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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอนุบาลขอนแก่น  ปี 2563-2565 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

 

บทท่ี  4 
การนำกลยุทธ์สู่การปฏบิัติ 

   
        การนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ในระหว่างปีการศึกษา 2563 – 2565 
 
 

4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีการศึกษา 
2563 

2563 2564 2565 

กลยุทธ์ด้าน
การพัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
และมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 
   สถานศึกษา 

โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดยี่ยม  
กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านร่างกายของ เด็กปฐมวยั 
-กิจกรรมหนูน้อยสุขภาพด ี
-จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิแบบ
อินฟราเรด  
 - ตรวจสุขภาพร่างกาย /สุขภาพ
ปาก,ฟัน 
- แปรงฟัน 
 -ช่ังน้ำหนัก/  
 วัดส่วนสูง 
 -อาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม) 
-แอร์โรบิค/กายบรหิาร 
-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
-กิจกรรมจดัซื้อเครื่องอบโอโซนฆ่า
เชื้อโรคใน 
-กิจกรรมกีฬาภายใน 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี  
และดูแลความปลอดภัย 

      ของตนเองได้   

96.00 96.50 97.00 134,000 
 

กิจกรรมที่ 2  ส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านอารมณ์ จิตใจ ของเด็กปฐมวยั 
-กิจกรรมหนูน้อยเก่ง ดี  มีสุข  

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม 

      และแสดงออกทางอารมณไ์ด ้

95.00 95.50 96.00 5,000 

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการ 
ด้านสังคมของเด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมวันสำคัญในโรงเรยีน 
 และชุมชน 
-ค่ายดรณุธรรม 

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม 
ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสงัคม 

95.00 95.50 96.00 95,000 

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาการดา้น
สติปัญญาของเด็กปฐมวยั 
-กิจกรรมค่ายวิชาการสำหรับ 
เด็กปฐมวัย 
-กิจกรรมดรณุทัศนาแหล่งเรียนรู้ 
-กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน 

1.4 มีพัฒนาการด้านสตปิัญญา 
สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรู้
ได ้

90.00 90.50 91.00 204,400 
 

  สรุปเป้าหมายมาตรฐานที่ 1 
 คุณภาพของเด็ก 

94.00 94.50 95.00 438,400 
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4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีการศึกษา 
2563 

2563 2564 2565 

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนบัสนุน
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการแบบ 
มีส่วนร่วม 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   

โครงการพัฒนากระบวนการ
บริหารและการจัดการศึกษา  
ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ 

    

กิจกรรมที่  1 กิจกรรมพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัยให้
สอดคล้องไปกับท้องถิ่นและอาเซยีน 
-กิจกรรมรายการการใช้และพัฒนา
หลักสตูรสถานศึกษาระดับปฐมวยั
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุม
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

- 

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนบัสนุนให้
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามี
การพัฒนา
นวัตกรรม 
และ นำไป
ประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ    นำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจดัการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเด็กดีมีคร ู
-กิจกรรมจดัครูใหเ้พียงพอ 
กับช้ันเรียน 
-จัดครูสอนแทนกรณีครูประจำชั้น 
ป่วย ลา ขาด หรือไปราชการ 

2.2 จัดครูให้เพียงพอ 
กับชั้นเรียน          

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

ยอด
เยี่ยม 

- 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและ
ส่งเสริมครูใหม้ีความเชี่ยวชาญด้าน
การจัดประสบการณ ์
-พัฒนาครูและบุคคลากรระดับ
ปฐมวัยให้มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดประสบการณด์้วยการ 
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
ด้านการจดัการศึกษาปฐมวัย 
-กิจกรรมวิจัยในช้ันเรียน/พัฒนาการ
จัดการเรียนรู ้

2.3 ส่งเสริมให้ครู 
มีความเชี่ยวชาญ 
ด้านการจัดประสบการณ์       

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 31,060 

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนบัสนุน
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการแบบ 
มีส่วนร่วม 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   
 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมการจดั
สภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการ
เรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
-จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ การเรียนการ
สอนและปรับปรุงภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกห้องเรียน 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อ
เพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ          

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

128,000 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรูเ้พื่อสนับสนุนการจดั
ประสบการณ์ สำหรับคร ู
-กิจกรรมจดัซื้อโทรทัศนส์ี  
สมาร์ททีว ี
-กิจกรรมจดัซื้อสื่อเพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
เพื่อสนับสนุนการจัด 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 320,000 
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4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัด

ความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีการศึกษา 
2563 

2563 2564 2565 

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนบัสนุน
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการแบบม ี
ส่วนร่วม 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล   
 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมพัฒนาการ
บริหารจดัการอยา่งมีคุณภาพ ให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมสี่วนร่วม 
-กิจกรรมจดัทำมาตรฐานปฐมวยั 
ของสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล
ขอนแก่น 
-กิจกรรมจดัทำแผนปฏิบัติการ
ประจำปี ระดับ ปฐมวยั 
-กิจกรรม จัดทำ  SAR ระดับปฐมวัย 
-กิจกรรมการนิเทศภายใน 
-กิจกรรม ประชุมผู้ปกครองนักเรยีน
ปฐมวัย  

