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แผนพฒันาโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 

โรงเรียนทาแสงวิทยายน  

ตําบลลําพาน  อําเภอเมือง  จังหวดักาฬสินธุ 

 
 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต ๑ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. ทําไมตองเปนโรงเรียนคุณภาพ 

ประจําตําบล/อําเภอ 

2. เปาหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/อําเภอ 

คืออะไร 

3. โจทยการพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรตอบโจทยอะไร/ระดับใดบาง 

1.เพ่ือ“โรงเรียนทีมีมาตรฐานคุณภาพ

ระดับสูง”มีความเขมแข็งท้ังทางดานวิชาการ  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดนตรี  กีฬา  และ

ศิลปะ 

2.เพ่ือเปน“โรงเรียนที่มีความพรอมดาน

กายภาพ”  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนในการ

ปรับปรุงภูมิทัศนตางๆขั้นมาตรฐานมีความ

สะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  ไดรับการสนับสนุน

การกอสรางอาคารประกอบเพิ่มขึ้น 

3.เพ่ือเปน“โรงเรียนทํามาหากิน” ที่เนนการ

พัฒนาดานอาชีพและการมีรายไดระหวาง 

ดานผูเรียน 

1.เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

2.เพ่ือใหผูเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค

และมีสมรรถนะผูเรียน 

3.เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานทางอาชีพ  และมี

รายไดระหวางเรียน 

4.เพ่ือสงเสริมทักษะความเปนเลิศดานดนตรี  

กีฬา  ศิลปะ  และเทคโนโลยี 

ดานครูและบุคลากร 

1.ครูไดรับการพัฒนาศกัยภาพอยางเตม็ 

ความสามารถ 

2.ครูมีคุณภาพเพียงพอตอความตองการ 

 

3.1 โจทยระดับโลก 

      - นักเรียนมีทักษะตามศรรตวรรษที่ 21 คือ 3R 8C 

3.2 โจทยระดับประเทศ 

      - การจัดการศกึษามุงเนนใหผูเรียนเปนผูสรางพ้ืนฐานผูเรียน 4 ดาน คือ ดานทัศนคติ  

ดานคุณธรรม ดานอาชีพ  ดานพลเมืองดี 

3.3 โจทยระดับภาคของประเทศไทย 

     - นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูสูงตามมาตรฐานระดับชาติ และมีผล O – NET 

สูงกวาระดับประเทศ 

     - นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการดํารงชีวิตและมีทักษะอาชีพ 

     - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม 12 ประการ 

3.4 โจทยการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 

     - นักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบ O – NET สูง

กวาระดับประเทศ 

     - นักเรียนในจังหวัดกาฬสินธุมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยม 12 ประการ มีทักษะชีวิต

และงานอาชีพ 
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1. ทําไมตองเปนโรงเรียนคุณภาพ 

ประจําตําบล/อําเภอ 

2. เปาหมายหลักการพัฒนาคุณภาพของ

โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/อําเภอ 

คืออะไร 

3. โจทยการพัฒนาคุณภาพนักเรียนควรตอบโจทยอะไร/ระดับใดบาง 

4.เพ่ือเปน  “โรงเรียนชุมชน”องคกรปกครอง

ทองถิ่นและประชาคมทุกภาคสวนเขามีสวน

รวมในการพัฒนาอยางเขมแข็ง 
5.ตองการใหนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษา 

ปที่ 3 สามารถเขาศึกษาตอในสายอาชีพได 

ดานโรงเรียน 

1.เพ่ือใหโรงเรียนสะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  

เปนศูนยกลางการเรียนรูใหบริการแกชุมชน  

และโรงเรียนอื่นๆ  

ดานชุมชน 

1.ชุมชนใหความรวมมือ  ชื่นชมและรูสึกเปน 

เจาของ   

 

3.5  โจทยการพัฒนาตามบริบทอําเภอ/ตําบล/ทองถ่ิน 

      - ผูเรียนเรียนรูในทองถิ่น เชน การปลูกผักชอม การประดิษฐของใช 

      - นกัเรียนในตําบลลําพาน นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดําเนินชีวิต 

3.6  โจทยการพัฒนานักเรียนตามความแตกตางและศักยภาพรายบุคคล 

       - โรงเรียนมีระบบคัดกรองและดูแลชวยเหลือนักเรียนตามโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ     

