่น ของเล่น หนังสอืนิทาน สื่อจาก
ธรรมชาติ สื่อส าหรับเด็กมุดลอด ปีนป่าย สื่อเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 
5. จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจดัประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดัประสบการณ์ 
1. อ านวยความสะดวกและให้บรกิารสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วสัดุ อุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ 
2. พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและใช้สื่อในการจดัประสบการณ์ 
3. มีการนิเทศติดตามการใช้สื่อในการจัดประสบการณ ์
4. มีการน าผลการนิเทศติดตามการใช้สื่อมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 
5. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพรก่ารพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖ มีระบบบริหารคณุภาพที่เปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
2. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษาก าหนดและด าเนินการตามแผน 
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3.  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา 
4.  มีการติดตามผลการด าเนินงาน และจัดท ารายงานผล  การประเมินตนเองประจ าปี และรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ให้หน่วยงานต้นสังกัด 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้น อย่างสมดลุเตม็ศักยภาพ 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล 
2. จัดท าแผนและใช้แผนการจดัประสบการณ์จากการวเิคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในหลักสตูร
สถานศึกษา 
3. จัดกิจกรรมทีส่่งเสริมพัฒนาการเด็กครบทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์จิตใจ ด้านสังคม และด้านสตปิัญญา โดย 
ไม่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ สรา้งโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
1. จัดประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดมิ 
2. ให้เด็กมีโอกาสเลือกท ากิจกรรมอย่างอิสระ ตามความต้องการความสนใจ ความสามารถ ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้
ของเด็กเป็นรายบคุคล หลากหลายรูปแบบจากแหล่งเรยีนรู้ที่หลากหลาย 
3. เด็กได้เลือกเล่น เรียนรู้ลงมือ กระท า และสรา้งองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ จัดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรยีนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
.1 จัดบรรยากาศและสภาพแวดลอ้มในห้องเรียนได้สะอาด ปลอดภยั และอากาศถ่ายเทสะดวก 
2. จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผลงานเด็ก พื้นที่ส าหรับมมุประสบการณ์และการจัดกิจกรรม 
3. จัดให้เด็กมสี่วนร่วมในการจัดภาพแวดล้อมในห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ การดูแลต้นไม้ เป็นต้น 
4. ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะความสนใจ และวิถีการเรยีนรู้ของเด็ก เช่น กล้องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร์ ส าหรับการเรยีนรู้กลุ่มย่อย สื่อของเล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหาค าตอบ เป็นต้น 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
1. ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวตัรประจ าวันด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย  
2. วิเคราะหผ์ลการประเมินพัฒนาการเด็กโดยผู้ปกครองและผูเ้กี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
3. น าผลการประเมินที่ไดไ้ปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
4. น าผลการประเมินแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรยีน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการอ่านในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการเขียนในแตล่ะระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการสื่อสารในแตล่ะระดับชั้นตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 
4. ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการคิดค านวณในแตล่ะดับช้ันตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคดิเห็นและ
แก้ปัญหา 
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1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดจ าแนกแยกแยะ ใครค่รวญไตรต่รองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
3. ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตผุล 

ตัวบง่ช้ีที่ ๑.๓ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งตัวเองและการท างานเป็นทีม 
2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้และประสบการณม์าใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็น
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ช้ินงาน ผลผลติ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้าน
การเรยีนรู้การสื่อสาร การท างานอย่างสร้างสรรค์ และมีคณุธรรม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๕  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
1. ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรยีนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม 
3. ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ หรอืผลการทดสอบอื่น ๆ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๖ มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดตี่องานอาชีพ 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการศกึษาต่อ  
2. ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีในการจดัการ การท างานหรืองานอาชีพ 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรยีน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๗ การมีคณุลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้ที่มีคณุธรรม จริยธรรม เคารพในกฎกติกา   
2. ร้อยละของผู้เรียนมีคา่นิยมและจิตส านึกตามทีส่ถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๘ ความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีความภมูิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเปน็ไทย  
2. ร้อยละของผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปญัญาไทย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๙ การยอมรับที่จะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
๑. ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหวา่งบุคคลในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณ ี

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑๐ สุขภาวะทางรา่งกายและจติสังคม 
1. ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษาสขุภาพกาย สุขภาพจติ อารมณ์และสังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแตล่ะช่วงวัย  
2. ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยูร่ว่มกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจผู้อื่น ไมม่ีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  มีเป้าหมายวิสยัทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

๑. ก าหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการ
ศึกษาชาตินโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด 
2. ก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศกึษาแห่งชาติ 
นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกดั 
3. ก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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4. น าเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพนัธกิจผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
5. น าเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพนัธกิจของโรงเรียนเผยแพรต่่อสาธารณชน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
1. มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ  
2. มีการน าแผนไปปฏิบตัิ ติดตามตรวจสอบประเมินผลและปรับปรงุพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
3. มีการบริหารอัตราก าลัง ทรัพยากรทางการศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบการนิเทศภายใน 
4. สถานศึกษามีการน าข้อมลูมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา 
5. สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ทเีกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา และร่วมรับผดิชอบต่อผล
การจัดการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
1. บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 
2. บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้านการพัฒนาหลักสตูรตามความต้องการของผูเ้รียน ที่สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 
3. บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสรมิหลักสูตรที่เน้นคณุภาพผู้เรยีนรอบด้านเชื่อมโยงวิถีชีวิตจริง  
4. ก าหนดหลักสตูรสถานศึกษาครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  
5. สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนาหลักสตูรให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงของสังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเช่ียวชาญทางวชิาชีพ  
2. จัดให้มีชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
3. น าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4. มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงานของครู บุคลากร ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
5. ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอย่างท่ีดีที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้อย่างมีคณุภาพ 
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ และค านึงถึงความปลอดภยั 
2. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอกห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ และค านึงถึงความปลอดภัย 
3. จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสรมิใหผู้้เรยีนเกิดการเรยีนรู้เป็นรายบคุคล และเป็นกลุ่ม 
4. จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 
5. จัดให้ผู้เรยีนได้ใช้ประโยชน์จากการจัดสภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการและการจดัการเรียนรู ้
1. ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
2. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารจดัการและการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อบริหารจัดการและการจดัการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
4. ให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 
5. ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการจัดการและการจัดการเรยีนรู้ที่
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ จัดการเรยีนรูผ้่านกระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
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1. จัดกิจกรรมการเรียนรูต้ามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัดของหลักสตูรสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรยีนรู้ โดยผ่าน
กระบวนการคดิและปฏิบตัิจริง 
2. มีแผนการจัดการเรียนรู้ทีส่ามารถน าไปจดักิจกรรมได้จริง 
3. มีรูปแบบการจดัการเรียนรู้เฉพาะส าหรับผู้ทีม่ีความจ าเป็น และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  
4. ฝึกทักษะให้ผู้เรยีนได้แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุปองค์ความรู้ และน าเสนอผลงาน 
5. สามารถจดักิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อตอ่การเรียนรู ้
1. ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนรู้ 
2. ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปญัญาท้องถิ่นในการจัดการเรยีนรู้ 
3. สร้างโอกาสใหผู้้เรยีนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อท่ีหลากหลาย 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
1. ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรยีน โดยเน้นการมีปฏิสมัพันธ์เชิงบวก  
2. ผู้สอนมีการบริหารจัดการชั้นเรยีน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และเดก็รักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ สามารถเรียนรูร้่วมกัน
อย่างมีความสุข 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
1. มีการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการจัดการเรยีนรู้อย่างเป็นระบบ 
2. มีขั้นตอนโดยใช้เครื่องมือและวธิีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการจดัการเรียนรู้ 
3. เปิดโอกาสใหผู้้เรยีนและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผล 
4. ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูเ้รียนเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ 
1. และผู้มสี่วนเกี่ยวข้องร่วมกันแลกเปลีย่นความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 
2. น าข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรียนรู้ของตนเอง 



๒๘ 

 

แผนปฏบิัติการโรงเรียนอนบุาลนวรัตน์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

๒. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ตัว

บ่งชี้ของมาตรฐาน 
๑. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจ  
แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล         
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตามหลักสูตร 
๔. มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
๕.มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ  
-  ผู้เรียนร้อยละ ๘๕ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รัก
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
- ผู้เรียนร้อยละ  ๘๕  มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล         
- ผู้เรียนร้อยละ  ๗๕  มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
 - ร้อยละ  ๘๕  มีการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
- ร้อยละ  ๘๐  มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้  และสื่อต่างๆ  รอบตัว 
- ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด  เขียน  
และตัง้ค าถามเพ่ือค้นหาความรู้เพิ่มเติม 

     มาตรฐานที่ ๓  ข้อที่  ๓.๑,๓.๒,๓.๓,๓.๔                           
มาตรฐานที่ ๔  ข้อที่  ๔.๑,๔.๒,๔.๓,๔.๔ 

     มาตรฐานที่ ๕  ข้อที่  ๕.๑,๕.๒,๕.๓,๕.๔ 
     มาตรฐานที่ ๑๔  ข้อที่  ๑๔.๑,๑๔.๒  
     มาตรฐานที่ ๑๕  ข้อที่  ๑๕.๑,๑๕.๒  
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ตัว

บ่งชี้ของมาตรฐาน 

๑. ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
(ต่อ) 

 - ร้อยละ  ๘๕  ของผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน 
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงาน 
- ร้อยละ ๗๕ ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระ
เป็นไปตามเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๗๕ องผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตาม
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
- ร้อยละ  ๗๕ ของผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ 
และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
- ร้อยละ ๗๕  ของผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

๒. ภูมิปัญญา
ไทยสู่ห้องเรียน 

๑.  เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน 
รักการท างาน สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
 ๒.  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   
๓. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ  ๘๕ ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต   
-  ร้อยละ  ๘๕ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน   
-  ร้อยละ  ๘๐ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
-  ร้อยละ  ๘๕ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่   

