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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

ส่วนที่  1 
บทน า 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป    
 1.1 ประวัติสถานศึกษา 

โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านแก่นเท่า  ตั้งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนป่ามะนาว 
สังกัด สปอ. บ้านฝาง  สปจ.ขอนแก่น เดิมนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าได้เดินทางไปเรียนร่วมกับนักเรียนโรงเรียน
บ้านวังโพน  ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งระยะทางห่างกันประมาณ 3 กิโลเมตร 
ต่อมาผู้ปกครองได้มองเห็นความล าบากของลูกหลานในการเดินทางไปเรียนหนังสือ  จึงได้ขอแยกโรงเรียนจาก
บ้านวังโพน  โดยได้แยกออกมาเป็นเอกเทศที่บ้านแก่นเท่า  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรียน เมื่อวันที่ 5   
กันยายน  พ.ศ. 2501 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากนายจันทร์ บุญลือ ข้าราชการครูซึ่งได้มาด ารง
ต าแหน่งเป็นครูใหญ่ พร้อมกับการตั้งโรงเรียนกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไป ในปี
นั้นได้เปิดท าการสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีเดียวกันนั้น  คณะครู  
ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศึกษาและประชาชนภายในหมู่บ้านได้พร้อมกันจัดหาตัวไม้ ยกร่างวางโครงจัดมุง
หลังคาเป็นอาคารเรียนขึ้นเอง โดยใช้เงินงบประมาณ จ านวน 4,780 บาท โดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณจาก
ทางราชการเลย เมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้เปิดท าการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และได้ก่อสร้างอาคารเรียน
ชั่วคราว  จ านวน 1 หลัง โดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณจากทางราชการเลย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้เปิดท า
การสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียนได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ 
ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน ลักษณะพ้ืนคอนกรีตติดดิน วันที่ 1 มีนาคม 2534  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนแก่นเท่า เป็น 
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ลงเมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ปัจจุบันโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5  ต าบลป่ามะนาว   อ าเภอบ้านฝาง  
จังหวัดขอนแก่น 
 1.2 ภูมิประเทศ ท าเลที่ตั้ง   ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง    จังหวัด
ขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40270      มีพ้ืนที่ทั้งหมด 10 ไร่  -  งาน -  ตารางวา      ภมูิประเทศ เป็นที่ราบสูง 
ติดเทือกเขาภูเม็งทางทิศตะวันออก  
            โทรศัพท์ -  โทรสาร -  
                 e-mail     khantaopat@hotmail.com 
             website http://ktp.kkzone1.go.th  หรือ http://db.kkzone1.go.th/ktp/ 

 

ภูเม็ง 

จ.ขอนแก่น ดอนโมง บ้านหนองบัว 
อ.บ้านฝาง 

- ระยะทาง45 กม.ถึง สพป.
ขอนแก่น เขต 1 
- ระยะทาง 15 กม. ถึง อ.บ้านฝาง 



2 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

2.  ข้อมูลนักเรียน  ปีการศึกษา 2558 
  จ านวนนักเรียนทั้งหมด  33  คน 
  เพศชาย  จ านวน  16  คน      เพศหญิง  17 คน 
        2.1  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามเพศและระดับชั้น 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

จ านวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม 
อนุบาล 1 - - - - 
อนุบาล 2 - - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 - 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 3 - 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 2 5 1 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 - 
ประถมศึกษาปีที่ 5 1 3 4 - 
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 1 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - - - 

รวม 16 17 33 2 

 2.2  จ านวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จ านวน (คน ) คิดเป็นร้อยละ 

1 นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   - - 
2 นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    - - 
3 นักเรียนปัญญาเลิศ  - - 
4 นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ(ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)   33 100 

3.  ข้อมูลบุคลากร  ปีการศึกษา 2558 

        บุคลากรทั้งหมด 1 คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 

ประเภท 
บุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ ากว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อยกว่า     
30  ป ี

30 – 50 
มากกว่า 
50  ป ี

น้อยกว่า 
10 ปี 

10 – 
20 

 มากกว่า 
20  ป ี

ผู้อ านวยการ   1    1  1  1   
รองผู้อ านวยการ             
ข้าราชการครู  2   1 1  2  1 1  
พนักงานราชการ(ครู)  1          
ครูอัตราจ้าง              
พี่เลี้ยงเด็ก/ลูกจ้าง            
ครูธุรการ  1  1   1  1   
นักการ/ ภารโรง              

รวม 3 2  2 2  4  3 1  
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4.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ปีการศึกษา 2558 

      4.1  อาคารเรียน 2 หลัง  แบ่งเป็น 4 ห้องเรียน 2 ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อื่นๆ) 
 4.2  อาคารประกอบ/อาคารอเนกประสงค์  1  หลัง 
 4.3  อื่น ๆ (ระบุ)    โรงอาหาร 1  หลัง 

5.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา 2558  
ปีงบประมาณ  2558 - 2559  (พฤษภาคม 58 – เมษายน 59)  

       5.1   รายรับ  จ านวน   709,620  บาท  แยกเป็น 
     1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม  1,310,010    บาท  แยกเป็น   

 หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง    1,045,020      บาท  (ร้อยละ 79.77 ) 
 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ.............-.........บาท  (ร้อยละ.........-..........) 
 หมวดเงินอุดหนุน  264,990  บาท  (ร้อยละ   20.23 )  

       2)  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  องค์กรเอกชน  และอ่ืน ๆ 
 เงิน  จ านวน............-............บาท 
 วัสดุ  อุปกรณ์  คิดเป็นเงิน................-..........บาท 
 แรงงานและอ่ืน ๆ  คิดเป็นเงิน..........15,000........บาท   

 5.2   ทรัพยากรที่จ าเป็น 
             1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด.......3........เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จ านวน......2.....เครื่อง 
              ●  ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ..........1.........เครื่อง 
        ●  ใช้เพ่ือการเรียนการสอน.........2..........เครื่อง 
        2)  ห้องวิทยาศาสตร์............-...........หอ้ง 
    สภาพการใช้งาน.......ปรับปรุง.......(ดี   พอใช้  ปรับปรุง) 
        3)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา..........-.............หอ้ง   
    สภาพการใช้งาน.........ปรับปรุง...........(ดี   พอใช้  ปรับปรุง)  

4)  อ่ืน ๆ (ระบุ).......ห้องสมุด..........1.............ห้อง   
สภาพการใช้งาน.........ปรับปรุง...........(ดี   พอใช้  ปรับปรุง)  

