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ส่วนท่ี 1 

บทน ำ 

1. 1. ข้อมูลทั่วไป   ข้อมูลทั่วไป     
1.1 ประวัติโรงเรียน 

   โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ต้ังอยู่หมู่ท่ี 1 บ้านโต้น ต .บ้านโต้น อ . พระยืน  จ . ขอนแก่น เดิมช่ือ
โรงเรียนศรีพิมลวิทยา สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังขึ้นเมื่อวั นท่ี 23 มิถุนายน 
2503 โดยการน าของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ  อาสภมหาเถร) ขณะท่ีด ารงสมณศักด์ิ พระพิมลธรรม เปิดท าการสอน
ช้ัน ป. 5 – 7 มีเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน -ตารางวา (เป็นพื้นท่ีวัดศรีพิมล) ท่ีดินเป็นท่ีราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนท่ี ขก. 1384 

 ปี พ.ศ. 2518 โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 ปี พ.ศ. 2523 โอนไปสังกัดสปช. สปช.)  เปล่ียนช่ือเป็น “ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ” 
 ปี พ.ศ. 2546 โอนไปสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาระดับก่อน
ประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีท่ี 6 
 ปี พ.ศ. 2511 สร้างอาคารเรียนแบบ 008 -2519 อาคารเรียนแบบ ป1ฉ 2  ช้ัน 
 ปี พ.ศ. 2521 อาคารเรียนแบบ ป1 ฉ2 ช้ัน 

  ปี พ.ศ. 2527 อาคารเรียนแบบ สปช 102/26 
  ปี พ.ศ. 2539 อาคารเรียนแบบสปช.105/26 
  ปี พ.ศ. 2521 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 202/26 – บ้านพักครู001,002/2523 จ านวน 2 
หลัง 
  ปี พ.ศ. 2531,2533,2542 สร้างส้วม แบบ สปช 601/26 จ านวน 3 หลัง  
ผู้บริหารโรงเรียนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันดังนี้ 
        1.  นายมงคล  สุภธีระ  พ.ศ.  2503 - 2503 
        2.  นายสุบรรณ  เสมาสถิตพันธ์ พ.ศ.  2503 - 2509 
        3.  นายสมพงษ์  อ่อนจันทร์  พ.ศ.  2509 – 2518 
        4.  นายไสว  จอมเพชร  พ.ศ.  2518 – 2530 
        5.  นางสุทธิลักษณ์  เนาวงศ์  พ.ศ.  2530 - 2531 (รักษาการฯ) 
        6.  นายด ารง  ต้นโพธิ์  พ.ศ.  2531 – 2538 
        7.  นายอุดร  ตะภูเขียว  พ.ศ.  2538 - 2539 (รักษาการฯ) 
        8.  นายสมาส  นามพิกุล  พ.ศ.  2539 – 2549 
        9.  นางจารุณี  กลางสาแม  พ.ศ.  2549  - 2553 
       10.  นายมีชัย  เสาหล่อน  พ.ศ.  2553  - 2557 

      11.  นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์  พ.ศ.  2557  - ถึงปัจจุบัน 
 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง    (ท่ีดินเป็นท่ีราชพัสดุ หมายเลขทะเบียนท่ี  ขก. 1384)  มีพื้นท่ีท้ังหมด  10  ไร่  
(เป็นพื้นท่ีวัดศรีพิมล)  มีห้องเรียน  8  ห้องเรียน   
 1.2  ที่ ต้ังโรงเรียน  ช่ือหมู่บ้าน   บ้านโต้น  หมู่ ท่ี  1 ต าบล บ้านโต้น  อ าเภอ  พระยืน  จังหวัด  ขอนแก่น  
รหัสไปรษณีย์  40320 
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พื้นท่ีท้ังหมด 10 ไร ่– งาน  - ตารางวา 
 หมายเลขโทรศัพท์    0-4330-9560          
 หมายเลขท่ี โทรสาร  0-4330-9560    
 E-Mail bantonesc@gmail.com  
 Website http://www.banton.ac.th 
22..  ข้อมูลข้อมูลด้ำนด้ำนนักเรียนนักเรียน  ปีกำรศึกษำ 25ปีกำรศึกษำ 256262  ( วันท่ี 10 มิถุนายน 25( วันท่ี 10 มิถุนายน 256262  ))  
             จ านวนนักเรียนท้ังหมด 167 คน 

 เพศชาย    จ านวน 81 คน   
 เพศหญิง  จ านวน 75คน 

 

ชั้น 
จ ำนวนนักเรียน 

จ ำนวนห้องเรียน 
ชำย หญิง รวม 

อนุบาล 1 7 13 20 1 
อนุบาล 2 12 9 21 1 
อนุบาล 3 12 10 22 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 1 10 7 17 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 10 15 25 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 7 7 14 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 12 9 21 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 9 5 14 1 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 8 5 13 1 
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 - - - - 
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 - - - - 
รวม 88 80 167  9 
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3.  3.  ข้อมูลข้อมูลด้ำนด้ำนบุคลำกร  บุคลำกร  ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 25256633      ( วันท่ี 10( วันท่ี 10  มิถุนายน 25มิถุนายน 256262  ))  

       จ านวนบุคลากรท้ังหมด 14 คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลำกร 

เพศ วุฒกิำรศึกษำ อำยุเฉลี่ย ประสบกำรณ์ใน
ต ำแหน่ง 

ชำย หญิง 
ต่ ำ
กว่ำ 
ป.ตร ี

ป.
ตร ี

สูง
กว่ำ   
ป.ตร ี

น้อย
กว่ำ     

30  ป ี

30 – 
50 

มำก 
กว่ำ 

50  ป ี

น้อย
กว่ำ  
10 ป ี

10 – 
20 

มำก 
กว่ำ 
20 ป ี

ผู้อ านวยการ   1       1   1   1     
รองผู้อ านวยการ                        
ข้าราชการครู  3 7   8 2 3 3 4 3 2 5 
พนักงานราชการ
(ครู) 

                      

ครูอัตราจ้าง     1   1     1   1     
นักการ/ ภารโรง   1   1       1   1     
อื่น ๆ     1 1   1    2    2     

รวม 6 9 1 10 3 2 7 6 8 1 6 

44. .     ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่ข้อมูลด้ำนอำคำรสถำนที่    ปีกำรศึกษำ 25ปีกำรศึกษำ 256633  

      4.1  อาคารเรียน 3 หลัง  แบ่งเป็น 9 ห้องเรียน 5 ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อื่นๆ) 
 4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์ 5 หลัง 
  