    มาตรฐานที่ ๑  ข้อที่  
๑.๑,๑.๒,1.3,1.4,1.5,1.6 

    มาตรฐานที่ 2  ข้อที่  2.1,2.2,2.3,2.4   
    มาตรฐานที่ ๖  ข้อที่  ๖.๑,๖.๒,๖.๓,๖.๔ 
    มาตรฐานที่ 7  ข้อที่  7.8 
     มาตรฐานที่ ๑๐  ข้อที่  ๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓ 
     มาตรฐานที่ ๑1  ข้อที่  ๑1.๑,๑1.๒,11.3 
     มาตรฐานที่ ๑๓  ข้อที่  ๑๓.๑,๑๓.๒ 
     มาตรฐานที่ ๑๔  ข้อที่  ๑๔.๑,๑๔.๒  
     มาตรฐานที่ ๑๕  ข้อที่  ๑๕.๑,๑๕.๒ 



๓๐ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ตัว

บ่งชี้ของมาตรฐาน 

๒. ภูมิปัญญา
ไทยสู่ห้องเรียน 
(ต่อ) 
 

๔.  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และ
จุดเน้นที ่  
๕.  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้
ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
 

-  ร้อยละ  ๘๐ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ  
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ 
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีท างานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนา
งาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหา 
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
- ร้อยละ ๘๕  มีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
- ร้อยละ ๘๕  มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด  ความสามารถและความสนใจ 
- ร้อยละ ๘๕มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ
ตอบสนองความต้องการ  ความสามารถความถนัด  และความ
สนใจของผู้เรียน 
- ร้อยละ ๘๕  มีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/

ตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน 

๒. ภูมิปัญญา
ไทยสู่ห้องเรียน 
(ต่อ) 
 

 - ร้อยละ ๘๕  มีการนิเทศภายใน  ก ากับ  ติดตามตรวจสอบ 
และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน  อย่างสม่ าเสมอ 
- ร้อยละ ๘๕  มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
- ร้อยละ  ๘๐ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและ
บุคลากรของสถานศึกษา  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- ร้อยละ  ๘๐ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 
- รอ้ยละ  ๘๕  จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา 
- ร้อยละ  ๘๕  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตาม
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา 
- ร้อยละ  ๘๐ มีการจัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
- ร้อยละ  ๘๐ มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/ตัว

บ่งชี้ของมาตรฐาน 

๓. หนูน้อย
สุขภาพดี 

 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพ 

เชิงปริมาณ 
-  ร้อยละ ๘๕ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
เชิงคุณภาพ 
-  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ  
-  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ
ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
-  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ
และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงโรค ภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ  
-  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม  
-  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  
-  ร้อยละ ๘๕ ของผู้เรียนสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

ที ่ มาตรฐานที่ ๑ ข้อที่  
๑.๑,๑.๒,๑.๓,๑.๔,๑.๕,๑.๖ 

    มาตรฐานที่ ๑๕ ข้อที่  ๑๕.๑,๑๕.๒  
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/

ตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน 

๔. ประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา
พร้อมรับ
ประเมิน
ภายนอก 
 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 
๒. เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับการจัดท า
รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 
๓. เพ่ือจัดท ารายงานการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี และรายงานต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียน และคณะครูโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ได้รับการประเมิน
คุณภาพภายใน 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียน และคณะครูโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์มีคุณภาพตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 

มาตรฐานที่ ๘ ข้อที่  
๘.๑,๘.๒,๘.๓,๘.๔,๘.๕,๘.๖ 

 มาตรฐานที่ ๑๒ ข้อที่  
๑๒.๑,๑๒.๒,๑๒.๓,๑๒.๔,๑๒.๕,๑๒.๖ 

 มาตรฐานที่ ๑๕  ข้อที่  ๑๕.๑,๑๕.๒ 
    ทุกมาตรฐานตัวชี้วัด 

 
 

๕. พัฒนา
หลักสูตร
สถานศึกษา 

 

๑.เพ่ือให้มีหลักสูตรสถานศึกษา 
๒.เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง 
๓.เพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  
๔.เพ่ือให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของ นักเรียนโดยมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

เชิงปริมาณ 
- จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือพัฒนา พัฒนาการของผู้เรียนให้
เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลาง 
เชิงคุณภาพ 
- หลักสูตรมีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 

มาตรฐานที่  ๘  ข้อที่
๘.๑,๘.๒,๘.๓,๘.๔,๘.๕,๘.๖  
มาตรฐานที่  ๙  ข้อที่ ๙.๑,๙.๒,๙.๓ 
มาตรฐานที่ ๑๐  ข้อที่ 
๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.๕,๑๐.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๒  ข้อที่ 
๑๒.๑,๑๒.๒,๑๒.๓,๑๒.๔,๑๒.๕,๑๒.๖ 
มาตรฐานที่ ๑๔  ข้อที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕  ข้อที่ ๑๕.๑,๑๕.๒ 

 
 
 



๓๔ 
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โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/

ตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน 

๖. เพ่ิม
ศักยภาพ
บุคลากร 

 

๑. เพ่ือให้บุคลากร มีวิสัยทัศน์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ สามารถปรับปรุงคุณภาพ
ของงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ครูน าความรู้จากการอบรมไป
ปรับปรุงแก้ไขการจัดประสบการณ์เสริม
ประสบการณ์ 

เชิงปริมาณ 
- ผู้บริหารและครู เข้ารับการอบรมปีละไม่น้อยกว่า ปีละ ๒๐ 
ชั่วโมง/คน 
เชิงคุณภาพ 
- บุคลากรมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

มาตรฐานที่ ๗  ข้อที่ 
๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕,๗.๖,๗.๗,๗.๘, 
๗.๙ 
มาตรฐานที่ ๘  ข้อที่ 
๘.๑,๘.๒,๘.๓,๘.๔,๘.๕,๘.๖ 
มาตรฐานที่ ๑3  ข้อที่ ๑3.๑,๑3.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๔  ข้อที่ ๑๔.๑,๑๔.๒ 
มาตรฐานที่ ๑๕  ข้อที่ ๑๕.๑,๑๕.๒ 

๗. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน
สถานศึกษา 

 

    ๑.เพ่ือให้สถานศึกษามีการจัด
สภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนพัฒนาเต็ม 
ศักยภาพ 
    ๒.เพ่ือให้การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ   
-  ร้อยละ  ๘๕ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
- ร้อยละ  ๘๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ  
-  ร้อยละ  ๘๕ มีห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  
สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอ านวยความสะดวก  พอเพียง  อยู่ใน
สภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่มรื่น  และมีแหล่งเรียนรู้
ส าหรับผู้เรียน 

มาตรฐานที่ ๑  ข้อที่ 
๑.๑,๑.๒,๑.๓,1.4,1.5 
มาตรฐานที่ 3  ข้อที่ 3.๑ 
มาตรฐานที่ ๑๑  ข้อที่ 
๑๑.๑,๑๑.๒,๑๑.๓ 
มาตรฐานที่ ๑3  ข้อที่ ๑3.๑,๑3.๒, 
มาตรฐานที่ ๑๕ ข้อที่ ๑๕.๑,๑๕.๒ 

 
 
 
 

 



๓๕ 
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โครงการ/
กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย 
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/

ตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน 

๗. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ใน
สถานศึกษา 
(ต่อ) 

  

- ร้อยละ  ๘๕ มีการจัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 
- ร้อยละ  ๘๕ มีห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม  
 - ร้อยละ  ๘๕ มีการจัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

-  ร้อยละ  ๘๕ มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 

 

๘. ส่งเสริม
คุณธรรม  
จริยธรรม 

๑. เพ่ือให้ผู้เรียนยึดมั่นในหลักธรรม  
มีวินัยและความรับผิดชอบ 
๒. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มีมารยาทดี  มี
สัมมาคารวะ 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนท าความเคารพถูกต้อง
ตามวัฒนธรรมไทย 
๔. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนท าความดี  เพื่อ
ตนเอง  ผู้อื่น  และส่วนรวม 

เชิงปริมาณ 
- ผู้เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ยึดมั่นในหลักธรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามหลัก
ศาสนาได้อย่างถูกต้อง เป็นผู้มีมารยาทดี มีสัมมาคารวะตาม
วัฒนธรรมไทย และมุ่งมั่นในความดี 

มาตรฐานที่ ๑  ข้อที่  ๑.๓,๑.๔,๑.๕ 
มาตรฐานที่ ๒  ข้อที่  
๒.๑,๒.๒,๒.๓,๒.๔   
มาตรฐานที่ 6  ข้อที่  6.๑,6.๒,
6.3,6.4 
มาตรฐานที่ ๑๔  ข้อที่  ๑๔.๑,๑๔.๒   
มาตรฐานที่ ๑๕  ข้อที่  ๑๕.๑,๑๕.๒ 

 
 
 
 



๓๖ 
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โครงการ/
กิจกรรม 

 

วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย  
(เชิงปริมาณและคุณภาพ) 
ของโครงการ/กิจกรรม 

สนองกลยุทธ์/ 
มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา/ตัวบ่งชี้ของมาตรฐาน 

๙. บริหาร
งบประมาณ 

๑. เพ่ือให้สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
๒. เพ่ือให้การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 

เชิงปริมาณ  
- ร้อยละ  ๑๐๐ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
- ร้อยละ  ๘๐  มีการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับ
คุณภาพสูงขึ้น 
เชิงคุณภาพ   
- ร้อยละ  ๑๐๐ มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ร้อยละ  ๑๐๐ มีการจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- ร้อยละ  ๑๐๐ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
- ร้อยละ  ๑๐๐ มีการติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
- ร้อยละ  ๑๐๐ มีการน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
- ร้อยละ  ๑๐๐ มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมิน
คุณภาพภายใน 
- ร้อยละ  ๘๐  มีการจัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนอง
นโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