 
66..      สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 
      วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาด้วย วิธีการSWOT Analyses  
จุดแข็ง 

- อาคาร สถานที่ มีเพียงพอ 
- มีโทรทัศน์ สื่อการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม 
- บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการสอน 

โอกาส 
- แหล่งเรียนรู้ อุทยานแห่งชาติภูเม็ง 
- ผู้น าชุมชน ชุมชน วัด ให้การสนับสนุนการจัด

การศึกษา 
จุดอ่อน 

- ขาดแคลนบุคลากร 
- ขาดแคลนงบประมาณ 
- ระบบเอกสาร งานวิชาการ ของโรงเรียนไม่ได้

ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน 

อุปสรรค 
- ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับนักเรียน 
- สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ ากัด 
- ผู้ปกครองบางส่วนพาบุตรหลานไปศึกษาที่อ่ืน 
- ขาดแคลนน้ าบริโภคท่ีสะอาด 
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 6.1   ผลการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.)   
             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  รอบ 3  
 เมื่อวันที่...7-9..เดือน.....มกราคม......พ.ศ. ....2556.... บริษัท ที่เข้าประเมินชื่อ …ห้าหุ้นส่วนจ ากัดขอนแก่นการ
ประเมินการศึกษา…. ผู้เข้าประเมิน จ านวน...2...คน มีผลการประเมินดังนี้ 

6.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
 ไม่มีผลการประเมิน เพราะมีจ านวนเด็กไม่ถึง 7 คน 

6.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ 

ตัวบ่งชี้ ชื่อตัวบ่งชี้ 
ระดับ

คุณภาพ 
1 1 ผู้เรียนมี สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 

2 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 

3 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดีมาก 

4 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ดีมาก 
5 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ดีมาก 

6 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

7 11 ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ดีมาก 

8 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด ี

9 4 ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ด ี

10 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด ี

11 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ด ี

12 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ด ี
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556  
(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการในแต่ละมาตรฐาน) 
6.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 
มาตรฐาน งาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ   
มาตรฐานที ่2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ   
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ   
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็น

ระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหา
ได้อย่างมี   สติ   สมเหตุผล 

มาตรฐานที่ 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐาน 
โครงการพัฒนาทักษะการท างาน 

มาตรฐานที่ 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของ สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของ
การศึกษาปฐมวัย 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเด็กด้านการ
ทักทายไหว้สวยและการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

มาตรฐานที่ 11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน งาน/โครงการ/กิจกรรม 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ   
มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์ 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยม
ที่พึงประสงค์      

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง      รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

โครงการพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง    

มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็น
ระบบ   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
สมเหตุสมผล 

โครงการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ  คิด
สร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี   สติ   
สมเหตุผล 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพสุจริต 

โครงการพัฒนาทักษะในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ สุจริต    

มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐาน 
โครงการพัฒนาทักษะการท างาน(Solf  Skill) 

มาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่มาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

โครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโดย
คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาที่มีการสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการทักทาย
ไหว้สวยและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียน 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น 
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามเบญจ
ลักษณ์ 
โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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6.3   ผลการทดสอบปลายปี  
6.3.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2556 – 57 

 
ปีการศึกษา 2555 

วิชา ภาษาไทย คณิต วิทยฯ สังคม ศิลปะ สุขศึกษา การงาน อังกฤษ เฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

31.20 29.00 23.70 33.20 37.00 45.60 49.60 21.25 35.43 

 
ปีการศึกษา 2556 

วิชา ภาษาไทย คณิต วิทยฯ สังคม ศิลปะ สุขศึกษา การงาน อังกฤษ เฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

27.20 35.00 27.60 26.80 39.00 29.60 34.40 23.50 30.39 

 
ปีการศึกษา 2557 

วิชา ภาษาไทย คณิต วิทยฯ สังคม ศิลปะ สุขศึกษา การงาน อังกฤษ เฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

35.00 28.75 23.00 29.00 21.25 31.00 43.00 21.25 29.03 

 
ปีการศึกษา 2558 

วิชา ภาษาไทย คณิต วิทยา สังคม ศิลปะ สุขศึกษา การงาน อังกฤษ เฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 

*40 *33 *28 *34 *27 *36 *48 *26 *35.0 
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O-NET ปีการศึกษา 2555 -2557 
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ส่วนที่  2 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2556 และผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบที่ผ่านมา โรงเรียนได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์(VISION)       
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากชุมชน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์  
มีความรู้และมีทักษะชีวิตตามช่วงวัย น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน บุคลากรมีคุณภาพในการ
จัดการเรียนรู้ 
  
             2. พันธกิจ (MISSION) 
  1. ส่งเสริมสนับสนุน ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในชุมชนและหน่วยงานภายนอก
อย่างต่อเนื่อง  
  2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
  3. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตามความเหมาะสมของช่วงวัย ประเมินผลการจัด
การศึกษาตามสภาพจริง 
  4. น าเทคโนโลยีมาสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ทั้งผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ต DLIT, การศึกษาทางไกล
ผ่านดาวเทียม DLTV รวมถึงการผลิตสื่อใช้เอง 
  5. พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการพัฒนาตนเองด้วยระบบTEPE 
Online 
 
            3. เป้าหมาย(GOAL) 
  1. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพตามศักยภาพที่มาตรฐานการศึกษาของสพฐ.ก าหนด  
  2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความรู้ตามหลักสูตร 
  3. สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  4. พัฒนาครูให้เป็นบุคคลต้นแบบที่ส าคัญ ที่ชุมชนและสังคมให้การยอมรับ 
  5. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 

 
 4.  กลยุทธ์ (STRATIGIC) 

  1) พัฒนาคุณธรรม น าความรู้สู่มาตรฐานการศึกษา 
  2) ส่งเสริมสุขภาพกายและจิต มีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
  4) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
  5) ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  6) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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5.  อัตลักษณ์ 
              อัตลักษณ์โรงเรียนคือ “ มารยาทงาม   ” 

6.  เอกลักษณ์  
              เอกลักษณ์โรงเรียนคือ  “รักษาสิ่งแวดล้อม” 
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7.   เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  ปีการศึกษา 2558 

    7.1   ระดับการศึกษาปฐมวัย 
   - 

7.2    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป
้าห

มา
ย 

 ป
ี 5

8 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสนุทรียภาพ 95 โครงการส่งเสริมสุขภาพ
และสุนทรียภาพ   1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกายสม่ าเสมอ 95 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑม์าตรฐาน 95 
1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจาก สภาวะที่เสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