55.  .    ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร ข้อมูลด้ำนทรัพยำกร ปีกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 25256633  
        1)  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์   
    1.1 มีคอมพิวเตอร์ท้ังหมด 32 เครื่อง  แยกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี ้
                   -  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 13 เครื่อง 
                   -  ใช้เพื่อการเรียนการสอน 19 เครื่อง 
    1.2 ระบบเครือข่ายในโรงเรียน   
         - สัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน    ปัจจุบันใช้  
      แรงมาก/แรง   ปานกลาง   ไม่ดี 
         - ติดต้ังเครือข่าย/สัญญาณอินเทอร์เน็ต 
      ครอบคลุมทุกห้องเรียน   มีเพียงบางจุด/สถานท่ี  
        2)  ห้องสมุด 1 ห้อง สภาพการใช้งาน ดี 
                3)  ห้องวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง สภาพการใช้งาน ดี 
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66..      ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 
          ผลการประเมินคุณภาพามมาตรฐานการศึกษา จากรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา(SAR) ปีการศึกษา 2562 สรุปได้ดังนี้     (สรุปโดยย่อ) 

   6.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
 ผลกำรประเมิน  

-จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  10  โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ปฐมวัย 
-  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 98.00 คะแนน 
-  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
รำยละเอียดผลกำรประเมินภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำแนกรำย
มำตรฐำน ดังนี้ 
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับยอดเย่ียม  จ านวน - มาตรฐาน  
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ  จ านวน3มาตรฐาน ได้แก่ 1-3 
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน-มาตรฐาน  
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปานกลาง  จ านวน-มาตรฐาน  
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน-มาตรฐาน 

       6.2  ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
  ผลกำรประเมิน  

- จัดโครงการ/กิจกรรม  จ านวน  10  โครงการ  แต่ละโครงการจะมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จสอดคล้อง
และสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ขั้นพื้นฐำน 
-  ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 97.25 คะแนน 
-  มีคุณภาพระดับดีเลิศ 
รำยละเอียดผลกำรประเมินภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ จ ำแนกรำย
มำตรฐำน ดังนี้ 
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับยอดเย่ียม  จ านวน - มาตรฐาน  
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดีเลิศ  จ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 1-3 
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับดี  จ านวน-มาตรฐาน  
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับปานกลาง  จ านวน-มาตรฐาน  
-  มาตรฐานท่ีมีผลการประเมิน  ระดับก าลังพัฒนา  จ านวน-มาตรฐาน 
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ส่วนท่ี 2 

กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

จากข้อมูลพื้นฐาน บริบท สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  ผลการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานสถานศึกษาหลายปีท่ีผ่านมา ผลการประเมินคุณภาพภายนอก ของ ส านักงานรับรองและประเมิน
มาตรฐาน(สมศ.) และข้อมูลอื่นๆ ประกอบ  จึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2562  
ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน์(VISION) 

 ภายในปี 2563  โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  จะพัฒนาให้ได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาเป็นศูนย์กลาง
แห่งการเรียนรู้  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น  ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2. พันธกิจ(MISSION) 
 1. เสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 2. เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ครูและนักเรียน ด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและต่อเนื่อง 
 3. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 4. ฟื้นฟู และสืบสานเอกลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

3. เป้ำหมำย(GOAL) 
 1.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
 2.  นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์มาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐานระดับดีขึ้นไป 
 3.  นักเรียนมีความสามารถใช้ส่ือเทคโนโลยี ใช้ชีวิตอย่างพอพียง 
 4.  ครูและผู้บริหารเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีความรู้ความสามารถในการสอนและ
การบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดระดับดีขึ้นไป 
 5. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและภาคีเครือข่ายผู้เกี่ยวข้องฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชน สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขระดับดีขึ้นไป 
 7. พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) โดยเน้นกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรภายในโรงเรียน ชุมชน และทุกภาคส่วน ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 

4.  อัตลักษณข์องผู้เรียน 
มีสัมมาคารวะ 

 
5.  เอกลักษณข์องสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 
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6. เป้ำหมำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2563 
    6.1  ระดับกำรศึกษำปฐมวัย  

มำตรฐำน/ตัวบ่งชี ้

เป้
ำห

มำ
ย 

 
ปี 

25
63

 

แนวทำงกำรพฒันำ  
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพของเด็ก  -โครงการสง่เสริมและเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก 
-โครงการสง้เสริมสุขภาวะทางร่างกาย 
จิตใจและสังคม กิจกรรมขยับกาย ขยาย
สมอง (BBL/โชป้าแอนด์ชายป้าเกมส์) 

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี  และดูแลความ
ปลอดภัยของตนเองได้ 

80 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 80 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม   80 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 

80 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  -โครงการเสริมสร้างและพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
กิจกรรมการลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการและบันทึกข้อตกลง(MOU) 
-โครงการสง่เสริมและพัฒนาครูมืออาชีพ 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) /กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาวิชาชีพ  
-โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  
กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าป/ี 
รายงานผลการด าเนินกิจกรรมและโครงการ 
/กิจกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ระดับปฐมวัย /กิจกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย/
กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี (SAR)    

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 80 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 80 
2.3 ส่งเสริมใหค้รูมคีวามเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 80 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 80 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัด
ประสบการณ ์

80 

2.6มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 80 
  

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ  -โครงการสง่เสริมและเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก /กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย/กิจกรรมเปิดบ้าน
อนุบาลน้อย 
-โครงการสง่เสริมและเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมคาราวาน
เสริมสร้างเด็ก /กิจกรรมบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการสง่เสริมและเตรียมความพร้อม
นักเรียนระดับปฐมวัย กิจกรรมการจัด
บรรยากาศห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการ 
/ กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อระดับ
ปฐมวัย  /กิจกรรมคาราวานเสริมสร้างเด็ก 
/กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย/
กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลน้อย 
 

3.1  จัดประสบการณ์ที่สง่เสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ   

80 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 80 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 80 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

80 
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6.2 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

มำตรฐำน 

เป้
ำห

มำ
ย 

 
ปี 

25
63

 

แนวทำงกำรพฒันำ 
(งำน/โครงกำร/กิจกรรม) 

มำตรฐำนที่ 1  คุณภำพของผู้เรียน   
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน  80 -โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านการทดสอบ ระดับชาติ 
(NT และ O-NET) 
-โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางร่างกายและจิตสังคม 
- โครงการโรงเรียนส่งเสริม
คุณธรรม 
- โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน 

     1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 80 

     2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

80 

     3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 80 
     4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 80 
      5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 80 
     6) มคีวามรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 80 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
     1)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 80 
     2)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 80 
     3)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 80 
     4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 80 
มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  -โครงการเสริมสร้างและพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
มืออาชีพ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 
-โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
-โครงการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