มาตรฐานที่ 9  ข้อที่ 9.1,9.2,9.3 



๓๗ 
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โครงการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายวิชาการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
จุดเน้น  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาต่างประเทศ   
จากการประเมินระดับชาติเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๕   

๒. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 
๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ทุกคน อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่อง  คิดเลขคล่อง 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมี

สติสมเหตุผล   
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 

มาตรฐานที่ ๕  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลการประเมินระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

มฐ.3.1-4  มฐ.๗.๒  มฐ.๑๐.๖  มฐ.๑๔.๑,๑๔.๒  มฐ.๑๕.๑,๑๕.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
      ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  ต้องการให้สถานศึกษาจัดการศึกษายึด
หลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด โดยสถานศึกษาต้องมี
กระบวนการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตามความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล จะต้องจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลายและจากทุกแหล่งการเรียนรู้  มีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนจึงได้ตระหนักในความส าคัญและจ าเป็นต้องจัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  ให้ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและ
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มาตรฐานการศึกษาการเรียนรู้ช่วงชั้น พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน และพัฒนาผล
การประเมินระดับชาติให้สูงขึ้น ร้อยละ ๕ ตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งยังเป็นการสร้างคนในปัจจุบันและ
อนาคตให้เป็นคนที่มีปัญญา มีวิจารณญาณ มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  
สามารถพ่ึงตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างปกติสุข จากแนวคิดดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องมีการจัดให้มีการปรับปรุง  
พัฒนา ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เกิดทักษะทางด้านต่างๆให้ครอบคลุม โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

๒. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระฯที่ดีข้ึน 
๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนด้านความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน 
๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงขึ้น 

 
๓. เป้าหมาย 

ด้านปริมาณ  
  ๑. ผู้เรียนทุกคนในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 
     ๒. ครูทุกคนมีการพัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
     ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน่าพอใจ 
  ๔. ผลประเมินระดับชาติ (NT, O-NET) สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ ๕ 
          ด้านคุณภาพ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระมีการพัฒนาขึ้น ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 
ส าคัญตามหลักสูตร ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน  ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ  นางสาวลัดดา  ชินค า 
๒ กิจกรรมรักการอ่าน คิดวิเคราะห์ นางสาวณัฐิดา  แสนสุรินทร์ 
๓ กิจกรรมแข่งขันวิชาการ นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
4 กิจกรรมสอนเสริม นางสาวณัฐิดา  แสนสุรินทร์ 
5 กิจกรรมอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ นางสาวอภิญญา  แสนศรี 
6 กิจกรรมชุมนุมภาษาจีน นางสาวชญานิษฐ์  ราภูมี 
7 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านภาษาอังกฤษ นางสาวสุรีรัตน์  กุมารสิทธิ์ 
8 กิจกรรมชุมนุมว่ายน้ า นายวีรยุทธ  โปะปะนม 
9 กิจกรรมวัดและประเมินผล  นางสาวลัดดา  ชินค า 
10 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นางสาวมนัญญา   ออทอลาน 
11 กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบวัดผลระดับชาติ 

O-NET  
นางสาววนิดา  ทองลา 

12 กิจกรรมส่งเสริมการทดสอบวัดผลระดับชาติ 
NT 

นายจงวิวัฒน์   ผลกอง 

13 กิจกรรมบัณฑิตน้อย นางสาวลัดดา  ชินค า 
14 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ นางสาวมนัญญา   ออทอลาน 
15 กิจกรรมวันภาษาไทย นางสาวณัฐิดา  แสนสุรินทร์ 
16 กิจกรรมวันสุนทรภู่  นางสาวปภานัน  ไชยพรม 
17 กิจกรรมแนะแนว  นางสาวรัดดาพร  อักษรทอง 
18 กิจกรรมประเมินการอ่าน ป.1 RT นางสาวณัฐิดา  แสนสุรินทร์ 
 รวม  ๑8  กิจกรรม 100,000  บาท 
 
๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

- สอบประเมินผลการเรียน - แบบประเมินผลการเรียน
โดยครูผู้สอน 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ส าคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 

- ประเมินสมรรถนะผู้เรียน  
๕ ด้าน 

- แบบประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียน ๕ ด้าน 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน 
คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 

- ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน 

- แบบประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์ เขียน 

๔. ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

- สอบประเมินผลระดับชาติ - แบบประเมินระดับชาติ
ของ สทศ. 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระมีการพัฒนาขึ้น ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ 

ส าคัญตามหลักสูตร ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ผลการทดสอบระดับชาติสูงขึ้น 
 
๘. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการ โครงการภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
จุดเน้น 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. นักเรียนมีความส านึกในความเป็นไทย 
๓. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
๔. นักเรียนมีจิตสาธารณมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๕. นักเรียนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการท างานรักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ

อาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

มฐ. ๑.๑-๑.๖  มฐ.๒.๑-๔  มฐ.๗.๘  มฐ.10.1-3  มฐ. ๑๑.๑ -๓  มฐ.๑๔.๑,๑๔.๒  มฐ.๑๕.๑,๑๕.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรศักดิ์  อ่อนคูณ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

ค าว่า“เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ปวงชนชาวไทยได้ยินได้ศึกษามาช้านานเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด ารัสแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมายาวนานตั้งแต่เกิดยุควิกฤติเศรษฐกิจ  
ด้วยพระประสงค์ที่ต้องการให้ปวงชนชาวไทยด ารงชีวิตพอเพียงและอยู่อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืน ไม่ว่าวิกฤต
เศรษฐกิจจะเกิดขึ้นหรือสังคมโลกจะเปลี่ยนแปลงเช่นไรก็ตาม หากเราน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ย่อมใช้
ชีวิตอยู่อย่างปกติสุขได้แน่นอน 
        ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ค าว่า “พอเพียง  
หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมี
ผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและ
ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆมาใช้ในการวางแผนและการท าทุกข้ันตอน ขณะเดียวกันต้อง
เสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับ ให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต ให้มีความรอบรู้ที่
เหมาะสม ตลอดจนด าเนินวิถีชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติ และความรอบคอบเพ่ือให้มีสมดุลและพร้อมต่อ
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การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลก
ภายนอก” 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ จนสามารถท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายและมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเรียนที่ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นในการพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

๓. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. เพ่ือสร้างเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

๓. เป้าหมาย  
ด้านปริมาณ  
  ๑. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ จนสามารถท าให้งาน

บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความสุขในการท างาน มุ่งม่ันในการพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ 

ตนเอง 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของนักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง 

สนใจ 
ด้านคุณภาพ  

นักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ จนสามารถท าให้งานบรรลุผลส าเร็จตาม 
เป้าหมายและมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีความสุข มุ่งมั่นในการพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเองสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นายเกียรศักดิ์  อ่อนคูณ 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ป.1  นางสาวณัฐิดา  แสนสรุินทร ์

๒ กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ป.2 นายเกียรศักดิ์  อ่อนคูณ 

3 กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ป.3 นายจงวิวัฒน์   ผลกอง 

4 กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ป.4  นางสาวกัญญาภรณ์  บุญเฉลียว 

5 กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ป.5 นางสาววรัญญา รวบรดั 

6 กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ป.6 นางสาวลัดดา  ชินค า 

7 กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ม.1 นางสาวปภานัน   ไชยพรม 

8 กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ม.2  นางสาวรัดดาพร  อักษรทอง 

9 กิจกรรมภูมิปัญญาไทยสู่ห้องเรียน ม.3 นางสาวมนัญญา   ออทอลาน 

 รวม   9  กิจกรรม ๔,๕๐๐  บาท 
  
๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท างานอย่างเป็น
ขั้นตอนเป็นระบบ จนสามารถท าให้งานบรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายและมีการปรับปรุงพัฒนางาน
อย่างต่อเนื่อง 

- ประเมินการท างานกลุ่ม 
 
- สังเกต 

- แบบประเมินการท างาน
กลุ่ม 
- แบบสังเกต 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่ท างานอย่างมีความสุข 
มุ่งม่ันในการพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของ
ตนเอง 

- ประเมินการท างานกลุ่ม 
 
- สังเกต 
- ตรวจผลงาน 

- แบบประเมินการท างาน
กลุ่ม 
- แบบสังเกต 
- แบบบันทึกตรวจผลงาน 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ 

- ประเมินการท างานกลุ่ม 
 
- สังเกต 

- แบบประเมินการท างาน
กลุ่ม 
- แบบสังเกต 

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพ
สุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 

- ประเมินการท างานกลุ่ม 
 
- สังเกต 
- ฝึกปฏิบัติจริง 

- แบบประเมินการท างาน
กลุ่ม 
- แบบสังเกต 
- แบบตรวจผลงาน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

นักเรียนสามารถท างานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบ จนสามารถท าให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและมี
การปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีความสุข มุ่งมั่นในการพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเองสามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ 
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๘. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายเกียรศักดิ์  อ่อนคูณ) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการ โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
จุดเน้น 

1. ประชากรในเขตพ้ืนที่ได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. นักเรียนระกับการศึกษาขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามหลักสูตร 
3. นักเรียนได้รับการช่วยเหลือดูแลทางการศึกษาตามระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4. นักเรียนได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นักเรียนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด 
6. นักเรียนผ่านเกณฑ์พัฒนาสมรรถภาพ ตามแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
7. นักเรียนพิการเรียนร่วมมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 
8. นักเรียนพิการจบการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีน้ าหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางการตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลักเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย  
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 มฐ.๑๕.๑,๑๕.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