100 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 95 
1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น 95 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกจิกรรมด้านศลิปะ ดนตรี/นาฏศลิป์/   กีฬา/
นันทนาการตามจินตนาการ 

95 

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 10
0 

โครงการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์      2.1 มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 100 

2.2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 100 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 100 
2.4 ตระหนัก รู้คณุค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 100 
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  
     รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

95 โครงการพัฒนาทักษะในการ
เรียนรู้ และทักษะการคิด 
 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ 

และสื่อต่างๆรอบตัว 
95 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งค าถามเพื่อค้นคว้า หาความรู้
เพิ่มเตมิ 

95 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร้ะหว่างกัน 100 
3.4  ใช้เทคโนโลยีในการเรยีนรู้และน าเสนอผลงาน 100 
มาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมคีวามสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  
         คิดสร้างสรรค์ ตดัสินใจแกป้ัญหาได้อย่างมสีติ สมเหตสุมผล 

95 

4.1 สรุปความคดิจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพดู 
       หรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

95 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 95 
4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปญัหาโดยมเีหตผุลประกอบ 95 
4.4  มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภูมิใจ 95 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป้
าห

มา
ย 

 ป
ี 2

55
8 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร 80 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ 80 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคญัตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 85 
5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวเิคราะห ์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ 80 
5.4  ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ ์ 80 
มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 

95 โครงการพัฒนาทักษะในการ
เรียนรู้ และทักษะการคิด 
 6.1 วางแผนการท างานและด าเนนิการจนส าเร็จ 95 

6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงาน ของตนเอง 90 
6.3 ท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ 100 
6.4 มีความรู้สึกท่ีดตี่ออาชีพสุจรติและหาความเกี่ยวกับอาชีพท่ี ตนเองสนใจ 100 
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

10
0 

โครงการพัฒนาครูสู่
มาตรฐาน                                              
 7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคณุภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะ 

      กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
100 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 

100 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรูท้ี่ตอบสนองความแตกตา่งระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปญัญา 

100 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการน าบริบทและภมูิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู ้

100 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรยีน ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 

100 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปญัหาให้แก่  ผูเ้รียนทั้งดา้นการเรยีน
และคณุภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

100 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ใน วิชาที่คนรับผิดชอบ 
และใช้ผลในการปรับการสอน 

100 

7.8 ครูประพฤติปฏบิัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็น  สมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา 

100 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาที่ได้รับมอบหมาย  เตม็เวลา เตม็
ความสามารถ 

100 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป้
าห

มา
ย 

 ป
ี 2
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แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที ่8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสทิธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 4 โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่

มาตรฐาน                                              
 8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 4 

8.2  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้  ข้อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิด ท้ังด้านวิชาการและการจัดการ 

4 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ 

5 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศกัยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจาย
อ านาจ 

4 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการ บริหารการจัดการศึกษา 5 
8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา
เต็มศักยภาพและเตม็เวลา 

4 

มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5 โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
และชุมชน 
 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ระเบียบ  ก าหนด 5 
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน   การ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเปา้หมาย 

4 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 
 
 

5 

มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรยีนรู้ และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนอย่างรอบด้าน 

4 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น 5 
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเตมิที่หลากหลายให้ผูเ้รียนเลือกเรียนตามความถนัด 
ความสามารถและความสนใจ 

4 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่สง่เสริมและตอบสนองความต้องการ  
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้เรียน 

4 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรยีนรู้ที่ให้ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบตัิจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรยีนการ
สอนอย่างสม่ าเสมอ 

4 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

4 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป้
าห

มา
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 ป
ี 2
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แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามกีารจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

4  

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ ปลอดภัย มสีิ่ง
อ านวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น มี
แหล่งเรียนรู้ส าหรับผู้เรียน 

5 

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรยีน 

4 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อให้ ผู้เรยีนเรยีนรู้
ได้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้แบบมสี่วนร่วม 

4 

มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามกีารประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

4  

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 

12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน การศึกษา
ของสถานศึกษา 

5 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 4 
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษาที่มีการสรา้ง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู ้

4 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรยีนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์
จากแหล่งเรยีนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง 

5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ะหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

4 

มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 

4 

14.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนให้มีคณุลักษณะ
ทักทายไหว้สวย 

4 

14.2 ผลการจัดกจิกรรมส่งเสรมิและพัฒนาผูเ้รียนใหม้ีคุณลักษณะ 
ทักทายไหว้สวย 

4 

14.3 จัดโครงการและกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
โรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4 

14.4 ผลการจัดกจิกรรมส่งเสรมิและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นโรงเรยีนรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

4 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 

เป้
าห

มา
ย 

 ป
ี 2

55
8 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

4  

15.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพือ่ส่งเสรมิและพัฒนาผู้เรียนดา้นความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4 

15.2 ผลการจัดโครงการและกจิกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนด้าน
ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

4 

15.3 จัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนดา้นการ
บริการชุมชนและสังคม 

4 

15.4 ผลการจัดโครงการและกจิกรรมพิเศษเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผูเ้รียนดา้น
การบริการชุมชนและสังคม 

4 
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ส่วนที่  3 
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ 

 
1.  แหล่งงบประมาณ 
        แหล่งงบประมาณ ส าหรับแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 
(ที่มาของงบประมาณ  :  ค านวณจากประมาณการข้อมูล  10  มิถุนายน  2558) 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) หมายเหต ุ

1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว   
 -ระดับก่อนประถมศึกษา  (1,700  X 0)   
 -ระดับประถมศึกษา  (1,900  X 33) 36,100  
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500  X 0) -  
 (หาก ร.ร.ใดมี นร. ต่ ากว่า 120 คน จัดสรรเพิ่มอีกหัวละ 500บาท/ปีและร.ร.ขยาย

โอกาส มีนร.ต่ ากว่า 300 คน จัดสรรให้มัธยมหัวละ 1000 บาท/ปี   (33  x 500)   
16,500  

2 เงินโครงการเรียนฟรี  15  ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)   
 -ระดับก่อนประถมศึกษา  (430  X 0)   
 -ระดับประถมศึกษา  (480  X 33) 15,840  
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 0) -  
3 งบอ่ืนๆ (ถ้ามี) 9,000  
 รวมงบประมาณ 77,440  
 การจัดสรรงบประมาณ:   
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์/วสัด/ุปรับปรุง/ซ่อมแซม 17,440  
 2. ส่วนท่ีเหลือน ามาใช้ในโครงการพัฒนาฯให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ./สพป./ 