       - ผูเรียนพัฒนาไดตามศักยภาพ 

       - ผูเรียนมีความรูความสามารถทักษะอาชีพ 
3.7  โจทยการพัฒนาที่ประชาชน/ผูปกครองตองการ 

       - นักเรียนสามารถอานออกเขียนได คิดคํานวณเปนและความรูภาษาอังกฤษ 

      -  ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษานําความรูไปประกอบอาชีพได 

      -  ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
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4. คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/

อําเภอ ควรเปนอยางไร 

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียน 

5.1 ทักษะวิชาการ-ความรูพื้นฐาน 5.2 ทักษะชีวิต-ทักษะงาน 5.3 ทักษะอาชีพ-ความรูเฉพาะทาง 

ผลลัพธ (Outcome) 

1.เพ่ือ“โรงเรียนทีมีมาตรฐานคุณภาพ

ระดับสูง”มีความเขมแข็งท้ังทางดานวิชาการ  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดนตรี  กีฬา  และ

ศิลปะ 

2.เพ่ือเปน“โรงเรียนท่ีมีความพรอมดาน

กายภาพ”  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนในการ

ปรับปรุงภูมิทัศนตางๆขั้นมาตรฐานมีความ

สะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  ไดรับการสนับสนุน

การกอสรางอาคารประกอบเพิ่มขึ้น 

3.เพ่ือเปน“โรงเรียนทํามาหากิน” ที่เนนการ

พัฒนาดานอาชีพและการมีรายไดระหวาง

เรียน 

 

 

1.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึน

กวาเดิมหรือสูงกวาคาเฉลี่ยของ สพฐ.         

2.อานคลอง  เขียนคลองนับแตชั้น ป.2 ขึ้นไป 

3. มีความซื่อสัตวสุจริต                         

4.มีวินัย  ยิ้มไหวทักทายกัน                  

5.มีสุขภาพ สุขภาพจิตด ี                      

6.ใช ICT ได รักและเห็นคุณคาของงานอาชีพ             

7.มีความเปนเลิศดานดนตรี  กีฬา  ศิลปะ และ

เทคโนโลยี 
8.สามารถสื่อสารไดหลากหลายภาษา  

( ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน ) 

1.นักเรียนมีคุณธรรม –จริยธรรม และประพฤติ

ตามหลักคานิยม 12  ประการ   

โดยผานกิจกรรม/โครงการ  ดังนี้                      

-  โครงการโรงเรียนสุจริต 

-  โครงการโรงเรียนปลอดขยะ 

-  กิจกรรมเพศวิถี 

-  โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

-  กิจกรรมออมทรัพยนักเรียน 

-  กิจกรรมจิตอาสา 

-  ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด              

 

1.จัดกิจกรรมสงเสริมอาชีพและ

ความสามารถเฉพาะทาง  ผานกิจกรรม

และโครงการตางๆดังนี้ 

-กิจกรรมเลี้ยงไกไข 

-สวนมะนาว 

-การปลูกพืชผักสวนตามฤดูกาล 

-การทําสวนกลวย 

-การเลี้ยงปลา 

-กิจกรรมวงโปงลาง 

-กิจกรรมแหกลองยาว 

-กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 
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4. คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/

อําเภอ ควรเปนอยางไร 

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียน 

5.1 ทักษะวิชาการ-ความรูพื้นฐาน 5.2 ทักษะชีวิต-ทักษะงาน 5.3 ทักษะอาชีพ-ความรูเฉพาะทาง 

4.เพ่ือเปน“โรงเรียนชุมชน”องคกรปกครอง

ทองถิ่นและประชาคมทุกภาคสวนเขามีสวน

รวมในการพัฒนาอยางเขมแข็ง 

 

ผลผลิต (Output) 

1.โรงเรียนเปน“โรงเรียนทีมีมาตรฐานคุณภาพ

ระดับสูง”มีความเขมแข็งท้ังทางดานวิชาการ  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดนตรี  กีฬา  และ

ศิลปะ 

2.โรงเรียนเปน“โรงเรียนที่มีความพรอมดาน

กายภาพ” โรงเรียนไดรับการสนับสนุนในการ

ปรับปรุงภูมิทัศนตางๆขั้นมาตรฐานมีความ

สะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  ไดรับการสนับสนุน

การกอสรางอาคารประกอบเพิ่มขึ้น 
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4. คุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล/

