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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา 

 
๑.  ข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
 ช่ือ  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ต้ังอยู่ท่ี  ๑๖๑   ถนนศรีสวัสด์ิดำเนิน   ตำบล  ตลาด  
อำเภอเมืองมหาสารคาม   จังหวัดมหาสารคาม   รหัสไปรษณีย์  ๔๔๐๐๐   โทรศัพท์  ๐๔๓-๗๑๑๐๖๗       
โทรสาร ๗๔๓- ๗๒๓๓๑๐ Website  http://ANUBANMK.hK.th 
 
 ประวัติโรงเรียน  
ช่ือสถานศึกษา   โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
   สถานท่ีต้ัง  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๑ ถนนศรีสวัสด์ิดำเนิน  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัด
มหาสารคาม  มีเนื้อที่  ๒๒  ไร่  ๓  งาน  ๔๐  ตารางวา  เปิดทำการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี  ๑  ถึง         
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗  ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑        
สังกัดกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 

 ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๓  ได้โอนจากกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ   
มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดทำการสอน 
ต้ังแต่ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑  ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี  ๖ 
  สถานท่ีเดิม  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามทำการสอนอยู่ด้านทิศตะวันออกของ  โรงเรียนผดุงนารี   
ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นท่ีของโรงเรียนผดุงนารีท้ังหมด โดยมีนางพันทิพา  ศรีสุข   เป็นครูใหญ่ 
  วันท่ี  ๑๗  ธันวาคม  ๒๕๒๖ ได้ย้ายสถานศึกษามาท่ีโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ท่ีอยู่ปัจจุบันนี้     
ซึ่งขณะนั้นเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองมหาสารคาม(โรงเรียนมหาวิชานุกูล )  มีนางเกษร  สาสุนันท์   
ปฏิบัติหน้าท่ีตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๓๘  นายประสงค์  สุพรรณฝ่าย   ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐  นางสาวสุรณีย์  แวงวรรณ    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑  นายสมภาร  สีหาราช         ตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ – ๒๕๔๒  นางสาวสุรณีย์  แวงวรรณ    รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓  นางพวงเพชร  ศรีกาฬสินธุ์   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๕๙  นายสมยศ  อันทลี             ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
 ปี พ.ศ. 2559 – 2563  นายสุวิทย์  วงษาไฮ         ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน               
       ปี พ.ศ. 2563 – 2564  นายมานิตย์  บุตรพรม        ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  
  ปี พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน นายสมยศ   พรเพ็ง           ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน 
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แผนผังโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

๒. ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน 
            ช่ือ  - สกุล  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   นายสมยศ    พรเพ็ง 
        วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท   สาขา   การบริหารการศึกษา  
                 ดำรงตำแหน่งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต่   ๒๕๕4  จนถึงปัจจุบัน  
   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา    ๔    คน 
        ๑. นางธนัตถ์พร  โคจรานนท์   วุฒิการศึกษา ปริญญาเอก  สาขา  การบริหารและพัฒนา    
                  การศึกษา  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
        ๒. นางกิติกานต์  สารมาคม    วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา   การบริหารการศึกษา  
                    รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล 
        ๓. นางสาวขนิษฐา   กำเนิดทอง  วุฒิการศึกษาปริญญาโท  สาขา   การบริหารการศึกษา 
                      รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารท่ัวไป 
        ๔. นางสาวจันทร์ธิวา  โสภา     วุฒิการศึกษา ปริญญาโท  สาขา  การบริหารการศึกษา 
                     รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและงบประมาณ 
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ตราสัญลักษณ์ 
 

 
 
 
 
๓ ความหมายของตราสัญลักษณ์ 

ตัว อ หมายถึง ตัวย่อของคำว่า อนุบาลประจำจังหวัดดอกบัว   
        สีชมพู ๘ กลีบ หมายถึง ความดีงามของลูกอนุบาลท่ีนำ   
        หลักธรรม มรรคมีองค์แปด มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
เอกลักษณ์ วินัยดี  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  ประสานสามัคคี 
ปรัชญาโรงเรียน   ปรัชญา  สุวิชาโน  ภวํโหติ       หมายถึง     ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ 
คำขวัญ  สุขภาพเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  นำวิชาการ ประสานชุมชน มุ่งสู่สากล   อย่างมีคุณภาพ 
สีประจำโรงเรียน       “สีฟ้า – ขาว” 
 
 
 
 
 
อักษรย่อของโรงเรียน       “อมค.” 

เอกลักษณ์ บุคลิกดี  มีวินัย  ใจอาสา 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา  ยิ้มใส  ไหว้สวย  เป่ียมด้วยคุณธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%94
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รงเรียน 

๑. การพัฒนาหรือดำเนินเก่ียวกับการให้ความเห็นการ 
พัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
๒. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
๓. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
๔. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
๕. การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้
๖. การวัดผล  ประเมินผล  และดำเนินกานเทียบโอนผลการ
เรียน 
๗. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
๘. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
๙. การนิเทศการศึกษา 
๑๐. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
๑๒. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
๑๓. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
๑๔. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว 
องค์กร  หน่วยงาน  สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
๑๕. การจัดระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานวิชาการของ
สถานศึกษา 
๑๖. การคัดเลือกและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๑๗. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
 

๑. การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณ 
๒. การจัดทำแผนปฏิบตัิการใช้จ่ายเงินและการจัดสรรงบประมาณ
จาก สพฐ. 
๓. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ไดร้ับเอกสาร 
๔. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
๕. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
๖. การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
๗. การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ 
๘. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
๙. การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อ
การศึกษา 
๑๐. การบริหารจัดการทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
๑๑. การวางแผนพัสด ุ
๑๒. การกำหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอเลขาธิการ 
กพฐ. 
๑๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำและ
จัดหาพัสดุ 
๑๔. การจัดหาทำพัสดุการควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่าย
พัสด ุ
๑๕. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
๑๖.  การเบิกเงินจากคลัง 
๑๗. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
๑๘. การนำเงินส่งคลัง การจัดทำบัญชีการเงิน 
๑๙. การจัดทำรายงานทางการเงิน 

๑. การวางแผนอัตรากำลัง 
๒. การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
๓. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
๔. การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๕. กาการดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
๖. การลาของบุคลากรสังกัดสถานศึกษาที่มีระเบียบกำหนดไว้
โดยเฉพาะ 
๗. การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
๘. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๙. การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
๑๐. การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
๑๑. การอุทธรณ์และการร้องทุกข ์
๑๒. การออกจากราชการ 
๑๓. การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัต ิ
๑๔. การจัดทำบญัชีรายชื่อและการให้ความเห็นเก่ียวกับขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์
๑๕. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๑๖. การส่งเสริมยกย่องและเชดิชูเกียรต ิ
๑๗. การส่งเสริมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๑๘. การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการครูและบคุลากรทางกรศึกษา 
๑๙. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ 
๓๐. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
๒. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
๓. การวางแผนการบริหารการศึกษา 
๔. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
๖. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๗. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
๘. การดำเนินงานธุรการ 
๙. การดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
๑๐. การดูแลอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 
๑๑. การรับนักเรียน 
๑๒. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิก 
สถานศึกษา 
๑๓. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
๑๔. การระดมทรพัยากรเพื่อการศึกษา 
๑๕. การทัศนศึกษา 
๑๖. งานกิจการนักเรียน 
๑๘. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของ
บุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษา 
๑๙. งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
๒๐. การายงานผลการปฏิบัติงาน 
๒๑. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
๒๒. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
ลงโทษนักเรียน 
 

 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารบคุคล รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารแผนและ
งบประมาณฯ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4 
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๕. ข้อมูลนักเรียน 

 จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖5  (๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖5)   รวม  ๒,647  คน 
  

 

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับช้ัน ห้องเรียน 
จำนวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖5 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 2 6 73 61 134 
อนุบาล 3 6 100 66 166 

รวมอนุบาล 12 173 127 300 
ประถมศึกษาปีท่ี ๑ 9 132 141 303 
ประถมศึกษาปีท่ี ๒ 9 154 138 322 
ประถมศึกษาปีท่ี ๓ 9 178 170 348 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 9 168 194 362 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 9 182 185 367 
ประถมศึกษาปีท่ี ๖ 9 144 187 331 

รวมประถม 54 988 1,045 2,033 
มัธยมศึกษาปีท่ี ๑ 4 64 60 124 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๒ 3 61 50 111 
มัธยมศึกษาปีท่ี  ๓ 2 50 29 79 

รวมมัธยมต้น 9 175 139 314 
รวม 63 1,336 1,311 2,647 
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๖.  ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 จำแนกตามสาขาวิชา 

 
  ลำดับ                       สาขาวิชาเอก  จำนวน  (คน) หมายเหตุ 
1 การบริหารและพัฒนาการศึกษา 1  
2 การบริหารการศึกษา 17  
3 ปฐมวัย 5  
4 ธุรกิจศึกษา 1  
5 สังคมศึกษา 4  
6 คหกรรม 2  
7 บรรณรักษ์ศาสตร์ 2  
8 การประถมศึกษา 8  
9 แนะแนว 1  
10 การวัดผลการศึกษา   1  
11 การวิจัยทางการศึกษา   1  
12 คณิตศาสตร์ศึกษา   10  
13 คหกรรมศาสตร์   2  
14 คอมพิวเตอร์ศึกษา/วิทยาการคอมพิวเตอร์   2  
15 จิตวิทยาแนะแนว/การศึกษา   2  
16 ชีววิทยา   5  
17 ดนตรีศึกษา   1  
18 เทคโนโลยีทางการศึกษา   4  
19 หลักสูตรและการสอน/นวัตกรรมหลักสูตรฯ   9  
20 นาฏศิลป์   1  
21 พลศึกษา   4  
22 ฟิสิกส์   1  
23 ภาษาไทย/ภาษาและวรรณกรรมฯ   9  
24 ภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารในงานอาชีพ   9  
25 วิจัยและประเมินผล   2  
26 วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์ท่ัวไป   2  
27 ศิลปศึกษา   2  
28 สังคมศึกษา   4  
29 อุตสาหกรรมศิลป์  

 
 1  
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จำแนกตามวุฒิทางการศึกษา 
 

 
ตำแหน่ง 

วุฒิการศึกษา  
รวม ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
ผู้อำนวยการโรงเรียน - - ๑ - - - ๑ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - - - ๓ - 1 ๔ 
ครู ๑๒ ๔๕ ๘ ๓๔ - - ๙๙ 
ครูผู้ช่วย ๑ ๔ - - - - ๖ 
พนักงานราชการ - - - - - - - 

รวม ๑๔ ๔๙ ๙ ๓๗ - ๑ ๑๑๐ 
รวมทั้งหมด ๖๓ ๔๖ ๑ ๑๑๐ 

 

 
จำแนกตามวิทยฐานะ 

 

ตำแหน่ง 
วิทยฐานะ 

ไม่มี ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เช่ียวชาญ เช่ียวชาญพิเศษ รวม 
ผู้อำนวยการโรงเรียน - - ๑ - - ๑ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน - ๒ ๒ - - ๔ 
ครู ๒๒ ๘ ๗๕ - - ๑๐๕ 
พนักงานราชการ - - - - - - 
       

รวม ๒๒ ๑๐ ๗๘ - - ๑๑๐ 
 
 

 

 
ลูกจ้างประจำ 

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา จำนวน 
ช่างไฟฟ้า ช ๔ ปริญญาตร ี ๑ 

    เจ้าหน้าท่ีห้องสมุด ปริญญาตร ี ๑ 
รวม ๒ 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลลูกจ้างประจำและช่ัวคราว 
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ลูกจ้างชั่วคราว 
 

ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา จำนวน 
ลูกจ้างช่ัวคราว ป.๖ ๔ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ม.๓ ๑ 
ลูกจ้างช่ัวคราว มศ.๕ ๒ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ม.๖ ๑ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ปวช./ปวส. ๔ 
ลูกจ้างช่ัวคราว ปริญญาตร ี ๒๖ 

ครูต่างชาติ ปริญญาตร ี ๘ 
รวม ๔๖ 

   

๗. การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖5 
 

เงินอุดหนุนรายหัวที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีการศึกษา 2565  
    ( ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล  10  พฤศจิกายน  2564 ) 
    จำนวนนักเรียนท้ังหมด  2,692  คน  แยกรายละเอียดตามตาราง 
          รายละเอียดของตาราง   ดังนี้ 

ท่ี ระดับ จำนวนนักเรียน เงินรายหัวละ งบประมาณ 
1 ก่อนประถมศึกษา 350 1,700 595,000 
2 ประถมศึกษา        2,066 1,900 3,925,400 
3 มัธยมศึกษา          276 3,500 966,000 

 รวม       2,692  5,486,400 
 
 
8. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 
 สภาพสังคม เป็นชุมชนเมืองประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับราชการ ค้าขาย นักธุรกิจมีฐานะทาง
เศรษฐกิจดีรายได้ค่อนข้างสูง และให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการด้านการศึกษาเป็นอย่างดี โรงเรียนท่ีต้ัง 
อยู่ในชุมชนเมืองท่ีมีสถานท่ีราชการและสถานศึกษาอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจัดเป็นชุมชน การศึกษา มีปัจจัย 
ท่ีเป็นท้ังโอกาสท่ีเอื้อต่อการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงมานานต้ังอยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีดี การคมนาคมสะดวก อยู่ใกล้ชุมชนและรายรอบด้วยสถานท่ีราชการและสถานศึกษา มีการ 
ส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  ทำให้ผู้ปกครอง หน่วยงานและสถานท่ีราชการติดต่อส่ือสารกับทางโรงเรียน         
ได้ง่ายด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียอยู่ในระดับดี พร้อมท่ีจะส่งเสริมบุตรหลานในด้านการเรียน     
และการจัดการศึกษาให้แก่สถานศึกษา     
 ผู้ปกครอง ร้อยละ ๙๕ รายได้เฉล่ียต่อครอบครัว ๕๐,๐๐๐ บาท/ปี ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ  
ชุมชนมีความสัมพันธ์    เป็นอย่างดี มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา มีผู้รับบริการมากมาย โรงเรียนตระหนัก  
ถึงภาวะกิจท่ีจะนำนักเรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือ ดี เก่ง มีสุข ในการดำรงชีวิตในสังคมจึงได้น้อมนำ    
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาการพัฒนาผู้เรียนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน บุคลากรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 



๙ 
 

9.  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พทุธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖5) 
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย 

เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย โรงเรียนจึงได้กำหนด
โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ตามโครงสร้างเวลาในการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก  ๒-๓   
ปีการศึกษา ๒๕๖5 โดยประมาณ  ท้ังนี้  ขึ้นอยู่กับอายุของเด็กท่ีเริ่มเข้าสถานศึกษา  โดยโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม จัดประสบการณ์ให้กับเด็กอายุต้ังแต่  ๔ – ๖ ปี  โดยเริ่มท่ีช้ันอนุบาลปีท่ี ๒ -๓  โดยมีเวลาเรียน
ไม่น้อยกว่า ๑๘๐  วันต่อปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  ๒  ภาคเรียนต่อ ๑ ปีการศึกษา  ในแต่ละวันมีการจัด
ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า  ๕  ช่ัวโมง  โดยตารางการจัดประสบการณ์ มีดังนี้ 

 
โครงสร้างหลักสูตร  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ระดับปฐมวัย 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖5 ) 

โครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
อายุและ 

การจัดช้ันเรียน 
อายุ  ๔-๕  ปี  ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  ๒ 
อายุ  ๕-๖  ปี  ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  ๓ 

ระยะ 
เวลาเรียน 

๒  ปีการศึกษา   ปีการศึกษาท่ี  ๑  ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  ๒  ระยะเวลา  40  สัปดาห์ 
    ปีการศึกษาท่ี  ๒  ระดับช้ันอนุบาลปีท่ี  ๓  ระยะเวลา  40  สัปดาห์ 

ประสบการณ์
สำคัญ 

สาระที่ควรเรียนรู้ 
หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

หลักสูตรบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย ประเทศไทย 

หลักสูตรสะเต็ม 
STEM 

หลักสูตร 
มอนเตสซอรี่ 
Montessori 

หลักสูตร 
ไฮสโคป 
High scope 

* ด้านร่างกาย 
* ด้านอารมณ์ 
จิตใจ 
* ด้านสังคม 
* ด้านสติปัญญา 

*เรื่องราว
เกี่ยวกับตัวเด็ก 
*เรื่องราว
เกี่ยวกับบุคคล
และสถานท่ี
แวดล้อมเด็ก 
*ธรรมชาติ
รอบตัว 
*ส่ิงต่าง ๆ 
รอบตัวเด็ก 

*วิทยาศาสตร์  
*คณิตศาสตร์ 
*เทคโนโลยี 

*วิทยาศาสตร์ 
*คณิตศาสตร์ 
*เทคโนโลยี 
*วิศวกรรม 
ศาสตร์ 

* หมวด
ชีวิตประจำวัน  
* หมวดประสาท
รับรู ้
* หมวดภาษา  
* หมวด
คณิตศาสตร์ 
* กิจกรรมเสริม
เร่ือง โลก 
ภูมิศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี ดนตรี 

*การวางแผน Plan 
*การปฏิบัติ (Do) 
*การทบทวน 
(Review) 

หมายเหตุ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามไม่ได้จัดการเรียนการสอนในช้ันอนุบาลปีท่ี ๑ 
 



๑๐ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับประถมศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖5 ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 รายวิชาพื้นฐาน   
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ      ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
รายวิชาเพิ่มเติม 
๑.  หน้าที่พลเมืองและการป้องกันการ
ทุจริต 
๒.   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
๓.  ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม 
๔.  ภาษาจีน 
๕.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ(IS) 
๖.  ภาษาไทยเพ่ิมเติม 
๗. วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
- 

๔๐ 
- 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
- 

๔๐ 
- 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
- 

๔๐ 
- 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
๔๐ 
- 
- 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
- 
- 

๔๐ 

 
๔๐ 

 
๔๐ 
๘๐ 
๔๐ 
- 
- 

๔๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ ๒๔๐ 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
   ๑.  กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

   ๒.  ลูกเสือ – ยุวกาชาด ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม(ว่ายน้ำ)  
........................................................... 
   ๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม  
        และสาธารณประโยชน์ 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐ 



๑๑ 
 

                                                                    
โครงสร้างหลักสูตร  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการระดับมัธยมศึกษา 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศักราช  ๒๕๕๑  
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖5 ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้    
ภาษาไทย ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
คณิตศาสตร ์ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) ๑๖๐ (๔ นก.) 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

ประวัติศาสตร์ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
ศิลปะ ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) ๘๐ (๒ นก.) 
การงานอาชีพ ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาต่างประเทศ ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) ๑๒๐ (๓ นก.) 