1. มเีป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 80 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 80 
3. ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 

80 

4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 80 
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ 
การจัดการเรียนรู้ 

 

มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส ำคัญ 80 -โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
ทักษะชีวิตและการท างาน 
-โครงการส่งเสริมและพัฒนาครู
มืออาชีพ 
-โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน 
 
 

1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

80 

2. ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 80 
3. มกีารบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 80 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 80 
5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

80 
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ส่วนท่ี 3 
                                               แผนงำน/โครงกำร และงบประมำณ 
1.  แหล่งงบประมำณ  
      แหล่งงบประมาณ ส าหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ท่ีมาของงบประมาณ : ค านวณจากข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิถุนายน 2562 

 
1 เงินอุดหนุนค่ำใช้จ่ำยรำยหัว   

 -  ระดับก่อนประถม  (1,700 x 63)  107,100  00 
 -  ระดับประถม   (1,900 x 103)  195,700  00 

2 เงินโครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)   
 - ระดับก่อนประถม  (430 x 63) 27,090  00 
 - ระดับประถมศึกษา (480 x 103) 49,440 00 

3 งบอื่น ๆ  (ถ้ำมี)   
- เงินค่าจัดการเรียนการสอน (ยอดยกมาจากปีการศึกษา 2562) 31,060 00 
- เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (ยอดยกมาจากปีการศึกษา 2562) 90,154 00 
- เงินรายได้สถานศึกษา 67,011 58 

รวมงบประมำณ 567,555 58 
กำรจัดสรรงบประมำณ: 

 

1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์/ค่าวัสดุ/ค่าปรับปรุง 
ซ่อมแซม 
    1.1 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ า/ค่าไฟฟ้า/ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเทอร์เน็ต) 
    1.2 ค่าวัสดุและค่าครุภัณฑ์ 
    1.3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
    1.4 ค่าใช้สอย  

 
 

120,000 
25,000 
10,000 
10,000 

 
 

00 
00 
00 
00 

รวมงบประมำณ 165,000 00 

 
2. ส่วนท่ีเหลือน ามาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ./สพท./ 
สมศ./ความต้องการของ รร.   402,555 00 

รวมงบประมำณ 402,555 00 
รวมงบประมำณทั้งสิ้น 567,555 58 
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2. โครงกำรที่จะด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2563 
    2.1 สรุปงบหน้ำโครงกำรโรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ 

ที่ ชื่อโครงกำร 

สนองมำตรฐำนที่ 

แหล่งงบประมำณ 

ผู้รับผิดชอบ 

เงิน 
กิจกรรม
พัฒนำ
ผู้เรียน 

เงิน รวม 

อุดหนุน (บำท) รำยได้   

    (อื่นๆ)   

ปฐมวัย 
กำรศึกษำ (บำท)   (บำท) (บำท) 

ข้ัน
พื้นฐำน 

  
  

    

1 
โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาคุณภาพเด็ก
ปฐมวัย 

มฐ.1 - 12,000 - - 12,000 
นางสุขฤทัย  
กองกะมุด 

2 
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ 

- มฐ.1 15,000 10000 - 25,000 
นางสุขฤทัย  
กองกะมุด 

3 

โครงการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านการทดสอบ
ระดับชาติ (NT และ O-
NET) 

- มฐ.1 10,000 35,000 - 45,000 
นายพูลทรัพย์ 
หารพะยอม 

4 
โครงการเสริมสร้างสุข
ภาวะทางร่างกายและ
จิตสังคม 

มฐ.1 มฐ.1 13,000 10000- - 13,000 
นางอินทิรา  
อ่อนจันทร์ 

5 
โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาคุณลักษณะ  ที่
พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มฐ.1 มฐ.1 15,000 30,000 - 45,000 
นายแสวง  
พรหมไชย 

6 
โครงการเสริมสร้างการ
เรียนรู้ และทักษะชีวิต 

มฐ.3 มฐ.3 - 91,684 - 91,684 
นายพูลทรัพย์  
หารพะยอม 

7 
โครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและ
การจัดการ 

มฐ.2 มฐ.2 16,000 - - 16,000 
นายแสวง  
พรหมไชย 

8 
โครงการสง่เสริมและ
พัฒนาครูมืออาชีพ 

มฐ.2-3 มฐ.2-3 33,000 - 67,011 100,011 
นายแสวง  
พรหมไชย 

9 
โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ และสภาพ 
แวดล้อมในโรงเรียน 

มฐ.2 มฐ.2 45,000 - - 45,000 
นางอินทิรา  
อ่อนจันทร์ 

10 
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ
ของสถานศึกษา 

มฐ.2 มฐ.2 9,860 - - 9,860 
นายพูลทรัพย์  
หารพะยอม 

รวม 168,860     168,860 166,684 233,695 402,555   
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                                       แบบสรุปโครงกำร/กิจกรรม  
                                              ปีกำรศึกษำ 2563 
                                          โรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ 
 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงินรำยได้/ 
อื่นๆ รวม 

1 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพเด็กปฐมวัย 

(12,000) 5000 - (17,000)  นำงสุขฤทัย  
 กองกะมุด 

- กิจกรรมการจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนที่ส่งเสริมพัฒนาการ 

5,000 - - 5,000 มิ.ย. – ก.ย. 62 นางสาวราตรี  
จันทร์นาฝาย 

- กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อ
ระดับปฐมวัย 

5,000 - - 5,000 มิ.ย. – ก.ย. 62 นางสาวมัทธนา  
พิทยารักษ์ 

- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลน้อย 2,000 - - 2,000 มี.ค. 63 นางสาวราตรี  
จันทร์นาฝาย 

 -กิจกรรมค่ายเสริมพัฒนาการ  5000  50000 มี.ค. 63 นางสาวมัทธนา  
พิทยารักษ์ 

2 โครงกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน
ด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 

(20,000) - - (20,000)  นำงสุขฤทัย  
 กองกะมุด 

- กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาการ
อ่านออกเขียนได้ 

4,000 - - 4,000 พ.ค. 62 – มี.ค 
63 

นางสาวจิราภรณ์  
ตลับเพชร 

- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐาน
ที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 

2,000 - - 2,000 พ.ค. 62 – มี.ค. 
63 

นางประคอง 
  อ่อนจันทร์ 

- กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

14,000 - - 14,000 พ.ค. 62 – มี.ค. 
63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

3 โครงกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียน
ด้ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ (NT 
และ O-NET) 

(10,000) (30,000) - (40,000)  นำยพูลทรัพย์  
 หำรพะยอม 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศข้อมูลผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