สมศ./ความต้องการของโรงเรยีน 
60,000  

รวม 77,440  
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 2.  โครงการที่จะด าเนินการในปีการศึกษา 2558 
  2.1  สรุปงบหน้าโครงการ 

ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนอง 
มฐ.ที่ ช่ือโครงการ 

ใช้งบประมาณจาก 
ล าดับที่ 

ช่ือโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว 
แหล่ง
อื่นๆ 

รายหัว แหล่ง
อื่นๆ 

    1 โครงการส่งเสริม
สุขภาพและ
สุนทรียภาพ   

4,950   

2 โครงการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์      

4,950   

3 โครงการพัฒนาทักษะ
ในการเรียนรู้ และ
ทักษะการคิด 

4,950 
       

1,000  

    4 โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

4,950   

    5 โครงการพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่มาตรฐาน
วิชาชีพและการ
ปฏิบัติงาน          

5,000   

    6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร
สถานศึกษา  

3,000   

    7 โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและชุมชน 

             
4,000  

     
5,000  

    8 โครงการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนแบบ
บูรณาการทักษะชีวิต               

10,700   
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ระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สนอง 
มฐ.ที่ ช่ือโครงการ 

ใช้งบประมาณจาก 
สนอง 
มฐ.ที่ 

ช่ือโครงการ 
 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว 
แหล่ง
อื่นๆ 

รายหัว แหล่ง
อื่นๆ 

    9 โครงการพัฒนา
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและชุมชน 

5,000   

    10 โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา 

3,000   

    11 โครงการส่งเสริมอนุ
รักษณ์ศิลปะ 
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น 

500 3,000  

    51,000 9,000 
รวมงบประมาณ 60,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  รายละเอียดโครงการ 
1. โครงการระดับการศึกษาปฐมวัย 

ไม่มี 



11 
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2. โครงการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ   
หลักการและเหตุผล     1) สนอง มฐ.ที่ 1   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ สพฐ. 
ข้อ.....                    4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5)....................................... 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม 
% 

เป้าหมาย % 

เพื่อใหผู้้เรียนมีสุข
ภาวะที่ดีและมี
สุนทรียภาพทาง
อารมณส์มวัย 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ 

90 95 

1.2 มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

90 95 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง
จาก สภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ
ปัญหาทางเพศ 

90 95 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม 

90 95 

1.5 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อ่ืน 90 95 
1.6 สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์/   กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ 

90 95 

ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ชุมนุมดนตรี วันอังคาร  นายภัทรพงศ์   
แก้ววงษา 
 

2. ชุมนุมพละศึกษา วันพุธ  
3. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.58 500 
4. รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ก.ค.58 500 
5. การแสดงในวันเด็กแห่งชาติ ม.ค. 59  
6.แปรงวันหลังอาหารกลางวัน ทุกวัน  
7. สู่ลานกีฬาหลังเรียน ทุกวัน  
8. ค่ายผู้น านักเรียน(อย.น้อย) ม.ค.58  
7. แข่งขันกีฬากลุ่มสถานศึกษา  ก.พ. 57  1,000 
การประเมินผล/เครื่องมือ 

 
วิธีการประเมินผล 

 
 
นายภัทรพงศ์  แก้ววงษา                    ผู้เสนอ
โครงการ 
นายประดัด  สันทัด                       ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ                ผู้อนุมัติโครงการ 

-แบบประเมินโครงการ 
-แบบประเมินความพึงพอใจ 

-ประเมินโดยการ
ตรวจสอบรายการ 
-สังเกต 
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โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์     
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 2   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ 
สพฐ. ข้อ....                   4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5)................................ ....... 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม 
% 

เป้าหมาย 
% 

เพื่อใหผู้้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ 

2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 100 100 
2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 100 100 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง 100 100 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 100 100 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ลูกเสือ ยุวกาชาด วันพฤหัสบดี และ  
ก.พ.59 

1,000 นางสาวอุมาริ
นทร์  กองลี 

2. จัดนิทรรศการ วันวาเลนไทน์ วันคริสมาสต์ ธ.ค.59 และก.พ.59 500 

3. ไหว้ครู ทุกวันศุกร์  

4. อบรมศีลธรรม ทุกวันศุกร์ 500 

5. วันพ่อ พ.ค.58-มี.ค.59 500 

6. กิจกรรมหน้าเสาธง มิ.ย. 58  

7. เก็บของได้คืนเจ้าของ พ.ค.58-มี.ค.59  

8.วางทุกงานอ่านทุกคน พ.ค.58-มี.ค.59  

9. แต่งกายด้วยผ้าไทย วันศุกร์  

การประเมินผล/เครื่องมือ 
- แบบประเมิน 
- จากการสังเกต 

 
 

วิธีการประเมินผล 
- นิเทศ 

ติดตามผล 

 
นางสาวอุมารินทร์  กองลี   ผู้เสนอโครงการ 
นายประดัด  สันทัด                ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ         ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ และทักษะการคิด 
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 3   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ 
สพฐ. ข้อ....                       4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5)....................................... 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม 
% 

เป้าหมาย 
% 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง รักเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจาก
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆ รอบตัว        

95 96 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน  และตั้งค าถาม
เพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 

96 97 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
การเรียนรู้ระหว่างกัน   

100 100 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 100 100 
เพ่ือให้ ผู้เรียนมี
ความสามารถในการ
คิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้
อย่างมีสติสมเหตุผล 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร
โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง 

96 97 

4.2 น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง 

95 96 

4.3 ก าหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ 

95 96 

4.4 มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

96 97 

เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ทักษะในการท างาน 
รักการท างาน 
สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้และมี
เจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต   

6.1 วางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ 96 97 
6.2 ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง 

100 100 

6.3 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 100 100 
6.4 มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ 

100 100 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  รักการอ่าน ทุกวัน   
 
นางสุกานดา  
พิมพา               

2.  วิชาการยามเช้าหน้าเสาธง ทุกวัน  

3.  โครงงาน ก.ย.58  ก.พ.59 500 

4.  การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี(ICT) Tablet วันจันทร์ ศุกร์  

5.  วางทุกงานอ่านทุกคน ทุกวัน  

6. สืบค้น Internet ทุกวัน 4,500 

7. จัดนิทรรศการหลากอาชีพ มี.ค.59  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