จากการด าเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านมาในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามขอบข่ายงานเฝ้า
ระวังและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ตามกลยุทธ์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สนองจุดมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้นักเรียน ดี เก่ง มีความสุข โดยได้น า
ข้อเสนอแนะจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ส.ม.ศ.) ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะด้านผู้เรียนใน
ระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดนตรีที่เหมาะสมสถานศึกษาอาจขอความร่วมมือ
กลุ่มโรงเรียนใกล้เคียงหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการให้ความรู้ และฝึกสอนผู้เรียนให้สามารถเล่นดนตรีได้ กิจกรรม
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นาฏศิลป์ตามความสนใจผู้เรียน เช่น ร าไทย หรือกลองยาว ควรเสริมการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ด้วยการจัดท า
โครงงานหรือรายงานตามความสนใจของผู้เรียนเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียน เป็นการ
ฝึกผู้เรียนให้รู้จักคิดแบบรวบยอด เพ่ือสรุปการท าโครงงานหรือรายงานและควรท าเรื่องที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม   
กิจกรรมกลุ่มสามารถพัฒนาทักษะการท างานของผู้เรียนได้ หากผู้เรียนท าเรื่องที่ตนแองสนใจ รักที่จะท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนคลองบางน้ าจืด จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างพ้ืนฐานการด ารงชีวิตที่ดีและน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรม ๘ ประการ ให้แก่นักเรียนและต่อเนื่องถึงผู้ปกครอง ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการ
ประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองและการประเมินภายนอกรอบสามต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือสร้างนักเรียนแกนน ารุ่นใหม่ สู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ บนพื้นฐานของความพอเพียงและ
คุณธรรม ๘ ประการ 

๒. เพ่ือให้ความรู้นักเรียนแกนน าสุขภาพโรงเรียนในการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
๓. เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้แกนักเรียนในการเฝ้าระวังและส่งเสริมสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔. เพ่ือส่งเสริมการท าโครงงานสุขภาพและพัฒนานักเรียนแกนน าสุขภาพในการให้ความรู้ด้าน 

สุขภาพแก่ชุมชน และร่วมแสดงความสามารถด้านสุขภาพ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์     
๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตดี ด้วยศิลปะ ดนตรี กีฬา 
๖. เพ่ือน าข้อเสนอแนะของ สมศ. มาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาการด าเนินการ 
๗. เพ่ือตอบสนองนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และความต้องการของชุมชน นักเรียน ผู้ปกครอง ในโดยผ่าน

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
๓. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 
๑. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ที่มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
๒. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลักเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อ 

ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
๔. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ เห็นคุณค่าและมีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
๕. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 
๖. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา 

และนันทนาการตามจินตนาการ 
 
ด้านคุณภาพ  

ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และ 
สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลักเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าและมีความม่ันใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
และนันทนาการตามจินตนาการ 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมอาหารกลางวัน  นายนิธิ ไตรสุ 
2 กิจกรรมดื่มนม นางสาวอารยา  ธระเสนา 
3 กิจกรรมแปรงฟัน นางสาวนิตยา  หารธงชัย 
4 กิจกรรมวันเด็กและแข่งขันกีฬาสีภายใน นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ 
5 รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด นายวีรยุทธ  โปะปะนม 
6 กิจกรรม To Be Number One มารช์ชิ่งความดี นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ 
 รวม   6  กิจกรรม ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 
๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีสุขนิสัยในการดูแล
สุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

- สังเกต 
- ตรวจสุขภาพนักเรียน 

- แบบสังเกต 
- บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน 

๒. ร้อยละของผู้เรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และ
สมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 

- ชั่งน้ าหนัก-วัดส่วนสูง 
- ทดสอบสมรรถภาพทาง 
ร่างกาย 

- แบบบันชั่งน้ าหนัก 
- วัดส่วนสูงแบบบันทึกทดสอบ 
- สมรรถภาพทางร่างกาย 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพ
ติดให้โทษ และหลักเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

- ส ารวจ 
- สังเกตพฤติกรรม 
- สัมภาษณ์ 

- แบบส ารวจ 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

๔. ร้อยละผู้เรียนที่เห็นคุณค่า มีความมั่นใจใน
ตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 

- ประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้
เกียรติผู้อื่น 

- ประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
- สังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม 

๖. ร้อยละของผู้เรียนที่สร้างผลงานจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและ
นันทนาการตามจินตนาการ 

- ประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
 

- แบบประเมินผลการร่วมกิจกรรม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  มีน้ าหนัก  ส่วนสูง  และสมรรถภาพ

ร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และหลักเลี่ยงตนเองจากสภาวะเสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศเห็นคุณค่าและมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  มี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
และนันทนาการตามจินตนาการ 
 
๘.การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายเกียรศักดิ์  อ่อนคูณ) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาพร้อมรับการประเมินภายนอก 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม 
ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
จุดเน้น 

1. โรงเรียนมีระบบการประกันภายในที่มีคุณภาพเข้มแข็ง ครบองค์ประกอบตามกฏกระทรวง 
๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานการศึกษาสามรถเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สามได้รับการรับรองคุณภาพ 
๓. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้ง
ด้านวิชาการและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาในบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๖ ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

มาตรฐานที่ ๑๒  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๒ จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๕ น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๖ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายการประเมินคุณภาพภายใน 

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโนบาย จุดเน้น แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  

ทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

การบริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ก าหนดให้โรงเรียนจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐานโดยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีท้ังการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งหมายถึง การ
ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งหมายถึง การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ซึ่งโรงเรียนต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และถือว่า การประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก   
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. เพ่ือเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก 
๓. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับชุมชน 
๔. เพ่ือด าเนินการพัฒนาการบริหารสถานศึกษารอบด้านเตรียมการประเมินจาก สมศ.   

 
๓. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของผลการปฏิบัติงานจนเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของการบริหารที่ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการ 

ประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารให้บรรลุ 

เป้าหมายตรงตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ 
๖. ร้อยละ ๘๐ ของการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาในการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา 

ทางวิชาการ และเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพเต็มเวลาของผู้บริหารสถานศึกษา 
๗. ร้อยละ ๘๐ ของผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 
๘. ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในประสิทธิภาพในการจัดท าแผนและด าเนินการตาม 

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
๙. ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ 
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บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๑๐. ร้อยละ ๘๐ ของประสิทธิภาพที่ได้จากการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
๑๑. ร้อยละ ๘๐ ของการพัฒนาจากน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้ 

วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑๒. ร้อยละ ๘๐ ของความพึงพอใจในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ 

ภายใน 
๑๓. ร้อยละ ๘๐ ของโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูป 

การศึกษา 
๑๔. ร้อยละ ๘๐ ของผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมาย 
๑๕. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการด าเนินงาน 

ด้านคุณภาพ  
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนให้กับชุมชนด าเนินการพัฒนาการบริหารสถานศึกษารอบด้าน เพ่ือให้ได้รับการรับรองจาก สมศ. 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะเวลา 3 ปี  นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
๒ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาประจ าปี นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
๓ จัดท ารายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
 รวม   ๓  กิจกรรม -  บาท 
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๖. การประเมิน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละของผลการปฏิบัติงานจนเป็นที่พึงพอใจของผู้มีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

๒. ร้อยละของการบริหารที่ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการ
และการจัดการ 

- ประเมินการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ
และการจัดการ 

- แบบประเมิน 

๓. ร้อยละของความพึงพอใจในประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
ของผู้บริหารให้บรรลุเป้าหมายตรงตามที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

๔. ร้อยละของความพึงพอใจในการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับ
การกระจายอ านาจ 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

๕. ร้อยละของผู้เรียนมีผู้ปกครอง และชุมชน ความพึงพอใจในผลการ
บริหารจัดการศึกษา 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

๖. ร้อยละของการประเมินศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาในการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่ในการจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพเต็มเวลาของผู้บริหารสถานศึกษา 

- ประเมินศักยภาพการ
บริหารจัดการ 
ของผู้บริหาร 

- แบบประเมิน 

๗. ร้อยละของผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง 

- ประเมินการประกัน
คุณภาพ 

- แบบประเมิน 

๘. ร้อยละของความพึงพอใจในประสิทธิภาพในการจัดท าแผนและ
ด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

๙. ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

๑๐. ร้อยละของประสิทธิภาพที่ได้จากการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา 

-ประเมินประสิทธิภาพ
จากการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

- แบบประเมิน 

๑๑. ร้อยละของประสิทธิภาพที่ได้จากการด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 

-ประเมินประสิทธิภาพ
จากการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา 

- แบบประเมิน 
รายงานการประเมิน
ของ สพป.บึงกาฬ 

๑๒. ร้อยละของการพัฒนาจากน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใน
และภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

-ประเมินการใช้ผลการ
ประเมินวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

- แบบประเมิน 

๑๓. ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

๑๔. ร้อยละของโครงการกิจกรรมที่ตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

- ประเมินโครงการ  
กิจกรรม 

- แบบประเมิน 
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๖. การประเมิน (ต่อ) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

๑๕. ร้อยละของผลการด าเนินงานโครงการ กิจกรรมที่บรรลุ
เป้าหมาย 

- ประเมินโครงการ  
กิจกรรม 

- แบบประเมิน 
รายงานโครงการ/
กิจกรรม 

๑๖. ร้อยละของผู้มีความพึงพอใจในการด าเนินงาน - ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมิน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอกเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้กับชุมชน 
ด าเนินการพัฒนาการบริหารสถานศึกษารอบด้านตามข้อเสนอแนะของ สมศ. จนได้รับการรับรองจาก สมศ. 
 