3,000 - - 3,000 ต.ค. 62/มี.ค. 
63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม
และจัดท าคลังข้อสอบ 

7,000 - - 7,000 ส.ค. – ธ.ค. 62 นางสาวอาริยา  
รอดบ้านเกาะ 

- กิจกรรมสอนซ่อมติวเสริมเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิ rt nt 

- 15,000 - 10,000 ธ.ค. 62 – ก.พ. 
63 

นางสาววราภรณ์  
แสงมูล 

 - กิจกรรมสอนซ่อมติวเสริมเพ่ิม
ผลสัมฤทธ์ิ 

o-net 15,000 - 15000   
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน 
พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงินรำยได้/ 
อื่นๆ รวม 

  

4 โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะทำง
ร่ำงกำยและ       จิตสังคม 

(13,000) 10000 - (23,000)  นำงสำวศิลปิน  
ทำนสมบัติ 

- กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้าน
ยาเสพติดและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

2,000 - - 2,000 มิ.ย. 62 – 
ก.พ. 63 

นายพูลทรัพย์   
หารพะยอม 

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
และกีฬาระดับต่างๆ 

10,000 - - 10,000 พ.ย. 62 /ก.พ. 
63 

นายสุพจน์ 
 เฮียงจันทา 

- กิจกรรมพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1,000 10000 - 11,000 พ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมอาหารเสริม (นม) และ
อาหารกลางวัน 

เทศบาลต าบลบ้านโต้นจัดสรร พ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

นางประคอง   
อ่อนจันทร์ 

5 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

(15,000) (30,000) - (45,000)  นำยแสวง   
พรหมไชย 

- กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 10,000 - - 10,000 พ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

นางสาวอาริยา  
รอดบ้านเกาะ 

- กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียน 

5,000 - - 5,000 มิ.ย. 62 นายแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน 

- 5,000 - 5,000 พ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิต - 10,000 - 10,000 ก.ค. 62 นางอินทิรา   
อ่อนจันทร์ 

- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ลูกเสือ-เนตรนารี 

- 15,000 - 15,000 ก.ค. - ธ.ค. 62 นายแสวง  
 พรหมไชย 

6 โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้
และทักษะชีวิต 

- (91,684) - (91,684)  นำยพูลทรัพย์   
หำรพะยอม 

 - กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการแบบ
บูรณาการ 

- 15,000 - 15,000 ม.ค. – ก.พ. 
63 

นางสาวอาริยา  
รอดบ้านเกาะ 

 - กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี 

- 2,0000 - 20,000 ส.ค. – ธ.ค. 
62 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

 - กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

- 20,000 - 20,000 มิ.ย. 62 – 
มี.ค. 63  

นางสุขฤทัย   
กองกะมุด 

 - กิจกรรมการทศันศึกษาแหล่ง
เรียนรู้  

- 30,000 - 30,000 ต.ค. – พ.ย. 
62 

นางสาววรา
ภรณ์  แสงมูล 

 - กิจกรรมพัฒนาระบบการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

- 6,684 - 6,684 ก.ค. 62 - 
ม.ค. 63 

นางสาวจิรา
ภรณ์  ตลับ
เพชร 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

7 โครงกำรพัฒนำกระบวนกำร
บริหำรและกำรจัดกำร 

(16,000) - - (16,000)  นำยแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหาร 

3,000 - - 3,000 ก.ค. – ก.ย. 
62 

นายแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมการลงนามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการ และบันทึก
ข้อตกลง (MOU) 

3,000 - - 3,000 มิ.ย. – ส.ค. 
62 

นายแสวง   
พรหมไชย 

- กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
นิเทศภายใน 

2,000 - - 2,000 มิ.ย. 62 – ก.พ.
63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

3,000 - - 3,000 พ.ค. 62 นางสาวศิลปิน 
  ทานสมบัติ 

- กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน 

2,000 - - 2,000 มิ.ย. ส.ค.62 
พ.ย. 62/มี.ค. 63 

นายแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ 
(Open House) 

3,000 - - 3,000 มี.ค. 63 นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

8 โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครู
มืออำชีพ 

(29,000) - (60,000) (89,000)  นำยแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าป ี

6,000 - - 6,000 พ.ค. – ก.ค. 
62 

นายแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนา
วิชาชีพครูด้วยกระบวนการ PLC 

10,000 - - 10,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63  

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมการศึกษาดูงานการ
จัดการเรียนรู้ตามแนวทาง Active 
Learning 

13,000 - - 13,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63  

นางสาวจิรา
ภรณ์  ตลับ
เพชร 

-กิจกรรมการจ้างครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 
ปฐมวัย 

- - 60,000 60,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63  

นายแสวง   
พรหมไชย 

9 โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และ
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน 

(28,000) - - (28,000)  นำงสำวศิลปิน  
ทำนสมบัติ 

- กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต 5,000 - - 5,000 ก.ค.–ธ.ค. 62 น.ส.ศิลปิน   
ทานสมบัติ 

- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ 
(Zero Waste) 

3,000 - - 3,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

นางอินทิรา 
  อ่อนจันทร์ 

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร
เรียน อาคารประกอบ และบริเวณ
โรงเรียน 

10,000 - - 10,000 ก.ค. 62 – 
ม.ค. 63 

นายสุพจน์   
เฮียงจันทา 

- กิจกรรมปรับปรุงป้ายประชา 
สัมพันธ์และแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน 

3,000 - - 3,000 มิ.ย. 62 – 
ม.ค. 63 

นางประคอง 
  อ่อนจันทร์ 

- กิจกรรมเสริมสร้างระบบรักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

7,000 - - 7,000 ต.ค. – ธ.ค. 
62 

นายแสวง   
พรหมไชย 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

10 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำร
จัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 

(8,614) - - (8,614)  นำยพูลทรัพย์  
 หำรพะยอม 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

614 - - 614 ต.ค. 62/มี.ค. 
63 

นายพูลทรัพย์   
หารพะยอม 

- กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าป ี

1,000 - - 1,000 พ.ค. – มิ.ย. 
62 

นางสาวจิรา
ภรณ์  ตลับ
เพชร 

- กิจกรรมการสรุปและรายงานผล
การด าเนิน กิจกรรมและโครงการ 

2,000 - - 2,000 ต.ค. 62/มี.ค. 
63 

นางสาววรา
ภรณ์  แสงมูล 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย 

2,000 - - 2,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

นางสุขฤทัย  
 กองกะมุด 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 

2,000 - - 2,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

นางสาวศิลปิน 
  ทานสมบัติ 

- กิจกรรมการจัดท ารายงาน
ประจ าปี (SAR) 