1.ประเมินการอ่าน/แบบประเมิน
การอ่าน 
2. ประเมินการใช้ ICT/แบบ
ประเมินการใช้  ICT 
3. ประเมินการอ่านออก เขียน
ได้/แบบประเมินการอ่านออก
เขียนได้ 
4. ประเมินการอ่านคล่อง เขียน
คล่อง/แบบประเมินการอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง 
5. ประเมินทักษะการคิด
ค านวณ/แบบประเมินทักษะการ
คิดค านวณ 

1.ประเมินการอ่าน 
2. ประเมินการใช้ 
ICT 
3. ประเมินการอ่าน
ออก เขียนได้ 
4. ประเมินการอ่าน
คล่อง เขียนคล่อง 
5. ประเมินทักษะ
การคิดค านวณ 
6. สังเกต 
7.สัมภาษณ์ 

นางสุกานดา  พิมพา ผู้เสนอโครงการ 
นายประดัด  สันทัด            ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ         ผู้อนุมัติ
โครงการ 

 
 
 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 5   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ สพฐ. 
ข้อ.....                               4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5).......................................      

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม 
% 

เป้าหมาย % 

เพื่อใหผู้้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่
จ าเป็นตาม
หลักสูตร 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

82 83 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์ 

86 87 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ 

67 70 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ 62.50 70 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.  อบรมพัฒนาทักษะการสอนประมวนความรู้
ของครู 

 พ.ค.58 – มี.ค. 59  นายภัทรพงศ์ 
แก้ววงษา               

2.  ค่ายวิชาการ(ค่ายวิทยาศาสตร์) ก.ย. 58 2,000 

3.  สอนซ่อมเสริม วันเสาร์  

4.  สอนประมวลความรู้(LAS ,NT,O-NET) ธ.ค.58 – ม.ค. 59 500 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 
 

นายภัทรพงศ์  แก้ววงษา              ผู้เสนอ
โครงการ 
นายประดัด  สันทัด             ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ          ผู้อนุมัติโครงการ 

ข้อทดสอบ  8  กลุ่มสาระ 
ข้อสอบ  LAS 
ข้อสอบ  NT 

1.  นิเทศ ก ากับและ
ติดตามผล 
2.  ประเมินผล 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

โครงการพัฒนาครูสู่มาตรฐาน                                              
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 7   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ สพฐ. 
ข้อ.....                     4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5).......................................  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม 
% 

เป้าหมาย % 

เพื่อใหค้รูปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล 

7.1 ครูมีการก าหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ 

100 100 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล
ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน 

100 100 

7.3 ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา 

100 100 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการน า
บริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

100 100 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

100 100 

7.6 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอ
ภาค 

100 100 

7.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
วิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน 

100 100 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็น
สมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 

100 100 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลา เต็มความสามารถ 

100 100 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
พ.ค. 58–มี.ค. 59 

  
นายภานุวัฒน์  

สิงห์หาญ               
2. ลงเวลาปฏิบัติงาน  

3. จัดท าแผนการเรียนรู้  

4. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล        พ.ค. 58  

5. พัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ก.ย. 58-มี.ค. 59 500 

6. พัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง มี.ค. 59  

7. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พ.ค. 58–มี.ค. 59  

8. เข้าอบรมสัมมนาพัฒนางานในหน้าที่และงาน
พิเศษ 

พ.ค. 58–มี.ค. 59 1,000 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล 
 

นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ          ผู้เสนอโครงการ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

- แบบประเมิน 
-ผลงาน 

-แบบประเมิน 
-ตรวจผลงาน/
เอกสาร 

นายประดัด  สันทัด                ผู้เห็นชอบ
โครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ          ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 
โครงการพัฒนาผู้บริหารสู่มาตรฐาน                                   
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 8   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ 
สพฐ. ข้อ.....                4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5)....................................... 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม  เป้าหมาย  

เพื่อใหผู้้บริหาร
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าและความคิดริเริ่มที่
เน้นการพัฒนาผู้เรียน 

4 5 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้
ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้าน
วิชาการและการจัดการ   

4 5 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ 

5 5 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
พร้อมรับการกระจายอ านาจ 

4 5 

8.5 นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหาร
การจัดการศึกษา 

5 5 

8.6 ผู้บริหารให้ค าแนะน า ค าปรึกษาทางวิชาการและเอา
ใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

4 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี      พ.ค.58 500 นายภานุวัฒน์  
สิงห์หาญ                   2. เข้ารับการอบรมสัมมนาพัฒนาตนเอง  

พ.ค.58 - มี.ค.59 

1,000 

3. นิเทศครู  

4.ส่งเสริมและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร  

5. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ  

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ มี.ค.59  

การประเมินผล/
เครื่องมือ 

วิธีการประเมินผล  
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ              ผู้เสนอโครงการ 
นายประดัด  สันทัด             ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ          ผู้อนุมัติโครงการ 

แบบประเมิน 
 

-ตรวจสอบเอกสาร 
-ประเมิน 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 9   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ สพฐ. 
ข้อ.....                    4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5).......................................  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม  เป้าหมาย 

เพื่อใหค้ณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
ผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ระเบียบก าหนด 

5 5 

9.2 คณะกรรมการสถานศึกษาก ากับติดตาม ดูแลและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

4 5 

9.3 ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
สถานศึกษา 

5 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/ผู้ปกครอง พ.ค.  58   
 มี.ค. 59 

1,000 นายภานุวัฒน์  
สิงห์หาญ               2. ระดมทุนเพ่ือการศึกษา - 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ              ผู้เสนอ
โครงการ 
นายประดัด  สันทัด             ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ          ผู้อนุมัติโครงการ               

แบบประเมิน 
 
 

-การประเมิน 
-การสังเกต 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน                           
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 10   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ สพฐ. 
ข้อ.....                       4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5).......................................  