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

ดีเลิศ ดีเลิศ ยอด
เยี่ยม 

32,000 
 

  สรุปเป้าหมายมาตรฐานที่ 2   
กระบวนการบริหารและการ

จัดการ 

ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 511,060 
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4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ปีการศึกษา 

2563 
2563 2564 2565 

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนบัสนุน
ผู้เรยีนใหม้ีความรู้
ความสามารถ  
มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

โครงการที่  3  การจัด
ประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์
ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

    

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการจัด
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมใหเ้ด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล
เต็มศักยภาพ 
-กิจกรรมวิเคราะห์เด็ก
รายบุคคล 
-กิจกรรมการจัดทำแผนการจดั
ประสบการณ์ที่ส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กครบทุกดา้น 
-กิจกรรมประกวด
ความสามารถดา้นวิชาการของ
เด็กปฐมวัยและฝึกซ้อมนักเรียน
เพือ่แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ระดับต่างๆ 

3.1 จัดประสบการณ์ทีส่่งเสริมให้เด็ก
มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
เต็มศักยภาพ   

89.00 90.00 91.00 43,000 
 

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนบัสนุน
ผู้เรยีนใหม้ีความรู้
ความสามารถใน
การสร้าง
นวัตกรรม 

กิจกรรมบรูณาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ใน
การเรยีนการสอน 
-กิจกรรม พัฒนา 
การเรยีนการสอน 
โดยใช้แนวการสอนไฮสโคป 
-กิจกรรมพัฒนา 
การเรยีนการสอนตามหลักสูตร 
มอนเตสซอร ี
-กิจกรรมพัฒนา 
การเรยีนการสอนตามหลักสูตร 
วอลดอร์ฟ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและปฏบิตัิ
อย่างมีความสุข   

87.00 88.00 89.00 12,000 
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4.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
 

กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ปีการศึกษา 

2563 
กลยุทธ์ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กระบวนการบริหาร
และการจัดการ 
แบบมีส่วนร่วม 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมการจดั
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ใช้สื่อ เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
กับวัย 
กิจกรรมปรับปรุง/พัฒนา
ห้องเรียน อาคารเรียน  
แหล่งเรียนรู ้
ให้เอื้อต่อการเรยีนรู ้
-ซ่อมแซมห้องน้ำ ปรับปรุง/
ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า ประปา 
ห้องเรียน อาคารเรียนและ
สนามเด็กเล่น ในส่วนท่ีชำรุด 
-ล้าง ซ่อมแซมปรับปรุงและ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ 

3.3 จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย   

87.00 88.00 89.00 400,140 
 

กลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณธรรม จรยิธรรม 
และมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 
 
 
  

 กิจกรรมที่  4 กิจกรรมการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจดัประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก 
-กิจกรรมสร้างเครื่องมือวัด
และประเมินพัฒนาการ 
ของเด็กตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

4.1 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการประเมนิ
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุง การจัด 
ประสบการณ์และพฒันาเด็ก   

84.00 85.00 86.00 3,000 

  สรุปเป้าหมายมาตรฐานที่ 3   
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็ก 

เป็นสำคัญ 

87.00 88.00 89.00 458,140 
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4.2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีการศึกษา 
2563 

2563 2564 2565 

  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  
  1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  
กลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณธรรม จรยิธรรม  
และมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 
 
 
  

1. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
ด้านการอา่น  
การเขียน การสื่อสาร 
2. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
ด้านการคิดคำนวณ 

1) มีความสามารถในการอ่าน  
การเขียน การสื่อสารและการคดิ
คำนวณ  

76.20 77.20 78.20 60,000 

3. โครงการส่งเสริม
ทักษะการคิด
วิเคราะห์ คิดอยา่งมี
วิจารณญาณ 

  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

76.20 77.20 78.20 12,000 

ส่งเสริมและสนับสนุน
ผู้เรียนให้มีความรู้
ความสามารถในการ
สร้างนวัตกรรม 

4.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาการ
สร้างนวัตกรรม 

  3) มีความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรม 

76.60 77.60 78.60 24,000 

กลยุทธ์ด้านการ
พัฒนาผู้เรียนใหม้ี
คุณธรรม จรยิธรรม  
และมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 
 

5. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

  4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร 

77.60 78.60 79.60 6,000 

6. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

  5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 

91.40 92.40 93.40 133,000 

7. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
ทักษะพื้นฐานงาน
อาชีพ 

  6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติ 
ที่ดีต่องานอาชีพ 

78.20 79.20 80.20 6,000 

  สรุปเป้าหมายผลผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 
ของผู้เรียน (เฉลี่ย) 