1,000 - - 1,000 มี.ค. 63 นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

รวม 145,614 120,298 60,000 325,912    
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2.2. รำยละเอียดโครงกำร  
1. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย 
สนองมำตรฐำน      

 สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี1-3 
 สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อ 1 และ ข้อ 2 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัยการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา มีความส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและ
สมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ สมดุล และมีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกก าลังกาย และการเล่นกีฬา ได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของการฝึกฝน
ตนเองตามกฎ ระเบียบ และได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรงตามความถนัด ความสนใจ 
แสดงออกได้ตามศักยภาพ และสามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี มีความมั่นใจในชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดี มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัยดังนั้นการจัดกิจกรรม ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพจึง
มีความส าคัญเพราะเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็น
อย่างดี 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
 2. เพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
 3. เพื่อพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   
 4. เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 
 
ตัวชี้/เป้ำหมำย 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม   ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.4  มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
 
กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
เด็กปฐมวัย 

(12,000) - - (12,000)  นำงสุขฤทัย กองกะ
มุด 

- กิจกรรมการจัดบรรยากาศห้องเรียน
ที่ส่งเสริมพัฒนาการ 

5,000 - - 5,000 มิ.ย. – 
ก.ย. 60 

นางสาวราตรี จันทร์
นาฝาย 
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โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

- กิจกรรมการจัดหาและผลิตสื่อระดับ
ปฐมวัย 

5,000 - - 5,000 มิ.ย. – 
ก.ย. 60 

นางสาวมัทธนา  
พิทยารักษ์ 

- กิจกรรมเปิดบ้านอนุบาลน้อย 2,000 - - 2,000 มิ.ย. 60 – 
ก.พ. 61 

นางสาวราตรี จันทร์
นาฝาย 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 
 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 

 

                      
(นางสุขฤทัย  กองกะมุด) 

ผู้เสนอโครงการ 
 
      
        

(นายพูลทรัพย์  หารพะยอม) 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
สนองมำตรฐำน      

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา    ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี1 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อ 1,2 และ ข้อ 3 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 การจัดกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ
และทักษะท่ีจ าเป็นรวมถึงคุณลักษณะท้ังด้านการท างาน การเรียนรู้และศีลธรรม  ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้อย่างแท้จริงและยั่งยืน รู้จักการคิดเป็น ท าเป็น วิเคราะห์ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ แสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่อง และแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างมีเหตุผลนวมไปถึงทักษะทางภาษาท่ีจะน าไปสู่การเรียนรู้ในระดับสากล ซึ่ง
การพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพของผู้เรียนท่ีจะมุ่งให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ัง 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ในการทดสอบระดับชาติ (NT และ O-Net) ให้
ผู้เรียนมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล  รู้เท่าทันการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา  จึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรู้สู่มาตรฐานการศึกษา  เพื่อตอบสนองต่อมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี 1   ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

2561  
เป้ำหมำย 

2562 
1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.3 ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.6 ความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
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กิจกรรม 
 
 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 

(20,000) - - (20,000)  นำงสุขฤทัย  
 กองกะมุด 

- กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาการอ่าน
ออกเขียนได้ 

4,000 - - 4,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค 63 

นางสาวจิราภรณ์  
ตลับเพชร 

- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานที่
ส าคัญในศตวรรษที่ 21 

2,000 - - 2,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

นางประคอง 
  อ่อนจันทร์ 

- กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาการเรียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

14,000 - - 14,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนด้ำน
ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 

(20,000) - - (20,000)  นำงสุขฤทัย  
 กองกะมุด 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 
 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 

                             
(นางสุขฤทัย  กองกะมุด) 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายพูลทรัพย์  หารพะยอม) 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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3. โครงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรทดสอบ ระดับชำติ (NT และ O-NET) 
สนองมำตรฐำน      

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี1 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อ 1,2, และ ข้อ 3 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 จากนโยบายและหลักสูตรสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับชาติ ส่งเสริมการเรียนให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้
ตามเป้าหมายในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2551การทดสอบระดับชาติ NT และ O-Net จึงเป็นเครื่องมือในการใช้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา
ของแต่ละโรงเรียนท่ัวประเทศ เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความต้องการของการจัดการศึกษาใน
ยุกต์ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จึงได้จัดกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ 
2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น และ

แก้ปัญหา 
3. เพื่อพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
4. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 ความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดค านวณ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรพัฒนำคุณภำพผูเ้รียนด้ำนกำร
ทดสอบ ระดับชำติ (NT และ O-NET) 

(4,000) (10,000) - (14,000)  นำยพูลทรัพย์  
 หำรพะยอม 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2,000 - - 2,000 ต.ค. 62/
มี.ค. 63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและจัดท า
คลังข้อสอบ 

2,000 - - 2,000 ส.ค. – 
ธ.ค. 62 

นางสาวอาริยา  รอด
บ้านเกาะ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 
 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 

 

                                  
(นางสุขฤทัย  กองกะมุด) 

ผู้เสนอโครงการ 
 
 

(นายพูทรัพย์  หารพะยอม) 
ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

4. โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะทำงร่ำงกำย จิตใจและสังคม 
สนองมำตรฐำน      

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี1 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ,4ข้อ 2.1,2.2,2.3 และ ข้อ 4.1 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 การเสริมสร้างสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของผู้เรียนเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะท่ีดีและมี
สุนทรียภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง พัฒนาคุณภาพชีวิติของผู้เรียนรอบด้าน โดยมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปลอดจากปัญหาทางเพศ ยาเสพติด ส่ิงมอมเมา เช่น สุรา บุหรี่ 
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ เกม ฯลฯ. ผู้เรียนมีความซาบซึ้งในคุณค่าอารมณ์ ความรู้สึกในส่ิงท่ีดีงาม ไพเราะ น่ารื่นรมย์ พัฒนา 
ฝึกฝน และซึมซับจนเป็นลักษณะนิสัย และรสนิยม โดยผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังในและนอกหลักสูตรความส าคัญต่อการ
จัดกระบวนการเรียนรู้  ตอบสนองต่อ มาตรฐานท่ี 1 ตัวช้ีวัดท่ี 1.2  
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
3.เพื่อพัฒนาสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 การคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.3 สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำวะทำง
ร่ำงกำยและ       จิตสังคม 

(13,000) - - (13,000)  นำงสำวศิลปิน  ทำน
สมบัติ 

- กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพ
ติดและปัจจัยเสี่ยงต่างๆ 

