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คำนำ 

 
  แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๕ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็น
กรอบการดำเนินงานและขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ในการตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพราะการศกึษาเป็นหัวใจของการพัฒนาทุก ๆ ด้าน การศึกษาที่มีคุณภาพ
ย่อมนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการตามขอบข่ายงาน และโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล  
    ขอขอบคุณผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มงาน คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฉบับนี้ 
ซึ ่งจะเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบและแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
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ส่วนที่ 1 
บทนำ 

1. ข้อมูลทั่วไป    
 1.1  ประวัติสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดย
อาศัยศาลาวัดราษฎร์สังขรณ์ เป็นสถานที่เรียน มีนายอำนวย  คลังทอง  เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดสอนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 4  ใช้ชื่อว่าโรงเรียนบ้านเพี้ยฟาน  ปี พ.ศ. 2496 ราษฎร อุทิศที่ดินด้านทิศตะวันตกของ
หมู่บ้านเพ้ียฟานเป็นที่ตั ้งของโรงเรียน ประมาณ 3 ไร่ เศษ ได้ปลูกสร้างอาคารเรียน 1 หลัง โดยอาศัยวัสดุ 
อุปกรณ์ และแรงงานชาวบ้าน  ปี พ.ศ. 2524 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งที่แห่งใหม่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ห่าง
จากหมู่บ้านประมาณ 700 เมตร โดยมีผู้บริจาคที่ดินตั้งโรงเรียน ได้แก่  นายสำรอง - นางทองเพ็ชร์  รังสีปัญญา 
และ นายมี  -  นางคูณ  ทิพพอาจ  จำนวน 12 ไร่  เปิดทำการสอนระดับชั้น ป.1 - ป.6 มีนักเรียนจากบ้านเพ้ีย
ฟานและบ้านโนนตุ่น  เข้ามาเรียน  ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารถาวรแบบ ป : 1ก 
จำนวน 1 หลัง  3 ห้องเรียน  ปี พ.ศ. 2526 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “ โรงเรียนบา้นเพ้ียฟานโนนตุ่น” เปิดทำ
การสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
ปัจจุบันมีนางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 1.2  ที่ตั้ง บ้านเพี้ยฟาน  หมู่ที่ 13  ตำบลสาวะถี  อำเภอเมือง   จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 
พ้ืนที่ทัง้หมด  12  ไร่  3  งาน  15  ตารางวา      
 
โทรศัพท ์ 087-8626542  e-mail: banpiafannontoonkk1@kkzone1.go.th 
โทรสาร ........-........    website: http://bpfnt.kkzone1.go.th  
Facebook Fanpage: โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
 
2. ข้อมูลด้านนักเรียน ปีการศึกษา 256๕ (วันที่ 10 มิถุนายน 256๕) 
             จำนวนนักเรียนทั้งหมด.........๗๙.......คน 

เพศชาย    จำนวน.....4๒.......คน  เพศหญิง  จำนวน.......๓๗..........คน 
 
2.1 จำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศและระดับชั้น 

ข้อมูลนักเรียนแยกตามช้ันเรียน ปีการศึกษา 256๕ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ชั้น ชาย หญิง รวม 
อนุบาลปีท่ี 1 ๑ ๓ ๔ 
อนุบาลปีท่ี 2 ๔ 2 ๖ 
อนุบาลปีท่ี 3 ๕ ๕ ๑๐ 
รวมอนุบาล ๑๐ ๑๐ ๒๐ 

ประถมศึกษาปีท่ี 1 ๕ ๓ ๘ 
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ๘ 7 1๕ 
ประถมศึกษาปีท่ี 3 4 ๗ ๑๑ 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 6 ๓ ๙ 
ประถมศึกษาปีท่ี 5 6 2 8 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 3 5 8 
รวมประถมศึกษา 3๒ ๒๗ ๕๙ 

รวมท้ังสิ้น 4๒ ๓๗ ๗๙ 
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2.2  จำนวนนักเรียนที่มีลักษณะพิเศษ   

รายการ จำนวน (คน ) 
คิดเป็นร้อยละของจำนวน

นักเรียนทั้งหมด 
1. นักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   ๕ ๖.๓๓ 
2. นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ    ๑๑ ๑๓.๙๒ 
3. นักเรียนปัญญาเลิศ  ๐ ๐ 
4. 
 

นักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ  (ยากจน, ด้อยโอกาส ฯลฯ)          

5๗ ๗๒.๑๕ 

3.  ข้อมูลด้านบุคลากร  ปีการศึกษา 256๕   (วันที่ 1 กรกฎาคม 256๕) 

       จำนวนบุคลากรทั้งหมด.....๙.......คน  แยกตามประเภท  ดังนี้ 
 

ประเภทบุคลากร 

เพศ วุฒิการศึกษา อายุเฉลี่ย ประสบการณ์ในตำแหน่ง 

ชาย หญิง 
ต่ำกว่า 
ป.ตร ี

ป.ตร ี
สูงกว่า   
ป.ตร ี

น้อย
กว่า     

30  ป ี
30-50 

มาก 
กว่า 

50 ป ี

น้อย
กว่า 

10 ป ี
10 - 20 

มาก 
กว่า 

20 ป ี
ผู้อำนวยการ   - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 
รองผู้อำนวยการ  - - - - - - - - - - - 
ข้าราชการครู  ๒ ๓ - ๔ 1 ๒ 2 ๑ ๒ ๒ ๑ 
พนักงานราชการ
(ครู) 

- - - - - - - - - - - 

ครูธุรการ   - 1 - 1 - - 1 - 1 - - 
ครูพี่เลีย้งเด็ก
พิการ 

- - - - - - - - - - - 

นักการ/ ภารโรง   - - - - - - - - - - - 
อื่น ๆ (ครูจ้าง
สอน)    

1 ๑ ๑ 1 - ๑ - 1 ๑ 1 - 

รวม ๓ 6 1 6 2 1 4 5 5 3 1 

 

4.   ข้อมูลด้านอาคารสถานที่  ปีการศึกษา 256๕ 

   4.1  อาคารเรียน  3  หลัง  แบ่งเป็น  8  ห้องเรียน 1 ห้องประกอบ (ห้องฝ่ายบริหาร/ธุรการ/อ่ืน ๆ) 
 4.2  อาคารประกอบ/อเนกประสงค์  2  หลัง 
 4.3  อื่น ๆ (ระบุ) อาคารห้องสมุด  1  หลัง  อาคารห้องผู้อำนวยการ  1  หลัง อาคารโรงอาหาร 1 หลัง 
 