79.37 80.37 81.37 241,000 
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4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 

กลยุทธ์ 
โครงการ/
กิจกรรม 

 

สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีการศึกษา 2563 2563 2564 2565 
  มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน(ต่อ)     

  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  
กลยุทธ์ด้าน
การพัฒนา
ผู้เรยีนให้มี
คุณธรรม 
จริยธรรม  
และมีคณุภาพ 
ตามมาตรฐาน
การศึกษาของ 
สถานศึกษา 
 

8. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนา
คุณลักษณะและ
ค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากำหนด 
9. โครงการส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีทักษะใน
การแสวงหาความรู้ 
รักการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) การมีคุณลักษณะและคา่นิยมทีด่ี 
ตามที่สถานศึกษากำหนด 

78.20 79.20 80.20 1,097,708 

10. โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนความภูมิใจ
ในท้องถิ่นและความ
เป็นไทย 

  2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 79.60 80.60 81.60 12,000 
  3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบน 

ความแตกต่างและหลากหลาย 
78.60 79.60 80.60 

10. โครงการส่งเสริม 
สุขภาวะทางร่างกาย  
และจิตสังคม 

  4) สุขภาวะทางร่างกาย และจติสังคม 79.60 80.60 81.60 261,000 

  สรุปเป้าหมายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
ของผู้เรียน(เฉลี่ย) 

79.00 80.00 81.00 1,370,708 

  สรปุเป้าหมายมาตรฐานที่ 1  
คุณภาพของผู้เรียน   

79.19 80.19 81.19 1,611,708 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหาร 
                  และการจัดการ 

ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ดีเลิศ 

ระดับ 
ดีเลิศ 

 

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนับสนุน
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล 
     ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1.โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
2.โครงการพัฒนา
โรงเรียน
มาตรฐานสากล(OBC 
QA) 
3.โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล 
4.โครงการพัฒนา
ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษา  

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจ 
ที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน  

81.00 82.00 83.00 390,400 

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา  

81.00 82.00 83.00 229,000 
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4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม  

สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ 

เป้าหมาย งบประมาณ 
ปีการศึกษา 2563 2563 2564 2565 

  มาตรฐานที่ 2  กระบวนการ
บริหารและการจัดการ(ต่อ) 

    

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนับสนุน
ผู้เรียน 
ให้มีความรู้
ความสามารถ  
มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรและ
มาตรฐานการศึกษา 
2. โครงการพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
3.โครงการพัฒนาระบบการวัด
และประเมนิผล 
4. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
5.โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์(Gifted) 
6.โครงการการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ภาษาอังกฤษ(English Program) 
7.โครงการห้องเรียนภาษาจีน  
(Chinese Classroom) 
8.โครงการห้องเรียน Coding  

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

81.00 82.00 83.00 19,392,365.19 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนา
ด้านสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน
และมกีารพัฒนา
ตนเองอย่าง
สม่ำเสมอ   

โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 
ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

61.00 62.00 63.00 670,340 

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนับสนุน
กระบวนการ
บริหารและการ
จัดการแบบมี
ส่วนร่วม 
ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล    ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. โครงการจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพให้เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2.โครงการพัฒนาสังคมที่เอื้อต่อ
การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
อย่างมีคุณภาพ  

81.00 82.00 83.00 5,584,800 

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู ้

61.00 62.00 63.00 1,156,000 

  สรุปเป้าหมายมาตรฐานที่ 2   
กระบวนการบริหารและการจัดการ 

74.33 75.33 76.33 27,665,905.19 
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4.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ต่อ) 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/กิจกรรม  

สนองมาตรฐาน/ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย งบประมาณ 

ปีการศึกษา 2563 2563 2564 2565 
  มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ  

กลยุทธ์ส่งเสริม
และสนับสนุนให้
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
มีการพัฒนา
นวัตกรรมและ 
นำไปประยุกต์ใช้
ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู ้
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

1.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 
2.โครงการนิเทศภายใน  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้  

75.60 76.60 77.60 181,392 

1.โครงการส่งเสริมการใช้
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู ้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  

73.00 74.00 75.00 560,000 

1.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 
2.โครงการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ในภาวะ
โรคระบาด COVID 2019  

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก  75.60 76.60 77.60 205,000 

1.โครงการพัฒนาการวัด
และประเมินผลตามสภาพ
จริงอย่างหลากหลายวธิ ี
2. โครงการวิจัยในชั้น
เรียน 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  

75.80 76.80 77.80 6,000 

1.โครงการพัฒนาชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชพี 
(PLC) 
2. โครงการเผยแพร่
ผลงานนักเรียน ครู 
โรงเรียน สู่สาธารณชน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้ 

74.00 75.00 76.00 90,000 

  สรุปเป้าหมายมาตรฐานที่ 3 กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ 

74.80 75.80 76.80 1,042,392 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