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๘๐ (๒๒ 
นก.) 

๘๘๐ (๒๒ 
นก.) 

๘๘๐ (๒๒ 
นก.) 

• รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม    
หน้าท่ีพลเมืองและการป้องกันการทุจริต ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
การค้นคว้าเพ่ือเรียนรู้ (IS)  ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 
คอมพิวเตอร์ ๔๐ (๑ นก.)   
ภาษาจีน ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) ๔๐ (๑ นก.) 

รวมเวลาเรียน (เพิ่มเติม) ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) ๒๔๐ (๖ นก.) 
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
กิจกรรมชมรม ชุมนุม ๒๕ ๒๕ ๒๕ 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ (IS3) ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐  ๑๒๐  ๑๒๐  
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๔๐  (๒๘ นก.)/ปี 



๑๒ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖5 ) 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 รายวิชาพื้นฐาน   
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ      ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม  

   ๑.  หน้าท่ีพลเมืองและการป้องกัน
การทุจริต 

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

   ๒.  คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๓.  วิทยาศาสตร์เพิ่มเติมบูรณาการสะเต็ม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
   ๔.  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
   ๕. ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
    ๖. ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ ๒๘๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       

๑.  กิจกรรมแนะแนว 
๒.  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 
๓.  กิจกรรมชุมนุม 
๔.  กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน ์

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 

     ๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

๔๐ 
๔๐ 
๓๐ 
๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ ๑,๒๔๐ 

   * หมายเหตุ    รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาไทย 
 
 
 



๑๓ 
 

 
โครงสร้างหลักสูตร  โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการห้องเรียนพิเศษ 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  ๒๕๕๑  
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖5 ) 

โครงการห้องเรียนพิเศษ  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   (Gifted) ระดับชั้น ป.1-6 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/ กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป. ๑ ป. ๒ ป. ๓ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ 

 รายวิชาพื้นฐาน   
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   ประวัติศาสตร์ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

๘๐ 
๔๐ 

สุขศึกษาและพลศึกษา ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
 ศิลปะ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

การงานอาชีพ      ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 

ภาษาต่างประเทศ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาพื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 
 รายวิชาเพิ่มเติม  
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาจีน ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
ภาษาอังเพ่ิมเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
คอมพิวเตอร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ 
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
วิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
รวมเวลาเรียน (รายวิชาเพิ่มเติม) ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ ๓๖๐ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน       
   ๑.กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมนักเรียน 
๒.  ลูกเสือ – ยุวกาชาด 
๓.  กิจกรรมชุมนุม/ว่ายน้ำ 
๔.  กิจกรรมเพ่ือสังคม และ
สาธารณประโยชน์ 

๓๐ 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
๑๐ 

๓๐ 
 

๔๐ 
๔๐ 

      
๑๐ 

๓๐ 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
๑๐ 

๓๐ 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
๑๐ 

๓๐ 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
๑๐ 

๓๐ 
 

๔๐ 
๔๐ 

 
๑๐ 

รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ ๑,๓๒๐ 

 
 

 



๑๔ 
 

๑๑.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
 
            (๑)  แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน  
 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีได้รับ 
๑ ห้องสมุดโรงเรียน -ค้นหาความรู้ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

- สืบค้น ค้นคว้าข้อมูลต่างๆบนWebsite 
๒ ห้องเรียนสีเขียว - เพื่อปลูกฝังเจตคติท่ีดีในการประหยัดไฟฟ้า พลังงาน 

  อื่น ๆ และส่ิงแวดล้อม ให้สามารถปฏิบัติได้ จนเป็น  
  นิสัยถาวร 

๓ ห้องวิทยาศาสตร์ - ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
๔ ห้องคอมพิวเตอร์ - ส่งเสริมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ และสืบค้นข้อมูลทาง 

  อินเตอเน็ต 
๕ ห้องปฏิบัติการทางภาษา - ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ 
๖ ห้องพยาบาล -ให้ความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
๗ สวนเกษตร -ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
๘ สนามเด็กเล่นหน้าอาคารอนุบาล -ส่งเสริมการพัฒนากล้ามเนื้อ 
๙ สวนป่าพฤษศาสตร์ -ส่งเสริมการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

๑๐ สนามฟุตบอล -ส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอล 
๑๑ สนามฟุตซอล -ส่งเสริมด้านกีฬาฟุตซอล 
๑๒ สนามวอลเลย์บอล -ส่งเสริมด้านกีฬาวอลเลย์บอล 
๑๓ อาคารอเนกประสงค์ -จัดกิจกรรมนันทนาการและกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ 
๑๔ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี -ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคุณธรรม-จริยธรรม 
๑๕ เรือนทรงไทยอีสาน -ส่งเสริมและอนุรักษ์ด้านส่ิงปลูกสร้างของภาคอีสาน 
๑๖ อาคารทรงไทยแสดงเอกลักษณ์

ประชาคมอาเซียน 
-ส่งเสริมการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ประเทศในประชาคม 
  อาเซียน 

17  ห้องดนตรี จำนวน 2 ห้อง - ส่งเสริมด้านนันทนาการ  
18 สระว่ายน้ำ - ส่งเสริมด้านสุขภาพ การออกกำลังกาย 
19 ห้องคณิตศาสตร์ - ส่งเสริมทักษะด้านคณิตศาสตร์ 
20 ห้องสมุด MEP - ส่งเสริมด้านการสืบค้นข้อมูล การหาความรู้ด้วยตนเอง 
21 สนามเปตอง -  ส่งเสริมทักษะด้านกีฬา 
22 สนามบาสเก็ตบอล - ส่งเสริมสุขภาพด้านกีฬา 

 
 
 
 
 



๑๕ 
 

 (๒)  แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
 

ท่ี ช่ือแหล่งเรียนรู้ ประโยชน์ท่ีได้รับ 
๑ วัดสามัคคี ได้ความรู้เรื่องหลักธรรมทางศาสนา 
๒ วัดโนนศรีสวัสด์ิ เป็นแหล่งความรู้ศึกษาปฏิบัติธรรม 
๓ วัดมหาชัย ได้ความรู้เรื่องธรรมะและเป็นวัดอารามหลวงของจังหวัด 
๔ วัดธัญญาวาส ได้ความรู้เรื่องพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี 
๕ วัดนาควิชัย ได้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนเป็นพุทธมามะกะ 
๖ วัดปัจฉิมทัศน์ ได้ความรู้เรื่องศาสนาพุทธและแนวปฏิบัติ 
๗ วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม ได้ความรู้เรื่องการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับอาชีพด้านเทคนิคฯ 
๘ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ได้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพและรักษาอนามัย 
๙ โรงพยาบาลมหาสารคาม ได้ความรู้เรื่องสุขภาพและการป้องกันตนจากโรคภัย 

๑๐ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ความรู้เรื่องวิทยาการต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
๑๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษา ได้ความรู้เรื่องการอาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องการดำเนินชีวิต 
๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ความรู้เรื่องด้านการปกครองการบริหารงานภายในจังหวัด 
๑๓ อุทยานแห่งการเรียนรู ้ ได้ความรู้เรื่องสภาพภูมิประเทศความรู้แหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัด 
๑๔ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง 
บ้านดอนมัน อำเภอกันทรวิชัย 

ได้ความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์  การปลูกผักปลอดสารพิษ  การถนอม
อาหาร การเล้ียงกบ และการเล้ียงไก่พื้นเมือง 

15 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม 

ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ MOU นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ MOU นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
17 วัดขุนพรหมดำริ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ฝึกปฏิบัติธรรม เข้าค่ายธรรมะ 

 
      (๓)  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
      

ชื่อ - สกุล ที่อยู ่ ความสำคัญ / ความเชี่ยวชาญ 
นางเสาวคนธ์  ฤทธิโคตร จังหวัดมหาสารคาม การประดิษฐ์เศษวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ 
นางศิริพร  จันทร์โสภณ จังหวัดมหาสารคาม อาหารพื้นบ้านอีสาน 
นางณัฐริยา  อันสุริ จังหวัดมหาสารคาม พุทธศาสนา/พิธีพราหมณ์อีสานท้องถิ่น 
นางคำหยาด  ศรีบุญเรือง จังหวัดมหาสารคาม อาหารพื้นบ้านอีสาน 
 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๑๒. ข้อมูลด้านคุณภาพ  
ผลการดำเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษา
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาการ และเพื่อให้
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิต มีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมืออย่าง สร้างสรรค์ในเวทีโลก
ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕60 และ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้เปิดรับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านภาษา (Mini 
English Program) ในระดับช้ัน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ -  ๖ ซึ่งเป็นหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ  และหลักสูตรห้องเรียนพิเศษด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที 1 – 2  โดยการควบคุมดูแลและประเมินผลอย่างใกล้ชิด  ด้วยการจัดบุคลลากรท่ีมีคุณภาพ
เข้ามาจัดการเรียนการสอนและจัดทำหลักสูตรตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนดด้วยการผสมผสานบูรณาการ
เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองตาม
ความถนัดและความสนใจ ท้ังในการเรียนของนักเรียนภาคปกติและห้องเรียนพิเศษ  ส่งผลให้นักเรียนประสบ
ความสำเร็จ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  
 นอกจากนี้ด้านการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยต่อการสอนประกอบกับวัสดุ อุปกรณ์ และ 
สารสนเทศ รวมถึงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีเติมเต็มให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรู้ ความสามารถ
เฉพาะตัว ท้ังในด้านทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนการจัดแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้การ
ดำเนินงานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียนท่ีต้ังไว้ ได้รับการยอมรับ และเป็นแบบอย่างในการจัด
การศึกษาและเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานของสถานศึกษาต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ดังนี้ 
 ๑. จากการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอบท่ี ๓ ( พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ระหว่างวันท่ี ๔ – ๕, ๘ 
เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลสรุปปรากฏว่าทุกมาตรฐานท้ังด้านผู้เรียน ครู และผู้บริหารในระดับปฐมวัย
และระดับประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ พอใช้  ดี และดีมาก โดย
ได้ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ “ ได้ ” ทุกมาตรฐาน ( อ้างอิงจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)   
 ๒. นักเรียนมีพัฒนาการและความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงขึ้น มีทักษะด้านการฟังการพดู 
การอ่าน และการเขียน สามารถส่ือสารและร่วมกิจกรรมกับเจ้าของภาษาได้เป็นอย่างดี เข้าใจความเหมือนและ
ความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถใช้
เทคโนโลยีในการส่ือสารอย่างได้ผล 
 3. นักเรียนมีพัฒนาการ มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 4. นักเรียนสามารถค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เห็นคุณค่า
ขององค์ความรู้ต่าง ๆ เกิดประสบการณ์ท่ีหลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญ ท้ังวิชาการและวิชาชีพอย่าง
กว้างขวางมากขึ้นจากการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 5. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด มีสัมมาคารวะ และมีค่านิยมอันพึง
ประสงค์จากการเข้ารับการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และ
นักเรียนทุกคนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน “ผ่าน” คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

6. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รักการออกกาลังกาย มีสุขภาพกายท่ีสมบูรณ์ภายในสุขภาพจิตท่ี 



๑๗ 
 

แจ่มใส ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข มีความสุขในการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม  นักเรียนจบ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรกำหนดและส่งเสริมให้ได้ศึกษาต่อจนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งทางโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสอบเข้าเรียนต่อใน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ในโรงเรียนยอดนิยมตา่งๆ โดยการส่งเสริมให้เรียนเพิ่มสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี ๖   ทำให้นักเรียนสามารถสอบเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
และสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนยอดนิยมต่างๆ  อาทิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
โรงเรียนสารคามพิทยาคม (โปรแกรมห้องเรียนพิเศษ  และห้องเรียน EP)  โรงเรียนผดุงนารี  ฯลฯ  
 7. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูงในการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จากการส่งเสริมของฝ่ายบริหารทำให้ครูทุกคนได้รับการรับรอง วิทยฐานะเล่ือน
เป็นครูชำนาญการ และพัฒนาสู่ครูชำนาญการพิเศษ 
 8. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการศึกษา เป็นแหล่งศึกษาดูงานให้แก่
สถานศึกษาอื่น ๆ มาศึกษาดูงานอย่างมากมาย  
 9. ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ร่วมเป็น
ผู้ปกครองเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ กับทางโรงเรียน อาทิ วันพ่อ วันแม ่  วันรับผลการเรียนรู้
ของนักเรียนช้ันระถมศึกษาปีท่ี ๖  
 10. ผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมกันปฏิบัติ
หน้าท่ีตามทีได้รับคำส่ังตามแผนงานและโครงการในปีการศึกษา ๒๕๖5 อย่างเต็มความสามารถ พร้อมกับ
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการ เป็นระบบวงจร P D C A เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนางานและแกไ้ขส่ิงท่ีบกพร่องในปีการศึกษาต่อไป 
 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖5  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามได้จัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
ตามแผนงานท้ัง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากรและด้านบริหารงานท่ัวไป   
ซึ่งมีผลการดำเนินสรุปได้ ดังนี้  
๑. การดำเนินงานด้านการบริหารวิชาการ ภาคหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  Mini  English Program   
(MEP) ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาค
ภาษาอังกฤษ ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกำหนด โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
  ๑. นักเรียนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษทุกระดับช้ัน มีพัฒนาการและความรู้ทางภาษาอังกฤษกับ
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ  จึงทำให้สามารถส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี มีทักษะการฟัง พูด อ่าน 
เขียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับวัย  
 ๒. นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และตรงกับศักยภาพของตนเอง ได้มีโอกาสเรียนรู้จาก
แหล่งการเรียนรู้ จึงทำให้นักเรียนมีความสุขในการเรียน  
 ๓. นักเรียนสามารถร่วมกิจกรรมทางภาษาอังกฤษ และมีการแสดงออกด้วยความเช่ือมั่น เช่น 
กิจกรรมวันคริสต์มาส   การร้องเพลงและพูดภาษาอังกฤษในงานต่าง ๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึ้น   
 ๔. นักเรียนสามารถส่ือสารกับชาวต่างประเทศได้   
 ๕. นักเรียนสามารถบูรณาการความรู้ทางภาษาอังกฤษกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้ เช่น กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์   วิชาดนตรีสากล  
 
 
 



๑๘ 
 

ระดับปฐมวัย  
 วัยเด็กเป็นวัยแห่งความกระหายใคร่รู้ เด็ก ๆ สนใจส่ิงต่าง ๆ รอบตัว และมักชอบซักถามคำถาม
มากมาย แต่ถึงเวลาเข้าโรงเรียนเพื่อไปเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ เด็ก ๆ กลับไม่อยากไปโรงเรียน กลัวคุณครู เห็นการ
เรียนเป็นยาขม คำถามต่าง ๆ ค่อยๆหายไป โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญในการจัด
การศึกษาปฐมวัย จึงนำวิธีการสอนแบบโครงงาน  ซึ่งเป็นนวัตกรรมท่ียึดเด็กเป็นสำคัญท่ีจัดกิจกรรมภายใต้
บรรยากาศท่ีเป็นมิตร  มีอิสรเสรี ให้เกียรติ ให้ความสำคัญแก่เด็ก สร้างความรู้สึกท่ีมั่นคง กล้าคิด กล้า
แสดงออก ครูเป็นผู้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเปิดโอกาสให้เด็กประเมินผลการทางานของตนเอง ซึ่งผล
จากการนำวิธีการสอนแบบโครงงานมาใช้ ทำให้เด็กในระดับช้ันปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มี
ความสุข สนุกกับการเรียนรู้  คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง ใช้
ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข    จากการจัดกิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นท่ี
ยอมรับของผู้ปกครอง  ส่งผลให้นำบุตรหลานมาเข้าเรียนในระดับช้ันปฐมวัยเป็นจำนวนมาก 
ระดับประถมศึกษา  
 ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ปรับปรุง 
2565  ครบทุกช้ันเรียน ในด้านการดำเนินงานบริหารวิชาการได้ดำเนินงาน ดังนี ้
 ๑. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ของโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม  ให้ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนและสนองตอบความต้องการของผู้เรียน 
  ๒. ปรับปรุงแบบประเมินผลพัฒนาผู้เรียน ให้สอดรับกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มากยิ่งขึ้นและเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังโรงเรียน ได้
ดำเนินการปรับปรุงการวัดและประเมินผลให้เป็นไปตามสภาพจริง  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
 ๓. ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมพฒันาผู้เรียน( กิจกรรมชมรม ) เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเลือกชมรม
ท่ีตนถนัดและสนใจได้มากยิ่งขึ้น  และปรับปรุงรูปแบบของการรายงานผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมตาม
เกณฑ์การวัดและประเมินผลยิ่งขึ้น  
 ๔. สนับสนุนนักเรียนท่ีมีแววอัจฉริยะได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง
ในเวลาและนอกเวลาปกติทำให้นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันความสามรถทางด้านวิชาการ     
สร้างช่ือเสียงให้แก่โรงเรียนมากมาย 
ระดับมัธยมศึกษา 

1. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้สำรวจความถนัด และความสนใจของตนเอง  
2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณคิดสร้างสรรค์ และคิด

แก้ปัญหามีทักษะในการดำเนินชีวิต 
3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  
4. มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลท้ังด้านความรู้ความคิด และมีความภูมิใจในความเป็นไทย 

ตลอดจนใช้เป็นพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาต่อ 
    

ผลจากการบริหารงานวิชาการ  
 ๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษากำหนด  และจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 ๒. นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพงึประสงค์  
 ๓. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  
 ๔. นักเรียนได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกจิกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมนักเรียน  



๑๙ 
 

 ๕. สถานศึกษาเป็นท่ียอมรับ ได้รับรางวัลอย่างมากมาย และเป็นแหล่งศึกษาดูงานท้ังในชุมชนและ
ท่ัวไป  
 