๘. การอนุมัติโครงการ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง)  

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการ โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายวิชาการ  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตามหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยี  
จุดเน้น  

๑. นักเรียนระดับปฐมวัยได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาและหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัยอดย่างมีคุณภาพ 

๒. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร 
สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถและความสนใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถความถนัดและความ
สนใจของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความด้วยตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๕ นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง    

มฐ.8.1-6  มฐ.9.1 - 3  มฐ12.1-6  มฐ.๑๔.๑,๑๔.๒   มฐ.๑๕.๑,๑๕.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวมนัญญา  ออทอลาน 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

ตามสภาวการณ์ ทีค่นไทยทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วยประเทศซึ่งมี
วัฒนธรรมแตกต่างกัน ความเสรีในการติดต่อสื่อสาร เศรษฐกิจ การตั้งถ่ินฐาน จะมีความเสรีมากขึ้น น ามาทั้งการ
พัฒนาและปัญหาต่างๆที่อาจเกิดข้ึนได้เช่นกัน ทัง้ด้านปัจจัย ๔  คลอดจนการด าเนินชีวิตที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร  
การยอมรับในประเพณีวัฒนธรรมแปลกใหม่โดยไม่อคติ และสร้างพ้ืนฐานให้นักเรียนสามารถยอมรับและด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างราบรื่นมีความสุข และม่ันคง  อีกทั้งค าแนะน าของ สมศ. ในระดับประถมศึกษาด้านผู้เรียน ความว่าผู้เรียน
ควรได้รับการเรียนรู้ด้านดนตรีหรือศิลปะ นาฎศิลป์ โดยสถานศึกษาขอความร่วมมือในกลุ่มโรงเรียน หรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาช่วยเสริมสร้างทางดนตรีให้แก่ผู้เรียนและควรจัดกิจกรรมกลุ่มสร้างเงื่อนไขหรือบทบาทสมมุติในการ
แก้ปัญหาที่จ าลองขึ้น  แล้วให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ไขสถานการณ์ปัญหา เพ่ือฝึกการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  และใช้
กระบวนการระดมความคิดเห็นของกล่ม เป็นการเรียนรู้ได้ดี ส่วนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ ควรจัดประกวด
โครงงาน/รายงานของผู้เรียน แยกตามกลุ่มสาระวิชาโดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงชั้นเพ่ือช่วยกระตุ้นการเรียนรู้และเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นในกรอบท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้ ครูผู้สอนควรบันทึกการสอนให้ครบทุกวิชาที่สอน เพ่ือให้
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ทราบปัญหาการเรียนการสอน  ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ผู้บริหารควรให้ความส าคัญของการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรทั้งหลักสูตรสถานศึกษา โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือติดตามการใช้หลักสูตร
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม  กอปรกับการวิเคราะห์ผลการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ช่วงชั้นที่ ๒  (ป.๖)  (แนบรายละเอียดไว้ที่ภาคผนวก) ผลการสอบของนักเรียน เมื่อพิจารณา
เป็นรายสาระการเรียนรู ้ก็พบว่าทุกกลุ่มสาระต้องมีการปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในบางสาระเช่นกัน   
 ด้วยความจ าเป็นและความส าคัญเช่นนี้  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ จึงจัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนขึ้น  
เพ่ือให้สามารถปูพื้นฐานให้นักเรียนมีทักษะการด าเนินชีวิตเท่าทันเหตุการณ์ สามารถป้องกันตนเองอยู่ในสังคมได้อย่างมั่นคง  
ปลอดภัย  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม วัฒนธรรม รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผล และอยู่บนพ้ืนฐาน
ของความพอเพียง  สนองตอบแผนกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ  และความต้องการ  ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนจากนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมความส านึกความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ ได้รับการพัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ 
๔. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการศึกษา หลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วน

ร่วมจากทุกภาคส่วนร่วมมือกับองค์กรชุมชนส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
๕. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕  กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๕ 

 ๖. เพ่ือสนองตอบแผนกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบึงกาฬ  ข้อเสนอแนะจากการประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจาก
นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๗. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน 
 
๓. เป้าหมาย (เน้นระดับมาตรฐาน) 

ด้านปริมาณ  
  ๑. ครู ร้อยละ ๘๐ มีความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถแสดง

การเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างชัดเจน สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 
  ๒. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามล าดับขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง มี
โครงสร้างสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดเนื้อหาในหลักสูตรตามล าดับความยากงานไม่
ซับซ้อนและบูรณาการตามความต้องการในท้องถิ่น ติดตาม และทบทวนการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ  
มีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการบูรณาการข้ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ รายวิชา 
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  ๔. มีการก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน จ านวนกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตร ส ารวจ จัดกิจกรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งชุมนุม วิชาลูกเสือ-เนตรนารี คุณธรรมจริยธรรมความรักชาติและระเบียบ
วินัย นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริม รักท้องถิ่นเสียสละและอยู่อย่างพอเพียง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๕. ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ มีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียน
อธิบายวิธีคิด สรุปความคิดของตนเองในลักษณะโครงงาน บูรณาการอย่างน้อย ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้  
  ๖. มีแผนการนิเทศการสอนที่ระบุจุดเน้น รูปแบบ และปฏิทินที่ชัดเจน  ประเมิน  สรุปผล  และ
รายงานผลการนิเทศทุกภาคเรียน ครูใช้ผลการนิเทศมาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
        ๗. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและนักเรียน ตามแผนยกระดับคุณภาพนักเรียน  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  และ
มีผลคะแนนการวัดผลประเมินระดับชาติเพ่ิมขึ้น 

ด้านคุณภาพ  
  ๑. ครูมีความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถแสดงการเชื่อมโยง
เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างชัดเจน  สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 
  ๒. โรงเรียนด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามล าดับขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจาก
ผู้เกี่ยวข้อง มีโครงสร้างสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึก มีการจัดเนื้อหาในหลักสูตรตามล าดับความยาก
งานไม่ซับซ้อนและบรูณาการตามความต้องการในท้องถิ่น ติดตาม และทบทวนการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
  ๓. หลักสูตรสถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสนใจ  มีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษาและมี
การบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ รายวิชา 
  ๔. มีการก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน จ านวนกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตร ส ารวจจัดกิจกรรม 
ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งชุมนุม วิชาลูกเสือ-เนตรนารี  คุณธรรมจริยธรรมความรักชาติและ
ระเบียบวินัย นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริม รักท้องถิ่นเสียสละและอยู่อย่างพอเพียง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
  ๕. ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ มีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียน
อธิบายวิธีคิด สรุปความคิดของตนเองในลักษณะโครงงาน บูรณาการอย่างน้อย ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๖. หลักสูตรโรงเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนา ตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปกีารศึกษา 
๒๕๖๔ และมีผลคะแนนการวัดผลประเมินระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวมนัญญา  ออทอลาน 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  นางสาวลัดดา  ชินค า 
2 มอบหมายงานประจ าปี นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
3 กิจกรรมนิเทศภายใน นางสาวมนัญญา  ออทอลาน   
4 กิจกรรมห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

ตามแนวทาง สสวท.  
นางสาวมนัญญา  ออทอลาน   

5 กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล นางสาวอารยา  ธระเสนา 
 รวม   ๕  กิจกรรม ๕,๐๐๐  บาท 
 

๖. การประเมิน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. คุณภาพของหลักสูตรสถานศึกษาที่มีองค ์
ประกอบครบถ้วนตอบสนองเป้าหมายวิสัยทัศน์
สถานศึกษา สอดคล้องความต้องการท้องถิ่น 

- การสัมภาษณ์ 
- การตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
- การนิเทศการสอน 

- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบบันทึกการตรวจ    
 แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สมุดนิเทศการสอนและ 
 ชั้นเรียน 

๒. ครู ร้อยละ 80  มีความเข้าใจในเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถ
แสดงการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร
สถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  
สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้า 
หมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ 
ทักษะกระบวนการ สรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 

- การสัมภาษณ์ 
- วิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียน 

- แบบสัมภาษณ์ 
- รายงานการหลักสูตร
โรงเรียน 

๓. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตรงล าดับ
ขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง มีโครง 
สร้างสถานศกึษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึก มี
การจัดเนื้อหาในหลักสูตรตามล าดับความยากงานไม่
ซับซ้อนและบูรณาการตามความต้องการในท้องถิ่น  
ติดตาม และทบทวนการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

- การสัมภาษณ์ 
- วิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียน 

- แบบสัมภาษณ์ 
- รายงานการพัฒนา  
หลักสูตรโรงเรียน 

๔. มีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียน
มีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ มี
ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติม
ตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการบูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ รายวิชา 

- วิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียน 
 
- วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- วิเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- รายงานการพัฒนา   
หลักสูตรโรงเรียน 
- แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะ 
- แบบรายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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๕. มีการก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน จ านวนกิจกรรม
ตามโครงสร้างหลักสูตร ส ารวจ จัดกิจกรรม ส่งเสริม
ให้นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งชุมนุม วิชา
ลูกเสือ-เนตรนารี คุณธรรมจริยธรรมความรักชาติ
และระเบียบวินัย นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริม รัก
ท้องถิ่นเสียสละและอยู่อย่างพอเพียง อย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

- วิเคราะห์หลักสูตรโรงเรียน 
 
- วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 
- วิเคราะห์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- รายงานการพัฒนา   
หลักสูตรโรงเรียน 
- แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
- แบบรายงานผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

๖. ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านหลักสูตรสถาน 
ศึกษาสู่การปฏิบัติ มีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียน
อธิบายวิธีคิด สรุปความคิดของตนเองในลักษณะ
โครงงาน บูรณาการอย่างน้อย ๓  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
- ตรวจโครงงานบูรณาการ
นักเรียนทุกระดับชั้น 

- แบบบันทึกการตรวจ    
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบรายงานโครงงาน
บูรณาการนักเรียนทุก
ระดับชั้น 

๗. มีแผนการนิเทศการสอนที่ระบุจุดเน้น รูปแบบ 
และปฏิทินที่ชัดเจน ประเมิน สรุปผล และรายงาน
ผลการนิเทศทุกภาคเรียน ครูใช้ผลการนิเทศมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

- ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
- การนิเทศการเรียนการสอน 

- แบบบันทึกการตรวจ    
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- สมุดนิเทศการสอนและ 
 ชั้นเรียน 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. ครูมีความเข้าใจในเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา สามารถแสดงการเชื่อมโยงเป้าหมาย
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษากับแผนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน  
สามารถวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนครอบคลุมทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  
สรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม 
 ๒. โรงเรียนด าเนินการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามล าดับขั้นตอน โดยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง มี
โครงสร้างสถานศึกษาสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดเนื้อหาในหลักสูตรตามล าดับความยากงานไม่
ซับซ้อนและบูรณาการตามความต้องการในท้องถิ่น ติดตาม และทบทวนการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. หลักสูตรสถานศึกษามีรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายเพียงพอให้ผู้เรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสนใจ  มีตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาเพ่ิมเติมตอบสนองจุดเน้นของสถานศึกษาและมีการบูรณา
การข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้อย่างน้อย ๒ รายวิชา 
 ๔. มีการก าหนดสัดส่วนเวลาเรียน จ านวนกิจกรรมตามโครงสร้างหลักสูตร ส ารวจจัดกิจกรรม ส่งเสริมให้
นักเรียนท ากิจกรรมด้วยตนเอง ทั้งชุมนุม วิชาลูกเสือ-เนตรนารี คุณธรรมจริยธรรมความรักชาติและระเบียบวินัย   
นักเรียนร่วมกิจกรรมส่งเสริม รักท้องถิ่นเสียสละและอยู่อย่างพอเพียง อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 ๕. ครูได้รับการอบรมพัฒนาด้านหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ มีผลงานที่แสดงการให้ผู้เรียนอธิบายวิธีคิด 
สรุปความคิดของตนเองในลักษณะโครงงาน บูรณาการอย่างน้อย ๓  กลุ่มสาระการเรียนรู้  

๖. หลักสูตรโรงเรียนและนักเรียนได้รับการพัฒนา ตามแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปกีารศึกษา ๒๕๖๓  
และมีผลคะแนนการวัดผลประเมินระดับชาติเพ่ิมขึ้น 
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๘. การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวมนัญญา  ออทอลาน) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการ โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 
จุดเน้น 

๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ เป็นครูเก่ง ครูดี  มีคุณธรรม 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์พกพาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ครูได้รับการเตรียมพร้อมด้านภาษาท่ีสองเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ครูออกแบบและการการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ ครูมีการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๖ ครูแนะน าให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งในด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๗ ครูมีการวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๘ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  

มฐ.8.1-6  มฐ.๑๓.๒  มฐ.14.1-2   มฐ.๑๕.๑,๑๕.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกัญญารัตน์ จันบุตรดี 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
1. หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาครูสู่มืออาชีพมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน       
ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  โดยต้องให้การดูแลช่วยเหลือครู
ในการปรับเปลี่ยนบทบาทของตนจากการเป็นคนบอกความรู้มาเป็นผู้ชี้ทางในการแสวงหาความรู้ โดยครูต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้ทันสมัย เพ่ือสามารถแนะแนวทางให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยเทคนิควิธีการที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  สติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จากการศึกษา
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สภาพปัจจุบันปัญหา พบว่า บุคลากรในสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ นักเรียนจึงพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ ซึ่งโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญ
ของการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๔๒  เพ่ือให้ได้คุณภาพนักเรียน
ตามท่ีสังคมมุ่งหวัง และเป็นก าลังที่ส าคัญที่จะท าประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศในอนาคต สิ่งส าคัญส่วนหนึ่งที่จะ
สนับสนุนให้การปฏิรูปการศึกษาสัมฤทธิ์ผลก็คือการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนบทบาทหน้าที่ของตนเอง จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
 
2. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีความรู้และทักษะการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะ
กระบวนการ  สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒. เพ่ือส่งเสริมครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

๓. เพ่ือส่งเสริมให้ครูครูออกแบบและการการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการ 

๔. เพ่ือส่งเสริมครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 

๕. เพ่ือส่งเสริมครูให้มีการวัดผลประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖. เพ่ือส่งเสริมให้ครูแนะน าให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ผู้เรียนทั้งในด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วย

ความเสมอภาค 
๗. เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้การวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาชีพที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับ

การสอน 
๘. เพ่ือส่งเสริมให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
๙. เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 
3. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ  

สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ 

เรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
  ๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญา 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของ 
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๕. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

๖. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขบัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและ 
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คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 
๗. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผล 

ในการปรับการสอน 
๘. ร้อยละ ๘๐ ของครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๙. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

ด้านคุณภาพ  
๑. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และ 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 

ศักยภาพของผู้เรียน 
  ๓. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 

๔. ครูสามรถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

๕. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖. ครูมีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขบัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิต 

ด้วยความเสมอภาค 
๗. ครูมีการท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
๘. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 
4. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวกัญญารัตน์ จันบุตรดี 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมอบรมบุคลากร  นายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์ประดิษฐ์ 
๒ กิจกรรมแฟ้มสะสมงาน นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
๓ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู นายจงวิวัฒน์  ผลกอง 
๔ กิจกรรมผลิตสื่อและเทคโนโลยี นางสาวกัญญาภรณ์  บุญเฉลียว 
๕ กิจกรรมสานสัมพันธ์  บ้าน  โรงเรียน นางสาวลัดดา  ชินค า 
6 กิจกรรม Coaching  Teams  นางสาวมนัญญา  ออทอลาน 
7 กิจกรรม PLC  นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
 รวม  ๗  กิจกรรม ๕๐,๐๐๐  บาท 
 
๖. การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- วิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- นิเทศการสอนครู 

- แบบวิเคราะห์
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการนิเทศ
การสอน 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและ
ใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

- รวบรวมสรุปข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคล 

- แบบบันทึกข้อมูล
ผู้เรียนรายบุคคล 

๓. ร้อยละ ๘๐ ของครูในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

- วิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- นิเทศการสอนครู 

- แบบวิเคราะห์
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการนิเทศ
การสอน 

๔. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวก
กับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

- วิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 
- นิเทศการสอนครู 

- แบบวิเคราะห์
แผนการจัดการเรียนรู้ 
- แบบบันทึกการนิเทศ
การสอน 

๕. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

- วิเคราะห์แผนการ
จัดการเรียนรู้ 

- แบบวิเคราะห์
แผนการจัดการเรียนรู้ 

๖. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขบัญหา
ให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

- 
- แบบกิจกรรมแนะ
แนวการศึกษา 

๗. ร้อยละ ๘๐ ของครูที่มีการท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

- จัดท าวิจัยในชั้นเรียน - เอกสารงานวิจัย 
ในชั้นเรียน 

๘. ร้อยละ ๘๐ ของครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

- นิเทศการสอน - แบบบันทึกการ 
นิเทศการสอน 

๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็ม
ความสามารถ 

- นิเทศการสอน - แบบบันทึกการ 
นิเทศการสอน 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ของผู้เรียน 
 ๓. ครูสามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญา 

๔. ครูสามรถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการน าบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนรู้ 

๕. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
๖. ครูมีการให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขบัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความ

เสมอภาค 
๗. ครูมีการท าวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 
๘. ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ 

 
๘. การอนุมัติโครงการ 

 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกัญญารัตน์ จันบุตรดี) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
จุดเน้น 

๑. นักเรียนได้รับการดูแลสุขภาพที่ดี 
๒. นักเรียนไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสารเสพติด 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย สม่ าเสมอ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น  

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว 

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวกพอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วม 

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เก่ียวข้อง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 
และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 มฐ.๑๕.๑,๑๕.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวีรยุทธ  โปะปะนม 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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๑. หลักการและเหตุผล 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ มีขอบข่ายภาระงานแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมนักเรียน  

ด้านอาคารสถานที่และงานชุมชนสัมพันธ์ โดยด้านกิจกรรมนักเรียนนั้น มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีความรักท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม   
 ด้านอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ จดักิจกรรมเพ่ือสร้างสรรค์ส่งเสริม ปรับปรุง 
และพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และใช้สถานที่ทุกส่วนของโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้ รวมถึงการปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์  ซ่อมแซม ส่งเสริมการศึกษา
และวิชาการ  ให้อยู่ในสภาพพร้อมส าหรับใช้ในการเรียนการสอน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในโรงเรียนมาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างคุ้มค่าต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อันดี 
๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเสียสละต่อส่วนรวมและรู้จักบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๓. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง มีโภชนาการที่ดี และปลอดภัยจากอบายมุข 
๔. เพ่ือสร้างความรักท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความส าคัญและรู้จักดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 
๕. เพ่ือสร้างสรรค์ส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้

และใช้สถานที่ทุกส่วนและทรัพยากรที่มีของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้   
๖. เพ่ือปรับปรุงวัสดุ อุปกรณ์ส่งเสริมการศึกษาและวิชาการ ให้อยู่ในสภาพพร้อมส าหรับใช้ในการเรียนการ

สอนต่อไป 
๗. เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและชุมชน โดยมุ่งหมายการมีส่วนร่วมกิจกรรม

ต่างๆในท้องถิ่น  การให้บริการอาคารสถานที่ในการกิจกรรมชุมชน การบ าเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน 
๘. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผู้เรียนร่วมส่งเสริม

ผู้เรียนทั้งในด้าน จิตใจ อารมณ์ สังคม สุขภาพ วิชาการ และเจตคติที่ดตี่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพ่ือ เป็นคนเก่ง คนดี 
และมีความสุขต่อไป 
 
๓. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 
  ๑. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้ง 
ผู้เกี่ยวข้อง 

๒. บุคลากรร้อยละ ๘๐  ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ 
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

ด้านคุณภาพ  
๑. โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 
๒. บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน  

และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นายวีรยุทธ  โปะปะนม 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๕.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียน  นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง 
2 กิจกรรมห้องบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอภิญญา  แสนศรี 
3 กิจกรรมสนามเด็กเล่น นางสาวอารยา  ธระเสนา 
4 กิจกรรมห้องปฐมพยาบาล นายวิศรุต  เหมาะจูม 
5 กิจกรรมงานอนามัยโรงเรียน นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ 
 รวม  5   กิจกรรม ๕๐,๐๐๐  บาท 
 
๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมทั้ง 
ผู้เกี่ยวข้อง 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

๒. ร้อยละบุคลากรที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับ
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เก่ียวข้อง 

- ประเมินความพึงพอใจ - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนมีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง 

บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
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๘. การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายวีรยุทธ  โปะปะนม) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ 2 จัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
จุดเน้น 

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒. นักเรียนมีความส านึกในความเป็นไทย 
๓. นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดีของไทย

และพลเมืองของโลก 
๔. นักเรียนมีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคมอย่างสม่ าเสมอ 
๕. นักเรียนมีจิตสาธารณมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๖. นักเรียนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เอ้ืออาทรต่อผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ตระหนักรู้คุณค่าร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

มฐ.1.3-5  มฐ. ๖.๑-๔     มฐ.๑๔ มฐ.14.๑,๑๔.๒    มฐ.๑๕  มฐ.๑๕.๑,๑๕.๒ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจงวิวัฒน์  ผลกอง 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 2564 
............................................................................................................................. ....................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วยภาวะปัจจุบันความเจริญทางเทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ผู้คนส่วนใหญ่สามารถ
ที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้จากสื่อหลาย ๆ ทางไม่ว่าจะเป็นสื่อในประเทศไทยและจากต่า งประเทศทั้งทางโทรทัศน์  
นิตยสาร และที่ส าคัญคือสื่อจากอินเตอร์เน็ตที่ทุกคนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกโดยไม่จ ากัด ซึ่งข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับนี้มีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งข้อมูลที่ดีและไม่ดี ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตราย  
ท าให้ประชากรไทยทั้งมวลได้รับวัฒนธรรมและค่านิยมทางด้านวัตถุจากต่างชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ส่งผลต่อวิถีการ
ด าเนินชีวิตและการพัฒนาประเทศไทยมิใช้น้อย ทั้งนี้เนื่องจากสภาพสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้
สภาพครอบครัวเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เวลาในการอบรมสั่งสอนบุตรของพ่อ แม่ก็น้อยลง ท าให้เยาชนในชาติ
กลายเป็นเยาวชนที่มีปัญหา ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหาการขาดคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามให้แก่นักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน จึงเห็นควรเร่งส่งเสริมคุณธรรมและสร้างส านึกความเป็นไทยให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้เรียนรู้  เข้าใจ และ
เข้าถึงความเป็นชาติที่แท้จริง โดยมุ่งให้ความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมที่เน้นภารกิจใน ๓ ด้าน (๓ D) ได้แก่ ด้าน
ประชาธิปไตย (Democracy) คือ มีความตระหนัก เห็นความส าคัญ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียง ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย (Decency) คือ มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้รับผิดชอบชั่วดี มีความ
ภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย ยึดถือปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิต ด้านการมีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด (Drug-free) คือ รู้จัก
หลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติด จากนโยบายดังกล่าวทุกคนทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน โรงเรียน สถาบันครอบครัว ต้อง
ช่วยกัน อาจต้องใช้เวลานาน ในการกล่อมเกลา ฝึกอบรมบ่มนิสัย ต้องใช้เทคนิค วิธีการ และกิจกรรมมากมายหลาย
รูปแบบในการที่จะพัฒนาให้นักเรียน เยาวชนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามที่โรงเรียนและสังคมต้องการ  
เพ่ือให้เยาวชนเหล่านี้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติในอนาคต ทางโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น โดยได้น้อมน าหลักธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาหลักของชาว
ไทยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามในสถานศึกษานี้ 
 
๒. วัตถุประสงค ์

๑. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 
๒. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนให้มีความส านึกในความเป็นไทย 
๓. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ชาติไทยมีความเป็นพลเมืองที่ดี

ของไทยและพลเมืองของโลก 
๔. เพ่ือให้นักเรียนมีส่วนร่วมการประกอบกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม

อย่างสม่ าเสมอ 
๕. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
๖. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้รับการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๓. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ  
            ๑.นักเรียนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ร้อยละ ๘๐ เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๒. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที 
๓. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ 

เข้าใจที่ถูกต้องสร้างสรรค์ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของผู้เรียนที่มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

ด้านคุณภาพ  
          ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ในกิจกรรมต่าง ๆ มีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกัน
ได้ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างสรรค์ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
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๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นายจงวิวัฒน์  ผลกอง 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 

 
๕.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑ กิจกรรมหน้าเสาธง  นางสาวลัดดา  ชินค า 
๒ กิจกรรมไหว้ครู นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ 
๓ กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน นายวีรยุทธ  โปะปะนม 
๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ นางสาวลัดดา  ชินค า 
5 กิจกรรมอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา นายจงวิวัฒน์  ผลกอง 
6 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม นายจงวิวัฒน์  ผลกอง 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-ยุวกาชาด นายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์ประดิษฐ์ 
8 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นายวีรยุทธ  โปะปะนม 
9 กิจกรรมตักบาตร นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ 
10 กิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ นายจงวิวัฒน์  ผลกอง 
11 กิจกรรมเด็กดี V-Star  นางสาวลัดดา  ชินค า 
 รวม   1๑  กิจกรรม 100,000  บาท 
 
๖. การประเมิน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร 

- ประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

- แบบประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ 

๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความเอ้ืออาทรผู้อื่นและ
กตัญญูกตเวที 

- ตรวจสอบบันทึกความดี 
- การสังเกตพฤติกรรม 

- เกณฑ์บันทึกความดี 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

๓. ร้อยละของผู้เรียนที่ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกันได้ด้วยความ
เข้าใจที่ถูกต้องสร้างสรรค์ 

-การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 

๔. ร้อยละของผู้เรียนที่มีความตระหนัก รู้คุณค่า 
ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

-การร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรม 

- แบบประเมินกิจกรรม 
- แบบการสังเกตพฤติกรรม 
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๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ได้แสดงออกตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน

กิจกรรมต่างๆมีความเอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวที ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง และอยู่ร่วมกันได้
ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องสร้างสรรค์ มีความตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

 
๘. การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายจงวิวัฒน์  ผลกอง) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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โครงการ โครงการบริหารงบประมาณ 
ฝ่าย/งาน ฝ่ายบริหารงานแผนงานและงบประมาณ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองแผนกลยุทธ์/จุดเน้น    

กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 
จุดเน้น 

๑. โรงเรียนมีระบบการประกันภายในที่มีคุณภาพเข้มแข็ง ครบองค์ประกอบตามกฏกระทรวง 
๒. โรงเรียนมีการบริหารจัดการได้ตามมาตรฐานการศึกษาสามรถเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

สามได้รับการรับรองคุณภาพ 
๓. โรงเรียนมีระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ให้มีการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี

ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับดูแลและขัยเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จ
ตามเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
มาตรฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

 ทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวกาญจนา  จันบุตรดี 
ระยะเวลาด าเนินการ ตลอดปีการศึกษา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันโรงเรียน มีอิสระในการบริหารจัดการด้วยตนเอง ท าให้เกิดความคล่องตัว สามารถพัฒนา
เปลี่ยนแปลงได้ทันเหตุการณ์ ผลงานที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการของสถานศึกษา ทุกคนที่เก่ียวข้องต้องรับผิดชอบ   
โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และบริหารทั่วไป ให้บริหารในรูป
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเชื่อว่า การตัดสินใจที่ดีที่สุด เกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยู่
ใกล้ชิดและมีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนมากที่สุด โดยมีหลักของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือกระจายอ านาจ  
บริหารตนเอง   บริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ซึ่งในการบริหาร
ราชการ ในส่วนของการสนับสนุนงบประมาณ มีส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันโรงเรียนได้รับ
การสนับสนุน งบประมาณ จากภาครัฐตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ  การด าเนินการโดยใช้ระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน เป็นกลไกการบริหารแนวใหม่ ที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานการ โรงเรียนจึง
จ าเป็นต้องสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน และโรงเรียนมีความต้องการให้การใช้
งบประมาณให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่าสูงสุดกับผู้เรียน  จึงบริหารอย่างโปร่งใสแบบมีส่วนร่วม พร้อมตรวจสอบจากทุก
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ฝ่ายที่เก่ียวข้อง หากโครงการนี้เสร็จสิ้นลงจะช่วยให้การด าเนินงานของด้านแผนงานละงบประมารของโรงเรียนด าเนิน
ไปด้วยกระบวนการข้ันตอนที่ถูกต้องและสามารถใช้งบประมารในการจัดการศึกษาได้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ 
 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือส่งเสริม สนับสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนดในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทุกด้าน 
 ๒. เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ใน
การก ากับติดตามดูแล ขับเคลื่อน ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
 ๓. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือผ่านการประกันคุณภาพ
ภายในและประเมินคุณภาพภายนอก 
 ๔. เพ่ือใช้งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 
๓. เป้าหมาย  

ด้านปริมาณ 
  ๑. คณะกรรมการสถานศึกษาร้อยละ ๘๐ ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนดในการพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษาทุกด้าน 
  ๒. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการก ากับติดตามดูแล ขับเคลื่อน ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

ด้านคุณภาพ  
  โรงเรียนส่งเสริม สนับสนับสนุนคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนดใน
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทุกด้าน สร้างความพึงพอใจในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการก ากับติดตามดูแล ขับเคลื่อน ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือผ่านการประกันคุณภาพภายในและประเมิน
คุณภาพภายนอก ใช้งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 
๔. กิจกรรมและการด าเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงโครงการ 

ตลอดปีการศึกษา นางสาวกาญจนา  จันบุตรดี 

๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๓ วางแผนการด าเนินงาน 
๔ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ    
๕ นิเทศติดตามก ากับการด าเนินโครงการ 
๖ ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
๗ จัดท ารายงานและเผยแพร่ 
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๕. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ บริหารงบประมาณเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  นางสาวกาญจนา  จันบุตรดี 
 รวม   1  กิจกรรม 100,000  บาท 
 
๖. การประเมิน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑. ร้อยละของคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบก าหนด 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๒. ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา ในการ
ก ากับติดตามดูแล ขับเคลื่อน ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

- ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

๓. ร้อยละของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา - ประเมินความพึง
พอใจ 

- แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียนส่งเสริม สนับสนับสนนุคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบก าหนดในการ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทุกด้าน สร้างความพึงพอใจในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายมีความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ในการก ากับติดตามดูแล ขับเคลื่อน ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือผ่านการประกันคุณภาพภายในและประเมิน
คุณภาพภายนอก ใช้งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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๘.การอนุมัติโครงการ 

 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางสาวกาญจนา  จันบุตรดี) 

ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง) 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
 
 
 

ลงชื่อ..........................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(ดร.วิเลียน  วุฒิสาร) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 

 

แผนปฏบิัติการโรงเรียนอนบุาลนวรัตน์   ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

ส่วนที่ 4 
การก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
................................................................................ 