อําเภอ ควรเปนอยางไร 

5. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียน 

5.1 ทักษะวิชาการ-ความรูพื้นฐาน 5.2 ทักษะชีวิต-ทักษะงาน 5.3 ทักษะอาชีพ-ความรูเฉพาะทาง 

3. โรงเรียนเปน“โรงเรียนทํามาหากิน” ที่เนน

การพัฒนาดานอาชีพและการมีรายไดระหวาง

เรียน 

4.โรงเรียนเปน“โรงเรียนชุมชน”องคกร

ปกครองทองถ่ินและประชาคมทุกภาคสวนเขา

มีสวนรวมในการพัฒนาอยางเขมแข็ง 
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6. กระบวนการในการดําเนินการควรทําอยางไร 

          

  ผลลัพธ (Outcome)                ผลผลติ (Output)         กระบวนการ (Process)      ปจจยันําเขา (Input) 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

1.เพ่ือเปน“โรงเรยีนทีมีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง” 

มีความเขมแข็งท้ังทางดานวิชาการ  กิจกรรมพัฒนา

ผูเรยีน  ดนตรี  กีฬา  และศิลปะ 

2.เพ่ือเปน“โรงเรยีนท่ีมีความพรอมดานกายภาพ”  

โรงเรียนไดรับการสนับสนุนในการปรับปรุงภูมิทัศน

ตางๆขั้นมาตรฐานมีความสะอาด  รมรื่น  ปลอดภัย  

ไดรับการสนบัสนุนการกอสรางอาคารประกอบเพ่ิมขึ้น 

3.เพ่ือเปน“โรงเรยีนทํามาหากิน” ท่ีเนนการพัฒนา

ดานอาชีพและการมีรายไดระหวางเรียน 

4.เพ่ือเปน“โรงเรยีนชุมชน”องคกรปกครองทองถ่ิน

และประชาคมทุกภาคสวนเขามีสวนรวมในการพัฒนา

อยางเขมแข็ง 

 

1.โรงเรียนเปน“โรงเรียนทีมมีาตรฐานคุณภาพ

ระดับสูง”มีความเขมแข็งท้ังทางดานวิชาการ  

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  ดนตรี  กีฬา  และศิลปะ 

2.โรงเรียนเปน“โรงเรียนที่มีความพรอมดาน

กายภาพ” โรงเรียนไดรับการสนับสนุนในการปรับปรุง

ภูมิทัศนตางๆขั้นมาตรฐานมีความสะอาด  รมรื่น  

ปลอดภัย  ไดรบัการสนับสนุนการกอสรางอาคาร

ประกอบเพิ่มขึ้น 

3.โรงเรียนเปน“โรงเรียนทํามาหากิน” ที่เนนการ

พัฒนาดานอาชีพและการมีรายไดระหวางเรยีน 

4.โรงเรียนเปน  “โรงเรยีนชุมชน”องคกรปกครอง

ทองถ่ินและประชาคมทุกภาคสวนเขามีสวนรวมใน

การพัฒนาอยางเขมแข็ง 

 

1.กระบวนการบริหารจัดการ 

2.กระบวนการเรียนการสอน 

3.กระบวนการนิเทศและติดตาม

ประเมินผล 

 

1.นักเรียน                                

2.ครูและบุคลากรในโรงเรยีน           

3.บุคลากรภายนอกโรงเรียน                  

วิทยากรภายนอก/ปราชญชาวบาน            

4.วัสด-ุอุปกรณ / สื่อตางๆ 
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6. กระบวนการในการดําเนินการควรทําอยางไร 

          

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ตัวชี้วัดผลลัพทธ (Outcome) 

1.นักเรียนมีผลการประเมินระดับชาติ สูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ

ระดับชาต ิ ผลการประเมินทักษะการอาน คิด  วิเคราะห  อยูในระดบัดีข้ึน  

มีความเปนเลิศดานศลิปะ  การแขงทักษะทางวิชาการ  รําวงมาตรฐานเหรียญ

เงินระดับภูมิภาค การเลานิทานคุณธรรม    เหรียญทองระดบัจังหวัด 

2.มีการปรับปรุงภูมิทัศนตางๆ สะอาดรมรื่น   ปลอดภัย   

3.นักเรียนมีรายไดจากการโครงการสงเสริมอาชีพตางๆ   เชน  การเลี้ยงไกไข  

ปลูกมะนาว  กลวย  เลีย้งปลา  

4. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากวัดดงเมืองในการมอบทุนการศึกษาหลวงปู