1,000 - - 1,000 มิ.ย. 62 – 
ก.พ. 63 

นายพูลทรัพย์   
หารพะยอม 

- กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในและ
กีฬาระดับต่างๆ 

10,000 - - 10,000 พ.ย. 62 /
ก.พ. 63 

นายสุพจน์ 
 เฮียงจันทา 

- กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2,000 - - 2,000 พ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมอาหารเสริม (นม) และอาหาร
กลางวัน 

เทศบาลต าบลบ้านโต้นจัดสรร พ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

นางประคอง   
อ่อนจันทร์ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 
 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 

 
 

(นางประคอง  อ่อนจันทร์) 
ผู้เสนอโครงการ 

 

                                        
(นางสุขฤทัย  กองกะมุด) 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

5. โครงกำรโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
สนองมำตรฐำน      

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี1 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ข้อ 1 และ ข้อ 2 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 การศึกษาเป็นกระบวนการท่ีส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  มีความสามารถท่ีจะปรับตัวได้อย่างรู้เท่า
ทันการเปล่ียนแปลงต่างๆ มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เหมาะสมแก่กาลเวลา และบริบทสังคมไทยดังปรากฏ
จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษา  ให้ความส าคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความสนใจและความถนัด
ของนักเรียน เน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้นักเรียนสามารถพัฒนาสู่การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ คือ เป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริง   โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา จึงได้จัดท าโครงการนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
คุณธรรม จริยธรรม  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรเพื่อตอบสนองมาตรฐานท่ี 1 ตัวชี้วัดท่ี1.2   
 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
2.เพื่อสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3. เพื่อส่งเสริมการยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4. เพื่อสงเสริมสุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมายและ
วัฒนธรรมอันดีของสังคม 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.2 ความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.3 ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    

เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

(15,000) (25,000) - (40,000)  นำยแสวง   
พรหมไชย 

- กิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 10,000 - - 10,000 พ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

นางสาวอาริยา  รอด
บ้านเกาะ 

- กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน 5,000 - - 5,000 มิ.ย. 62 นายแสวง  
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 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

 พรหมไชย 
- กิจกรรมการส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 

- 3,000 - 3,000 พ.ค. 62 - 
มี.ค. 63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมค่ายคุณธรรมน าชีวิต - 10,000 - 10,000 ก.ค. 62 นางอินทิรา   
อ่อนจันทร์ 

- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาลูกเสือ-
เนตรนารี 

- 12,000 - 12,000 ก.ค. - ธ.ค. 
62 

นายแสวง  
 พรหมไชย 

 
 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 
 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 

                  
(นางสาวศิลปิน  ทานสมบัติ) 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 

         
(นายแสวง  พรหมไชย) 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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6. โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ และทักษะชีวิต 
สนองมำตรฐำน      

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี1,3 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ข้อ 1 และ ข้อ 2 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 การพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ต้องพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้ ท้ังทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและการท างานให้
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองพัฒนาตนเองจากการบูรณาการเติมตามศักยภาพผู้เรียน ให้สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  สมเหตุสมผล  รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่างๆ  มีคุณลักษณะและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์แล้ว  การท างานใดก็ตามควรมีการวางแผน  ท้ังเกิดทักษะในการท างาน  มีความมุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเอง  รักการท างาน  สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต  โรงเรียนชุมชนบ้าน
โต้นศรีพิมลวิทยา  จึงได้จัดท าโครงการเพื่อตอบสนองต่อ มาตรฐานท่ี 1และ2  ตัวชี้วัดท่ี 1.1 และ 3.1,3.2 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
2.เพื่อการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
3. เพื่อใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4.เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.2 มีความสามารถในการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.3 มีความสามารถในการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.4 มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    

เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และ
ทักษะชีวิต 

- (85,298) - (85,298)  นำยพูลทรัพย์   
หำรพะยอม 

- กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการแบบบูรณา
การ 

- 12,000 - 12,000 ม.ค. – 
ก.พ. 63 

นางสาวอาริยา  รอด
บ้านเกาะ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

- กิจกรรมการประกวดแข่งขัน
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม 
วิชาการและเทคโนโลยี 

- 22,000 - 22,000 ส.ค. – 
ธ.ค. 62 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ผู้เรียน 

- 15,000 - 15,000 มิ.ย. 62 – 
มี.ค. 63  

นางสุขฤทัย   
กองกะมุด 

- กิจกรรมการทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้  
(จังหวัดนครราชสีมา) 

- 30,000 - 30,000 ต.ค. – 
พ.ย. 62 

นางสาววราภรณ์  แสง
มูล 

- กิจกรรมพัฒนาระบบการบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) 

- 6,298 - 6,298 ก.ค. 62 - 
ม.ค. 63 

นางสาวจิราภรณ์  
ตลับเพชร 

โครงกำรเสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และ
ทักษะชีวิต 

- (85,298) - (85,298)  นำยพูลทรัพย์   
หำรพะยอม 

- กิจกรรมค่ายพัฒนาวิชาการแบบบูรณา
การ 

- 12,000 - 12,000 ม.ค. – 
ก.พ. 63 

นางสาวอาริยา  รอด
บ้านเกาะ 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 
 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 
 

(นายพูลทรัพย์  หารพะยอม) 
ผู้เสนอโครงการ 

 

            
(นางสุขฤทัย  กองกะมุด) 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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7. โครงกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำระบบบริหำรและกำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพ  
สนองมำตรฐำน     

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี2 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ข้อ 1 และ 2 

หลักกำรและเหตุผล 
 การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นการพัฒนาองค์กรให้บุคลากรใน
องค์กรสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการด าเนินการตามแผนงาน ตามหน้าท่ีและมีความรับผิดชอบในงานของตน 
การพัฒนาตนเองนั้นโดยคณะครูและผู้บริหารสถานศึกษาจัดท า ID Plan เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพท่ีเช่ือมโยงการ
พัฒนาการยกระดับคุณภาพผู้เรียน และนอกจากนั้นจัดต้ังกลุ่ม PLC ซึ่งกระบวนการ PLC  จะมีการวางแผนและการ
ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน นอกจากนั้นยังมีการด าเนินการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนาระบบบริหาร
จัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนด  ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาการจัดการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ  นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาได้
จัดท าโครงการท่ีเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารและการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  เพื่อตอบสนองมาตรฐานท่ี 2   
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5.เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. เพื่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.5 .จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    

เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 

กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน 
พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงินรำยได้/ 
อื่นๆ รวม 

  