 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได้ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวทางในการก ากับ ติดตาม 
ปละเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้ 
 1. การก ากับติดตาม 

- จัดท ารูปแบบการก ากับ  ติดตามงาน 
- จัดผู้รับผิดชอบในการกับ ติดตามงาน 
- ก าหนดขอบข่ายการก ากับ ติดตามงาน ดังนี้ 
                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2. การประเมินผล 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
- สร้างเครื่องมือประเมินผล 
- ด าเนินการประเมินผลก่อนด าเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ ระหว่างด าเนินโครงการเพ่ือดู 

ความก้าวหน้า  และปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานตามโครงการ 

3. การตรวจสอบ 
 - เป็นการประเมินความก้าวหน้าของด าเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ 

ของงาน/โครงการนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ก าหนด การตรวจสอบจึงเป็น
กระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่
เพียงใด การตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. การตรวจสอบคุณภาพภายใน หรือการประเมินตนเองในโรงเรียน 
 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน/โครงการ ก่อให้เกิดสารสนเทศใน 

การตัดสินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการและต้องกระท าทุกข้ันตอนของการท างาน ซึ่งการตรวจสอบนี้อาจกระท าเป็น  
3 ระยะ คือ ระยะก่อนด าเนินการ ระหว่างด าเนินการ และเมื่อสิ้นสุดงาน/โครงการ 

ด้านปัจจัย 

ด้านกระบวนการ 

ด้านผลผลิต 

ผลการด้าเนินงาน 
ปัญหา/อุปสรรค 

การก้ากับ 
ติดตาม 

การปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

ปรับปรุงและพัฒนางาน 
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2. การตรวจสอบคุณภาพภายนอก    
 เป็นกระบวนการที่กระท าโดยบุคลากรหรือคณะบุคคลที่ไม่ได้ร่วมงาน/โครงการ ซึ่งทางโรงเรียน

แต่งตั้ง หรือตรวจสอบโดยผู้ปกครอง ชุมชน โดยเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการ เพ่ือตรวจสอบว่างาน/
โครงการ ประสบผลส าเร็จเพียงใด โดยพิจารณาทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ของงาน/โครงการที่ก าหนดไว้ ผลการตรวจสอบจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางาน/
โครงการต่อไป 

 
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได้ก าหนดรูปแบบของการตรวจสอบคุณภาพของงาน/โครงการ ดังนี้ 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
4. การรายงานผล 
เป็นการรวบรวมผลการด าเนินงาน/โครงการ  ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผลให้

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความส าเร็จ และปัญหา
อุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการด าเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้ประสบ
ผลส าเร็จในปีต่อไป 

โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  ได้ก าหนดแนวทางในการรายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ ดังนี้ 
 1. รายงานผลการด าเนินงาน/โครงการ เมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยผู้รับผิดชอบ 

โครงการ/กิจกรรม 
 2. สรุปผลการด าเนินงาน/โครงการ เป็น 2 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 เดือน ตุลาคม  ระยะที่ 2 เดือน มีนาคม 
 3. ทุกสิ้นปีการศึกษา โรงเรียนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน เพ่ือเผยแพร่ให้ชุมชน  

หน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป ซึ่งมีสาระของเรื่องที่จะรายงาน ดังนี้ 
๑. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในรอบปี 
๒. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
๓. ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย และจุดพัฒนาในอนาคตแนวทางการ 

การตรวจสอบคณุภาพงาน/โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพภายใน 
โดยผู้มีส่วนร่วมในงาน/โครงการ 

ก่อน 
ด้าเนินการ 

ระหว่าง 
ด้าเนินการ 

หลัง 
ด้าเนินการ 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

การตรวจสอบคณุภาพภายนอก 
โดยกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง ชุมชน 

ข้อมูลเพื่อประกอบการ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

งาน/โครงการทีม่ีประสิทธิภาพ 
และเกดิประสิทธิผลสูงสุด 
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ภาคผนวก 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2561 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและ
ค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 256๔ ไว้ดังรายละเอียดที่แนบท้าย
ประกาศต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเยี่ยม 
 
 
      ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.2564 

 
      ลงชื่อ………………………………………………… 
       (ร.ต.ต.ไพรรัตน์ วุฒิสาร) 
                     ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา  
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

เรื่อง  ก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561  
ฉบับลงวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2561   

.................................................................................................. 
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ขอก าหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย พ.ศ. 256๔ มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐาน / ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน/ 

ประเด็นการพิจารณา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 
๑.๑ ร้อยละ ๙๐ เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัย
ของ ตนเองได้ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๒ ร้อยละ ๙๐ เด็กมีการพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม แลและแสดงงอออกทาง
อารมณ์ได้ 

ยอดเยี่ยม 

๑.๓ ร้อยละ ๙๐ เด็กมีการพัฒนาการด้านสังคม ช่วยแหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

ยอดเยี่ยม 

๑.๔ ร้อยละ ๙๐ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและ
แสวงหาความรู้ได้ 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 
๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทขอองท้องถิ่น ยอดเยี่ยม 
๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ยอดเยี่ยม 
๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านกากรรจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้  อย่างปลอดภัย  และเพียงพอ ยอดเยี่ยม 
๒.๕ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 
๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่  ๓  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคญั ยอดเยี่ยม 
๓.๑ ร้อยละ ๙๐ ของครูจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 

ยอดเยี่ยม 

๓.๒ ร้อยละ ๙๐ ของครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ยอดเยี่ยม 

๓.๓ ร้อยละ ๙๐ ของครูจัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 
๓.๔ ร้อยละ ๙๐ ของครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงแลละน าผลประเมินพัฒนาการ
เด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 
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ประกาศโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
 เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเมื่อวันที่ 6 
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานปีการศึกษา 256๔ ไว้ดัง
รายละเอียดที่แนบท้ายประกาศต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 
 
 
      ประกาศ  ณ วันที่  ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.2564 

 
      ลงชื่อ………………………………………………… 
       (ร.ต.ต.ไพรรัตน์ วุฒิสาร) 
             ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
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มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 256๔ 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
มาตรฐานที่  1 คุณภาพของผู้เรียน ระดับ ดีเลิศ 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการของผู้เรียน  
1) ร้อยละ 80ของผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ 

2) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ 

3) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ 

4) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดีเลิศ 

5) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ 

6) ร้อยละ 80 ของผู้เรียนมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ 

1.2 ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
1) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ 

2) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย 

ดีเลิศ 

3) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ดีเลิศ 

4) ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารการจัดการ ระดับ ดีเลิศ 
2.1) มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ 

2.2) มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ 

2.3) ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกรอบด้านตามหลักสูตรศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย  ดีเลิศ 

2.4) พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  ดีเลิศ 

2.5) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ดีเลิศ 

2.6) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ ดีเลิศ 
3.1) ร้อยละ 85ของครูจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

ดีเลิศ 

3.2) ร้อยละ85 ของครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ 

3.3) ร้อยละ85 ของครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ 

3.4) ร้อยละ 85 ของครูตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ 

3.5) ร้อยละ 85 ของครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

ดีเลิศ 

 
 

 
 

เกณฑ์ ตัดสินระดับคุณภาพมาตรฐาน  
 น้อยกว่า 59  = ระดับก าลังพัฒนา       

60-69   = ระดับปานกลาง       
70-79     =  ระดับดี     
80-89  =  ระดับดีเลิศ     
90-100   =  ระดับยอดเยี่ยม 
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ค าสั่งโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 
ที่ อนร.๑/25๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25๖๔   
............................................................. 

ตามท่ีโรงเรียนก าหนดให้มีการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25๖๔ เพ่ือด าเนินงาน
สถานศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ตาม
มาตราที่ 47 สิทธิภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 จึงแต่งตั้งครูและ
บุคลากรสถานศึกษา เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 25๖๔ ดังนี้ 
 

1. ร.ต.ต.ดร.ไพรรัตน์  วุฒิสาร ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. ดร.วิเลียน  วุฒิสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์         กรรมการ 
3. นางสาวลัดดา  ชินค า    รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์   กรรมการ 
4. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ        ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  กรรมการ 
5. นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง    ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

 
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตาม

วัตถุประสงค์  และบังเกิดผลแก่โรงเรียนสืบไป 
 
  สั่ง  ณ  วันที่  1  มิถุนายน  25๖๔ 
 
 
 

  (นางวิเลียน  วุฒิสาร) 
  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
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คณะท างาน 
1. ร.ต.ต.ดร.ไพรรัตน์  วุฒิสาร ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  ประธานกรรมการ 
2. ดร.วิเลียน  วุฒิสาร  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์          รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวลัดดา  ชินค า  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ กรรมการ 
4. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนคูณ        ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  กรรมการ 
5. นางสาวภาณุมาศ  ทองสว่าง    ครูผู้สอนโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
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