เมืองพลวัฒโท จํานวน 450,000 บาท ชุมชน ไดรับการสนบัสนุนจาก เทศบาล

ลําพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสนิธุ ในการพัฒนาและปรบัปรุงภูมิ

ทัศนโรงเรยีน 

 

ตัวชี้วัดผลผลติ (Output) 

1. นักเรียนมีผลการประเมนิระดับชาติ สูงกวาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ

ระดับชาต ิ ผลการประเมินทักษะการอาน คิด  วิเคราะห  อยูในระดบัดีข้ึน  

มีความเปนเลิศดานศลิปะ  การแขงทักษะทางวิชาการ  รําวงมาตรฐาน

เหรียญเงินระดับภูมิภาค การเลานิทานคุณธรรม    เหรียญทองระดับจังหวัด 

2.มีการปรับปรุงภูมิทัศนตางๆ สะอาดรมรื่น  ปลอดภัย   

3. นักเรียนมีรายไดจากการโครงการสงเสรมิอาชีพตางๆ   เชน  การเลี้ยงไกไข  

ปลูกมะนาว  กลวย  เลีย้งปลา  

4. โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากวัดดงเมืองในการมอบทุนการศึกษาหลวงปู

เมืองพลวัฒโท จํานวน 450,000 บาท ชุมชน ไดรับการสนบัสนุนจาก 

เทศบาลลําพาน อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสนิธุ ในการพัฒนาและ

ปรับปรุงภูมิทัศนโรงเรียน 
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7. เราควรขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาอะไรหรือดานใดบาง จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ทั้งระยะยาวและระยะสั้น (สอดคลองกับขอ 3-6) 

7.1 ระยะสั้น (กอนเปดภาคเรยีน) 

กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ระยะที่ 1  เตรียมความพรอมดานครู  จํานวนคร ู ก.พ. – มี.ค. 2562 นายชาติชัย   ฉายมงคล 

             ครูครบชั้น  ครบวิชาเอก  ครบวิชาชีพ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 นายชาติชัย   ฉายมงคล 

ระยะที่ 2 เตรียมความพรอมดานการปฎิบัติงานของครู  นายชาติชัย   ฉายมงคล 

            เตรียมครู แผนการจัดการเรียนการสอน  สื่อ  อุปกรณ  การวัดผลประเมินผล  การ

ออกแบบการพัฒนาผูเรียน 

พ.ย. 2562 นางกุสุมา   ญาณกาย 

            การพัฒนาครูตามบทบาทที่รับผิดชอบ พ.ย. 2562 นางกุสุมา   ญาณกาย 

            ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน พ.ย. 2562 นางกุสุมา   ญาณกาย 

ระยะที่ 3 วัดความกาวหนาและพัฒนาครูตามตัวชี้วัด มกราคม 2563 นางธัญพร   ชัยชวาลทัศน 

ระยะที่ 4 การสรุป การประเมินผล  มีนาคม   2563 นางนพคุณ   แกวลําโกน 

ระยะที่ 5 รายงานความสําเร็จตอสาธารณชน เมษายน 2563 นางเพ็ญศิริ   การพรุง  
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7. เราควรขับเคลื่อนเพ่ือตอบโจทยการพัฒนาอะไรหรือดานใดบาง จึงจะเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ทั้งระยะยาวและระยะสั้น (สอดคลองกับขอ 3-6) 

7.2 ระยะยาว 3 ป  ( พ.ศ.2562 – 2564 ) 

ปงบประมาณ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ปงบประมาณ 2562 เตรียมความพรอมดานครู  จํานวนคร ู ก.พ. – มี.ค. 2562 นายชาติชัย   ฉายมงคล 

 ครูครบชั้น  ครบวิชาเอก  ครบวิชาชีพ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 นายชาติชัย   ฉายมงคล 

ปงบประมาณ 2563 เตรียมความพรอมดานการปฎิบัติงานของครู  นายชาติชัย   ฉายมงคล 

 เตรียมครู 

– แผนการจัดการเรียนการสอน  สื่อ  อุปกรณ  การวัดผล

ประเมินผล      

- การออกแบบการพัฒนาผูเรียน 

พ.ย. 2562 นางกุสุมา     ญาณกาย 

 - การพัฒนาครูตามบทบาทท่ีรับผิดชอบ พ.ย. 2562 นางธัญพร    ชัยชวาลทัศ 

 - ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน พ.ย. 2562 นายชัยธัช    ชัยชวาลทัศ 