๒. การดำเนินงานด้านการบริหารงบประมาณ  
 การบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้ดำเนินงาน โดยสรุปได้ดังนี้  
 ๑. การจัดทำและเสนอของบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้พิจารณา
จัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๖5 แผนงานจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน งานจัดการศึกษาประถมศึกษา งบเงิน
อุดหนุน และแผนงานจัดการศึกษาปฐมวัย งานจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น      
งบเงินอุดหนุน โดยจัดสรรตามข้อมูลจำนวนนักเรยีนในแต่ละปี  
 2. โรงเรียนเนน้การใช้งบประมาณเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนท่ีมีปัญหาข้อจำกัด 
พัฒนาครูและสนับสนุนครูให้ได้จัดการเรียนการสอน เย่ียมบ้านนักเรียน จัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด หรือผลิต
ส่ือมากกว่าจะเป็นการปรับปรุงพัฒนาท่ีไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน หรือการบริหารจัดการ  
 3. โรงเรียนจัดวางแผนปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ  
 4. คณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณแล้ว โรงเรียนประกาศผลการ
จัดสรรในสถานท่ีเปิดเผย ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและสาธารณชนทราบ  
 5. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและจัดทำสัญญาการซื้อการจ้างทุกประเภทท่ีได้ดำเนินการไป
แล้วอย่างถูกต้องตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมท้ัง 
จัดทำเอกสารเพื่อท่ีจะให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตัวแทน
สาธารณชน ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  
ผลจากการบริหารงบประมาณ  
 ๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทันตามกำหนด 
 ๒. นักเรียนได้รับประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  
 ๓. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี  
 ๔. นักเรียนได้เรียนรู้คอมพิวเตอร์เป็นประสบการณ์ตรงอย่างท่ัวถึง  
 

๓. การดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้ยึดหลักการบริหารงานบุคคล โดยใช้ระบบคุณธรรมและ
ความสามารถ เป็นหลักท่ียึดถือความรู้ความสามารถในการสรรหาบุคคลให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามความรู้และ
ความสามารถ และเปิดโอกาสเท่าเทียมเสมอภาคในการบริหารบุคคลตามระบบคุณธรรมตามระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือนและระเบียบข้าราชการครู ท้ังในด้านการบรรจุแต่งต้ัง การให้ได้รับเงินเดือนการลงโทษและ
การร้องทุกข์ ฯลฯ โดยได้ดำเนินการดังนี้  
 ๑. ด้านการวางแผนอัตรากำลังการกำหนดตำแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง ได้ปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูเป็นสำคัญ  
 ๒. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได้จัดให้มีการพัฒนาบุคลากร ด้วยการเสริมสร้าง
ขวัญ กำลังใจ 
 ๓. การรักษาวินัยและการออกจากราชการ การแบ่งสายงานการบริหารโดยให้รองผู้อำนวยการได้ทำ
หน้าท่ีรับผิดชอบในงานต่าง ๆ มีการสอดส่องดูแลบุคลากรเพื่อให้อยู่ในระเบียบวินัย เพื่อประโยชน์ของ
สถานศึกษานักเรียนและตัวบุคลากรเอง อาทิ การมา – กลับ การออกนอกสถานท่ีในเวลาราชการ การ
ปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ไว้เป็นหลักฐาน  



๒๐ 
 

ผลการบริหารงานบุคคล  
 ๑. เป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจะนำไปวางแผนในการบริหารงานบุคคลในทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ เป็น
แนวทางในการพิจารณาขออนุมัติกำหนดตำแหน่ง ตัดโอน แต่งต้ังโยกย้าย  
 ๒. เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพ  
 ๓. พัฒนาวิชาชีพให้แก่บุคลากร ในการขอปรับปรุงตำแหน่ง  และสร้างความมั่นคงให้แก่วิชาชีพของ
บุคลากรในอนาคต  
 ๔. เป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างมีความสุข  
 ๕. บุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีต่าง ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  
 

๔. การดำเนินงานด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้จัดบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีงาน
ธุรการในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
 ๑. งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีเช่ียวชาญ
รับผิดชอบระบบข้อมูลส่ือสารทางคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต  
 ๒. ปรับปรุงอาคารสถานท่ี เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรได้รับความสะดวกสบาย และได้จัดเจ้าหน้าท่ี
ดูแลอาคาร ยามรักษาความปลอดภัยบริเวณรอบ ๆ โรงเรียนอย่างท่ัวถึงทุกจุด  
 ๓. การรับนักเรียน โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อรับนักเรียนเข้าศึกษาในช้ันอนุบาล 2     
โดยดำเนินการตามข้ันตอน ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  
 ๔. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัว เข้าแข่งขันตามสถานท่ีต่าง ๆ   
  ๕. ส่งเสริมให้เด็กท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาทุกคน ตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับกำหนด 
 ๖. โรงเรียนได้จัดทำรายงานและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในส่ง
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๑ ทราบ ตามระยะเวลาท่ีกำหนด  
 ๗. โรงเรียนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ตามท่ีขอมา  
 ๘. โรงเรียนจัดเวรให้ครูดูแลนักเรียนให้มีความปลอดภัยในการเดินทางไป- กลับ  
 

ผลการบริหารงานบริหารท่ัวไป  
 ๑. นักเรียนได้รับความรู้ และสามารถเข้ารับการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  
 ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มีขวัญและกาลังใจ  
 ๓. หน่วยงานอื่นได้รับความร่วมมือจากทางโรงเรียนเป็นอย่างดี และโรงเรียนเป็นท่ียอมรับของ
สาธารณชน 
  ๔. โรงเรียนมีสถานท่ีเพียงพอ สำหรับนักเรียนท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี  
 ๕. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทางานด้วยความสุข ตามหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมาย    
ทุกคน 
 
 
 



๒๑ 
 

๑๓.   ผลการประเมินคุณภาพภายนอก   
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)รอบ ๓  ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม          

เม่ือวันที่  ๔ – ๕ , ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลกการประเมินดังนี้ 
ระดับการศึกษาปฐมวัย (ระบุระดับคุณภาพที่ได้เช่น ปรับปรุง พอใช้ ดี หรือดีมาก) 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :ระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ 
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ เด็กมีพัฒนาด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ เด็กมีพัฒนาด้านสติปัญญาสมวัย ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายใน ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ   
              วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจัดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
                มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป   
                การศึกษา 

ดีมาก 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาปฐมวัย 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ดีมาก โดยมีค่าเฉล่ีย ๙๐.๙๖  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   ✓   รับรอง      ไม่รับรอง  
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ....................................................................... 
 

จุดเด่น  
๑. เด็กมีพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้าน  มีสภาพร่างกายสมบูรณ์  แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  รู้จักรักษา

สุขอนามัยของตนเอง  มีสุขภาพจิตท่ีดี  ร่าเริงแจ่มใส  กล้าทำในส่ิงท่ีถูกต้อง  มีมารยาทในการไหว้ การพูด 
การฟัง  แสดงความเคารพผู้ใหญ่ มีมารยาทในการรับประทานอ่าหาร เหมาะสมตามวัย  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
ทุกคน  สนใจเข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรีและการเคล่ือนไหวอย่างมีความสุข  ปฏิบัติตามข้อตกลงชองห้องได้  
สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ดี  รู้จักทำงานเป็นทีม  เป็นผู้นำและผู้ตามท่ีดีมีความเอื้ออาทรต่อกัน  มี



๒๒ 
 

ความรู้พื้นฐานสมวัย  สามารถบอกเรื่องราวเกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดภัย  มีความรู้
เกี่ยวกับบุคคลและสถานท่ีต่างๆ ในชุมชน  นอกจากนี้ สถานศึกษาดำเนินงานบรรลุเป้าหมายระดับ  ดีมากใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามอัตลักษณ์ท่ีกำหนด  เด็กยิ้มใส ไหว้สวย และบรรลุผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ
จุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นอัตลักษณ์  ได้แก่ โรงเรียนคุณธรรมช้ันนำและดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา คือ โครงการคารางานเสริมสร้างเด็กให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต                       
(Brain Based Learning  : BBL)  บรรลุเป้าหมายของโครงการร้อยละ ๙๐ มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์ เกิด
แบบอย่าง และสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษา   
 ๒. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมตาม
บทบาทหน้าท่ีเป็นอย่างดี  ทุกฝ่ายร่วมพัฒนาจัดให้มีครูเพียงพอ  สามาถบริหารจัดการเพื่อรักษามาตรฐานท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
 ๓. ครูปฐมวัยส่วนใหญ่จบปริญญาตรีขึ้นไปและครูทุกคนมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  มีความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามเกณฑ์คุรุสภาพ
กำหนด  มีประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัย  ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามเกณฑ์คุรุสภาพกำหนด  มี
ประสบการณ์การสอนระดับปฐมวัย  และได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน ส่งผลให้ครูมี
ความสามารถในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ  สังคมและสติปัญญา
สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็กและครอบครัว  สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก 
 ๔. สถานศึกษามีแนวโน้มพัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการ
กำกับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพจากต้นสังกัดระดับ  ดีมาก 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. เด็กบางส่วนยังขาดความสามารถท่ีดีในการคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงต่างๆ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้
ตามวัย  ไม่สามารถสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ได้ 
 ๒. อาคารเรียนและอาคารประกอบปลูกสร้างเกือบเต็มพื้นท่ี  เด็กปฐมวัยมีจำนวนมาก ห้องเรียน
แออัด พื้นท่ีสนามเด็กเล่นไม่เหมาะสมกับจำนวนเด็ก 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑. เด็กควรได้รับการพัฒนาความสามรถด้านการคิดท่ีหลากหลาย  ท้ังความคิดรวบยอด เกี่ยวกับส่ิง
ต่าง ๆ รอบตัว  การคิดสร้างสรรค์ท่ีแปลกใหม่ ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลาย   เช่น  เรียนรู้ เล่น เล่าเรื่องหรือฟัง
นิทานคุณธรรม ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ของเล่น วาดภาพระบายสี  ปั้นดินน้ำมี ปะติด แสดงผลงานหน้า
ห้องเรียนให้เด็กได้แสดงผลงาน เรียนรู้ เล่าเรื่องท่ีสร้างสรรค์  โดยพิจารณาให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการ
แสดงออก 
 ๒. เด็กควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะความคิดโดยการจัดมุมประสบการณ์ให้เหมาะสม จัดส่ือการ
เรียนรู้ท่ีกลากหลายเพื่อให้เด็กสนใจ ใฝ่รู้ ฝึกการพูด การแสดงออกอย่างเหมาะสม เช่นการเล่านิทานจาก
ภาพประกอบ  เล่าเรื่องจากประสบการณ์จริง การเล่าข่าย เป็นต้น  ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานท่ีปลกใหม่ 
ซึ่งเกิดจากความคิดของเด็ก 
 
 
 



๒๓ 
 

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
 สถานศึกษาควรวางแผนจัดพื้นท่ีภายในห้องเรียนและภายนอกอาคารเรียนให้เพียงพอ เหมาะสมกับ
จำนวนเด็ก  หรือใช้พื้นท่ีให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อการจัดประสบการณ์โดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ของ
สถานศึกษา นอกจากนี้ สถานศึกษาควรกำหนดเป้าหมายของโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน :ระดับการประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อการประเมิน 
                           คุณภาพภายนอก 

ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนมีสุภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู่อย่างต่อเนื่อง ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พอใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ประสิทธิผลการจัดการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ พัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายใน ดีมาก 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจและ   
              วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา 

ดีมาก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจัดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
                ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพือ่ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา 
                มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูป   
                การศึกษา 

ดีมาก 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ  ดี  โดยมีค่าเฉล่ีย  ๘๔.๕๔  
ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ   ✓   รับรอง      ไม่รับรอง  
กรณีท่ีไม่ได้รับการรับรอง เนื่องจาก ....................................................................... 
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จุดเด่น 
1. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตท่ีดี มีน้ำนัก ส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ มี 

สุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์หรือนันนทนาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ี    
พึงประสงค์เป็นลูกท่ีดีของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนท่ีดีของโรงเรียนและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  มี
ความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น  สถานศึกษาดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุ
ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ด้านการอ่านของผู้เรียน ผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุตามจุดเน้น
หรืออัตลักษณ์ด้านการอ่านของผู้เรียน  และผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดเน้น สถานศึกษามีเอกลักษณ์โรงเรียน
ยอดนิยมและโรงเรียนคุณภาพช้ันนำ  ผู้ปกครองพึงพอใจและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายอย่างชัดเจน  
สถานศึกษาสามารถดำเนินการเพื่อพัฒนาสู่โรงเรยีนมาตรฐานสากล  โดยดำเนินการตามโครงการพิเศษ  
ร่วมมือกับต้นสังกัด  สามารรถเป็นแบบอย่างด้านการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง (ภาษาอังกฤษ) เป็นอย่างดี  
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภายอกมีความพึงพอใจอย่างมาก 
 ๒. ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ  มีภาวะผู้นำสูง  มีการบริหารโดยหลักการมีส่วนร่วม  โดยยุดหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร  ครู  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
โดยเฉพาะนักวิชาการศึกษา หัวหน้าการปรุถมศึกษา เป็นต้น  มีบทบาทในการกำหนดทิศทางการพัฒนา  
มุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นโรงเรียนยอดนิยม  โรงเรียนคุณภาพช้ันนำและเป็นโรงเรยีน
มาตรฐานสากล (World  Class  Standard  School) 
 ๓. ครูส่วนใหญ่จบปริญญาตรีขึ้นไป  มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสม  เป็นแบบอย่างท่ีดี ต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน  มีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้รับการอบรมตามเกณฑ์ คุรุสภากำหนด    
มีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน  มีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล  จัดการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  มีการจัดบรรยากาศเหมาะสมต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือหลากหลาย
เหมาะสมกับผู้เรียน มีการประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย นำผลประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อพัฒนาผู้เรียน มีการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๔. สถานศึกษามีแนวโน้มพัฒนาการของการประกนัคุณภาพภายในสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีการ
กำกับติดตาม ตรวจสอบคุณภาพจากต้นสังกัดระดับ ดีมาก 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพ พอใช้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง 
 ๒. ครูบางส่วนขาดการจัดการเรียนรู้ท่ีดี ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
 

ด้านผลการจัดการศึกษา 
 ๑. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา และการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยครูปรับการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสม สมดุลท้ังภาค
ความรู้และภาคปฏิบัติ  ควรตรวจสอบ ทบทวน ประเมินผลความรู้และผลงานเป็นระยะๆ  ใช้ผลการนประเมิน
มาพัฒนาผู้เรียน  นอกจากนี้ ควรฝึกฝนทักษะภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ  โดยเน้นทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน  เขียน  คิดคำนวณ  ครูทุกช้ันควรร่วมดำเนินการโดยนำจุดเน้นของ สพฐ. หรือต้นสังกัดมา
ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนในห้องเรียนให้เกิดผลสำเร็จตามจุดเน้น เช่น การอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดคำนวณ
แม่นยำ 
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 ๒. ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ควร
ได้รับการฝึกฝน ทดสอบย่อยเป็นระยะๆ  ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ควรได้รับการเรียนรู้ตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หรือเรียนรู้ตามโครงงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 ๑. สถานศึกษาควรกระตุ้นให้ครูทุกคนพัฒนาการสอน และการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ โดยนำผลประเมินผู้เรียนแต่ละคน  แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เช่น การสอนซ่อมเสริม  การปรับการสอน  การปรับเครื่องมือวัดผล  ให้มีรูปแบบท่ีหลากหลาย  สอดคล้องกับ
แบบทดสอบ (O-NET)  ของ สทศ. 
 ๒. ครูควรปรับการเรียนการสอนท่ีสมดุลท้ังภาคความรู้และภาคปฏิบัติอย่างสมดุล  เรียนรู้ด้วย
กิจกรรมรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ท้ังแสดงความคิด การร่วม
ปฏิบัติ และออกมานำเสนอผลงาน 
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ผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
        ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)รอบ 4  ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ วันที่ 12  
กุมภาพันธ์  2564 มีผลกการประเมินดังนี้  
ตอนที่ 1 สรุปข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษา 
    1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลผู้เรียน  จำนวนเด็กปฐมวัย  จำนวน  335  คน   จำนวนผู้เรียน  จำนวน 2,258 คน 
1.2 ข้อมูลบุคลากร   

ผู้บริหาร  จำนวน  3 คน 
ครูปฐมวัย  จำนวน  12 คน 
ครูประถมศึกษา จำนวน  74 คน 
ครูมัธยม  จำนวน  11 คน 

 1.3 จำนวนห้อง  
  ห้องเรียนปฐมวัย จำนวน  12 คน 
  ห้องเรียนประถมศึกษา  จำนวน 73 คน 
  ห้องเรียนมัธยมศึกษา    จำนวน 6 คน 
  ห้องพยาบาล         จำนวน 1 ห้อง 
     2. สรุปข้อมูลสำคัญของสถานศึกษา 

2.1  การศึกษาปฐมวัย 
อัตราส่วนครู/เด็ก  1 : 28 
อัตราส่วนห้อง/เด็ก  1 : 28    และจำนวนครูครบช้ัน 

 2.2 ระดับประถมศึกษา 
อัตราส่วนครู/เด็ก  1 : 28 
อัตราส่วนห้อง/เด็ก  1 : 28    และจำนวนครูครบช้ัน 

           2.3 ระดับมัธยมศึกษา 
อัตราส่วนครู/เด็ก  1 : 20 
อัตราส่วนห้อง/เด็ก  1 : 36    และจำนวนครูครบช้ัน 

ตอนที่ 2 ผลการประเมิน SAR รายมาตรฐาน และข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาปฐมวัย 
 จุดเน้น  เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
 ตัวชี้วัด 

1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กปฐมวัย   ระดับ ดี 
2. มีการะบุวิธีพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบตามเป้หมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ระดับ ดี 
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3. มีพัฒนาการสมวัยตามเป้าหมายการพัฒนาเด็ปฐมวัย ระดับ ดี 
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยมาพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมวัย ระดับ  ดี 
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของเด็กปฐมวัยต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ระดับ  ดี 

ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรระบุข้อมูลท่ีได้ดำเนินการลงใน SAR อย่างชัดเจน เช่น ควรระบุตัวบ่งช้ีความสำเร็จ
และผลท่ีเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการและกิจกรรมท่ีส่งเสริมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน  ท่ีดำเนินการตามแผน
อย่างต่อเนื่อง ควรระบุเป้าหมายคุณภาพของเด็กท่ีสอดคล้องกับจุดเน้นของสถานศึกษาไว้ใน SAR ให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น สถานศึกษามีจุดเน้นตามอัตลักษณ์ของสถารศึกษา คือ “บุคลิกดี มีวินัย ใจอาสา” เช่น เด็กร้อยละ 
100 มีบุคลิกดี มีวินัย ใจอาสา  โดยสถานศึกษากำหนดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประเมินเด็กในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างชัดเจนเมื่อส้ินสุด
โครงการและกิจกรรม  มีการประเมินความพึงพอใจทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง และนำผลประเมินนั้นมาจัดกิจกรรม
พัฒนากลุ่มเด็กท่ียังไม่สามารถปฏิบัติได้ในปีต่อไป  เมื่อส้ินสุดโครงการ มีการสรุปโครงการและกิจกรรม
นำเสนอข้อมูลผ่านช่องทางกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของสถานศึกษา 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จุดเน้น  ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา ระดับ ดี 
2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ  ระดับ ดี 
3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน ระดับ ดี 
4. มีการนำผการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป ระดับ ดี 
5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของาถสนศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  ระดับ ดี 

ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาควรมีการระบุข้อมูลใน SAR เพิ่มเติมในประเด็นการส่งเสริมให้ครูมีความสามารถด้านการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจดประสบการณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพของเด็ก 
โดยจัดทำโครงการอบรมสัมมนาครูหรือกิจกรรมการศึกษาดูงาน และกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ PLC 
เทคนิคการใช้ส่ือเทคโนโลยีการจัดประสบการณ์และการจัดกิจกรรม  กำหนดในแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา พร้อมท้ังระบุวิธีการดำเนินโครงการ การประเมินผลโครงการ  การนำผลการประเมินกลับมา
พัฒนาคุณภาพเด็กอย่างชัดเจนและนำเสนอผลการดำเนินงานตอผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  การประชุมครู  การประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา มีการเผนแพร่ ผลการดำเนินงานท้ังเอกสาร และออนไลน์ เป็นต้น 
 มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 จุดเน้น  ครูจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

1. ครูมีการวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายปีครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ทุกช้ันปี ระดับ ดี 
2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดประสบการณโดยใช้ส่ือ    

เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้อต่อการเรียนรู้  ระดับ  ดี 
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ ระดับ ดี 
4. มีการนำผลประเมินมาพัฒนาการจัดประสบการณ์ของครูอย่างเป็นระบบ ระดับ ดี 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดประสบการณ์ 



๒๘ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษาต้องระบุวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีทำให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จเป็น
เลิศตามเป้าหมาย (Best Practice) และนวัตกรรม (Innovation) ท่ีนำไปปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จท่ีก่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ้นที่ระบุไว้ใน SAR นำมาออกแบบวางแผนการจัดประสบการณ์ตามหลักสูตร
อย่างไร และใช้ส่ือเทคโนโลยี อุปกรณ์ จัดบรรยากาศท่ีเหมาะสมท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเยนรู้และ
นำมาใช้พัฒนาเด็กอย่างรอบด้านอย่างไร การนำไปใช้ในการแก้ปัญหา  ปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล เช่น ด้านร่างกาย  น้ำหนัก ส่วนสูงไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ด้าน
สติปัญญา ในกลุ่มเด็กท่ียังไม่สามารถปฏิบัติได้ จัดโครงการและกิจกรรมใดเพื่อพัฒนาให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ควรระบุเป้าหมายและผลสำเร็จโครงการและกิจกรรมในรอบปีท่ีผ่านมา สรุปความพึงพอใจของ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องให้ปรากฏใน SAR อย่างชัดเจน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 จุดเน้น  เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล 
 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 จุดเน้น มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ 
 ตัวชี้วัด 

1. มีการระบุเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียน   ระดับ ดี 
2. มีการะบุวิธีพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  ระดับ ดี 
3. มีผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน  ระดับ  ดี 
4. มีการนำผลประเมินคุณภาพของผู้เรียนมาพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น  ระดับ  ดี 
5. มีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพของผู้เรียนต่อผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  ระดับ  ดี 
ข้อเสนอแนะ 

สถานศึกษาควรระบุข้อมูลเพิ่มเติมในประเด็น การกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาให้ 
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดให้ชัดเจน  ระบุให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียนจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามเป้าหมาย หรือไม่ อย่างไร เช่น ความสมารถในการอ่าน การ
เขียน  การส่ือสาร  การคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ การรู้จักแก้ปัญหา ผลการทดสอบของสถานศึกษา
ในรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ของแต่ละช้ันปี โดยมีการเปรียบเทียบผลกับเป้าหมาย เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียน และมีวิธีการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้สูงขึ้น มีการนำเสนอ หรือประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องรับทราบการพัฒนาผู้เรียนอย่างไร เช่น การประชุม ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา แบบ
รายงานผลการเรียนท้ังรูปแบบเอกสาร และออนไลน์ เป็นต้น 
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 จุดเน้น บริหารจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 ตัวชี้วัด 

1. มีการวางแผนการดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา  ระดับ ดี 
2. มีการนำแผนการดำเนินการไปใช้ดำเนินการ  ระดับ ดี 
3. มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามแผน  ระดับ  ดี 
4. มีการนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาต่อไป  ระดับ  ดี 
5. มีการนำเสนอผลการบริหารจัดการของสถานศึกษาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ  ระดับ  ดี 



๒๙ 
 

ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงใน เพิ่มเติมในด้านการบริหารท่ีเป็นระบบ ในประเด็นในเรื่อง 

การทีส่วนร่วมในการบริหาร มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 2 – 5 ปี และแผนปฏิบัติการ
ประจำปีอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบท และอัตลักษณ์ ระบุวิธีประเมินประสิทธิภาพการบริหารและ
การจัดการของสถานศึกษา เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานตามหลักสูตร การดำเนินการตามโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยระบุถึงวิธีการดำเนินงาน วธิีการประเมินผล และผลการดำเนินงานไว้ชัดเจน และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี ผลการดำเนินงาน พบว่า มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด
สอดคล้องกับหลักสูตร นำเสนอให้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมท้ังมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง ท้ังการแจ้งในท่ีประชุม การลงในเว็บไซต์ของสถานศึกษา เป็นต้น 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
 จุดเน้น ใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
 ตัวชี้วัด 

1. ครูมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุกรายวิชาก ทุกช้ันปี   ระดับ ดี 
2. ครูทุกคนมีการนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือเทคโนโลยี

สารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  ระดับ ดี 
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ  ระดับ  ดี 
4. มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ  ระดับ  ดี 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน   

ระดับ  ดี 
ข้อเสนอแนะ 
สถานศึกษาควรระบุข้อมูลลงในประเด็นการส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ครบทุก 

รายวิชา  บันทึกผลและประเมินผลหลังการสอน  ครูดำเนินการตามโครงการและกิจกรรม ระบุวิธีดำเนินงาน
วิธีประเมินผลอย่างเป็นระบบ เหมาะสม แสดงขั้นตอนการใช้เครื่องมือ และผลการดำเนินงานไว้ชัดเจน แสดง
ข้อมูลเชิงพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ระบุสัดส่วนเพิ่มขึ้นและมีการรายงานผลตามแผนการ
ดำเนินงาน การนำผลประเมินไปใช้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป  โดยการนำ
ผลประเมินท่ีได้ไปวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาท่ีเกิดขึ้น  นำผลประเมินมาวางแผนการจัดการเรียนรู้ และ
ดำเนินการตามแผน มีการนิเทศการจัดการเรียนการสอนจากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  เผยแพร่ผลการ
ดำเนินงานเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบด้วยการประชุมครู  ผู้ปกครอง หรือการเผยแพร่ทางระบบออนไลน์
หรือเอกสาร เป็นต้น 
 สถานศึกษาควรมีการะบุเป้าหมายท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทุกมาตรฐาน ควรเพิ่มข้อมูลอาคาร
สถานท่ี  ข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ควรเพิ่มโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีส่งผลต่อการพัฒนาด้านคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับจุดเน้นตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กำหนด ระบุวิธีดำเนินการ กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการ
ดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ท้ังคณะกรรมการสถานศึกษาต้นสังกัด ในรูปแบบเอกสารและออนไลน์ มี
ช่องทางให้ผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินตนเองและอื่น ๆ เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลการ
ปฏิบัติงานได้ 
   



๓๐ 
 

๑๔. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพือ่การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของเด็ก ยอดเยี่ยม 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย  แข็งแรง  มีสุขนิสัย และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีการพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ยอดเยี่ยม 

1.3 มีการพัฒนาด้านสังคม  ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ยอดเยี่ยม 

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ ยอดเยี่ยม 

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนากรท้ัง 4 ด้าน ยอดเยี่ยม 

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน ยอดเยี่ยม 

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ยอดเยี่ยม 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ ยอดเยี่ยม 

2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

ยอดเยี่ยม 

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเยี่ยม 

3.1 จัดประสบการท่ีส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ ยอดเยี่ยม 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข ยอดเยี่ยม 

3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย ยอดเยี่ยม 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาเด็กไปปรับปรุงการ
จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา ยอดเยี่ยม 

การกำหนดค่าเป้าหมาย 
 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม  ผลการประเมินต่างๆ ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการกำหนดค่าเป้าหมาย 

2. การกำหนดค่าเป้าหมาย แต่ละมาตรฐาน  ควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ 5  ระดับ  เพื่อให้สอดคล้องกับ
การประเมิน ดังนี ้
 ระดับ  ยอดเยี่ยม 

 ระดับ  ดีเลิศ 

 ระดับ  ดี 

 ระดับ  ปานกลาง 

 ระดับ  กำลังพัฒนา 

3. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละตาม 

ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 



๓๑ 
 

  ระดับพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน/ประเด็นการพิจารณา เป้าหมายเชิงปริมาณ ค่าเป้าหมายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน 87  ดีเลิศ 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 85 ดีเลิศ 
1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร การคิดคำนวณ 82 ดีเลิศ 

2) มีความสามารถในกาตคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80 
ดีเลิศ 

3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 83 ดีเลิศ 

4) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 92 ยอดเยี่ยม 

5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 ดีเลิศ 

6) มีความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 92 ยอดเยี่ยม 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 90 ยอดเยี่ยม 

1) มีคุณลักษณะและค่านิยมทีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 90 ยอดเยี่ยม 

2) มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 90 ยอดเยี่ยม 

3) ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 91 ยอดเยี่ยม 

4) มีสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม 90 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ 91 ยอดเยี่ยม  
2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 91 ยอดเยี่ยม 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 90 ยอดเยี่ยม 
2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

92 
ยอดเยี่ยม 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 92 ยอดเยี่ยม 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 91 

ยอดเยี่ยม 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น
สำคัญ 

89 ดีเลิศ  

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

82 
ดีเลิศ 

3.2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 91 ยอดเยี่ยม 

3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 90 ยอดเยี่ยม 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

91 
ยอดเยี่ยม 

3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และใช้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

90 
 

ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษา 89 ดีเลิศ 



๓๒ 
 

 
การกำหนดค่าเป้าหมาย 

1. ศึกษาข้อมูลเดิม ผลการประเมินต่างๆ  ท่ีผ่านมา เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดค่าเป้าหมาย 

2. การกำหนดค่าเป้าหมาย  แต่ละมาตรฐาน ควรกำหนดเป็นระดับคุณภาพ  5 ระดับ  เพื่อให้สอดคล้อง
กับการประเมิน ดังนี ้
 
 

เกณฑ์การพิจารณา ระดับคุณภาพ 
ผ่านการประเมินร้อยละ  90.00 - 100 ยอดเยี่ยม 

ผ่านการประเมินร้อยละ  80.00 – 89.99 ดีเลิศ 

ผ่านการประเมินร้อยละ  75.00 – 79.99 ดี 

ผ่านการประเมินร้อยละ  50.00 – 74.99 ปานกลาง 

ผ่านการประเมินร้อยละ  0.00 – 49.99 กำลังพัฒนา 

 
 

    3. การกำหนดค่าเป้าหมาย  ในแต่ละประเด็นพิจารณา  จะกำหนดเป็นระดับคุณภาพ หรือเป็นร้อยละตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

ระดับปฐมวัย 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   มีนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ – ๓ จำนวน  ๓๕๐ คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ครู จำนวน ๑๒ คน ผู้ช่วยครู จำนวน ๑๒ คน จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองใน
ภาพรวมมีระดับคุณภาพ ระดับ ยอดเยี่ยม มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
 เนื่องด้วยในปีการศึกษานี้มีผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ จึง
ได้จัดการเรียนรู้ของเด็กผ่านระบบ Online  เรียนรู้จาก DLTV ใบงาน/แบบฝึกหัด คลิปการสอนต่างๆ ดูได้จาก         
QR Code การจัดการเรียนการสอนแบบ Online ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙  
มีการจัดการเยี่ยมบ้านเด็กสื่อสารผ่านระบบ LINE ห้องเรียน โดยครูประจำชั้นจะติดต่อสื่อสารกับเด็กและ
ผู้ปกครองผ่าน ทาง LINE กลุ่มห้องเรียน ใช้ Google form ในการตรวจเช็คการเช้าเรียนของเด็ก จัดการเรียน
การสอนแบบปกติ เมื่อมีการผ่อนปรนสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า COVID-๑๙ 
 ด้านคุณภาพของเด็ก โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี ๑ อยู่ในระดับ ยอด
เย่ียม คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๗ บรรลุเป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดไว้ การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ ทาง
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมผ่านระบบ On Line  ส่ือสารผ่านกลุ่ม Line ห้องเรียน อาทิ กิจกรรมอาหารกลางวัน ให้
ผู ้ปกครองจัดหาเองโดยรับเงินค่าอาหารกลางวันจากทางโรงเรียน  คนละ ๒๑ บาทต่อคนต่อวัน กิจกรรม
อาหารเสริม(นม) รับนมกล่องไปด่ืมท่ีบ้าน  กิจกรรมตรวจสุขภาพ ผู้ปกครองดำเนินการ กิจกรรมออกกำลังกาย 
กิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  กิจกรรมพัฒนาการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก 
กิจกรรมเคลื ่อนไหวและจังหวะ  กิจกรรมเสรี  กิจกรรมกลางแจ้ง  กิจกรรมร้างสรรค์  กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์  และเกมการศึกษา ผ่านคลิปสอนท่ีคุณครูประจำช้ันส่งให้ใน Line ห้องเรียนทุกวัน ส่งผลให้ผล
การประเมินพัฒนาการด้านร่างกายของเด็ก มีค่าคะแนนร้อยละ ๑๐๐ อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม   โดย
เด็กมีสมรรถภาพทางกาย น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหว และสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัย  นอกจากนี้เด็กนักเรียนยังสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะความเสี่ยงต่างๆ 
อาทิ  โรค อุบัติเหตุ ภัย  ส่ิงเสพติด  ผลการประเมินพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ มีค่าคะแนนร้อยละ ๑๐๐ 
อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม โดยเด็กนักเรียนมีพัฒนาการด้านสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี มีความมั่นใจ 
และกล้าแสดงออกได้อย่างเหมาะสมตาม ช่วงวัย สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมรอบๆ ตัวได้ดี  สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่น  รู้จักมีน้ำใจ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้ปกครองได้ประเมินร่วมกับครูประจำชั้น สามารถ
ตรวจสอบได้จากการส่งใบงาน/กิจกรรมต่างๆ ผลการประเมินพัฒนาการด้านสังคม มีค่าคะแนนร้อยละ 
๙๕.๑๔ อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม เด็กมีพัฒนาการ  ด้านพฤติกรรมทางสังคมท่ีดี มีวินัย รับผิดชอบ  เช่ือ
ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ผู้ปกครองร่วมประเมิน ผลการประเมิน
พัฒนาการด้านสติปัญญา มีค่าคะแนนร้อยละ ๙๑.๑๔  อยู่ในระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม ส่งผลให้เด็กนักเรียนมี
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยสามารถเชื่อมโยงความคิดที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ นำไปสู่
พฤติกรรมท่ีคาดหวังได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล สนใจเรียนรู้  ส่ิงรอบตัว ซักถามอย่าง
ต้ังใจ และรักการเรียนรู้ มีทักษะการใช้ภาษาส่ือสารท่ีเหมาะสมตามช่วงวัย มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ผลการประเมินต่างๆคุณครูได้ส่งรายการประเมินให้ผู ้ปกครองเป็นผู้ประเมินบุตรหลานตนเอง 
ประเมินเรียบร้อยได้ส่งผลการประเมินผ่าน Line ห้องเรียนคืนให้คุณครูประจำช้ันสรุปผลการประเมินพร้อมท้ัง
รายงานผลให้ผู้ปกครองทราบ ส่วนเด็กท่ีไม่ส่งผลการประเมินครูประจำช้ันได้ออกเยี่ยมและประเมินด้วยตนเอง 
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ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย  บรรลุตาม
เป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดขึ้น  ตามมาตรฐานที่ ๒ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม คิด
เป็น  ร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มุ่งพัฒนาเด็กอายุ ๔ – ๖ ปีบริบูรณ์ ให้มีพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม และสติปัญญาเหมาะสมกับวัยอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการผ่านสาระการเรียนรู้ท่ีประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ได้แก่ ตัวเด็ก บุคคลและ
สถานที่แวดล้อมตัว ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัว การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กจัดขึ้นโดย
คำนึงถึงธรรมชาติของเด็กที่เรียนรู้ผ่านการเล่น การลงมือปฏิบัติ การสำรวจการทดลอง การสร้างชิ้นงานท่ี
สร้างสรรค์และการเห็นแบบอย่างท่ีดี  เรียนรู้อย่างมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและปฏิบัติตน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดี มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีมารยาทท่ีเหมาะสมกับ
วัย มีจิตสาธารณะและสำนึกความเป็นไทย โดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และ
ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก สถานศึกษามีครูปฐมวัยครบทุกช้ันเรียน ครูผู้สอนมีวุฒิทางการศึกษาด้าน
การศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษาหรือผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยไม่น้อยกว่า ๒๕ 
ชั่วโมง ต่อปี มีการส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ตามโครงสร้างเวลาในการจัด
ประสบการณ์สาระการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่นการลง
มือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลายเกิดความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมรวมท้ังเกิดการพัฒนาท้ัง
ด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาไม่จัดเป็นรายวิชาโดยมีหลักการจัดประสบการณ์แนวทางการจัด
ประสบการณ์และการจัดกิจกรรมประจำวันทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อ
การจัดกระบวนการเรียนรู้และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นมามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม สถานศึกษาจัดส่ิงท่ีจำเป็น   เอื้อประโยชน์ มีความปลอดภัยและ
อำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็กท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจสังคม  และสติปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กให้
มีพัฒนาการทุกด้านสูงสุดตามศักยภาพ จัดให้มีส่ือและเทคโนโลยีอย่างหลากหลายท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับวัย
ม ีความสอดคล้องกับก ิจกรรมการ จ ัดประสบการณ์ และสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กทั ้ ง ๔ 
ด้าน  ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์  จิตใจ สังคม และ สติปัญญา สื่อมีความปลอดภัยและมีจำนวนเพียงพอกับเด็ก
โดยมีความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยบรรลุตาม
เป้าหมายท่ีสถานศึกษากำหนดขึ้น มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานท่ี ๓ มีผลการประเมิน อยู่ใน
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม ร้อยละ ๑๐๐ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็ก
อายุ ๔ – ๖ ปีบริบูรณ์ อย่างเป็นองค์รวม บนพื ้นฐานการอบรมเลี ้ยงดูโดยบูรณาการทั้งวิทย าศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว คุณธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัยและศาสตร์ต่างๆท่ีผสมผสาน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็ก
แต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร 
และความเข้าใจของทุกคน เพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิด
คุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ มีการจัดกิจกรรมในช้ันเรียนท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมโดยเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กท่ีมีลักษณะในเชิงบวกและเกื้อกูล สร้างสภาพแวดล้อมท่ี
เป็นบวกและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็ก มีการให้รางวัล หรือแสดงความชื่นชมต่อพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างให้เด็กมีวินัยในตนเอง สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของสถานศึกษาในสิ่งที่ดีงามมีการ จัด
กิจกรรมให้เด็กมีโอกาสได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นด้วยตนเองอย่างสนุกสนานและมีความสุขผ่านคลิป 
VDO ซึ่งคุณครูประจำช้ันได้ส่งคลิปการสอนลงในกลุ่ม Line ห้องเรียนทุกวัน ซึ่งจะเกิดได้ครูผู้จัดประสบการณ์
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เป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันด้วยการเช่ือมโยงทักษะต่างๆเข้าด้วยกัน
กับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เป็นโครงการที่ส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในระดับพื้นฐานที่มี
ประสิทธิภาพอย่างยิ่ง สามารถส่งเสริมการค้นคว้าร่วมกันของเด็ก กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งเสริม
ความสามารถทางภาษา  สังคม  ทักษะการเคล่ือนไหว  สามารถปลูกฝังนิสัยรักวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ให้มี
บรรยากาศอบอุ่นคล้ายบ้าน มีพื ้นที่เหมาะสมกับกิจกรรม มีมุมเล่น / มุมประสบการณ์  มีวัสดุอุปกรณ์
หลากหลาย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ครอบคลุม ท้ังด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
อย่างปลอดภัยเมื่อมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แล้วครูได้ใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็ก
ตามสภาพจริง ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครอบคลุมพัฒนาการเด็กท้ัง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา  มีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กจากการไตร่ตรอง  และสื ่อสารกับผู ้ปกครองเกี ่ยวกับ
ความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็ก ซึ่งในปีนี้ผลกระทบจากสถาการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ยังระบาดรุนแรงและต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมผ่านทางกลุ่ม Line ห้องเรียนทุก
ห้องโดยมีครูประจำช้ันและผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย่างต่อเนื่อง ระหว่าง
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ครูได้ทำการวิจัย และนำผลการวิจัยมาพัฒนาการจัดประสบการณ์เพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาเด็กต่อไป 
 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที ่ ๒  ถึงระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ ๓  โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒,698 คน 
ครูผู้สอนจำนวน  104 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  ๑  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน  274  คน  
ครูผู้สอน  ๑2  คน จัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)   ปีการศึกษา ๒๕๖4  เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ  ยอดเยี่ยม  มีผลการ
ดำเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  กำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 2 ด้าน 
ได้แก่  ๑)  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ ๒)  ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  การคิดคำนวณ    
รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา  มีความสามารถในการวิเคราะห์   คิดอย่างมี
วิจารณญาณมีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) การส่ือสาร และการมีความรู้ ทักษะพื้นฐาน  
เจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ส่วนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเนน้ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด  และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น และความ
เป็นไทยการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน  3 ปี  ย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียน
ให้พัฒนาสูงขึ้น  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน  การเขียน  และการคิด
คำนวณ  ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีส่ือด้านเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตดี   สามารถอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค



๓๖ 
 

ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  (โควิด19)  ได้อย่างปลอดภัย   มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างมีความสุข  เน้นทักษะการทำงานร่วมกนั  ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสาร  
และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนดในแต่ระดับช้ัน นักเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีในการ   มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์   คิดจำแนก  แยกแยะ  ใคร่ครวญไตร่ตรอง  พิจารณา
อย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ  มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผลมีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม  เช่ือมโยงองค์
ความรู้  และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่  ๆ จากการเรียนรู้โดยโครงงาน   โครงการ/กิจกรรม 
นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทย  เข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด  กำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และคุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และมีความเป็นพลโลกท่ีดี 
 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา โรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมาโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานในการ
กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ อย่างชัดเจน  ดำเนินการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนอย่าง
รอบด้าน ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมายและเช่ือมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพจัด
การศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ ตามความต้องการของผู้เรียนและสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป  ในปีการศึกษา  2564  ได้
เกิดสถนการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019  (โควิด 19)  ทำให้นักเรียนไม่สามารถเปิด
เรียนได้ตามปกติ ในภาคเรียนท่ี 1  ทางสถานศึกษาได้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทาง  Online  DLTV  
ผ่าน โปรแกรม  Zoom  Meeting   จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนและความต้องการของผู้เรียน  ส่วนในภาคเรียนท่ี 2  สถานศึกษาสามารถเปิดเรียนได้
ตามปกติ  นักเรียนมาเรียนได้ตามปกติ  สถานศึกษาจึงมีการส่งเสริมในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน  ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มตามความสามารถ 
  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการบริหารจัดการ โรงเรียนมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจ  ท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและต้นสังกัด  รวมทั้งทันต่อการเปล่ียนแปลง 
ของสังคม  มีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดย
นำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ  ประเมินผล และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีการบริหาร
อัตรากำลังทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ใน
การพัฒนาบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการ
จัดการศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบด้าน เช่ือมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่ม เป้าหมาย รวมถึงการจัดการเรียนการสอน
ของกลุ่มท่ีเรียนรวมและกลุ่มเรียนร่วมด้วย มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความ
ต้องการและจัดให้นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน จัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ



๓๗ 
 

เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ มีความปลอดภัย จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 
 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
  โดยการดำเนินงาน โครงการ และกิจกรรมอย่างหลากหลาย  มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียน 
การสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  การเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา  การเรียนรู้ท่ีส่งเสริมศักยภาพ
ผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี  ตามแนวทางของโรงเรียนคุณภาพ  SMT ส่งเสริม
ผู้เรียนด้านภาษา    เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด  ปฏิบัติจริง  เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วม  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน  รวมทั้งร่วมกัน
แลกเปล่ียนเรียนรู้  และนำผลท่ีได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีสามารถนำไปใช้
จัดกิจกรรมได้จริง  ครูใช้ส่ือ นวัตกรรม เทคโนโลยี  และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  
เพื่อให้ผู้เรียนรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข   

ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ (PLC)  และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตาม
แผน ครูผลิตส่ือนวัตกรรม ทำแผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา  หน่วยการเรียนรู้แบบลด
เวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้  กำหนดสัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย  กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับ
หน่วยการเรียนรู้  สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการคิด  เช่น  ในปีการศึกษา  2564  
ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)  ทำให้รูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนเปล่ียนไปตามสถานการณ์   สถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์บางช่วงเวลา  
มีท้ังการเรียนรู้แบบ  On Site  และ  แบบ On  Line   เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  ตามหลักสูตรและทันต่อสถาณ
การณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป   และมีจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูมีการมอบหมายหน้าท่ีให้นักเรียนจัดป้าย
นิเทศ  และบรรยากาศตามสถานท่ีต่าง ๆ  ท้ังภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้ส่ือการเรียนการสอน 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยมีประเด็นภาพ
ความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ดังนี้  
  ประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครู
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิต 
ประจำวันได้   มีแผนการจัดการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนท่ีต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ  ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก  เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้  นำเสนอผลงาน  
และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  ครูใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้  รวมทั้งนำภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  ครูมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู  ผู้เรียนรักการเรียนรู้  และสามารถ
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข  ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผล เพื่อตรวจสอบ  และประเมินผู้เรียน
อย่างมีข้ันตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสม  พร้อมท้ังนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  
และนำไปผลการสะท้อนปัญหาไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
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ส่วนที่ ๒ 
เจตนารมณ์และยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๕- 
๒๕๖๙) 

(School  Philosophy  and  Strategic) 
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                                                        ส่วนที่ ๒ 
เจตนารมณ์และยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
(School  Philosophy  and  Strategic) 

๑.  เจตนารมณ์ 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  มีเจตนารมณ์ท่ีจะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ

ทางวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีทักษะรอบด้าน ท้ังด้านวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการทำงาน และทักษะในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) เป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ดำรงชีวิตบนวิถีพอเพียง ส่งเสริมให้ครูจัด
กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน วิชาชีพ 
สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยสร้างเครือข่ายทุกฝ่ายมีส่วนร่วม   

 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
             โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้ ANUBANSARAKHAM 
MODEL เป็นตัวขับเคล่ือนท่ีเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
 
๓.  แนวทางการดำเนินงานตามกลยุทธ์ 
             ๑.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และพัฒนาการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 
                      ๑.๑  จัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                      ๑.๒  จัดทำหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ห้องเรียนพิเศษ 
             ๒.  ส่งเสริม พัฒนานักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิต
งานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
                      ๒.๑  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 
                             -  ความเป็นเลิศด้านวิทย์ -คณิต-คอมพิวเตอร์ 
                             - ความเป็นเลิศด้านดนตรี              - ความเป็นเลิศด้านกีฬา 
                             -  ความเป็นเลิศด้านศิลปะ             -  ความเป็นเลิศด้านการงานอาชีพ 
                      ๒.๒  จัดการเรียนรู้ส่ือสารสองภาษา 
                             -  ความเป็นเลิศด้านภาษาไทย        -  ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ 
                             -  ความเป็นเลิศด้านภาษาจีน 
                      ๒.๓  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความล้ำหน้าทางความคิด 
                             -  ความเป็นเลิศด้านวิจัย 
                             -  ความเป็นเลิศด้านส่ิงประดิษฐ์ คิดค้น 
                      ๒.๔  จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 
                             -  ส่งเสริมโครงงาน 
                      ๒.๕  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
                             -  อนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม 
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                             -  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
                             -  สืบสานขนบธรรมประเพณี 
                             -  มีจิตสาธารณะ 
             ๓.  โรงเรียนมีระบบการบริหารระบบการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล  
                     ๓.๑  ใช้ระบบการบริหาร TQA 
                     ๓.๒  พัฒนาครูให้มีความเช่ียวชาญทางด้านอาชีพ 
                     ๓.๓  จัดทำระบบการเรียนรู้และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
                     ๓.๔  พัฒนาระบบสารสนเทศ 
                     ๓.๕  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
             ๔.  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
                     ๔.๑  พัฒนาห้องสมุดท่ีเอื้อต่อการบริหารจัดการเรียนรู้ 
                     ๔.๒  พัฒนาศูนย์สืบค้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             ๕.  สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาท้ังในท้องถิ่นและภูมิภาค 
                       -  สร้างเครือข่ายระบบเทียบเคียงแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
             
                                       รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
              

 



๔๑ 
 

 

 
   
        ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานยึดหลัก ANUBANSARAKHAM MODEL เป้าหมายคือ เน้นให้ผู้เรียน ดี เก่ง 
มี สุข เพื่อนำไปสู่องค์กรมีความสุข  นักเรียนมีความรู้ ครูได้รับการพัฒนา หน่วยงานและชุมชนให้การ
สนับสนุน โดยมีการนำไปใช้ 3 ระยะ  
  ระยะท่ี 1 เริ่มจากการสร้างความตระหนักให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ส่งเสริมให้
ครูและนักเรียนกล้าคิดกล้าทำ ดังนี้ 
                ๑.  ความเป็นเลิศทางวิชาการ  A  : Academic   
                     โรงเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โดยเน้นการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้
ลงมือปฏิบัติเอง ผ่านกระบวนการสอน Active Learning มีการวัดผลตามสภาพจริง และมีความหลากหลาย
สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักสูตรและนำผลท่ีได้มาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงขึ้น 
                 2. เครือข่ายการจัดการศึกษา  N : Network  โรงเรียนเป็นศูนย์รวมเครือข่ายการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเจริญราชเดช  โรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนานวัตกรรม
สถานศึกษา รางวัล  IQA AWARD โดยมีโรงเรียนบ้านหนองคู โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ  โรงเรียนบ้านท่า
สองคอน  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
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                       3. เอกภาพความเป็นหนึ่งเดียว  U : Unity  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามมีนโยบายให้
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแนวปฏิบัติเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียน
เพื่อให้เป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข 
                       4. กล้าคิด กล้าทำในส่ิงท่ีดี B : Bravery  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม สนับสนุนให้
ผู้บริหาร ครูและนักเรียนกล้าคิด กล้าทำในส่ิงท่ีดีงาม มีความคิดสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
                       5. สร้างความตระหนัก  A : Awareness  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามมีการสร้างความ
ตระหนักให้กับนักเรียนเพื่อมุง่เน้นให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข โดยครูปลูกฝังนิสัยให้กับผู้เรียน ฝึกให้นักเรียนลงมือ
ทำเอง โดยมีการแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในกิจกรรมการเรียนรู้ในหลากหลายกิจกรรมตามความถนัด
และความสนใจ 
  ระยะท่ี 2 การขับเคล่ือนการดำเนินการยึดมาตรฐานการศึกษาชาติและกลยุทธ์ของสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และจุดเน้นสถานศึกษา โดยใช้กระบวน 
                       6. มีมาตรฐาน N : Norm  การดำเนินงานในด้านบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม เน้นความถูกต้อง มีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากบุคคลท่ัวไป 
                        7. บริหารอย่างมีกลยุทธ์  S : Strategy   มีการบริหารงานโดยใช้กลยุทธ์ท้ัง ๕ ข้อมาใช้
เพื่อพัฒนาการศึกษาคือพัฒนาทักษะการใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี การส่งเสริมการทำงานเป็นทีม พัฒนา
บุคลากรอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาภาวะผู้นำทางวิชาการและกลยุทธ์พัฒนาความกล้าในการตัดสินใจ 
                        8. มุ่งสู่ความสำเร็จ   A : Achievement ในการบริหารของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
เป็นการบริหารท่ีเน้นการวางแผน มีการกำหนดวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์การดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม ให้
ความสำคัญในการตรวจสอบผลงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ 
                        9. มีความรับผิดชอบ R : Responsibility  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน มีความสำนึกใน
หน้าท่ีและความเอาใจใส่ในการปฏิบัติงานตลอดจนติดตามผลท่ีเกิดจากการทำหน้าท่ีอย่างสุดความสามารถ 
                        10. ช่ืนชม ยกย่อง  A : Admiration  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามสนับสนุนให้ผู้บริหาร 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ช่ืนชม ยกย่องบุคคลท่ีทำความดีและประสบผลสำเร็จด้วยความ
จริงใจ 
  ระยะท่ี 3 สู่ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  ด้วยวงจรบริหารงานคุณภาพ เป็นกระบวนการท่ีใช้ปรับปรุงการ
ทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้
หลักการ 
                       11. ความเมตตา K : Kindness   ความมีน้ำใจต่อกัน ผุ้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีความเมตตา กรุณา เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่มีน้ำใจต่อกัน รู้จัก
แบ่งปัน เสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ภายใต้อัตลักษณ์ ยิ้มใส ไหว้สวย เป่ียมด้วยคุณธรรม 
                        12. ความสามัคคี  H : Harmony  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
มีความรักใคร่ สามัคคี มีความพร้อมเพรียงกันและร่วมมือกันในการทำงานเพื่อมุง่ให้เกิดผลสำเร็จของงาน 
                        13. มีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน เพื่อนร่วมมงาน A : Attitude  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนักเรียนล้วนมีทัศนคติท่ีดีต่อหน่วยงาน มีความรักใคร่กลมเกลียวระหว่างเพื่อนรว่มงาน ซึ่ง
เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งท่ีก่อให้เกิดการพัฒนางานในหน่วยงานอย่างยัง่ยืน 
                      14. สร้างแรงบันดาลใจ M : Motivation  ผู้บริหารโรงเรียนมีเทคนิค วิธีการในการสร้าง
แรงบันดาลใจให้กับคณะครูและบคลากรทางการศึกษา มีการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การอบรม 
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การพัฒนาบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบตามผลของงาน ซึ่งจะนำผลสู่ความสำเร็จของงานได้เป็น
อย่างดี 
 ๒.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  
๑. ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  
ปัจจัยท่ีเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนา  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงมานานต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี   การ
คมนาคมสะดวก อยู่ใกล้ชุมชนและรายรอบด้วยสถานท่ีราชการและสถานศึกษา มีการติดต่อส่ือสารและใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทำให้ผู้ปกครอง หน่วยงานและสถานท่ีราชการต่างๆ สามารถติดต่อส่ือสารกับทาง
โรงเรียนได้สะดวก ง่าย และรวดเร็ว  
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามต้ังอยู่ในชุมชนเมืองท่ีติดกับถนนท้ัง ๓ ด้าน ทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษท้ัง
ด้านเสียงและฝุ่นควัน การจราจรติดขัด ประกอบกับท่ีมีร้านเกมส์และร้านค้าท่ีจำหน่าย ของเล่นท่ีดึงดูดความ
สนใจท่ีส่งผลกระทบต่อนักเรียนท้ังด้านพฤติกรรมและด้านการเรียน ซึ่งสถานท่ีดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมของ
กลุ่มวัยรุ่นท่ีมาร่วมใช้บริการ สร้างตัวอย่างท่ีเป็นภาพลบให้กับนักเรียนในโรงเรียน  

 
๒. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี  
ปัจจัยท่ีเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนา  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ส่งเสริมสนับสนุนในด้านเทคโนโลยีให้แก่นักเรียนในการแสวงหาความรู้ 
โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณจากผู้ปกครองทำให้โรงเรียนมีความพร้อมในด้าน IT และนำมาพัฒนา
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนระบบสารสนเทศภายในโรงเรียน  
ปัจจัยท่ีอุปสรรคต่อการพัฒนา  

นักเรียนบางส่วนนำความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีจากโรงเรียนไปใช้ไม่ถูกต้อง ส่งผลเสียในด้านสุขภาพ 
การเรียน พฤติกรรม ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ  

 
๓. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 

 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียอยู่ในอัตราสูงมีเศรษฐกิจและฐานะดีพร้อมท่ีจะส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการเงินให้แก่บุตรหลานในด้านการเรียนและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา  
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 

 ผู้ปกครองบางส่วนมีรายได้เฉล่ียต่ำ ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งเสริมบุตรหลานในด้านการเรียน  
 