5.   ข้อมูลด้านงบประมาณ และทรัพยากร ปีการศึกษา 256๕ 

ปีงบประมาณ  256๔ – 256๕  (ต.ค. 6๔ - ก.ย. 6๕) 
       1.5.1   รายรับ จำนวน   ๓๗๗,๕๒๐   บาท แยกเป็น 

1)  ได้รับจัดสรรจากภาครัฐ  รวม   ๒๐๙,๕๒๐   บาท  แยกเป็น   
▪ หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง.......................บาท   
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▪ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ................บาท  (ร้อยละ..................) 
▪ หมวดเงินอุดหนุน    ๒๐๙,๕๒๐   บาท   

2)  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  องค์กรเอกชน เทศบาล และอ่ืน ๆ 
▪ เงิน  จำนวน   1๖๘,๐00   บาท (อาหารกลางวัน) 
▪ วัสดุ  อุปกรณ์  คิดเป็นเงิน..........................บาท 
▪ แรงงานและอ่ืน ๆ  คิดเป็นเงิน...............-................บาท   

   1.5.2   รายจ่าย จำนวน   ๒๐๙,๕๒๐   บาท แยกรายจ่าย ดังนี้ 
1)  งานวิชาการ    คิดเป็นร้อยละ 60 = ๑๒๕,๗๑๒ 
2)  งานบุคลากร    คิดเป็นร้อยละ 10 = 2๐,๙๕๒ 
3)  งานกิจการนักเรียน    คิดเป็นร้อยละ    10 = 2๐,๙๕๒ 
4)  งานบริหารทั่วไปและอ่ืน ๆ   คิดเป็นร้อยละ     20 = ๔๑,๙๐๔ 

     1.5.3 ทรัพยากรที่จำเป็น 
1)  คอมพิวเตอร์  มีทั้งหมด   7   เครื่อง  เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จำนวน   7   เครื่อง 
                    ใช้เพ่ือการบริหารจัดการ  2  เครื่อง   ใช้เพ่ือการเรียนการสอน   5   เครื่อง 
2)  ห้องวิทยาศาสตร์..........-.............หอ้ง   สภาพการใช้งาน..........-.......... (ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 
3)  ห้องปฏิบัติการทางภาษา...........-......ห้อง  สภาพการใช้งาน..........-.......... (ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 
๔) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   1   ห้อง  จำนวน   5   เครื่อง  สภาพการใช้งาน  พอใช้   

(ด/ีพอใช้/ปรับปรุง) 
๕) ห้องสมุด   1   ห้อง  สภาพการใช้งาน   ดี   (ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 
6) อ่ืน ๆ (ระบุ)...................-..................จำนวน.......-.......สภาพการใชง้าน.....-... (ดี/พอใช้/ปรับปรุง) 

 
 

6.   สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๕ 
      โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากผลการ
ประเมินภายนอก สมศ. รอบที่ 3 ในระดับปฐมวัยสถานศึกษาได้รับการรับรองมาตรฐาน มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 
มีตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับ ดีมาก จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ ระดับ ดี จำนวน 3 ตัวบ่ งชี้ ระดับพอใช้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการรับรองมาตรฐานผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับ ดีมาก 
จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ระดับ ดี จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ และระดับพอใช้ 1 ตัวบ่งชี้  

ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 25๖๔ ทั ้งในระดับปฐมวัยและระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับ ดี  ซึ่งจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 พบว่า ตัวบ่งชี้ที่ 8 อยู่ในระดับ
พอใช้ ซึ ่งสถานศึกษาได้วางแผนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้ชัดเจน และมีคุณภาพมากขึ้นในปี
การศึกษา 256๔ และสถานศึกษาได้จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ คะแนน O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนน NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้สูงขึ้นต่อไป 
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 6.1   ผลการประเมินภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
             สถานศึกษาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (ล่าสุดที่ได้รับรายงานเป็นทางการ) จาก สมศ. 
เมื่อวันที่ 27-29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  บริษัท/ห้างหุ้นส่วนที่เข้าประเมินชื่อ บริษัทมาตรฐานการศึกษา
แม็คจำกัด  ผลการประเมินดังนี้ (กรณี ประเมินรอบสองประกอบด้วย 14 มาตรฐาน ส่วนประเมินรอบสาม
ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้) 

6.1.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย  
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)  
(  ) สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภท
โรงเรียน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา  86.09  คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ ดี 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน 8 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1,2,3,5,7,9,10,11 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี       จำนวน 3 ตวับ่งชี้ ได้แก่ 4,6,12 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่  8 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดบัปรับปรุง จำนวน - ตัวบ่งชี้ ได้แก่ - 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จำนวน - ตัวบ่งชี้ ได้แก่ -. 

6.1.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
()  สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    (   )   ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ประเภท
โรงเรียน 
 ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา 90.80 คะแนน 
 มีคุณภาพระดับ ดีมาก 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพภายนอก จำแนกรายตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดีมาก  จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1,2,5,7,9,10,11 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับดี       จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 3,4,6,12 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับพอใช้  จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 8 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับปรับปรุง  จำนวน - ตัวบ่งชี้ ได้แก่ - 
 ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมิน  ระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน  จำนวน - ตัวบ่งชี้ ได้แก่ – 
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6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๔ 

(ระบุโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการในแต่ละมาตรฐาน) 
6.2.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย 

ในภาพรวมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
: ปฐมวัย ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี 

6.2.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในภาพรวมสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
: ขั้นพื้นฐาน ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา มีคุณภาพระดับ ดี 
 

6.3   ผลการทดสอบปลายปี  
6.3.1 ผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 256๔ 

(๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๕๓.๕๓ ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (๕๐.๓๘) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้
ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาคือ มาตรฐาน ท ๓.1  ท ๑.1  ท ๕.1  

(2) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๓๓.๘๔ ซ่ึงต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (๓๖.๘๓) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้
ทีส่ถานศึกษาควรเร่งพัฒนาคือ มาตรฐาน ค ๒.๒  ค ๑.๑  ค ๓.๑  ค ๒.๑   

(3) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

๓๕.๒๕ ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (๓๔.๒๑) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  สาระการเรียนรู้
ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนาคือ มาตรฐาน ว 1.๓  ว ๓.2  ว 3.1 ว ๑.2 