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรบริหำร
และกำรจัดกำร 

(16,000) - - (16,000)  นำยแสวง  
 พรหมไชย 
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โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 

อุดหนุน 
พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงินรำยได้/ 
อื่นๆ รวม 

  

- กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาวิชาชีพ
ผู้บริหาร 

3,000 - - 3,000 ก.ค. – ก.ย. 
62 

นายแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมการลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ และบันทึกข้อตกลง 
(MOU) 

3,000 - - 3,000 มิ.ย. – ส.ค. 
62 

นายแสวง   
พรหมไชย 

- กิจกรรมพัฒนากระบวนการนิเทศ
ภายใน 

2,000 - - 2,000 มิ.ย. 62 – 
ก.พ.63 

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

3,000 - - 3,000 พ.ค. 62 นางสาวศิลปิน 
  ทานสมบัติ 

- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
ข้ันพ้ืนฐาน 

2,000 - - 2,000 มิ.ย. ส.ค.62 
พ.ย. 62/มี.ค. 
63 

นายแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open 
House) 

3,000 - - 3,000 มี.ค. 63 นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

      
(นายแสวง  พรหมไชย) 

ผู้เสนอโครงการ 
 

             
(นางสาวศิลปิน  ทานสมบัติ) 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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8. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครูมืออำชีพ 
สนองมำตรฐำน      

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี2 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 3,6 ข้อ 3.1,3.2,6.1,6.2 และ ข้อ 6.3 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551  มีจุดหมายท่ีส าคัญคือ  การจัดการศึกษาต้องมุ่งให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ได้แก่ผู้เรียนจะต้องเป็นคนดี  มีปัญญา และมีความสุขตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  จาก
จุดหมายของหลักสูตรดังกล่าว  การจัดกระบวนการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างศักยภาพเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ซึ่งการท่ีจะจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น  ครูและบุคลากรทุกคนจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเป็นอย่างดียิ่ง  ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของครูอันจะน าไปสู่ประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดี  จึงได้จัดให้มีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูสู่มืออาชีพขึ้น  
โรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยาได้จัดท าโครงการท่ีเสริมสร้างและพัฒนาครูวิชาชีพ  เพื่อตอบสนองมาตรฐานท่ี 2  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5.เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. เพื่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

 
ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.5 .จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    

เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
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กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำครูมืออำชพี (29,000) - (60,000) (89,000)  นำยแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมการประชุมใหญ่สามัญประจ าป ี 6,000 - - 6,000 พ.ค. – 
ก.ค. 62 

นายแสวง  
 พรหมไชย 

- กิจกรรมสง่เสริมและพัฒนาวิชาชีพครู
ด้วยกระบวนการ PLC 

10,000 - - 10,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63  

นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

- กิจกรรมการศึกษาดูงานการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทาง Active Learning 

13,000 - - 13,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63  

นางสาวจิราภรณ์  
ตลับเพชร 

-กิจกรรมการจ้างครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 
ปฐมวัย 

- - 60,000 60,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63  

นายแสวง   
พรหมไชย 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 
 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

      
(นายแสวง  พรหมไชย) 

ผู้เสนอโครงการ 
                  

                
(นางสุขฤทัย  กองกะมุด) 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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9. โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
สนองมำตรฐำน      

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี1,3 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ข้อ 1 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 การท่ีจะท าให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และกลายเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้นัน้  ควรต้องพัฒนา “คน” ให้ได้รับ
การศึกษาสูงขึ้น  เปล่ียนแปลงแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการท่องจ าเนื้อหา ตามท่ีครูบอก  สอบวัดผลท่ีเน้น
ความรู้ความจ า  ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เสียใหม่  โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  ฝึกให้ผู้เรียนได้พัฒนากระบวนการคิด  
(Self   Learning) วิเคราะห์  การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จัดให้มีส่ือและ
รูปแบบการเรียนท่ีหลากหลาย  เพื่อให้โรงเรียนสามารถจัดห้องสมุดอย่างเป็นระบบและให้บริการแก่  นักเรียน  บุคลากร
ในโรงเรียนและชุมชนใช้ห้องสมุดได้อย่างคุ้มค่า  มีบรรยากาศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น   
เพื่อตอบสนองต่อมาตรฐานท่ี 1,2 
วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
2. เพื่อจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
3. เพื่อการใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู ้
 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.3 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    

เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ และ
สภำพแวดล้อมในโรงเรียน 

(28,000) - - (28,000)  นำงสำวศิลปิน  ทำน
สมบัติ 

- กิจกรรมห้องสมุด 3 ดี มีชีวิต 5,000 - - 5,000 ก.ค.–ธ.ค. 
62 

น.ส.ศิลปิน   
ทานสมบัติ 

- กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero 
Waste) 

3,000 - - 3,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

นางอินทิรา 
  อ่อนจันทร์ 

- กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน 
อาคารประกอบ และบริเวณโรงเรียน 

10,000 - - 10,000 ก.ค. 62 – 
ม.ค. 63 

นายสุพจน์   
เฮียงจันทา 

- กิจกรรมปรับปรุงป้ายประชา 
สัมพันธ์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

3,000 - - 3,000 มิ.ย. 62 – 
ม.ค. 63 

นางประคอง 
  อ่อนจันทร์ 
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โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

- กิจกรรมเสริมสร้างระบบรักษาความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

7,000 - - 7,000 ต.ค. – 
ธ.ค. 62 

นายแสวง   
พรหมไชย 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 
 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 
 

 
 

 
(น.ส.ศิลปิน  ทานสมบัติ) 

ผู้เสนอโครงการ 
    

      
(นายแสวง  พรหมไชย) 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 
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10. โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
สนองมำตรฐำน      

-สนองมาตรฐานของสถานศึกษา  ปฐมวัย  มาตรฐานท่ี 1  การศึกษาข้ันพื้นฐาน มาตรฐานท่ี 2 
-สนองจุดเน้น ตัวชี้วัด สพฐ. ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ข้อ 1,2 และ ข้อ 3 

หลักกำรและเหตุผล 
 การประเมินภายใน (Internal Evaluation) เป็นกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีกระท า
โดยบุคลากรในหน่วยงาน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้
บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ซึ่งการประเมินภายในนี้ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการท างานของตนเอง(Self-
evaluation) สถานศึกษา ควรก าหนดให้การประเมินภายใน เป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องของสถานศึกษา 
และถ้าโรงเรียนจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานแล้ว ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนควร
ด าเนินการประเมิน 2 ลักษณะ ได้แก่  1. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
2. ประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายในโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีการด าเนินงานมีคุณภาพ
อย่างสม่ าเสมอ โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น  เพื่อตอบสนองต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี 2 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
2. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3. เพื่อพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5.เพื่อการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
6. เพื่อการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 