๔. ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  
ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา  

การกระจายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทำให้สถานศึกษาได้รับเงินงบประมาณเพื่อ
นามาพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ  

 
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา  



๔๔ 
 

การรับฝากเด็กจากผู้นำท้องถิ่นทำให้เกิดปริมาณนักเรียนมากเกินแก่การดูแลอย่างท่ัวถึง กล่าวโดย
สรุป ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นปัจจัยท่ีเอื้อต่อการพัฒนา
มากกว่าปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค ซึ่งเป็นโอกาสท่ีเอื้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาท้ังในเรื่อง
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีส่งผลให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาช่วยเหลือ 
ส่งเสริมและสนับสนุนจากชุมชน ท้ังในด้านงบประมาณ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้และบุคลากร ทำให้โรงเรียน
อนุบาลมหาสารคามมีความพร้อมในด้านทรัพยากรทุกด้าน 

 
 ๒.๒  การวิเคราะห์สภาพสถานศึกษา โดยใช้เทคนิค  SWOT   
          การวิเคราะห์สถานการณ์ภายในสถานศึกษา 
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย 
 ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งเอื้อต่อการพัฒนา  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวน
มาก ดังนั้นการใช้โครงสร้างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการ
กระจายอำนาจจะส่งผลให้การปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถปฏิบัติงานได้ตามนโยบายและเป็นไปตามเปู้าหมายท่ีวางไว้ นอกจากนี้การมีวัฒนธรรมองค์กร อาทิ 
การให้ความเคารพผู้อาวุโส ความรักใคร่ผูกพัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ทาให้เกิดแบบอย่างท่ีดี สร้างความ
สมานฉันท์ในองค์กร ส่วนนโยบายท่ีเอื้อต่อการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ และส่งเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ทาให้สถานศึกษาเกิดการพัฒนาในด้านการจัดการเรียนการสอน สร้างภาพพจน์และ
ช่ือเสียงให้แก่ทางโรงเรียนตลอดมา  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน  

ครูและบุคลากรบางส่วนขาดความตระหนักในการปฏิบัติงานตามนโยบายของโรงเรียนทำให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
๒. ด้านผลผลิตและบริการ  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งเอื้อต่อการพัฒนา  

นักเรียนได้รับการพฒันาตามศักยภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีกระบวนการจัดการเรียน การ
สอนเต็มรูปแบบและหลากหลาย ส่งเสริมนักเรียนท่ีเรียนดีและซ่อมเสริมนักเรียนท่ีเรียนอ่อน พร้อมท้ังส่งเสริม
กิจกรรมพหุปัญญา เติมเต็มให้นักเรียนได้เรียนรู้ ตามความถนัด ความสนใจ และความสามารถ ทำให้นักเรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น (ดังรายละเอียดของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
๑ – ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ผลการทดสอบระดับชาติ นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการประกวดแข่งขัน 
ทำให้ได้รับเกียรติยศ รางวัลและช่ือเสียง  ส่วนด้านการบริการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับสวัสดิการ 
ในด้านต่างๆ อาทิ การเข้าร่วมอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน นักเรียนได้รับการบริการในด้านแหล่งเรียนรู้ การ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ด้านอาหารกลางวัน สาธารณูปโภค และการให้ทุนในการสนับสนุนต่อการศึกษา  
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในด้านการพัฒนา 
  ครูบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวัดและประเมินผล ทาให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
บางกลุ่มสาระตกต่ำกว่าเกณฑ์ ครูบางส่วนยังขาดเทคนิคและความรู้ในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักคิด
วิเคราะห ์ทาให้เด็กขาดทักษะกระบวนการคิด จำนวนนกัเรียนต่อห้องเรียนมีจำนวนมาก การดูแลในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ท่ัวถึง  
 



๔๕ 
 

๓. ด้านบุคลากร  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งของการพัฒนา  

ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ตรงตามสายงาน ได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องท้ังในด้านการพัฒนาทางวิชาชีพคุณธรรม จริยธรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ประกอบ
กับโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีครูและบุคลากรท่ีมีจิตวิญญาณ และความสานึกในความเป็นครู ตระหนักใน
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ และพฤติกรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อศิษย์ ส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันความสามารถท้ังด้านวิชาการและ
กิจกรรม  
ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคด้านการพัฒนา  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วทาให้จำนวนนักเรียนเพิ่มปริมาณมากขึ้น ทาให้
อัตราส่วนระหว่างครูและนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนด นอกจากนั้นโรงเรียน
ยังขาดบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะทาง เกิดภาระท่ีต้องจ้างบุคลากรทางการศึกษาและเฉพาะทางเพิ่มขึ้น  

 
๔. ด้านการเงิน  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งเอื้อต่อการพัฒนา  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้รับงบประมาณจากการจัดสรรงบประมาณรายหัวนักเรียน จากการ
สนับสนุนของผู้ปกครองและจากชุมชนทาให้โรงเรียนสามารถบริหารและจัดสรรงบประมาณได้ตามนโยบาย  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อนในการพัฒนา  

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสถานศึกษา ทำให้การดำเนินกิจกรรมในบาง
โครงการไม่ประสบผลสำเร็จเท่าท่ีควร 
๕.  ด้านวัสดุอุปกรณ์  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งท่ีเอื้อต่อการพัฒนา  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนอย่างเพียงพอ ทำให้นักเรียนได้รับการฝึกทักษะ มีประสบการณ์ตรง สามารถศึกษาค้นคว้าและ
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองจากวัสดุอุปกรณ์ในห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องดนตรี ฯลฯ  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อนในการพัฒนา  

จำนวนนักเรียนท่ีมีปริมาณมาก ทำให้วัสดุอุปกรณ์เกิดการชารุดเสียหายเร็วกว่ากำหนด โรงเรียนต้อง
สูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซม บำรุงรักษาอยู่เนืองๆ  
๖. ด้านการบริหารจัดการ  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 

การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมีส่วนร่วมและกระจายอำนาจโดยมี
โครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ ตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ทำให้โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง  
ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อนในการพัฒนา  

 ภาระหน้าท่ีของฝ่ายบริหาร ท่ีมีมากทำให้ในบางครั้งไม่สามารถกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ 
ได้ท่ัวถึงให้สำเร็จลุล่วงตามกำหนดเวลา  

ผลการประเมินปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ท้ังในเรื่องโครงสร้างและ
นโยบายด้านผลผลิตและบริการ ด้านบุคลากร ด้านการเงิน ด้านวัสดุอุปกรณ์และด้านการบริหารจัดการ พบว่า 



๔๖ 
 

ปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งมีมากกว่าปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดอ่อน กล่าวคือ การมีโครงสร้างการบริหารจัดการ
ตามนโยบายท่ีเข้มแข็งและเป็นระบบ ผลผลิตมีคุณภาพ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน การจัดสภาพภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ โดยมีบุคลากรท่ีมีความพร้อม
ท้ังด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ท่ีเพียงพอ ประกอบกับการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ตามวงจรคุณภาพ 
 

๓.  ทิศทางการบริหารโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพือ่ใหน้ักเรียน
พัฒนาสู่ความเป็นสากลบนวิถีพอเพียง 
 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการ
เตรียมความพร้อมด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
อย่างมีคุณภาพ  
(EQ : Emotion Quotient) 
 

๑. ยกระดับคุณภาพการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนปฐมวัย 

๑. ร้อยละของนักเรียนจัดเตรียม
ความพร้อมปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ 
๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีจบการศึกษา
ตามกำหนดเวลาของหลักสูตร 
 

๒. นักเรียนมีความสามารถทาง
วิชาการตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  
 

๒. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพ 
ของนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนเป็นไปตามมาร 
ฐานท่ีกำหนดมีความสามารถใน 
การอ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดคำนวณ 
คิดวิเคราะห์คิดอย่างมี 
วิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น 
และแก้ปัญหาได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
๔. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ไขปัญหา 
๕. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถใน การสร้างนวัตกรรม 
๖. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 
๗.ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 
 



๔๗ 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ๓. ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะ 

อันพึงประสงค์ของนักเรียนมี
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด มีความภูมิใจในท้องถิ่น  

๗. นักเรียนมีคุณลักษณะและค่านิยม
ท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๘. นักเรียนมีความภาคภูมิใจ 
ในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
 

 และความเป็นไทย ปฏิบัติตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นพลเมืองท่ีดี และ
เป็นพลโลกท่ีมีคุณภาพ 

๙. นักเรียนปฏิบัติตาม หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๔. นักเรียนมีทักษะรอบด้าน ท้ัง
ด้านวิชาการ ทักษะการคิด 
ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน 
และทักษะในศตวรรษท่ี 21  
 

๔. พัฒนาทักษะกระบวนการคิด
ทางคณิตศาสตร์ 
๕. พัฒนาทักษะกระบวนการคิด   
วิเคราะห์ เพื่อให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ คิด
อย่างเป็นระบบด้วยเหตุผลอย่าง
เป็นขั้น เป็นตอนเพื่อแก้ปัญหา
ต่าง ๆ  

๑๐.นักเรียนมีความสามารถในการ
อ่าน เขียน การส่ือสาร และการคิด 
คำนวณ 
๑๑. นักเรียนมีความสามารถในการ
คิด 
วิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
อภปิรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และแก้ไขปัญหา  

 ๖.ส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนท่ีพัฒนาให้นักเรียนมี
ความสามารถปรับตัวได้ทันกับ
การเปล่ียนแปลงในยุคดิจิทัล ท่ี
เน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อ
การแข่งขันนั้น  

๑๒. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ท้ังด้วยตัวเองและการทำงานเป็น
ทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์
ส่ิงใหม่ๆ มีความสามารถใน 
การสร้างนวัตกรรม 
๑๓. ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถในใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
พัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการ
เรียนรู้ การส่ือสาร การทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 
๑๔. ร้อยละของนักเรียนมีความรู ้
ทักษะพื้นฐานในการจัดการ เจต 
คติท่ีดีพร้อมท่ีจะศึกษาต่อใน 
 



๔๘ 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
  ระดับช้ันท่ีสูงขึ้น การทำงานหรือ 

งานอาชีพ 
๕.นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ รัก
ความเป็นไทย รักษาทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อม ดำรงชีวิตบนวิถี
พอเพียง  

๗. ส่งเสริมนักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึง ประสงค์ท่ีเป็นค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
ความภูมิใจในท้องถิ่นและ 
ความเป็นไทย การยอมรับท่ี 
จะอยู่ร่วมกันบนความ 
แตกต่างและหลากหลาย 
รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกาย 
และจิตสังคม  

๑๕. ร้อยละของนักเรียนมพีฤติกรรม
เป็น ผู้ท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม เคารพ
ในกฎกติกา มีค่านิยมและจิตสำนึก
ตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัด
กับกฎหมายและวัฒนธรรมอนัดีของ 
สังคม 
๑๖. ร้อยละของนักเรียนมีความ 
ภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของ 
ความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี 
ไทย รวมทั้งภูมิปัญญาไทย  
๑๗. ร้อยละของนักเรียนยอมรับ 
และอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง 
ระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัย 
เช้ือชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม  
ประเพณี  
๑๗. ร้อยละของนักเรียนมีการรักษา 
สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ 
และสังคม และแสดงออกอย่าง 
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมี 
ความสุข เข้าใจผู้อื่น ไม่มีความ 
ขัดแย้งกับผู้อื่น  

 
กลยุทธ์ที ่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
 
 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๖. ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) และ
ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพตาม
มาตรฐาน วิชาชีพ  
   

๘. ส่งเสริม สนับสนุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมือ
อาชีพ สามารถจัดการเรียนการ
สอนด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิง
รุก (Active Learning) และ   
 

๑๘. การจัดการเรียนรู้ผ่าน 
กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง 
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
๑๙. มีการบริหารจัดการช้ันเรียน 
เชิงบวก 



๔๙ 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพตาม

มาตรฐาน วิชาชีพ   
 

 ๙. ส่งเสริม พัฒนาครู และ 
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ 
ทางวิชาชีพ สามารถใช้ส่ือ 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ 
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการ 
คิดและปฏิบัติจริง สามารถ 
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 

๒๐. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
๒๑. ตรวจสอบและประเมินนักเรียน 
อย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนา 
นักเรียน 
 

 ๑๐. พัฒนาการบริหารจัดการช้ัน 
เรียน มีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตรวจสอบ และประเมินนักเรียน 
อย่างเป็นระบบ นำผลมาพัฒนา 
นักเรียน และปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ต่อไป 

๒๒. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
เรียนรู ้
 

 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่องค์กรชั้นนำ 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๗. สถานศึกษามีระบบบริหารจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยสร้าง
เครือข่ายทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
   
   

๑๑. ส่งเสริมให้ชุมชนและ
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพื่อความเหมาะสมกับ
ท้องถิ่น 
 

๒๓. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพ 
ของสถานศึกษา 
  

 ๑๒. โรงเรียนมีระบบบริหาร
จัดการแบบ มีส่วนร่วม ท่ีมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล 
ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัด
กระบวนการเรียนรู ้
 

๒๔. การพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
นักเรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมาย 
๒๕. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ  
๒๖. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
และเรียนรู้ 
 
 



๕๐ 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ๑๐. พัฒนาการบริหารจัดการช้ัน 

เรียน มีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ตรวจสอบ และประเมินนักเรียน 
อย่างเป็นระบบ นำผลมาพัฒนา 
นักเรียน และปรับปรุงการ 
จัดการเรียนรู้ต่อไป 

๒๖. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากร องค์กร หน่วยงาน 
หรือชุมชน ท้ังภายใน และ 
ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 

๘. โรงเรียนมีภาคีเครือข่าย 
ร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท้ัง
ภายใน และภายนอกโรงเรียน 

๑๑. สร้างภาคีเครือข่ายในการ 
จัดการศึกษาเพื่อการกำหนด 
ทิศทางของการจัดการศึกษาให้ 
มีความสอดคล้อง และส่งต่อ 
นักเรียนให้ตรงตามความต้องการ 
ขององค์กร หรือหน่วยงานท้ัง 
ภายในประเทศ และภายนอก 
ประเทศ 

๒๗. ผู้ปกครอง องค์กรภายนอก 
และชุมชน ให้ความร่วมมือใน 
การพัฒนาบริหารจัดการศึกษา  
 
 

 ๑๒. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิด
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง 
บุคลากร องค์กร หน่วยงาน 
หรือชุมชน ท้ังภายใน และ 
ภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วน 
ร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 

๒๘. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
กับองค์กรภายนอกประเทศ 
ในการพัฒนากระบวนการจัดการ 
เรียนรู ้

 
กลยุทธ์ที่  ๕ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
๙.  สถานศึกษามีระบบบริหาร
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดย
สร้างเครือข่ายทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
  

๑๓. สถานศึกษากำหนด 
เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
ไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับ 
บริบทของ สถานศึกษา ความ 
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 

๒๙. การจัดทำแผนพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา 

 ๑๔. สถานศึกษาวางแผนการ  
ศึกษามีวัตถุประสงค์สอดคล้อง 
กับแผนการศึกษาแห่งชาติ  
นโยบายของรัฐบาล และของ 
ต้นสังกัด 
 
 

๓๐. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการ 
จัดทำแผนพัฒนาประจำปี 
๓๑.กิจกรรมพัฒนาระบบประกนั 
คุณภาพภายในสถานศึกษา 



๕๑ 
 

จุดเน้น มาตรการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ๑๕. สถานศึกษาสามารถบริหาร 

จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
อย่างเป็นระบบท้ัง ในส่วนการ
วางแผน พัฒนา คุณภาพการจัด
การศึกษา 

๓๒. กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูล 
สารสนเทศ 
๓๓. การจัดทำรายงาน ผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๓๔. การเตรียมความพร้อม 
ของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๓  
กลยุทธ์ระดับองค์กร/แผนงาน/โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ส่วนที่ ๓  
กลยุทธ์ระดับองค์กร/แผนงาน/โครงการ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานสากล บนวิถีพอเพียง”  
 พันธกิจ (Mission ) 
 1. จัดการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้นักเรียนมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และปฏิบัติหน้าท่ี
เต็มศักยภาพของมาตรฐานตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานวิชาชีพ 
 4.จัดการศึกษาให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสร้างทักษะพื้นฐาน
สู่ศตวรรษท่ี 21  
 5.ส่งเสริมให้ชุมชนและเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อความเหมาะสมกับท้องถิ่น 

 
 

เป้าหมาย (Goals) 
 1. นักเรียนมีความสามารถทางวิชาการตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 2. นักเรียนมีทักษะรอบด้าน ท้ังด้านวิชาการ ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C) 
 3.  นักเรียนเป็นพลเมืองท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักความเป็นไทย 
รักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ดำรงชีวิตบนวิถีพอเพียง 
 4.  ครูจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และปฏิบัติหน้าท่ีเต็มศักยภาพตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ 
 5. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยสร้างเครือข่ายทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ (Strategy) 
1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาสู่ความเป็น
สากลบนวิถีพอเพียง 
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่องค์กรช้ันนำ 
5.  พัฒนาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาอย่างยั่งยนื 
วัฒนธรรม   มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีความสามัคคี  มีคุณธรรมนำภูมิปัญญาไทย ใช้ชีวิตพอเพียง 
 

ปรัชญาโรงเรียน   ปรัชญ  สุวิชาโน  ภวํโหติ    หมายถึง  ผู้รู้ดีคือผู้เจริญ 
 

คำขวัญ           สุขภาพเย่ียม  เป่ียมคุณธรรม  นำวิชาการ ประสานชุมชน มุ่งสู่สากล    อย่างมีคุณภาพ 
 

เอกลักษณ์ บุคลิกดี  มีวินัย ใจอาสา 
อัตลักษณ ์ ยิ้มใส  ไหว้สวย  เป่ียมด้วยคุณธรรม 



๕๔ 
 

สมรรถนะหลัก  

๑. สมรรถนะด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนมีการจัดโครงสร้างหลักสูตรท่ี
หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งผลให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

๒. สมรรถนะด้านการนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร  โดยกำหนดเป้หมายของการ
ดำเนินการไว้ชัดเจน มีการถ่ายทอดส่ือสาร สนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และมีการเรียนรู้ พัฒนาสร้างนวัตกรรมและใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดขึ้น 

๓. สมรรถนะด้านงบประมาณ โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลตามรายหัวนักเรียน           
จากผู้ปกครอง ชุมชน รวมไปถึงงบประมาณจากการระดมทรัพยากรตามโครงการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๔. สมรรถนะด้านบุคลากร โรงเรียนมีครูและบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถสูง มีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน     โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพของตนเอง มีประสบการณ์ใน
การทำงาน จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เน้นการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนส่ือสาร ตลอดจนถึง
ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน    การสอน และสามารถใช้ภาษาต่างประเทศใน
การส่ือสารได้ ครูมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง 