 - วัดความกาวหนาและพัฒนาครูตามตัวชี้วัด มกราคม 2563 นางนพคุณ   แกวลําโกน 

ปงบประมาณ 2564 การสรุป การประเมินผล  มีนาคม   2563 นางแสงทอง  เทพบาท 

 รายงานความสําเร็จตอสาธารณชน เมษายน 2563 นางอรดี       ฉายวิไชย  
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8. เครื่องมือทางการบริหารท่ีนํามาใชควรมีอะไรบาง 

        8.1 แผนพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล/อําเภอ 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) 

ปงบประมาณ ดาน รายการพิจารณาที่ตอง

ดําเนินการเรงดวน 

กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ หนวยงานที่ 

ขอความรวมมือ 

ระยะเวลา 

2562 ดานครู การพัฒนารูปแบบการสอน สงครอูบรม   

ผูบริหารนิเทศชั้นเรียน 

สพฐ.    สพป. ปดภาคเรียน 

  การพัฒนารูปแบบการวัดผล

ประเมินผล 

สงครอูบรม   

ผูบริหารนิเทศชั้นเรียน 

สพฐ.    สพป. ปดภาคเรียน 

 ดานผูเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โครงการยกผลสัมฤทธ

ทางการเรียน 

สพฐ.    สพป. ตลอดปการศึกษา 

  การคดิ วิเคราะห การเรียนแบบคิดวิเคราะห   สพฐ.    สพป. ตลอดปการศึกษา 

  คุณลักษณะอันพึงประสงค โครงการพัฒนาคุณลักษณะ

อันพึงประสงค 

สพฐ.    สพป.   

เทศบาลลําพาน วัดในหมูบาน  

ตลอดปการศึกษา 

  การใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร 

โครงการพัฒนาการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในสถานศึกษา 

สพฐ.    สพป.  

เทศบาลลําพาน   

 

ตลอดปการศึกษา 

  การสงเสริมทักษะการทํางาน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง สพฐ.    สพป.   

เทศบาลลําพาน     

วัด  ชุมชน 

ตลอดปการศึกษา 
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8. เครื่องมือทางการบริหารท่ีนํามาใชควรมีอะไรบาง 

        8.1 แผนพัฒนาโรงเรยีนคุณภาพประจําตําบล/อําเภอ 3 ป (พ.ศ.2562 – 2564) 

ปงบประมาณ ดาน รายการพิจารณาที่ตอง

ดําเนินการเรงดวน 

กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ หนวยงานที่ 

ขอความรวมมือ 

ระยะเวลา 

2562 ดานบริหารจัดการ - ดานการพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู 

- ดานสิ่งแวดลอม 

การจัดหางบประมาณ สพฐ.    สพป. 

เทศบาลลําพาน   

วัด  ชุมชน 

ตลอดปการศึกษา 
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                                                                         8. เครื่องมือทางการบริหารที่นํามาใชควรมีอะไรบาง 