(4) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ค่าเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓๓.๗๕ ซ่ึงต่ำกวา่คะแนนเฉลีย่ระดับประเทศ (๓๙.๒๒) เมื่อพิจารณารายสาระการเรียนรู้  พบว่า  
สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาควรเร่งพัฒนา คือ มาตรฐาน ต ๔.1  ต ๑.2  ต ๑.1 

 
6.3.2 ผลการสอบ NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 256๔ 

ค ่ า เฉล ี ่ ยผลการสอบ NT ของน ัก เร ี ยนช ั ้ นประถมศ ึ กษาป ีท ี ่  ๒  ด ้ าน  ได ้ แก่   
ด้านภาษาไทย มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ ๔๗.๖๒ ด้านคณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒๓.๗๓ ซึ่งรวมค่าเฉลี่ยทั้ง 2 ด้าน 
เท่ากับ ๓๕.๖๘ 
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ส่วนที่ 2 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

    จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 
2562 และผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(สมศ.) รอบปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้กำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 256๕ ดังนี้ 
 
1. วิสัยทัศน์  (VISION) 

“โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นจัดการศึกษาให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มุ่งมั่นพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีสุขนิสัยดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะในการ
ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 
2. พันธกิจ (MISSION) 

1. จัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา ให้ผู ้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที ่สมบูรณ์ มีความรู ้คู่
คุณธรรม มีค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

๒. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีใจรักสิ่งแวดล้อม  
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และรักการออม 

๓. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ
ตามมาตรฐาน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน 

๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
5. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู ้เรียนเป็นสำคัญ การวัดและประเมินผลที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ  เพื ่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษา 

6. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อการส่งเสริม

คุณภาพการศึกษาร่วมกัน 
 
3. เป้าหมาย (GOALS) 

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีความรู้คู่คุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความซื่อสัตย์ ประหยัดอดออม มีทักษะในการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ตามมาตรฐาน 

3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐาน ตอบสนองความถนัด
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสังคม 
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4. โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน

ใช้ในการจัดการศึกษาได้อย่างมคีุณภาพ 
5. โรงเรียนมกีระบวนการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพเอ้ือ

ต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน 
6. โรงเรียนมกีารบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างระบบตามหลักธรรมาภิบาล 
7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
8. ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
4. กลยุทธ์(STRATITIC) ของสถานศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 

5. อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 สุขนิสัยดี มีความสุข 
 
6. เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 คุณธรรมนำชีวี สุขภาพดีถ้วนหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม 
 
๗. สีประจำโรงเรียน  

แสด-ดำ 
 
๘. ปรัชญาโรงเรียน 

นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี) 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๕ 

……………………………………………………………………. 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.256๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์  เอกลักษณ์และมาตรการ
ส่งเสริมของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาปฐมวัย เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.256๕ 

 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ปฐมวัย ปีการศึกษา 256๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการประชุม ครั้งที่  
๑/256๕ วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.256๕ 

        
       
      ลงชื่อ 
                (นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน) 
      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 256๕ 

     

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 

เป้
าห

มา
ย 

  
ปี 

25
6๔

 

เป้
าห

มา
ย 

 
ปี 

25
6๕

 

แนวทางการพัฒนา  
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก   1. โครงการพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. กิจกรรมเด็กดีศรีเพี้ยฟานโนนตุ่น 
๔. กิจกรรมเสริมสร้างสุนทรียภาพทาง
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
๕. โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
  

1.1  มีพัฒนาการด้านร่างกายแขง็แรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได ้

ร้อยละ 8๗ ร้อยละ ๙๐ 

1.2  มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณไ์ด ้

ร้อยละ 8๗ ร้อยละ ๙๐ 

1.3  มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่
ดีของสังคมได ้

ร้อยละ 8๗ ร้อยละ ๙๐ 

1.4  มีพัฒนาการด้านสติปญัญาสือ่สารได้มีทักษะการคิด
พื้นฐานและแสวงหาความรูไ้ด ้

ร้อยละ 8๗ ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ   1. โครงการพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. โครงการส ่ง เสร ิมพ ัฒนาคร ูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. โ ค ร ง ก า ร บ ร ิ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ
ปัจจัยพื ้นฐานและงบประมาณรายได้
สถานศึกษา 
5. โครงการพัฒนาระบบการประกัน
ค ุณภาพภายในสถานศ ึกษาอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 มหีลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านสอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิ่น 

ร้อยละ 8๒ ร้อยละ 8๕ 

2.2 จดัครูใหเ้พียงพอกับช้ันเรียน ร้อยละ 8๒ ร้อยละ 8๕ 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ ์ ร้อยละ 8๒ ร้อยละ 8๕ 
2.4 จดัสภาพแวดล้อมและสื่อเพือ่การเรียนรู้อย่างปลอดภัยและ
เพียงพอ 

ร้อยละ 8๒ ร้อยละ 8๕ 

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อ
สนับสนุนการจัดประสบการณ ์

ร้อยละ 8๒ ร้อยละ 8๕ 

2.6 มรีะบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วม 

ร้อยละ 8๒ ร้อยละ 8๕ 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ   1. โครงการพ ัฒนาผลส ัมฤทธ ิ ์ ทาง
วิชาการและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
๓. ก ิจกรรมพ ัฒนาระบบการด ู แล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๔. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
 

3.1 จดัประสบการณ์ทีส่่งเสริมใหเ้ด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดลุเต็มศักยภาพ 

ร้อยละ 8๗ ร้อยละ ๙๐ 

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กไดร้ับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 

ร้อยละ 8๗ ร้อยละ ๙๐ 

3.3 จดับรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับวัย 

ร้อยละ 8๗ ร้อยละ ๙๐ 

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก 

ร้อยละ 8๗ ร้อยละ ๙๐ 
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ประกาศโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 

เรื่อง  การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๕ 

……………………………………………………………………. 

โดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.256๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่าง
ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต รวมทั้งอัตลักษณ์ เอกลักษณ์และมาตรการ
ส่งเสริมของสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.256๕ 
 เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน โรงเรียนจึงได้กำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 256๕ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการประชุม ครั้งที่  
๑/256๕ วันที่ ๓๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.256๕ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 256๕ 

        
       
      ลงชื่อ 
                (นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน) 
      ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น 
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การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา 256๕ 

 

มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

25
6๔

 

เป
้าห

มา
ย 

ปี 
25

6๕
 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของผู้เรียน    1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. กิจกรรมเสริมสรา้งสุนทรียภาพ
ทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
๔. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 
    1 มีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคดิ
คำนวณ 

ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 

    2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 

    3 มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 
    4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 
    5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 
    6 มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 
      1 การมีคุณลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามทีส่ถานศึกษากำหนด ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 
      2 ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 
      3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 
      4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 
มาตรฐานที่ 2   กระบวนการบริหารและการจัดการ   1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง

วิชาการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษา 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
4. โครงการบริหารงบประมาณ
ปัจจัยพื ้นฐานและงบประมาณ
รายได้สถานศึกษา 
5. โครงการพ ัฒนาระบบการ
ป ร ะ ก ั น ค ุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธ์กิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 
2.3 ดำเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตาม
หลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุม่เป้าหมาย 

ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 
2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสงัคมที่เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนรู ้

ร้อยละ 87 ร้อยละ ๙๐ 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

  1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน   
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
และส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบตัิจริง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวนัได ้

ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 

3.2 ใช้สื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 
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มาตรฐาน/ตัวบง่ชี ้

เป
้าห

มา
ย 

 
ปี 

25
6๔

 

เป
้าห

มา
ย 

ปี 
25

6๕
 

แนวทางการพัฒนา 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม) 

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบและนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ ๓. กิจกรรมพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
๔. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 8๘ ร้อยละ ๙๐ 
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ส่วนที่ 3 

แผนงาน/โครงการ และงบประมาณ 
 

1.  แหล่งงบประมาณ  
แหล่งงบประมาณ สำหรับ แผนงาน/โครงการของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 256๕ 
ที่มาของงบประมาณ : คำนวณจากข้อมูลนักเรียน ณ ๑๐ มิถุนายน 256๕ 
   
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว จำนวนเงิน 
 -  ระดับปฐมวัย (1,700 X 2๐)  34,000  - 
 -  ระดับประถมศึกษา (1,900 X ๕๙)  112,100  - 
 (หาก ร.ร.ใด มีนร. ต่ำกว่า 120 คน จัดสรรให้เพิ่มอีกหัวละ 500 บาท/(๕๓ X 500)  2๖,500  - 
 และร.ร.ขยายโอกาส มี นร.ต่ำกว่า 300 คน จัดสรรใหร้ะดบัมัธยมหวัละ 1,000/ปี) - - 
2 เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) - - 
 - ระดับปฐมวัย (430 X 2๐)  8,600  - 
 - ระดับประถมศึกษา (480 X ๕๙)  28,320  - 
3 งบอ่ืน ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ) - - 
  - - 
  - - 
 รวมงบประมาณ 209,520 - 
 การจัดสรรงบประมาณ: - - 
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจำ เช่น ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์ ค่าวัสดุ ค่าปรับปรุง

ซ่อมแซม 
20,952 - 

 2. ส่วนที่เหลือนำมาใช้จ่ายในโครงการพัฒนาฯ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. /
สพป./สมศ./ความต้องการของโรงเรียน 

188,568 - 

 รวม 209,520 - 
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บัญชีรายละเอียด/โครงการ โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุน่  ประจำปีการศึกษา  256๕ 

 
กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

1. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
 1) การอ่านเขียนคำพ้ืนฐาน (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) ๑,๐๐๐ 
 2) คณิตคิดสนุก ๑,๐๐๐ 
 3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (Online)   ๒,๐๐๐ 
 4) พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม ๓,๐๐๐ 
 5) สำนวนไทย อังกฤษน่ารู ้ ๑,๐๐๐ 
 ๖) ห้องสมุด 3 ด ี 5,000 
 ๗) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ๓,๐๐๐ 
 ๘) ค่ายเตรียมความพร้อมผู้เรียนมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิทางด้านวิชาการ 3,000 
 ๙) ส่งเสริมนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิชาการ 3,000 
 1๐) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และส่งเสรมิการจดัทำป้ายนิเทศ 5,000 
 1๑) ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 3,000 
 1๒) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก Active Learning 3,000 
 1๓) ค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ๕,๐๐๐ 
 1๔) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้อยู่อย่างพอเพียงจากภูมิปญัญาท้องถิ่นในชุมชน 2,000 
 ๑๕) กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๓,๐๐๐ 
 ๑๖) ส่งเสรมิการจดัการศึกษาจ้างวิทยากรท้องถิ่น 60,568 
 รวมงบประมาณ ๑๐๓,๕๖๘ 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 ๑)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนและค่านยิม ๑๒ ประการ ๑,๐๐๐ 
 ๒) ส่งเสริมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด 5,000 
 ๓)  กิจกรรมวันสำคญัปีการศึกษา ๒๕๖๕ 2,000 
 ๔) กิจกรรมสุนทรยีภาพทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา ๘,๐๐๐ 
 ๕) ประชาธิปไตยในโรงเรียน 1,000 
 ๖) โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ ๒,๐๐๐ 
 ๗) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2,000 
 ๘) โรงเรยีนคณุธรรม 5,000 
 ๙) จัดสภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการเรยีนรู้ 6,000 
 ๑๐) กิจกรรมโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste) ๑,๐๐๐ 
 ๑๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ๒,๐๐๐ 
 ๑๒) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ 20,000 
 รวมงบประมาณ ๕๕,๐๐๐ 
3. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1) กิจกรรมพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสานของคร ู ๓,000 
 ๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ ๕,000 
 ๓) ส่งเสริมการกำกับและนิเทศการจัดการศึกษา ๒,000 
 ๔) อบรมสมัมนาและศึกษาดูงาน ๑๐,000 
 รวมงบประมาณ ๒๐,000 
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กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

4. โครงการบริหารงบประมาณปัจจัยพ้ืนฐานและงบประมาณรายได้สถานศึกษา 
 1) วางแผนการใช้งบประมาณประจำป ี 1,000 
 2) การใช้งบประมาณตามแผน 2,000 
 3) การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 2,000 
 รวมงบประมาณ 5,000 
5. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1) ส่งเสริมระบบประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษา  2,000 
 2) ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  3,000 
 รวมงบประมาณ 5,000 
รวมงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น  191,268 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมืน่หนึ่งพันสองร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) 
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๑. โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   
 
หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้
เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเต็มตามศักยภาพ มีทักษะความรู้ที่
จำเป็นตามหลักสูตร และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยคำนึงถึงการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ เป็นสำคัญนั่นคือ การเตรียมผู้เรยีนให้มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปญหา การคิด
สร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี การสื่อสารและการร่วมมือ ซึ่งจะสางผลให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อม สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับประชาคมโลกได้ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัด การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน มีโอกาสได้ฝึกทักษะการคิด 
การแสดงออก การจัดการการเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ นอกจากนี้การพฒันา
กระบวนการบริหารและการจัดการการศึกษาในโรงเรียน และร่วมกับชุมชน เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญ  ที่มีระบบบริหาร
จดัการคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาให้ครูและบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และสามารถดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่
เน้นคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งตอบสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น  เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการ
บริหารและการจัดการ และมาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

วัตถุประสงค ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

หัวหน้าโครงการ  ชื่อ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
ข้อมูลฐาน 
ปี 256๔ 

เป้าหมาย 
ปี 256๕ 

๑. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ที่จำเป็นตาม
หลักสตูร 
๒. เพื่อให้ผู้เรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนที่สูงข้ึน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
ตัวบ่งช้ีที ่1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผู้เรียน 

87 ๙๐ 

๑. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
๒. เพื่อให้โรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

85 ๙๐ 

๑. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนของคร ู
๒. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
และทักษะเป็น Active Learner 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

87 ๙๐ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.256๕  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.256๖ 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) การอ่านเขียนคำพ้ืนฐาน (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ) พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๑,๐๐๐ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป ์

2) คณิตคิดสนุก พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๑,๐๐๐ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป ์

3) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกลผ่าน
ดาวเทียม DLTV (Online)   

พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๒,๐๐๐ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป ์
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กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4) พัฒนานักเรียนพิเศษเรียนร่วม พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๓,๐๐๐ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป ์

5) สำนวนไทย อังกฤษน่ารู ้ พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๑,๐๐๐ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป ์

๖) ห้องสมุด 3 ด ี พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

5,000 นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
และคณะครูทุกคน 

๗) บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๓,๐๐๐ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
และครรูะดับชั้นอนุบาล 

๘) ค่ายเตรียมความพร้อมผู้เรียนมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางด้านวิชาการ 

พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

3,000 นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป ์

๙) ส่งเสริมนักเรียนร่วมโครงการแข่งขันอัจฉริยภาพทาง
วิชาการ 

สิงหาคม 256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

3,000 นางสาวพัชรินทร์ งอยกดุจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป ์

1๐) พัฒนาสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และส่งเสรมิ
การจัดทำป้ายนเิทศ 

เมษายน  256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

5,000 นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
และคณะครูทุกคน 

1๑) ส่งเสรมิสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยั 

เมษายน  256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

3,000 นายเอกมล มาณะศิลป ์
และคณะครูทุกคน 

1๒) กิจกรรมการจัดการเรียนรูเ้ชิงรุก Active Learning พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

3,000 นายเอกมล มาณะศิลป ์
และคณะครูทุกคน 

1๓) ค่ายส่งเสริมวิชาการเพื่อยกระดับผลสมัฤทธ์ิ ธันวาคม 256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

๕,๐๐๐ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
และคณะครูทุกคน 

1๔) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรยีนรู้อยู่อย่างพอเพียงจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 

พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

2,000 นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
และคณะครูทุกคน 

๑๕) กิจกรรมการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ 
(PLC) 

พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๓,๐๐๐ นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
และคณะครูทุกคน 

๑๖) ส่งเสรมิการจดัการศึกษาจ้างวิทยากรท้องถิ่น เมษายน  256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

60,712 นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 
นายเอกมล มาณะศิลป ์

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๓,๗๑๒ บาท 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก   

ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

1.แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2.แบบวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
3.แบบสำรวจภมูิปัญญาท้องถิ่น 
4.รายงานการสำรวจแหล่งเรยีนรู ้
5.แบบประเมินความพึงพอใจ 
6.รายงานผลการจดักิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สมัภาษณ์/สอบถาม 
3.แฟ้มข้อมลูนักเรียนรายบคุคล 
4.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิงประจักษ์ 
5.รายงานประจำปีของโรงเรียน 
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนและส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กำหนดให้ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้ง 3 ด้าน คือด้าน
ความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก
ของการทำประโยชน์เพื่อสังคมสามารถจัดการตนเองได ้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้เล็งเหน็
ความสำคัญในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จึงมีการส่งเสริมให้จัดกิจกรรมดังกล่าวตรง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน ประกอบด้วยกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมชุมนุม และกิจกรรม
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาล 
ตลอดจนได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

หัวหน้าโครงการ  ชื่อ ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศร ี
ข้อมูลฐาน 
ปี ๒๕๖๔ 

เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๕ 

๑. เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เ ร ียนระด ับก ่ อน
ประถมศึกษาและระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเต็ม
ศักยภาพ และมีคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
1.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีคณุลักษณะและคา่นิยมที่ดตีามที่
สถานศึกษากำหนด 
2.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมีความภมูิใจในท้องถิ่นและความเป็น
ไทย 
3.ร้อยละของผู้เรียนท่ียอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 
4.ร้อยละของผู้เรียนท่ีมสีุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
สังคม 

๘๕ ๙๐ 

๓. เพื ่อให้ระบบบริหารจัดการ
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มี
ประส ิทธ ิภาพ ม ี เคร ือข่ายการ
บริหารจัดการ  การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัด
การศึกษา 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. โรงเรียนวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมที่เอื้อต่อการจดัการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

๘๕ ๙๐ 

๒. เพื่อให้ประชากรวัยเรียนทุกคน
ได ้ร ับโอกาสในการศ ึกษา ขั้น
พื ้นฐาน ที ่มีคุณภาพอย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียม 
 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั 
1.ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้าง
โอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 
2.ร้อยละของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับ
บริบทของชุมชนและท้องถิ่น 
3.ร้อยละของสถานศึกษาที ่ตรวจสอบและประเมินความรู้
ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 

๘๕ ๙๐ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.256๕  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.256๖ 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

๑)  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนและค่านยิม 
๑๒ ประการ 

พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๑,๐๐๐ 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 
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กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๒) ส่งเสริมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุว
กาชาด 

ธันวาคม 256๕  
5,000 

ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๓)  กิจกรรมวันสำคญัปีการศึกษา ๒๕๖๕ พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

2,000 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๔) กิจกรรมสุนทรยีภาพทางศิลปะ ดนตรี และกีฬา พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๘,๐๐๐ 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๕) ประชาธิปไตยในโรงเรียน มีนาคม 256๖ 
1,000 

ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๖) โรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๒,๐๐๐ 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๗) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

2,000 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๘) โรงเรยีนคณุธรรม พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

5,000 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๙) จัดสภาพและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู ้

พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

6,000 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๑๐) กิจกรรมโรงเรยีนปลอดขยะ (Zero Waste) พฤษภาคม 256๕ ถึง 
มีนาคม 256๖ 

๑,๐๐๐ 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๑๑) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ เมษายน  256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

๒,๐๐๐ 
ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

๑๒) กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู ้ พฤศจิกายน 256๕ 
20,000 

ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวน
ศรี และคณะครูทุกคน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕,๐๐๐   บาท 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล ว่าท่ีร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศร ี

ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

1.แบบประเมินคณุลักษณะอันพึง
ประสงค ์
2.แบบวิเคราะหผ์ู้เรียนรายบุคคล 
3.แบบสำรวจภมูิปัญญาท้องถิ่น 
4.รายงานการสำรวจแหล่งเรยีนรู ้
5.แบบประเมินความพึงพอใจ 
6.รายงานผลการจดักิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สมัภาษณ์/สอบถาม 
3.แฟ้มข้อมลูนักเรียนรายบคุคล 
4.ตรวจสอบร่องรอย/หลักฐานการจัด
กิจกรรม 
5.รายงานประจำปีของโรงเรียน 
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3. โครงการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
              ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 26 ให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การเรียนการร่วมกิจกรรมและ
ทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน ตามความเหมาะสมแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา การอบม ศึกษาดูงานเป็นงาน
ที่มีความสำคัญงานหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้การสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของการศึกษาที่ต้องการมีส่วน
ร่วมของบุคคล  รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ในยุคปัจจุบัน  ซึงตอบสนอง
นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  ตัวช้ีวัด ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

หัวหน้าโครงการ  นางมณเทียร เพ็งสว่าง 
ข้อมูลฐาน 
ปี 256๔ 

เป้าหมาย 
ปี 256๕ 

   เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ
ตามสายงาน สามารถพ ัฒนา
นวัตกรรม และนำไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนากระบวนการบริหาร  
การเร ียนการสอน และน ิ เทศ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ  
ตัวช้ีวัด ข้อ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
 

85 8๘ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.256๕  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.256๖ 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนรู ้แบบ
ผสมผสานของครู 

เมษายน  256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

๓,000 นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน    
นางมณเทียร เพ็งสว่าง และครูทุกคน 

๒) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

เมษายน  256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

๕,000 นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
นางมณเทียร เพ็งสว่าง และครูทุกคน 

๓) ส ่งเสร ิมการกำกับและนิเทศการจัด
การศึกษา 

เมษายน  256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

๒,000 นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน   
นางมณเทียร เพ็งสว่าง และครูทุกคน 

๔) อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เมษายน  256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

๑๐,000 นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน   
นางมณเทียร เพ็งสว่าง และครูทุกคน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๒0,000 บาท 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางมณเทียร   เพ็งว่าง               

ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้อนุมัติโครงการ 
 

1.แบบนิเทศติดตามการประเมิน
ประเมินครูรายบุคคล 
2.ทะเบยีนบันทึกการเข้ารับการ
อบรม ประชุม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เป็นวิทยาการทั้งในและนอกสถานที่ 
3.ทะเบยีนบันทึกการจัดทำสื่อ 
นวัตกรรม 
4.สมุดลงเวลามาปฏิบตัิราชการ 
5.แบบประเมินความพึงพอใจ 
6.รายงานผลการจดักิจกรรม 

1.การสังเกต 
2.สมัภาษณ์/สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจักษ ์
5.รายงานประจำปีของโรงเรียน 
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4. โครงการบริหารงบประมาณปัจจัยพ้ืนฐานและงบประมาณรายได้สถานศึกษา 
 
หลักการและเหตุผล 
            การบริหารการเงินและพัสดุ เป็นงานที่โรงเรียนต้องดำเนินการภายใต้ระเบียบข้อบังคับ เป็นงานสนับสนุนง านอื่น ๆ ให้
สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ดังนั้นโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น จึงต้องมีการพัฒนางานด้านนี้อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความถูกต้อง 
ไม่ให้เกิดการเสียหายแก่ทางราชการและบังเกิดผลดีต่อการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ ่น ตระหนักและเห็น
ความสำคัญของการบริหารงานการเงินและพัสดุ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความ
เข้าใจ และจัดระบบงานดังกล่าวให้สามารถตรวจสอบ  ติดตามได้อย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด 

หัวหน้าโครงการ  ชื่อ นางสาวพนิดา ลีปาน 
ข้อมูลฐาน 
ปี 2563 

เป้าหมาย 
ปี 2564 

เพื ่อให ้โรงเร ียนมีระบบ
การบร ิหารจ ัดการด้าน
งบประมาณเป็นไปอย่างมี
ประส ิทธ ิภาพ โปร ่งใส
ตรวจสอบได้      

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
1. โรงเรียนมรีะบบการบริหารจดัการด้านงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้  

85 8๘ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.256๕  สิ้นสุดวันท่ี ๓๑ มีนาคม พ.ศ.256๖ 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) วางแผนการใช้งบประมาณประจำป ี เมษายน 256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

1,000 นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน และ
หัวหน้ากลุ่มงาน 

2) การใช้งบประมาณตามแผน เมษายน 256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

2,000 นางสาวพนิดา ลีปาน 

3) การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เมษายน 256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

2,000 นางสาวพนิดา ลีปาน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐   บาท 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวพนิดา ลีปาน   

ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

1.แผนการใช้งบประมาณ 
2. แบบบันทึกการนิเทศ 
3. แผนปฏิบัติการประจำป ี
4. รายงานการประชุม 
5. เครื่องมือประเมินความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

1.การสังเกต 
2.สมัภาษณ์/สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร หลักฐานเชิง
ประจักษ ์
4.รายงานประจำปีของโรงเรียน 
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5. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
หลักการและเหตุผล   
          จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 6 มาตรา 48 กล่าว
ว่า “ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทำรายงานประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก”จากสาระบัญญัติดังกล่าวสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องนำไปปฏิบัติ เพื ่อให้บรรลุถึงเจตนารมณ์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและประชาชน ว่าบุตรหลานของตนจะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ดังนั้นใน
ปีการศึกษา 256๕ โรงเรียนจึงดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานกำหนด และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการ
ประกันคุณภาพภายในและรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่นจึงได้มีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค ์
มาตรฐานและตัวชี้วัด 
หัวหน้าโครงการ ชื่อ  

นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน 

ข้อมูลฐาน 
ปี 256๔ 

เป้าหมาย 
ปี 256๕ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน
และผู ้เกี ่ยวข้องในการจัดการศึกษาได้
ตระหนักเห ็นความสำคัญและร ่วมกัน
รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
2. เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศ ึกษาภายในให ้ม ีค ุณภาพเป ็นที่
ยอมรับของประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น 
3. เพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจ ัดการศ ึกษาของสถานศ ึกษา
สามารถรับทราบผลการดำเนินงานจัด
การศึกษาและเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น 

มาตรฐานที ่ 2 กระบวนการบริหารและการ
จัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. โรงเรียนใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน

เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดี
ยิ่งข้ึน 

85 8๘ 

ระยะเวลาดำเนินงาน   เริ่มต้นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564  สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2565 
กิจกรรม ช่วงเวลาดำเนินงาน งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1) ส่งเสรมิระบบประกันคณุภาพภายใน
ของสถานศึกษา  

เมษายน 256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

2,000 นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 
และหัวหน้ากลุ่มงาน 

2) ส่งเสริมความสมัพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน  

เมษายน 256๕ ถึง  
มีนาคม 256๖ 

3,000 นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 
และคณะครูทุกคน 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐   บาท 
การประเมินผล/เคร่ืองมือ วิธีการประเมินผล นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก 

ผู้เสนอโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน  
ผู้อนุมัติโครงการ 

 

1.คู่มือการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
2. แบบบันทึกการนิเทศ 
3. แผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาประจำป ี
4. รายงานการประชุม 
5. เครื่องมือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.การสังเกต 
2.สมัภาษณ์/สอบถาม 
3.ตรวจเอกสาร 
หลักฐานเชิงประจักษ ์
4.รายงานประจำปีของ
โรงเรียน 
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ภาคผนวก 
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ปฏิทินงานปีการศึกษา  256๕ 

(พฤษภาคม 256๕ - มีนาคม 256๖) 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุน่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
1 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 

256๕ รับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

ผู้ปกครอง  ครู 
นักเรียน 

วาระการประชุม, 
บันทึกการประชุม 

17 พฤษภาคม 2565 เปิดภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 256๕ 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง - 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

วาระการประชุม,   
แผนปฏิบัติการ 

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผลงานนักเรียน 
บอร์ด  ป้ายนิเทศ 

๑ มิถุนายน 256๕ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านเพ้ีย
ฟานโนนตุ่น 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง - 

๓ มิถุนายน 256๕ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ บรมราชินี 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง - 

16 มิถุนายน 2565 กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 256๕ ครู นักเรียน พิธีการไหว้ครู 
2๔ มิถุนายน 256๕ กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด  ครู นักเรียน ผลงานนักเรียน 

บอร์ด  ป้ายนิเทศ 
๑๒ กรกฎาคม 256๕ ก ิจกรรมว ันอาสาฬหบ ูชา  และวัน

เข้าพรรษา 
ผู้ปกครอง  ครู 
นักเรียน 
กรรมการสถานศึกษาฯ 

กิจกรรมทางศาสนา 

๒๘ กรกฎาคม 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิ
ราลงกรณ พระวช ิรเกล ้าเจ ้าอย ู ่หัว 
รัชกาลที่ ๑๐ 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง - 

๑ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ สอบกลางภาคเรียนที่ 1/๒๕๖๕ ครู นักเรียน ข้อสอบ 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๕ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง กิจกรรมวันแม่ 
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง - 

๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ สอบปลายภาคเรียนที่ 1/๒๕๖๕ ครู นักเรียน ข้อสอบ 
1๑  ตุลาคม 256๕ ปิดภาคเรียนที่ 1  

ปีการศึกษา 256๕ 
ครู นักเรียน - 

1 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เปิดภาคเรียนที่ 2/256๕ ครู นักเรียน - 
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ปฏิทินงานปีการศึกษา  256๕ 

(พฤษภาคม 256๕ - มีนาคม 256๖) 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุน่ ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ 
๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

บันทึกการประชุม 

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 256๕ 

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา 

บันทึกการประชุม 

๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของในหลวง รัชกาลที่ 9  
วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๕ 

คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา 

บันทึกการประชุม,
รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของใน
หลวง รัชกาลที่ 9 วันพ่อแห่งชาติ 
๒๕๖๕ 

ครู นักเรียน - 

10 ธันวาคม  ๒๕๖๕ วันหยุดวันรัฐธรรมนูญ ครู นักเรียน - 
1๒ ธันวาคม  ๒๕๖๕ วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ ครู นักเรียน - 
๑๙  ธันวาคม  256๕ เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสำรอง 

ผู้กำกับลูกเสือ 
กิจกรรมเดินทางไกล 

2๒ - 2๓ ธันวาคม  256๕ เข้าค่ายลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ 
ผู้กำกับลูกเสือ 

กิจกรรมค่ายลูกเสือ
กลุ่ม 

๒๖ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ กีฬาภายในปีการศึกษา 256๕ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
กรรมการสถานศึกษา 

กิจกรรมกีฬาภายใน 

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันหยุดราชการกรณีพิเศษ ครู นักเรียน - 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ วันหยุดสิ้นปี ครู นักเรียน - 
๑ มกราคม  ๒๕๖๖ วันหยุดวันขึ้นปีใหม่ ครู นักเรียน - 
๒ มกราคม  ๒๕๖๖ วันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ครู นักเรียน - 
๑๓ มกราคม  ๒๕๖๖ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ของขวัญ, รางวัล 
๑๖ มกราคม  ๒๕๖๖ วันครู ครู นักเรียน - 
๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ สอบกลางภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ครู นักเรียน ข้อสอบ 
1๑ กุมภาพันธ์ 256๖ สอบ O - NET นักเรียนชั้น ป.6 นักเรียน ข้อสอบ 
๓ มีนาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ครู นักเรียน - 
๖ มีนาคม ๒๕๖๖ วันหยุด วันมาฆบูชา ครู นักเรียน - 
..... มีนาคม ๒๕๖๖ สอบ RT นักเรียนชั้น ป.๑ นักเรียน ข้อสอบ 
..... มีนาคม 256๖ สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3 นักเรียน ข้อสอบ 
๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ สอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ นักเรียน ข้อสอบ 
๒๗ มีนาคม 256๖ การเลือกตั้งสภานักเรียน  

ปีการศึกษา 256๖ 
ครู นักเรียน  

๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ครู นักเรียน - 
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แผนผังโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน 

 
โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุน่ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 
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แผนผังโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
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คำสั่งโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
    ที่ 12/256๕ 

            เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ปีการศึกษา 256๕ 
............................................................................................................................. .................................. 

       อาศัยอำนาจผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง 
ตอบสนองต่อความจำเป็นพื้นฐาน ความต้องการชองชุมชน นักเรียน ครู ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ในการปฏิบัติกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ในแผนปฏิบัติการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียน ปีการศึกษา 256๔ ดังนี้ 
  1. นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียน          ประธานกรรมการ 
  2. นายสมจิต คำมุงคุณ   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา          กรรมการ 
  3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น           กรรมการ 
  4. นางมณเทียร เพ็งสว่าง   ครู คศ.3            กรรมการ 
  5. นางสาวพัชรินทร์ งอยกุดจิก  ครู คศ.2            กรรมการ 
  6. นางพนิดา แสงศรีเรือง   ครู คศ.2            กรรมการ 
  7. ว่าที่ร้อยตรีธนะวัฒน์ สงวนศรี  ครู              กรรมการ 
  8. นายเอกมล มาณะศิลป์   ครูผู้ช่วย              กรรมการและเลขานุการ 
  9. นางสาวภัทลดา ทัดทาน  ครูธุรการ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 หน้าที ่ ศึกษาข้อมูล จุดเด่น จุดด้อยของชุมชน (SWOT) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล นำมาจัดทำโครงการ
และกิจกรรมในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ประกอบกับข้อมูลสรุปโครงการในปีการศึกษาที่ผ่านมาเพ่ือให้
โครงการต่าง ๆ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเกิดประโยชน์กับทางราชการ 
 ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเอาใส่ ประสานประโยชน์ ปรึกษาหารือ หากมี
ปัญหาให้แจ้งผู้บริหารทราบต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่  30 พฤษภาคม 2565   

 
      (ลงชื่อ)       

                                            (นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน) 
                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุน่ 
ครั้งที่  ๑/256๕ 

 
วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เปิดประชุมเวลา  ๐๙.00 น. 

ระเบียบวาระการประชุม 
๑. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
๓. เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
๔. เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๕. เรื่องอ่ืน ๆ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมจิต คำมุงคุณ 
๒. นายเรืองฉัน จันทะพร 
๓. นางสาวเขมภรณ์ มูลมณี 
๔. นายอำนวย ซ้ายสุข 
๕. นางสุรินญา แสงคำพระ 
๖. นายสุรัต โพธินิล 
๗. พระปลัดสมปอง ธัมมปาโร 
๘. นายพิชิต อ่อนจันทร์ 
๙. นายดำฤทธิ์ พิมพุฒ 
๑๐. นายวิชัย อิ่มนาง 
๑๑. นายบุญสม พรมตู้ 
๑๒. นายพิเชต แสงศรีเรือง 
๑๓. นายสนาน สมพรมมา 
๑๔. นายอุไร วรดินา 
๑๕. นางสาวพนิดา ลีปาน 
๑๖. นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
 นายสมจิต คำมุงคุณ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น กล่าว
ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม และเชิญนางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนน
ตุ่น เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น แจ้งที่ประชุมรับทราบว่า
กำหนดและรายงานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 256๕ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 พร้อมทั้งมี
การจัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองภาคเช้า รับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน ขอขอบพระคุณ
คณะกรรมการและผู้ปกครองนักเรียนในความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี 
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ที่ประชุมรับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
  นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ได้แจ้งในที่ประชุมทราบถึงการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 256๔ ที่คณะกรรมการฯ มีมติและลงชื่อเห็นชอบแล้วนั้น 
โรงเรียนจะดำเนินการและจัดส่งเขตพื้นที่ต่อไป และรายงานเกี่ยวกับการกำหนดค่าเป้าหมายของโรงเรียนในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256๕ และในส่วนของโครงการที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 256๕ 
ให้ปรับปรุงโครงการและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และนำ
กิจกรรมในโครงการเดิมของโรงเรียนมาบูรณาการเข้ากับโครงการใหม่ เพื่อตอบสนองกลยุทธ์ของเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และกลยุทธ์ของ สพฐ. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 256๕  
 
ระเบียบวาระท่ี  4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้แจ้งต่อที่ประชุม 
ในส่วนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านเพ้ียฟานโนนตุ่น จึงขออนุมัติงบประมาณในการปรับปรุง
ซ่อมแซมห้องเรียนและอาคารประกอบที่ชำรุด ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบได้ดำเนินการให้เรียบร้อยรวมทั้งให้ทำการปรับปรุงอาคารห้องสมุดให้เป็นไปตามมติของการประชุมอย่าง
เหมาะสม 
 
ระเบียบวาระท่ี  5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
      ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา  1๑.30 น. 
 
      นางสาวพนิดา ลีปาน  บันทึกการประชุม 
      นางสาวพิมสาย อัครพิทยาอำพน ผู้ตรวจ 
      นายสมจิต  คำมุงคุณ     ผู้ตรวจ 
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บันทึกข้อความ  
ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 
ที่    1/256๕   วันที่  ๓๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.256๕ 
เรื่อง    ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๕ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

  ด้วยโรงเรียนบ้านเพี ้ยฟานโนนตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและ
ประถมศึกษา เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นฐาน โรงเรียนได้ดำเนินงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๕  ดังนี้ 

      1. คณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 256๕ ร่วมกันศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการของแต่ละกลุ่มงานตามบริบทและให้สอดคล้องกับนโยบายของต้นสังกัด 

      2. กำหนดแนวทางวิธีการในการพัฒนาและจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นในการปรับปรุง 
พัฒนางาน 

      3. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม เครื่องมือและนิเทศ กำกับ และติดตามการดำเนินงาน 

  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 256๕ 
เสร็จเรียบร้อยรายละเอียดตามร่างแผนฯที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นสมควรนำเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป 

                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

 
                       
                       (นางสาวพิมสาย  อัครพิทยาอำพน) 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น 
                                                  16/พฤษภาคม/256๔ 
 
 

- เห็นชอบ 

 
                 (นายสมจิต  คำมุงคุณ) 
   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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