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ข้อมูลเดิม  เป้าหมาย  
เพ่ือให้ผู้เรียนมี
คุณภาพรอบด้าน 

10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 

5 5 

10.2 จัดรายวิชาเพ่ิมเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ 

4 5 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนอง
ความต้องการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของ
ผู้เรียน 

4 5 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง 

5 5 

10.5 นิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

4 5 

10.6  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน 

4 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 

พ.ค.  58  -   มี.ค. 
59 

500 นายภัทรพงศ์  
 แก้ววงษา               
 
 
 

2. ปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น 500 
3. นิเทศภายใน  
4. อบรมและจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
5. จัดท า/จัดหา / สื่อ/ นวัตกรรม 1,000 
6. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 1,000 
7. จัดวิชาเรียนเสริม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

  

8. ลูกเสือ ยุวกาชาด  3,000 
9. ส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

ต.ค.58 -ก.พ.59 10,000 

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล        นายภัทรพงศ์  แก้ววงษา    
           ผู้เสนอโครงการ 

 
          นายประดัด  สันทัด            
          ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ        

   ผู้อนุมัติโครงการ     

- ค าสั่ง ,บันทึกการประชุม 
-  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2551 ทุกกลุ่มสาระ 
- หลักสูตรสถานศึกษา 
- หลักสูตรท้องถิ่นของสถานศึกษา 
- สมุดนิเทศ(รายละเอียด/เรื่องที่จะ
นิเทศ) 
- บันทึกการนิเทศภายใน 

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาทุก
กลุ่มสาระ ทุกชั้นเรียน 
2. มีหลักสูตรท้องถิ่นที่
เหมาะสมทุกระดับชั้นเป็น
หลักสูตรท้องถิ่นของ
สถานศึกษา 
3. นิเทศภายในตามรายละเอยีดการ
นิเทศ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

 
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาห้องสมุด 
หลักการและเหตุผล  1) สนอง มฐ.ที่ 11   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ 
สพฐ. ข้อ.....                   4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5).......................................  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ข้อมูลเดิม  เป้าหมาย  

เพ่ือให้สถานศึกษา
จัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มศักยภาพ         

11.1 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง 
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง 
อยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่นและมีแหล่ง
เรียนรู้ส าหรับผู้เรียน  

5 5 

11.2  จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 

5 5 

11.3 จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

4 5 

เพื่อใหส้ถานศึกษามี
การสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้
สถานศึกษาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง                                                                     

5 5 

13.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง 

4 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 

กิจกรรม 
ช่วงเวลา

ด าเนินงาน 
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงห้องเรียน มิ.ย.58   
 
 

นางสุกานดา  
พิมพา 

 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ พ.ค.58-มี.ค.59 5,000 
3. ปรับปรุงห้องสมุดเพ่ิมสื่อIT พ.ค.58-มี.ค.59 1,000 
4. แปรงฟันหลังอาหารเที่ยง ทุกวัน  
5. ดื่มนมก่อนกลับบ้าน ทุกวัน  
6. อบรมผู้น านักเรียน(อย.น้อย)   
7. ปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลา พ.ค.58-มี.ค.59  
8. ปรับปรุงแปลงเกษตร พ.ค.58-มี.ค.59 2,000 
9. เรียนรู้กับวิทยากรท้องถิ่น พ.ค.58-มี.ค.59  

การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสุกานดา  พิมพา ผู้เสนอโครงการ 
นายประดัด  สันทัด              ผู้เห็นชอบโครงการ 

นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ       ผู้อนุมัติโครงการ 
นิเทศ ติดตามผล 
 

ประเมินผลงาน
ตลอดปีการศึกษา 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

 
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 12   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ 
สพฐ. ข้อ.....      4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5)....................................... 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม  เป้าหมาย  

เพ่ือให้สถานศึกษามี
ระบบประกัน
คุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

12.1  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 5 5 
12.2 จัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

4 4 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

5 5 

12.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5 5 

12.5 น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

4 4 

12.6 จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน 

4 5 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดท าแผนพัฒนา 4 ป ี  500 นายภานุวัฒน์  
สิงห์หาญ          2.จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ค.58  

3. จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน พ.ค.58-มี.ค.59  
4. ด าเนินงานและประเมินโครงการตามแผน พ.ค.58-มี.ค.59  
5. รายงานประจ าปี SAR มี.ค.59 500 
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ       ผู้เสนอโครงการ 

นายประดัด  สันทัด              ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ       ผู้อนุมัติโครงการ 

- แบบประเมิน 
 

- ตรวจสอบเอกสาร 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการทักทายไหว้สวยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 14   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ 
สพฐ. ข้อ.....                         4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5).......................................  

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม  เป้าหมาย 

เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนด้าน
การทักทายไหว้สวย 
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 

14.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทักทายไหว้สวย 

- 4 

14.2 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะทักทายไหว้สวย 

- 4 

14.3 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- 4 

14.4 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นโรงเรียนรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- 4 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ทักทายไหว้สวย                 ทุกวัน  นางสาวอุมาริ
นทร์  กองลี          2. ปลูกป่าวันแม่              ส.ค.58 500 

3. เก็บขยะในชุมชน วันส าคัญ  

4. ปลูกกล้วยไว้กิน ก.ค.58 500 

5. คัดแยกขยะรักษาสิ่งแวดล้อม ทุกวัน  

การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

นางสาวอุมารินทร์  กองลี         ผู้เสนอโครงการ 

นายประดัด  สันทัด              ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ       ผู้อนุมัติโครงการ 

-แบบประเมิน 
-ทดสอบ 
-ทดสอบภาคปฏิบัติ 

- ประเมิน 
-ทดสอบ 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษและด้านการบริการชุมชนและสังคม 
หลักการและเหตุผล   1) สนอง มฐ.ที่ 15   2)สนองจุดเน้นของ สพป.ขก.1 ข้อ.....  3)สนองจุดเน้นของ 
สพฐ. ข้อ.....                4)...ตามข้อเสนอแนะของ สมศ.รอบ....        5)....................................... 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ข้อมูลเดิม  เป้าหมาย  

 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนด้านความสามารถใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

15.1 จัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

- 4 

15.2 ผลการจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนด้านความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ 

- 4 

15.3 จัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียนด้านการบริการชุมชนและ
สังคม 

- 4 

15.4 ผลการจัดโครงการและกิจกรรมพิเศษเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

- 4 

ระยะเวลาด าเนินงาน   เริ่มต้นวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559 
กิจกรรม ช่วงเวลาด าเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ภาษาอังกฤษวันละค าน าประโยค พ.ค. 58– มี.ค.59   

2. ร้องเพลงสากลส าหรับเด็ก พ.ค. 58– มี.ค.59  นางสาวอุมาริ
นทร์  กองลี 3. เข้าค่ายภาษาอังกฤษ พ.ค. 58– มี.ค.59 500 

4. เข้าค่ายอาเซียน พ.ค. 58– มี.ค.59 500 
5. เก็บขยะในชุมชน    

6. รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ.ย.58   
7. รณรงค์ก าจัดลูกน้ ายุงลาย ก.ค.58  
การประเมินผล/เครื่องมือ วิธีการประเมินผล  