     8.2 แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปงบประมาณ 2562 

กิจกรรม เปาหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

1.โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

นักเรียนรอยละ 85 มีผลการ

เรียนสูงกวาหรือเทากับเกณฑ

มาตรฐานของสถานศึกษา 

จัดการเรียนการสอนให

ครอบคลุมหลักสูตร 

ตลอดปการศึกษา นางกุสุมา   ญาณกาย 20,000 

2 โครงการพัฒนาเด็ก

เรียนรวม 

นักเรียนเรียนรวมรอยละ 85 

มีพัฒนาการตามเกณฑ

มาตรฐานของสถานศึกษา 

จัดหารบุคคลากรทาง

การศกึษาที่รับผิดชอบ

นักเรียนเรียนรวม 

ตลอดปการศึกษา นางนพคุณ  แกวลําโกน 5,000 

3.กิจกรรมการอาน คิด  

วิเคราะห  เขียน 

นักเรียนรอยละ 85 มี

พัฒนาการการคิด วิเคราะห  

เขียน 

จัดกิจกรรมสงเสริมการอาน 

คิด  วิเคราะห  เขียน 

ตลอดปการศึกษา นางแสงทอง  เทพบาท 5,000 

4.กิจกรรมลดเวลาเรียน

เพ่ิมเวลารู 

นักเรียนรอยละ 90 มีสวนรวม

และพึงพอใจในกิจกรรมลด

เวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

มีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารูท่ีหลากหลาย  

ครอบคลุมทั้ง 4 ดาน 

ตลอดปการศึกษา นายอนุชา   จูมทอง 10,000 

5.กิจกรรมหองสมุด นักเรียนรอยละ 85 มีสวนรวม

และพึงพอใจในกิจกรรม

หองสมุด 

พัฒนาหองสมุดใหทันสมัย 

จัดกิจกรรมหองสมุด 

ตลอดปการศึกษา นางแสงทอง  เทพบาท 10,000 
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                                                                         8. เครื่องมือทางการบริหารที่นํามาใชควรมีอะไรบาง 

     8.2 แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปงบประมาณ 2562 

กิจกรรม เปาหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

6.กิจกรรมปรับปรุงภูมิ

ทัศนภายในโรงเรียน 

สถานศึกษามีภูมิทัศนที่

เหมาะสมกับการเรียนรู 

ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดลอมใน

สถานศึกษาใหเหมาะแกการ

เรียนรู 

ตลอดปการศึกษา นายอภิรักษ    อุนรักษา 20,000 

7.กิจกรรมวงดนตรี

พ้ืนบาน  

ผูเรียน ชุมชน รอยละ 85 

เห็นคุณคา ในการอนุรักษวง

ดนตรีพื้นบาน 

จัดหาภูมิปญญา  ปราชญ

ชาวบาน  ครู ที่มีความ

ชํานาญดานวงดนตรีพ้ืนบาน 

-จัดกิจกรรมใหสอดคลองกับ

กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเลา

รู 

ตลอดปการศึกษา นายชัยธัช   ชัยชวาลทัศ 20,000 

8. กิจกรรมสงเสริมการ

อาน 

นักเรียนรอยละ 85 เขารวม

กิจกรรมสงเสริมการอาน 

จัดกิจกรรมสงเสริมการอานที่

หลากหลาย  เนน

กระบวนการมีสวนรวม 

ตลอดปการศึกษา นางธัญพร   ชัยชวาลทัศ 5,000 

9.โครงการเศรษฐกิจ

พอเพียง 

นักเรียนรอยละ 85 เขารวม

กิจกรรมของโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดกิจกรรมในโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียงให

หลากหลาย   

ตลอดปการศึกษา นายอนุชา   จูมทอง 20,000 
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                                                                         8. เครื่องมือทางการบริหารที่นํามาใชควรมีอะไรบาง 

     8.2 แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปงบประมาณ 2562 

กิจกรรม เปาหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 

10.  โครงการผาปา

สามัคคีเพ่ือการศึกษา 

บาน  วัด  โรงเรียน  จัดหา

งบประมาณเพ่ือพัฒนาการจัด

การศกึษา 

บาน  วัด  โรงเรียน  ชุมชน

รวมกันหาทรัพยากรในการ

พัฒนาการจัดการศึกษา 

ตลอดปการศึกษา นายชาติชัย   ฉายมงคล 5,000 

11. โครงการสงเสริม

ทักษะการใช

ภาษาอังกฤษใน

สถานศึกษา 

นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะ

ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

-มีครูวิชาเอกภาษาอังกฤษ 

-มีกิจกรรมที่สงเสริมทักษะ

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสาร  

ตลอดปการศึกษา นายชาติชัย   ฉายมงคล 10,000 

12. โครงการโรงเรียน

สุจริต 

นักเรียนรอยละ 90 เห็น

คุณคา และเขารวมโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

โรงเรียนมีกิจกรรมที่สงเสริม

โครงการโรงเรียนสุจริตอยาง

เปนรูปธรรม 

ตลอดปการศึกษา นางธัญพร   ชัยชวาลทัศ 5,000 

13. โครงการปลอดขยะ นักเรียนรอยละ 90 เห็น

คุณคา และเขารวมโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ 

โรงเรียนมีกิจกรรมที่สงเสริม

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

อยางเปนรูปธรรม 

ตลอดปการศึกษา นางธัญพร    ชัยชวาลทัศ 5,000 
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                                                                         8. เครื่องมือทางการบริหารที่นํามาใชควรมีอะไรบาง 