ขอบข่ำยและตัวชี้วัดสภำพควำมส ำเร็จ 
ข้อมูลฐำน 

(2561)  
เป้ำหมำย 
(2562) 

1.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 

1.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.5 .จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
1.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ ยอดเยี่ยม 
 
ระยะเวลำด ำเนินงำน    

เริ่มต้นวันท่ี  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
กิจกรรม 

โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
คุณภำพของสถำนศึกษำ 

(8,614) - - (8,614)  นำยพูลทรัพย์  
 หำรพะยอม 
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โครงกำร/กิจกรรม 

แหล่งงบประมำณ 

ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
อุดหนุน 

พัฒนำ 
ผู้เรียน 

เงิน
รำยได้/ 
อื่นๆ 

รวม 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ 

614 - - 614 ต.ค. 62/
มี.ค. 63 

นายพูลทรัพย์   
หารพะยอม 

- กิจกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี

1,000 - - 1,000 พ.ค. – 
มิ.ย. 62 

นางสาวจิราภรณ์  
ตลับเพชร 

- กิจกรรมการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนิน กิจกรรมและโครงการ 

2,000 - - 2,000 ต.ค. 62/
มี.ค. 63 

นางสาววราภรณ์  แสง
มูล 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย 

2,000 - - 2,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

นางสุขฤทัย  
 กองกะมุด 

- กิจกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2,000 - - 2,000 พ.ค. 62 – 
มี.ค. 63 

นางสาวศิลปิน 
  ทานสมบัติ 

- กิจกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
(SAR) 

1,000 - - 1,000 มี.ค. 63 นายพูลทรัพย์  
 หารพะยอม 

 
กำรประเมินผล/เคร่ืองมือ 

1.แบบประเมินความพึงพอใจ 
2.แบบส ารวจผลการด าเนินงานโครงการ 

วิธีกำรประเมินผล 
1.สังเกต 
2.สัมภาษณ์ 
3.ตรวจสอบร่องรอย/เอกสาร 

 

 
(น.ส.ศิลปิน  ทานสมบัติ) 

ผู้เสนอโครงการ 

             
(นางสุขฤทัย  กองกะมุด) 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 
(นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 

ผู้อนุมัติโครงการ 



 

 

34 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2563 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
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ค าส่ังโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

ท่ี  ....../.............. 
เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 

........................................................................ 
 ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา ได้ก าหนดนโยบายให้ข้าราชการครูได้จัดท า 
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานและบริหารงบประมาณในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงแต่งต้ังบุคคลเป็นคณะท างาน ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1. นายนิตย์  ก้อนค า  ประธานกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการ 
 2. พระครูสมุห์ทองล้วน  สิริจันโท ผู้แทนองค์กรศาสนา  รองประธานกรรมการ 
 3. นายปรีชา  มาวงษา  ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น กรรมการ  
 4. นางจันดี  ริมหนองเรือ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 5. นายเกรียงศักดิ์  สีบูจันดี ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ  
 6. นายสมครบ  ศรีจิวังษา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  
 7. นางวารุณี  สุระแสง  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ 
 8. นางสุขฤทัย  กองกะมุด หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ กรรมการ 
 9. นายพูลทรัพย์  หารพะยอม    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ  กรรมการ 
 10. นางสาวศิลปิน  ทานสมบัติ  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานท่ัวไป  กรรมการ 
 11. นายแสวง  พรหมไชย  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล  กรรมการ 
 12. นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์  ผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการและเลขานุการ  
 13. นายแสวง  พรหมไชย  ผู้แทนครู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 
2. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ระดับปฐมวัย 
 1.  นางสาวมัทธนา  พิทยารักษ์  ครู  ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวราตรี  จันทร์นาฝาย  ครู  กรรมการ 
 3.  นางสาวอาริยา  รอดบ้านเกาะ  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
 ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  
 1.  นางสาวศิลปิน  ทานสมบัติ  ครู  ประธานกรรมการ 
 2.  นางสุขฤทัย  กองกะมุด  ครู  กรรมการ 
 3.  นายสุพจน์  เฮียงจันทา  ครู  กรรมการ 
 4.  นางสาวจิราภรณ์  ตลับเพชร  ครู  กรรมการ 
 5.  นางอินทิรา  อ่อนจันทร์  ครู  กรรมการ 
 6.  นางประคอง  อ่อนจันทร์  ครู  กรรมการ 
 7.  นายแสวง  พรหมไชย   ครู  กรรมการ 
 8.  นางสาววราภรณ์  แสงมูล  ครู     กรรมการ 
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 9.  นางสาวมัทธนา พิทยารักษ์  ครูพี่เล้ียงฯ กรรมการ 
 10. นายพัลภพ    ศรีพันธ์   ครูธุรการ กรรมการ 
 11. นายพูลทรัพย์ หารพะยอม  ครู  กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าท่ี  ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2562 ด าเนินการจัดท าโครงการ  กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ภาระงานท่ีรับผิดชอบ 
 ให้บุคคลท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้  ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความสามารถ     เพื่อให้
เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการสืบไป 
   
 ท้ังนี้ต้ังแต่วันท่ี  …….  พฤษภาคม  2562 เป็นต้นไป  
 ส่ัง  ณ  วันท่ี   ……..  พฤษภาคม  2562 
     
 
     

(ลงช่ือ)  
     (นายไพทูรย์  ชาวโพธิ์) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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-ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 2559 
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ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา 

เรื่อง เห็นชอบให้ด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 
........................................................................................... 

 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ  ครั้งท่ี 1/2560  
เมื่อวันท่ี 15 พฤษภำคม  2560  ได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 ของโรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้น
ศรีพิมลวิทยำ โดยมีมติเห็นชอบให้ด ำเนินงำนตำม งำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2560 เมื่อส้ินปี
กำรศึกษำให้รำยงำนผลกำรปฏิบัติกำรให้กับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ทรำบและจะได้ประกำศให้สำธำรณะชนได้ทรำบ
ในโอกำสต่อไป 

 ท้ังนี้  โรงเรียนได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เมื่อวันท่ี  15  พฤษภำคม 
พุทธศักรำช 2560 จึงประกำศให้ใช้แผนปฏิบัติกำรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2560 นี้   เป็นต้นไป 
 ประกำศ ณ  วันท่ี  15  พฤษภำคม  2560 

 

        
            (นำยนิตย์  ก้อนค ำ)  
                           ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 
                                                   โรงเรียนชุมชนบ้ำนโต้นศรีพิมลวิทยำ 
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