นางสาวอุมารินทร์  กองลี        ผู้เสนอโครงการ 

นายประดัด  สันทัด        ผู้เห็นชอบโครงการ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ       ผู้อนุมัติโครงการ 

- ตรวจสอบเอกสาร 
- การสังเกต 
-ประเมินพฤติกรรม 
- ประเมินความพึงพอใจ 

-แบบประเมิน 
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ภาคผนวก 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

 
 

1. ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 
          ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2556 จากรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงาน การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2556 

1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย   
 

มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ร้อยละ/ 
ระดับท่ีได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 

แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มฐ. 1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
มฐ. 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
มฐ. 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
มฐ. 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
มฐ. 5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
มฐ. 6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี 
         ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มฐ. 7  แนวการจัดการศึกษา 
มฐ. 8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
         สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มฐ. 9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม สนับสนุนให้ 
        สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มฐ.10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 
     ปรัชญา วิสัยทัศน์  และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 
มฐ.11การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทาง 
        การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

5 
5 
5 
5 
20 
 
20 
 
20 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

5 
5 
5 
5 
20 
 
16 
 
16 
3.90 
 
4.5 
 
5 
 
5 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
 
ดีมาก 
 
ดีมาก 
ดีมาก 
 
ดีเยี่ยม 
 
ดีเยี่ยม 
 
ดีเยี่ยม 

บรรลุ 
บรรลุ 
บรรลุ 
บรรลุ 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา 
  89.80 ดีมาก  

 
จุดเด่น เด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆที่สมวัย  

   
 จุดที่ควรพัฒนา  หาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

 
 
 

1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ร้อยละ/ 
ระดับ 
ที่ได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 

แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มฐ.ที่ 1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ 
มฐ.ที่ 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์. 
มฐ.ที่ 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มฐ.ที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล 
มฐ.ที่ 5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
มฐ.ที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน 
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพ
สุจริต   
มฐ.ที่ 7  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มฐ.ที่ 8  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
มฐ.ที่ 9  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
มฐ.ที่ 10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
มฐ.ที่ 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 
มฐ.ที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ 
           สถานศึกษาตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
มฐ.ที่ 13  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้ 
           สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้   

85.71 
100 
 
94.32 
 
90.91 
 
72.42 
97.73 
 
 
100 
 
4.5 
 
4 
 
 
3.5 
 
4 
 
4.75 
 
4 
 

5 
5 
 
4.64 
 
4.55 
 
3.57 
4.82 
 
 
10 
 
7.2 
 
4.2 
 
 
7 
 
7.8 
 
3.6 
 
8 
 

ดีเยี่ยม 
ดีเยี่ยม 
 
ดีเยี่ยม 
 
ดีเยี่ยม 
 
ดี 
ดีเยี่ยม 
 
 
ดีเยี่ยม 
 
ดี 
 
ดีมาก 
 
 
ดี 
 
ดีมาก 
 
ดี 
 
ดีมาก 

บรรลุ 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ
บรรลุ 
 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 
 
บรรลุ 

 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับพ้ืนฐาน 
ผลการประเมินคุณภาพ 

ร้อยละ/ 
ระดับ 
ที่ได้ 

คะแนน 
ที่ได้ 

แปล
ความ 

บรรลุ/ 
ไม่บรรลุ 

มฐ.ที่ 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม 5 5 ดีเยี่ยม บรรลุ 
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วิสัยทัศน์ปรัชญาและจุดเน้นที่ก าหนดขึ้น 
มฐ.ที่ 15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อพัฒนาและส่งเสริม
สถานศึกษาให้ ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น     

 
5 

 
5 

 
ดีเยี่ยม 
 
 

 
บรรลุ 
 
 

สรุปผลการประเมินโดยภาพรวมของสถานศึกษา  85.37 ดีมาก  

 
 จุดเด่น  ผู้เรียนมีสุขลักษณะนิสัย สุขภาพและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง
ประสงค์ มีการจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   
 จุดที่ควรพัฒนา   สุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะดนตรี ทักษะในการท างาน รักการท างาน
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ ครูมีความรู้ ความสามารถตรงกับ
งานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ ภาวะผู้น ามีความสามารถในการบริหารจัดการ ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน 
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22.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ..  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.    
   2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย    - 

            2.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ล าดับที ่ ชื่อตัวบ่งชี ้ ชื่อตัวบ่งชี้ ระดับคุณภาพ 

1 1  ผู้เรียนมี สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี ดีมาก 

2 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ ดีมาก 

3 6  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

ดีมาก 

4 7  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา 

ดีมาก 

5 8  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต้นสังกัด 

ดีมาก 

6 9  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 

ดีมาก 

7 11  ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา 

ดีมาก 

8 3  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด ี

9 4  ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น ด ี

10 5  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ด ี

11 10  
 

ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ด ี

12 12  
 

ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน 
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศเพ่ือให้
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

ด ี
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3.  ผลการพัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1  ผลการสอบ O-Net  
3.1.1 ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 

2556 
(1) ภาษาไทย 

สาระการเรียนรู้ จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 
การอ่าน 7 100 26.67 11.06 
การเขียน 7 100 42.50 12.75 
การฟัง การดู และการพูด 7 100 27.50 14.58 
หลักการใช้ภาษา 7 100 28.57 16.29 
วรรณคดีและวัฒนธรรม 7 100 10.00 9.35 

  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือวรรณคดีและวัฒนธรรม  การอ่าน
การฟัง การดู และการพูด หลักการใช้ภาษา การเขียน 

เนื่องจากมีผลการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย.............. 
(2) คณิตศาสตร ์

สาระการเรียนรู้ จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 
จ านวนและด าเนินการ 7 100 34 23.32 
การวัด 7 100 40 12.25 
เรขาคณิต 7 100 40 37.42 
พีชคณิต 7 100 20 24.49 
การวิเคราะห์ข้อมูลและความ
น่าจะเป็น 

7 100 40 37.42 

  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ พีชคณิต จ านวนและด าเนินการ การ
วัด เรขาคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น 

เนื่องจากมีผลการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย......... 
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(3)  วิทยาศาสตร์ 

สาระการเรียนรู้ จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการ
ด ารงชีวิต 

7 100 22 11.66 

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 7 100 10 12.25 
สารและสมบัติของสาร 7 100 40 20.00 
แรงและการเคลื่อนที่ 7 100 30 18.71 
พลังงาน 7 100 40 24.94 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก 7 100 50 44.72 
ดาราศาสตร์และอวกาศ 7 100 20 16.33 
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

7 100 30 10.00 

  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ดาราศาสตร์และ
อวกาศ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต  แรงและการเคลื่อนที่ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
สารและสมบัติของสาร พลังงาน  กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก                                           
เนื่องจากมีผลการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย.......... 