๕. สมรรถนะด้านวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัย โรงเรียนได้นำวัสดุ อุปกรณ์ ส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัย มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุก     กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
และแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ในโรงเรียน รวมทั้งให้บริการแก่นักเรียนท่ีเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า หรือสืบค้นข้อมูลให้
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน พร้อมท้ังใส่ใจประหยัดพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

๖. สมรรถนะด้านการมีเครือข่ายร่วมพัฒนาท่ีเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาคุณภาพ    ทางการศึกษาในโรงเรียน
เครือข่ายให้มีคุณภาพ แลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์และทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาการ
จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศร่วมกัน 

 
 

สัญลักษณ์ของโรงเรียน   
 
  ตัว อ หมายถึง ตัวย่อของคำว่า อนุบาลประจำจังหวัดดอกบัว   
                     สีชมพู ๘ กลีบ หมายถึง ความดีงามของลูกอนุบาลท่ีนำ   
                     หลักธรรม มรรคมีองค์แปด มาปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
จุดเน้น 

๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ  เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๔ ต่อปี 
๒. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๒ และ ๓ ทุกคนอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น 
๓. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลยีเพื่อ

พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๔. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ท้ังร่างกายและจิตใจ 



๕๕ 
 

๖. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ประชากรวัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ท่ัวถึงลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

๗. ส่งเสริมการจักการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และบูรณาการ ๘ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้ 

๘. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพสู่ความ  เป็นเลิศ 
เพื่อเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๙. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

การประกันคุณภาพภายในการศึกษา  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นระบบท่ีสถานศึกษาร่วมกับชุมชนและ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับ ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความมั่นใจ
ท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา ข้อมูลหลักฐาน ท่ีตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องว่า
ผู้เรียนทุกคนจะได้รับบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและ
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
รอบท่ีสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ )  

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคามจึงได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องว่า ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี เพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบท่ีสาม วันท่ี ๔ – ๕, ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ (พ.ศ.๒๕๕๔-
๒๕๕๘) ท่ีกำหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา    ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งโดยการ
ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับ ดูแลของหน่วยงานต้นสังกัด ประกอบด้วย 

 ๑) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ ด้วยการทำจัดโครงสร้างการบริหารจัดการให้เอื้อต่อการ
ดำเนินงาน ทุกคนมีส่วนร่วมและมีการประชาสัมพันธ์กับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง แต่งต้ังคณะกรรมการเพือ่กำหนด
แนวทางให้ความเห็นและข้อเสนอแนะและแต่งต้ังคณะบุคคลทำการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพ
การศึกษา และจัดให้มีข้อมูล     ท่ีเพียงพอในการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อนำมากำหนด
วิสัยทัศน์ ภารกิจและแผนพัฒนา  

๒) การพัฒนามาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นมาตรฐาน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานช่วงช้ันท่ีหลักสูตรกำหนด 

๓) การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดทาแผนอย่างเป็นระบบพื้นฐานของข้อมูล
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน สมบูรณ์ คลอบคลุมการพัฒนา
ทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเป็นท่ียอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องนำไป
ปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมท่ีกำหนดอย่างสอดรับกับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  



๕๖ 
 

๔) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการกากับ ติดตามการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีกำหนดไว้โดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  
ท่ีชัดเจนครอบคลุมงาน/โครงการของสถานศึกษา  

๕) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา จะประกอบด้วยการตรวจสอบและทบทวนภายใน
โดยบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการและการตรวจสอบและทบทวนจากหน่วยงานต้นสังกัด  

๖) การประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมุ่งเน้นการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในระดับช้ันท่ีเป็นตัว
ประโยค ได้แก่ประถมศึกษาปีท่ี ๓ และ ๖ มัธยมศึกษาปีท่ี ๓  วิชาแกนร่วมโดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน จาก
หน่วยงานส่วนกลางร่วมกับต้นสังกัด  

๗) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เป็นการนำข้อมูลผลการประเมินมาตรฐานคุณภาพ การ
ตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกไปประมวลรายงานผลการพัฒนาคุณภาพประจำปีการศึกษา ซึ่งจะ
นำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพต่อไป  

๘) การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส่วนหนึ่งของระบบประกนัคุณภาพภายใน 
เพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการส่งเสริม พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของระบบประกัน
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้มีการออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการศึกษา และเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ บัญญัติไว้ว่าให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรา ๔๘ บัญญัติไว้ว่า ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับ 
การประกันคุณภาพภายนอก ท้ังนี้สถานศึกษาจึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคามข้ึนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ดังมีรายละเอียดมาตรฐาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

มาตรฐานการจัดการศึกษาโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖3  มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่ 
                       มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก 
                       มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                       มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 
แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้  
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 
                   ๑.๑ มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
                   ๑.๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
                   ๑.๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
                   ๑.๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้  
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                   ๒.๑ มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
                   ๒.๒ จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
                   ๒.๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
                   ๒.๔ จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
                   ๒.๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
                   ๒.๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
                  ๓.๑. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
                  ๓.๒ สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
                  ๓.๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 

          ๓.๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนาผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง  
                การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

 
 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖3 มีจำนวน ๓ มาตรฐาน ได้แก่   
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
                 ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                 ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 
 
 
 



๕๘ 
 

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
               ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
                    ๑) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
                    ๒) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน ความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 
                    ๓) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
                    ๔) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
                    ๕) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
                    ๖) มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
               ๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
                    ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
                    ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
                    ๓) การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
                   ๔) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
                  ๒.๑ มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 
                  ๒.๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
                  ๒.๓ ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
                  ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
                  ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
                   ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
 มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
                   ๓.๑ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
                   ๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
                   ๓.๓ มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
                   ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

           ๓.๕ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ 

 
 



๘๘ 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา  ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาสู่ความเปน็สากลบนวิถีพอเพยีง 
๑.โครงการรับนักเรียนในเกณฑ์
การศึกษาภาคบังคับ 
  - ปฐมวัย 
  -ประถมศึกษา 
  - MEP 
  - มัธยมศึกษา 

จัดการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาเป็นไปตาม
พร.บ.การศึกษา 

82 85 90 93 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 - งานเย่ียมบ้านนักเรียน 
 - งานกิจการคัดกรองจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนและช่วยเหลือตามสภาพ 

-การดำเนงานตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเป็นไป
อย่างเป็นระบบ ครบถ้วนสมบูรณ์ 
-นักเรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือตามความแตกต่าง
อย่างท่ัวถึง 

60 70 80 81 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๓.โครงการส่งเสริมการดำเนินการ
อนามัยโรงเรียน 

-บุคลากรในโรงเรียนมีสุขสุขภาพดี 
-นักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 
 

60 



๘๙ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๔. โครงการส่งเสริมการดำเนินการ
อาหารกลางวันนักเรียนและอาหารเสริม
(นม)โรงเรียน 

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันและนมอย่างมี
คุณค่าตามหลักโภชนาการและมีปริมาณพียงพอ มี
ภาวะโภชนาการตามเกณฑ์มาตรฐานครบ ๒๐๐ วัน 

100 100 100 100 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาประถมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาสู่ความเปน็สากลบนวิถีพอเพยีง 
๕.โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกัน
การทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต) 

-ผู้เรียนมีทักษะเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้าง
การด ี
-ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ๕ ประการของโรงเรียนสุจริต 

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๖.โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา -สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนตาม
บริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น ตอบสนอง
ความสามารถ ความต้องการ ความถนัด และความ
สนใจของผู้เรียน  

82 85 90 93 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๗. โครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ครูมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีขึ้นทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู ้

86 90 93 96 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๘.โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา ร้อยละของครูใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียนแกไ้ข
ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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๙๐ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๙.โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่ง

เรียนรู ้
นักเรียนศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ โดยมุ่งสร้าง

องค์ความรู้ด้วยตนเอง 
84 88 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๑๐.โครงการส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ห้องเรียนมีส่ิงแวดล้อมท่ีสวยงาม น่าดู น่าอยู่ 
น่าเรียน ปลอดภัย มีบรรยากาศทีเอื้อต่อการ

เรียนรู ้

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๑๑.โครงการพัฒนาส่ือและนวัตกรรม
เพื่อการเรียนการสอน 

โรงเรียนจัดหาส่ือ อุปกรณ์ท่ีจำเป็นให้ครู
นำไปจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 

87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
๑. ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานกิจการนักเรียน 

-นักเรียนมีระเบียบวินัยและมีพฤติกรรมท่ีพงึ
ประสงค์ 

82 88 95 96 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัยและ
ความประพฤติ 

ร้อยละของนักเรียนมรีะเบียบวินัยและ
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 

82 88 95 96 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ร้อยละของนักเรียนท่ีทำความดีได้รับการยก
ย่องและประกาศเกียรติคุณ 

82 88 95 96 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาร
เสพติดในสถานศึกษา 

ร้อยละของโรงเรียนปลอดจากปปัญหายา
เสพติด ส่ือลามกอนาจาร การเล่นการพนัน 
และเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท 

82 88 95 96 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 

ร้อยละของนักเรียนชมรมจิตอาสา
พระราชทานเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านการมี
จิตอาสา การเสียสละและทำประโยชน์ต่อ
ส่วนร่วม 
 

82 88 95 96 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 



๙๑ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
 

 
  

     
๒. ส่งเสริมการดำเนินงานกิจกรรมวัน
สำคัญ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมวันสำคัญ 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา 

ร้อยละของนักเรียนทุกคนท่ีมีพฤติกรรมท่ีดี
ได้รับการแก้ไขพฤติกรรม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมวันไหว้คร ู ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมวันไหว้คร ู

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

- กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ
พระนางเจ้าสุทธิดาฯ 
 
 
 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
 

- กิจกรรมวันลอยกระทง ร้อยละของนักเรียนท่ีให้ความร่วมมือในการ
จัดกิจกรรมวันลอยกระลง 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๓. โครงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์และผลการ
ทดสอบระดับชาติท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของ สพฐ. 

84 88 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๔. โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่
มาตรฐานสากล 

ร้อยละของการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก 

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๕. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา 

ร้อยละของครูมีความรู้ ความเข้าใจ และ
เลือกใช้นวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ได้
อย่างเหมาะสม 

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๖. โครงการมหกรรมวิชาการEP/MEP 
Open House ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีเข้าร่วมการแข่งขันและ
ได้รับเหรียญรางวัล 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๗. โครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม (วัน
สำคัญ) 

ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ           
ในประเพณีและวัฒนธรรมต่างประเทศ 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๘. โครงการพัฒนาส่ือและระบบ
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตห้องเรียนพิเศษ
MEP  (MEP ICT Smart Program) 
 
 
 

ร้อยละของการได้รับจัดสรรทรัพยากร 
สารสนเทศตลอดปีการศึกษา 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

93 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 
 
 
 

๖4 



๙๓ 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๙. โครงการจัดทำห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีทักษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ มีความรู้และใช้ส่ืออุปกรณ์
ในห้องปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
87 

 
91 

 
94 
 
 
 

 
96 
 

 
100 
 

 
ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

๑๐. ค่ายภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ: 
การเรียนรู้ด้วยกระบวนการโครงงาน 
MEP Integrated English Camp 
2022         (Project-Based 
Learning) ณ แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับประสบการณ์ตรง
จากแหล่งเรียนรู้ท่ีทำให้เกิดการเรียนรู้ท่ี
คงทน 

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๑.  โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ร้อยละของการบริหารจัดการฝ่ายบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้ 

87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหารงานบุคคล   

๒.  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

ร้อยละครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานบุคคล   

๓. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวินัยจรรยาบรรณ มาตรฐาน
วิชาชีพสำหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ร้อยละครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล 

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานบุคคล   
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๙๔ 
 

 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
๔.  โครงการพัฒนาบุคลากรชาว
ต่างประเทศให้มีมาตรฐานตาม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและส่งเสริม
สวัสดิการคุณภาพชีวิตครูชาว
ต่างประเทศ 

บุคลากรชาวต่างประเทศมีมาตรฐานตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ    

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานบุคคล   

๕.โครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพท่ีสูงขึ้น 

84 88 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานบุคคล   

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
๖.  โครงการสร้างขวัญกำลังใจแก่
ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียน 

87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหารงานบุคคล   

๗.  โครงการพัฒนาศักยภาพครูกับการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ร้อยละของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี  ได้เข้ารับการ
อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน มีผลการปฏิบัติงานใน
ระดับดีเด่น 

84 88 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๔  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาสู่องค์กรชั้นนำ 
๑.งานธุรการและสารบรรณ การจัดเก็บงานเป็นระบบ ค้นง่าย สะดวก 

ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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๙๕ 
 

 

 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัดโครงการ 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียน 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล (DMC) 
- ระบบนักเรียนยากจนพิเศษ (CCT) 
- ระบบจัดเก็บข้อมูลส่ิงก่อสร้าง (B-
OBEC)ระบบจัดเก็บข้อมูลส่ิงก่อสร้าง (B-
OBEC) 
- ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา 
(EMIS) 
- สถิตินักเรียน    
- งานทะเบียนนักเรียน 
- ระบบข้อมูลสารสนเทศต่างๆ 

การจัดเก็บงานเป็นระบบ ค้นง่าย สะดวก 
ประหยัดเวลา และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

3.พัฒนาระบบการบริการสระว่ายน้ำ   ๑. สระว่ายน้ำมีความสะอาด ปลอดภัย พร้อมใช้
งาน 
๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับการพฒันาทักษะการ
ว่ายน้ำอย่างมีคุณภาพ 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

4.โครงการส่งเสริมบรรยากาศท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

๑. ร้อยละของห้องเรียนท่ีมีอุปกรณ์จำเป็นสำหรับ
จัดการเรียนการสอน และมีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้
 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
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5.ปรับปรุงและพัฒนาห้องสำนักงานฝ่าย
บริหารงานท่ัวไปให้เอื้อต่อการบริการ 

ร้อยละของความพึงพอใจในการปรับปรุงห้อง
สำนักงานฝ่ายบริหารงานท่ัวไปท่ีเอื้อต่อการบริการ 

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

6.โรงเรียนปลอดขยะ 
 

โรงเรียนสะอาด ปลอดขยะมูลฝอย เป็นแหล่งเรียนรู้
ท่ีน่าอยู่น่าเรียน 

85 90 93 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

7.ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

ร้อยละของความพึงพอใจในการปรับปรุงห้อง
สำนักงานฝ่ายบริหารงานบุคคลท่ีเอื้อต่อการบริการ 
 
 
 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙  

8.ส่งเสริมสนับสนุนงานธุรการฝ่าย
บริหารงานบุคคล 

๑. ร้อยละของการบริหารจัดการฝ่ายบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ 
๒. มีระบบสารสนเทศท่ีพร้อมต่อการให้บริการ 

 

87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

9.สรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจ้างช่ัวคราว 

โรงเรียนมีบุคลากรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการ
สอน และมีประสิทธิภาพ 

     ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

10.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานฝ่ายแผนและงบประมาณ 

โรงเรียนมีระบบการเงิน บัญชี ท่ีถูกต้อง โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
มีระบบปฏิบัติการพัสดุ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
ง่ายต่อการติดตาม ตรวจสอบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
ตามระเบียบ 

84 88 93 95 100 ฝ่ายแผนและงบประมาณ 



๙๗ 
 

11.โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศฝ่ายแผนและงบประมาณ 

มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถนำมาใช้ในการ
บริหารจัดการท่ีทันสมัย การจัดเก็บเอกสารเป็น
ระบบ  

84 88 93 95 100 ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

12.โครงการจัดจ้างเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
 

โรงเรียนมีระบบการเงิน บัญชี ท่ีถูกต้อง โปร่งใส มี
ประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบัน สามารถตรวจสอบได้ 
มีระบบปฏิบัติการพัสดุ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ
ง่ายต่อการติดตาม ตรวจสอบ เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
ตามระเบียบ 
 
 
 

     ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙  

13.โครงการบริหารสินทรัพย์เพื่อ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 

บุคลากรมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาส่ิงปลูกสร้าง ส่ิงแวดล้อม อาคารเรียน อาคาร

ประกอบ อาคารปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

85 90 93 95 100 ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

14.โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
สาธารณูปโภคโรงเรียน 

บุคลากรมีความตระหนัก มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาระบบสาธารณูปโภคในโรงเรียน 

87 91 94 96 100 ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

15.โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ
ปรับปรุงห้องวิชาการ 

มีวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้อย่างเพียงพอ 82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
 
 
 
 



๙๘ 
 

กลยุทธ์ที่ ๕   พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน 

งานประชาสัมพันธ์ได้รับการพฒันา เผยแพร่ต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๒.โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 - กิจกรรมประชุมและประสานความ
ร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  

ความพึงพอใจต่อระบบการเสริมสร้างเครือข่ายและ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การ ประชุมและ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

82 85 90 95 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

๓.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชน 

โรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ร่วมมือ ปฏิบัติตามภาระหน้าท่ีจนเกิดผล
ความสำเร็จ 

87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

๔.โครงการขับเคล่ือนนโยบายและ
แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

โรงเรียนมีแผนปฏิบัติราชการสำหรับใช้บริหาร
จัดการงบประมาณท่ีมีคุณภาพ 

85 100 100 100 100 ฝ่ายแผนและงบประมาณ 

๕.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน ครู บุคลากร 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมมือร่วมใจ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 

87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 

๖.โครงการวัดผลประเมินผล มีระบบการวัดผลประเมินผลท่ีสอดคล้องและ
ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๕๑ 

87 91 94 96 100 ฝ่ายบริหาานวิชาการ 
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ส่วนที่ 4 
แหล่งทรัพยากรและงบประมาณ 
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ส่วนที่ 4 
แหล่งทรัพยากรและงบประมาณ 

การจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖5 
๑.  การใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา 

งบประมาณเงินอุดหนุนท่ีได้รับ 
๑. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๑.๑ เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว 
- ระดับอนุบาล (อ.2-3)  1,700 บาท/คน/ปี 
- ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  1,900 บาท/คน/ปี 
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   3,500 บาท /คน/ปี 

 
          เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน 

- ค่าหนังสือเรียน 
- ค่าอุปกรณ์การเรียน 
- ค่าเส้ือผ้าและวัสดุแต่งกายนักเรียน 
- ค่าอาหารกลางวัน 
- ค่าพาหนะในการเดินทาง 

 
๒. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียนประจำ 
๓. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน ไป-กลับ 

          4.   เงินอุดหนุนให้เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนประจำ 
- ค่าเครื่องแต่งกายนักเรียน 
- ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียน 

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินอุดหนุนรายหัว 
          1.  สถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
ของ สพฐ. 

2.  เสนอแผนปฏิบัติงานของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3.  รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้ทราบ 
4. การใช้จ่ายงบประมาณมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษา 

ลักษณะการใช้งบประมาณ 
๑. งบบุคลากร 
      1.1  ค่าจ้างช่ัวคราว เช่นค่าจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน ฯลฯ 

  2.  งบดำเนินการ 
       2.1  ค่าตอบแทน เช่นค่าตอบแทนวิทยากร ฯลฯ 
       2.2  ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าเช่าท่ีพัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม  
       2.3  ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 



๙๐ 
 

  3.  งบลงทุน 
       3.1  ค่าครุภัณฑ์  เช่น ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
       3.2  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงท่ีดิน
หรือส่ิงก่อสร้าง ท่ีมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน รั้ว สะพาน ฯลฯ 
งบประมาณ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี   (เรียนฟรี 15 ปี) 

1.  ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-  ระดับก่อนประถมศึกษา  300 บาท/คน/ปี 
-  ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  360  บาท/คน/ปี 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   450  บาท /คน/ปี  

 2.  เงินค่าอุปกรณ์การเรียน 
-  ระดับก่อนประถมศึกษา  100 บาท/คน/ภาคเรียน 
-  ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  195  บาท/คน/ภาคเรียน 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   210  บาท /คน/ภาคเรียน  

           3.  ค่าหนังสือมูลค่าต่อชุด 
-  ก่อนประถมศึกษา   200 บาท/คน/ปี 
-  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1  656  บาท/คน/ปี 
-  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2  650  บาท/คน/ปี 
-  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3  653  บาท/คน/ปี 
-  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4  707 บาท/คน/ปี 
-  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5  846  บาท/คน/ปี 
-  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  859 บาท/คน/ปี 
-  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1           808  บาท /คน/ปี  
-  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2           921  บาท /คน/ปี  
-  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3           996  บาท /คน/ปี  

 หมายเหตุ  โรงเรียนเลือกได้ทุกสำนักพิมพ์ ตามบัญชีรายช่ือหนังสือเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ        
แต่ต้องผ่านการพิจารณาของครูผู้สอน คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ
ภาคี        4 ฝ่าย (ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา) 
 4.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

-  ระดับก่อนประถมศึกษา  430 บาท/คน/ปี 
-  ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)  480  บาท/คน/ปี 
-  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)   880  บาท /คน/ปี 
หลักเกณฑ์การใช้งบประมาณใช้ได้ใน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1)  กิจกรรมวิชาการ  สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมนอกจากการเรียนปกติในช้ันเรียน  เพื่อให้
นักเรียนทุกคนได้รับการพฒันาเต็มตามศักยภาพ  ส่งเสริมเด็กเก่งให้มีความเป็นเลิศ  และแก้ไขข้อบกพร่อง 

2)  กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 
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     2.1)  กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม  จิตอาสา  ได้แก่  ค่ายเด็กดีของชุมชน  ค่ายรักษ์โลก  
คายรักษ์สัตตว์  ค่ายยุวชนคนดี  ค่ายสันติวิธี  กิจกรรมอาสาพัฒนา  กิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  และค่านิยมหลัก 12 ประการ  เป็นต้น 

     2.2)  ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์  เป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติในการ
เรียน  โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกทักษะการจัดการเผชิญสถานการร์การใช้
ชีวิตร่วมกันเป็นหมู่คณะ  ได้แก่  การเดินทางไกล  การอยู่ค่ายพักแรม  การผจญภัย  

3)  กิจกรรมทัศนศึกษา 
 โดยเน้นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ของชาติ  และท้องถิ่น  และ/หรือทัศนศึกษา

ตามแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนท่ีเพิ่มเติมจากการเรียนใน
ห้องเรียน  เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และประสบการณ์อย่างกว้างขวาง 

4)  กิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เทคโนโลยี(ICT) 
 เป็นการให้บริการ ICT / บริการคอมพิวเตอร์แก่นักเรียนเพิ่มเติมจากการเรียน

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
5)  กิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส

โคโรน่า (2019)   เช่น  การผลิตส่ือการเรียนการสอน  ใบงาน  แบบฝึกหัดและค่าใช้จ่ายในการ
ติดตามและเย่ียมบ้านนักเรียนท่ีเป็นคาเบ้ียเล้ียง  ค่าพาหนะ  ค่าน้ำมันเช้ือเพลิงของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  เป็นต้น 

หมายเหตุ  ในการใช้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงาน ขอความเห็นชอบ 
              จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ได้รับจัดสรร  ปีการศึกษา 2565 
  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนนักเรียน จำนวนเงินหัวละ รวมเป็นเงิน 
1 ระดับก่อนประถมศึกษา 350 430 150,500 
2 ระดับประถมศึกษา 2,066 480 991,680 
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 276 880 242,880 

รวม 2,692 - 1,385,060 
 
 

        1. การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
            งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  รวม                        1,385,060  บาท  

        2. จัดสรรงบประมาณให้แต่ละสายชั้น ดังนี้ 

ชั้น นักเรียน รายหัว งบที่ได้รับ หมายเหตุ 
ก่อนประถมศึกษา 350 430 150,500  

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 325 480 156,000  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  2 332 480 159,360  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  3 371 480 178,080  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  4 363 480 174,240  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  5 330 480 158,400  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6 345 480 165,600  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 276 880 242,880  
รวม 2,692 - 1,385,060  

หมายเหตุ  ให้แต่ละสายช้ันจัดทำแผน/โครงการการใช้เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   
          

 

 

 

 

 

 
   



๙๓ 
 

  - กิจกรรมวิชาการ 

การจัดสรรงบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ปีการศึกษา  2565 
      

ชั้น 
จำนวน 

คน/ปี รวมรายปี 
หมายเหตุ 

นักเรียน  
อนุบาลปีท่ี 2 159 430 68,370  
อนุบาลปีท่ี 3 191 430 82,130  

รวม 350 430 150,500  
ประถมศึกษาปีท่ี 1 325 480 156,000  
ประถมศึกษาปีท่ี 2 332 480 159,360  
ประถมศึกษาปีท่ี 3 371 480 178,080  
ประถมศึกษาปีท่ี 4 363 480 174,240  
ประถมศึกษาปีท่ี 5 330 480 158,400  
ประถมศึกษาปีท่ี 6 345 480 165,600  

รวม 2,066 480 991,680  
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 115 880 101,200  
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 80 880 70,400  
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 81 880 71,280  

รวม 276  880 242,880  
รวมทั้งสิ้น 2,692 - 1,385,060 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 
 

รายได้สถานศึกษาจากการระดมทรัพยากรค่าบำรุงการศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ปีการศึกษา  2565 

 
ระดับ 
ชั้น 

จำนว
น 

ค่าจ้าง ค่าจ้าง ค่า
เทคโนโลยี 

ค่าโครงการ ค่ารักษา ค่าห้องเรียน รวม 

นักเรีย
น 

บุคลากร ครูต่างชาติ สารสนเทศ สอนว่ายน้ำ สิ่งแวดล้อม พิเศษ MEP จำนวนเงิน 

 3,500บาท 1,000 บาท 300 บาท 800 บาท 500 บาท 34,000 
บาท 

 

อบ.2 159 556,500 159,000 47,700 127,200 79,500 - 969,900 
อบ.3 191 668,500 191,000 57,300 152,800 95,500 - 1,165,100 
ป.1 297 - 297,000 89,100 237,600 148,500 - 772,200 
ป.2 311 - 311,000 93,300 248,800 155,500 - 808,600 
ป.3 342 - 342,000 102,600 273,600 171,000 - 889,200 
ป.4 343 - 343,000 102,900 - 171,500 - 617,400 
ป.5 319 - 319,000 95,700 - 159,500 - 574,200 
ป.6 316 - 316,000 94,800 - 158,000 - 568,800 
ม.1 115 - 115,000 34,500 - 57,500 - 207,000 
ม.2 80 - 80,000 24,000 - 40,000 - 144,000 
ม.3 81 - 81,000 24,300 - 40,500 - 145,800 
MEP.1 28 - 28,000 8,400 22,400 14,000 952,000 1,024,800 
MEP.2 21 - 21,000 6,300 16,800 10,500 714,000 768,600 
MEP.3 29 - 29,000 8,700 23,200 14,500 986,000 1,061,400 
MEP.4 20 - 20,000 6,000 - 10,000 680,000 716,000 
MEP.5 11 - 11,000 3,300 - 5,500 374,000 393,800 
MEP.6 29 - 29,000 8,700 - 14,500 986,000 1,038,200 
รวม 2,692 1,225,000 

 
2,692,000 
 

807,600 
 

1,102,400 
 

1,346,000 
 

4,692,000 
 

11,865,000 
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ส่วนที่ 5 
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 
ใบงานการจัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

1.  ทบทวน/ตรวจสอบ/ปรับปรุง แผนเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปี ๒๕๖๔- ๒๕๖๖ 
ให้สมบูรณ์ พร้อมท่ีจะแปลงเป็นแผนปฏิบัติการประจำปี 

2.  จัดทำแผนปฏิบัติการเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยใช้  
องค์ประกอบ ดังนี ้

1. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  

ให้มีความเข้มแข็งและเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2561  และ
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ.  2561 – 2580  เพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษ  ที่  21  
โดยใช้กลไกการคัดเลือกสถานศึกษา เข้ารับรางวัล  IQA  AWARD  ซึ่งพิจารณาจาก  สถานศึกษาท่ีมี
ระบบและกลไกการบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายใต้บริบทของตนเองได้
อย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพตาม 5 องค์ประกอบ  ได้แก่  องค์ประกอบที่ 1  การกำหนด
เป้าหมาย  มาตรฐานคุณภาพ สถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   องค์ประกอบที่ 2  
การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานการศึกษา  องค์ประกอบที่ 3  การประเมินความสำเร็จตาม
มาตรฐานการศึกษา  องค์ประกอบที่ 4  การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและสร้างคุณค่าแก่วง
วิชาการ  และองค์ประกอบที่  5  การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยเน้น
ส่งเสริมสถานศึกษาร่วมพัฒนามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปตามกำกระทรวงโดย
ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษากำหนด และพร้อมรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  

 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นสถานศึกษาแกนนำ มีสถานศึกษาเครือข่ายร่วมพัฒนาซึ่ง
เกิดจากความสมัครใจ มีบริบทการจัดการเรียนการสอนท่ีคล้ายกันโดยจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ
คือระดับปฐมวัย  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บ้านท่าสองคอน  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ และโรงเรียนบ้านหนองคู สถานศึกษาแกนนำทำหน้าท่ี
พี่เลี้ยงให้คำแนะนำช่วยเหลือ  กำกับติดตาม  และประเมินผล  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมพัฒนา  เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษาไปพร้อมกันท้ัง  3  โรงเรียน  อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามท่ีกำหนดไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาร่วมพัฒนา จำนวน 3 โรงเรียน  มีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาเป็นไปตามกฎกระทรวง โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
3. เป้าประสงค์ 

1. สถานศึกษาร่วมพัฒนา จำนวน 3 โรงเรียน  มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นไป 

ตามกฎกระทรวง โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
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     2. สถานศึกษาร่วมพัฒนา จำนวน 3 โรงเรียน   มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เป็นไป 
ตามกฎกระทรวง อยู่ในระดับดีมาก 
    4. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 

1. จำนวนสถานศึกษาร่วมพัฒนาเข้าร่วมพัฒนาอบรมระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

2. สถานศึกษาร่วมพัฒนามีระดับความรู้ความเข้าในระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

3. จำนวนสถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 
5. กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนเครือข่าย จำนวน 3 โรงเรียน  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน  โรงเรียนบ้านตูมดอนเรือ  
และโรงเรียนบ้านหนองคู 

4. ระยะเวลาดำเนินการ  ปีการศึกษา 2564 
5. การติดตาม ประเมินผล และรายงาน   

๑. การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ 
2. จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
4. จัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
5. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6. จัดทำรายงานประจำปท่ีีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน SAR 

6. วิธีการดำเนินงาน 
1. ประชุมวางแผนโครงการ แต่งต้ังคณะทำงาน 
2. ทำข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานของเครือข่ายนวัตกรรม 
3. จัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาแกนนำและสถานศึกษาร่วมพัฒนา 
4. จัดอบรมพัฒนาระบบประกันคุณภาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 
5. ศึกษาดูงานสถานศึกษาแกนนำ 
6. สถานศึกษาแกนนำนิเทศ ติดตาม สถานศึกษาร่วมพัฒนา 

 



๙๙ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) /

ทรัพยากรที่ใช ้

สถานที่ ระยะเวลา
เร่ิมต้น-ระ

เวลา
สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ
/ 

ผู้ที่
เก่ียวข้อง ระยะ 3 

ปี 
2564 2565 2566 ใน นอก 

โครงการพัฒนา
สถานศึกษาเครือขายมี
ระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
เป็นไปตาม
กฎกระทรวง 
1. กิจกรรมการ 
การจัดทำแผนเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา ประจำปี
การศึกษา 2564 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
1 ปี 

 
 
 
 
 
 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวน
โรงเรียนรว่ม
พัฒนา 
จำนวน 3 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
ผู้บริหาร ครู
ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน
แกนนำ 
และโรงเรียน
ร่วมพัฒนา
จำนวน 3 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประขุมเชิง
ปฏิบัติการ
การจัดทำ
แผน
เครือข่าย
คุณภาพ
สถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
2,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     - 

 
 
 
 
 
 
รร.อนุบาล
มหาสารคาม 

 
 
 
 
 
  
   พ.ค.64 

 
 
 
 
 
 
โรงเรียน
อนุบาล
มหาสารคาม 

99
 



๑๐๐ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) /

ทรัพยากรที่ใช ้

สถานที่ ระยะเวลา
เร่ิมต้น-ระ

เวลา
สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ
/ 

ผู้ที่
เก่ียวข้อง ระยะ 3 

ปี 
2564 2565 2566 ใน นอก 

 
 

๒. อบรมระบบประกัน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สถานศึกษา
ร่วมพัฒนามี
ระดับความรู้
ความเข้าใน
ระบบ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
สถานศึกษา
ในระดับดี
มาก 
 

ผู้บริหาร ครู 
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาของ
โรงเรียนและ
โรงเรียน
เครือข่าย
นวัตกรรม
คุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 

ประขุมเชิง
ปฏิบัติการ
การจัดทำ
แผน
เครือข่าย
คุณภาพ
สถานศึกษา 
 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,0000 

  
 

 โรงเรียน
อนุบาล
มหาสารคาม 
และโรงเรียน
เครือข่าย 
 
 
 
 
 
 
 

มิถุนายน 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
อนุบาล
มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10
0 



๑๐๑ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) /

ทรัพยากรที่ใช ้

สถานที่ ระยะเวลา
เร่ิมต้น-ระ

เวลา
สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ
/ 

ผู้ที่
เก่ียวข้อง ระยะ 3 

ปี 
2564 2565 2566 ใน นอก 

๓. กิจกรรมนิเทศ กำกับ 
ติดตามการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนเครือข่าย
นวัตกรรมคุณภาพ
สถานศึกษา 

100 100 
 
 
 
 

 สถานศึกษา
ร่วมพัฒนามี
ระดับความรู้
ความเข้าใจ
การจัดทำ
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง SAR 
ระดับดีมาก 

ผู้บริหาร 
คณะครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษาของ
โรงเรียน
แกนนำและ
โรงเรียนรว่ม
พัฒนา 

ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ
จัดทำ
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง SAR 
 

 
 
  

โรงเรียน
อนุบาล
มหาสารคาม 
และโรงเรียน
เครือข่าย 

กรกฎาคม  
2564 

โรงเรียน
อนุบาล
มหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสถานศึกษา
ร่วมพัฒนามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
การศึกษาตามที่
สถานศึกษากำหนด 
1. โครงการอบรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน

 
 
 
1 ปี 
 
 
 
 

  
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

 
 
 
 

ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา

 
 
 
 

อบรมเชิง
ปฏิบัติการ
การจัดการ
เยนการสอน

 
 
 
 

10,000 
 
 
 

   
 
 
 

โรงเรียน
อนุบาล
มหาสารคาม 
 

 
 
 
 

17 
มิถุนายน 
2565 

 

 
 
 
 

โรงเรียน
อนุบาล

มหาสารคาม 
 



๑๐๒ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) /

ทรัพยากรที่ใช ้

สถานที่ ระยะเวลา
เร่ิมต้น-ระ

เวลา
สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ
/ 

ผู้ที่
เก่ียวข้อง ระยะ 3 

ปี 
2564 2565 2566 ใน นอก 

ออนไลน์ ในสถานการณ์
แพร่ระบาดของเช้ือไว
รส 2019 
 
 
 
 
 
สถานศึกษาร่วมพัฒนา 
พร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก  
สมศ. 
1. โครงการส่งเสริม
ชุมชนแห่งการเรียนรู้
ทางวิชาชีพครู (PLC 
รับการประเมิน
ภายนอกจาก สมศ.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

โรงเรียนรว่ม
พัฒนามี
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
สร้างส่ือการ
เรียนการ
สอน
ออนไลน ์
 
 
 
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
โรงเรียนรว่ม
พัฒนามี
ความรู้ความ
เข้าใจในและ

โรงเรียนรว่ม
พัฒนา 
จำนวน.....
คน 
 
 
 
 
 
 
 
ครูและ
บุคลากร
ทางการ
ศึกษา
โรงเรียนรว่ม
พัฒนา 
จำนวน.....
คน 

ออนไลน์ในส
ถารการณ์
แพร่ระบาด
ของเช้ือไวรัส 
2019 
 
 
 
แลกเปล่ียน
เรียนรู้  
(PLC รับ
การประเมิน
ภายนอก
จาก สมศ.) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียน
อนุบาล
มหาสารคาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
กรกฎาคม 
2566 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน
อนุบาล

มหาสารคาม 
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2 



๑๐๓ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัด กลุ่ม 
เป้าหมาย 

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) /

ทรัพยากรที่ใช ้

สถานที่ ระยะเวลา
เร่ิมต้น-ระ

เวลา
สิ้นสุด 

ผู้รับผิดชอบ
/ 

ผู้ที่
เก่ียวข้อง ระยะ 3 

ปี 
2564 2565 2566 ใน นอก 

 
 
 
 
 
 

พร้อมรับ
การประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก
จาก สมศ. 

  
 

รวม 30,00
0 
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3 