 
(4) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

สาระการเรียนรู้ จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 
ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 7 100 16.36 6.80 
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การด าเนินชีวิตในสังคม 

7 100 31.11 12.96 

เศรษฐศาสตร์ 7 100 40.00 19.37 
ประวัติศาสตร์ 7 100 20.00 9.23 
ภูมิศาสตร์ 7 100 32.50 10.00 

  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  
ประวัติศาสตร์  หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม  ภูมิศาสตร์  เศรษฐศาสตร์                
เนื่องจากมีผลการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย........ 
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(5) สุขศึกษาและพลศึกษา 

สาระการเรียนรู้ จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ 

7 100 13.33 16.33 

ชีวิตและครอบครัว 7 100 33.33 21.08 
การเคลื่อนไหว การออกก าลัง
กาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล 

7 100 33.33 9.94 

การเสริมสร้างสุขภาพ 
สมรรถภาพและการป้องกันโรค 

7 100 31.43 21.00 

ความปลอดภัยในชีวิต 7 100 26.67 24.94 

  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์  ความปลอดภัยในชีวิต  การเสริมสร้างสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค  ชีวิตและครอบครัว  การ
เคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล       

เนื่องจากมีผลการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย....... 
(6) ศิลปะ 

สาระการเรียนรู้ จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 
บูรณาการ 7 100 53.33 33.99 
ทัศนศิลป์ 7 100 33.33 21.08 
ดนตรี 7 100 40.00 25.30 
นาฏศิลป์ 7 100 36.67 22.11 

  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ    ทัศนศิลป์    นาฏศิลป์   ดนตรี 
บูรณาการ เนื่องจากมีผลการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย........ 

(7) การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาระการเรียนรู้ จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 

การด ารงชีวิตและครอบครัว  7 100 40 4.22 
การอาชีพ 7 100 40 48.99 
การออกแบบและเทคโนโลยี 7 100 20 12.65 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 7 100 30 18.71 

  สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ การออกแบบและเทคโนโลยี  
เทคโนโลยีสารสนเทศ   การด ารงชีวิตและครอบครัว   การอาชีพ                                                                    
เนื่องจากมีผลการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย................................................................................. 
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(8) ภาษาอังกฤษ 

สาระการเรียนรู้ จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 7 100 22.58 5.00 
ภาษาและวัฒนธรรม 7 100 28.00 20.40 
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชน
และโลก 

7 100 25.00 15.81 

   สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาตามล าดับ คือ  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  
ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก ภาษาและวัฒนธรรม 

เนื่องจากมีผลการทดสอบที่ค่าเฉลี่ย........... 

 
3.2 ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2556 

ความสามารถ 3 ด้าน จ านวน นร. คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D 
ด้านภาษา 4 30 10.75 5.85 
- บอกความหมายของค าและ
ประโยคจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 

4 4 1.75 0.96 

- บอกความหมายของเครื่องหมาย/
สัญลักษณ์ 

4 3 2 0 

- ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 4 6 1.50 1 
- บอกเล่าเรื่องราวที่ได้ฟัง ดู อ่าน 
อย่างง่ายๆ 

4 4 2.25 1.5 

- คาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
จากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 

4 7 2.25 2.06 

- สื่อความรู้ ความเข้าใจข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่ฟัง ดู อ่าน 

4 6 1 1.41 

ด้านค านวณ 4 30 6.5 1.91 
- จ านวนและการด าเนินการ 4 10 2.5 0.58 
- การวัด 4 8 1.25 0.50 
- เรขาคณิต 4 4 2 0 
- พีชคณิต 4 4 0.25 0.5 
- วิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะ
เป็น 

4 4 0.50 0.58 

ด้านเหตุผล 4 30 10.25 1.5 
- มีความรู้ความเข้าใจในข้อมูล 
สถานการณ์ หรือสารสนเทศ 

4 4 1.5 0.58 

- วิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ หรือ
สารสรเทศ 

4 9 4 0 

- สามารถสร้างข้อมูลสรุปใหม่ 4 9 3.5 0.58 
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ออกแบบ วางแผน 
- ให้ข้อสนับสนุน/โต้แย้งเพ่ือการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา 

4 8 1.25 0.5 

 
3.3 ผลการทดสอบ Las  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ปีการศึกษา 2556 

……………………………….. 
  
-ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2558 
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ค าสั่งโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 
ที่  ………  / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
และแผนปฏิบัติการสถานศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  2558 

............................................... 
เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 

และแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558   เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยการมีส่วนร่วมของ
ทุกๆฝ่าย จึงแต่งตั้งบุคลากรต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ ดังนี้ 

1. นายประดัด  สันทัด  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
2. นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ  ผู้อ านวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาทุกคน    กรรมการ 
4. พระเจ้าอาวาสวัดบ้านแก่นเท่าพัฒนศึกษา   กรรมการ 
5. ประธานและรองประธานกรรมการนักเรียน   กรรมการ 
6. นายภัทรพงศ์  แก้ววงษา ครู คศ.3    กรรมการ 
7. นางสุกานดา  พิมพา  ครู  คศ.1   กรรมการ 
8. นางสาวอุมารินทร์  กองลี พนักงานราชการ   กรรมการและเลขานุกการ 
9. นางสาวหนึ่งฤทัย  ค าสุด เจ้าหน้าทีธุ่รการโรงเรียน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  จัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) และแผนปฏิบัติการสถานศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2558 แผนงาน โครงการ กิจกรรม   แผนก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  โดยเก็บข้อมูลจากคณะครู  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องน าข้อมูลไปวิเคราะห์
เป็นภาพรวมของโรงเรียน   

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่  19   มิถุนายน พ.ศ.  2558 
 
 
        (นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา   2558  โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    

 
 
 

 
 

 

ประกาศโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 
เรื่อง  การก าหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 2558 
....................... 

 โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
พ.ศ. 2553  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่ก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  รวมทั้งอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถานศึกษา  
โรงเรียนบ้านวังโพนจึงปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและได้ก าหนดค่า
เป้าหมายของการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน            ผู้ปกครอง  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  การประเมินคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านวังโพน  มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โรงเรียนจึงได้ก าหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  เพ่ือเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และการประเมินคุณภาพภายใน 

  ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
        (นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 