     8.2 แผนปฏิบัติการระยะสั้น ปงบประมาณ 2562 

กิจกรรม เปาหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ งบประมาณ 
14.โครงการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน 

นักเรียนรอยละ 90 ไดรับการ

ดูแล ชวยเหลือตามศักยภาพ

ของแตละบุคคล 

-โรงเรียนสงเสริมและพัฒนา

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

อยางเขมแข็ง 

-มีบุคลากรที่รับผิดชอบ

โดยตรง 

-สรางเครือขายระบบดูแล

นักเรียน 

ตลอดปการศึกษา นางกุสุมา    ญาณกาย 5,000 

15. โครงการสาน

สัมพันธ  “บวร” 

บาน  วัด  โรงเรียน มีสวน

รวมในการจัดการศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุนงานของ

ชุมชน  วัด โรงเรียน 

ตลอดปการศึกษา นางอรดี  ฉายวิไชย 3,000 

16. โครงการพัฒนา

บุคลากร 

ครูไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

สงเสริมและสนับสนุนครูเขา

รับการอบรม  การพัฒนางาน

วิชาการ 

ตลอดปการศึกษา นายชาติชัย   ฉายมงคล 30,000 
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                                                                        8. เครื่องมือทางการบริหารที่นํามาใชควรมีอะไรบาง 

     8.3 แผนอัตรากําลังและการพัฒนาบุคลากร 

ประเภทของครู ปจจุบัน ความตองการ วิธีการไดมา 

1.ครูที่เปนขาราชการ จํานวน 14 คน จํานวน 5 คน รับยาย  โอน  มาชวยราชการ 

2.ครูที่เปนอัตราจาง จํานวน 0 คน จํานวน 3 คน ขอสนับสนุนจาก  สพป. และ สพฐ. 

3.ครูภูมิปญญา จํานวน 0 คน จํานวน 3 คน ขอสนับสนุนจาก  เทศบาลลําพาน  ชุมชน 

4.ครูตางชาติ จํานวน 0 คน จํานวน 2 คน ขอสนับสนุนจาก  เทศบาลลําพาน  ชุมชน 

5.ครูอื่นๆ  

( ธุรการ พี่เลี้ยงเด็ก ) 

จํานวน 2 คน จํานวน 2 คน  
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                                                                         8. เครื่องมือทางการบริหารที่นํามาใชควรมีอะไรบาง 

        8.4 แผนการพัฒนาและสรางการมีสวนรวม 

กิจกรรม การทํา MOU รวมกับ 

 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวง

สาธารณสุข 

กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

กระทรวงพลังงาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

ใชเทคโนโลยี่ใหเกิดประโยชน       

พัฒนาหลักสูตร       

รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน       

พัฒนาครู       

        8.5 หลักสูตรสถานศึกษา 

                หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนทาแสงวิทยายน สามารถสนองความตองการ ความถนัด และความสามารถของผูเรียนไดอยางแทจริง “เปนการศึกษาที่มุงใหผูเรียนคนพบ 

         ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง” สอดคลองกับสภาพโรงเรียนและธรรมชาติของผูเรียนและมคีวามหลากหลาย เชนมีหลักสูตรทองถ่ิน มีรายวิชาเพ่ิมเติม ใหสอดคลอง 

         กับทองถิ่นและความตองการของผูเรียน มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง 
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9. การประเมินความกาวหนาความสําเรจ็และการรายงานตอสาธารณชน 

กําหนดเปาหมายความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

นักเรียนรอยละ 85 มีผลการเรียนสูงกวาหรือเทากับ

เกณฑมาตรฐานของสถานศึกษา 

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบทดสอบ     แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

นักเรียนเรียนรวมรอยละ 85 มีพัฒนาการตามเกณฑ

มาตรฐานของสถานศึกษา 

วัดพัฒนาการ  

การสังเกต 

แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

นักเรียนรอยละ 85 มีพัฒนาการการคดิ วิเคราะห  

เขียน 

สังกต  สอบถาม  ทดสอบ แบบสอบถาม   แบบสังเกต  แบบทดสอบ 

นักเรียนรอยละ 90 มีสวนรวมและพึงพอใจในกิจกรรม

ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู 

สังกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

นักเรียนรอยละ 85 มีสวนรวมและพึงพอใจในกิจกรรม

หองสมุด 

สังกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

สถานศึกษามีภูมิทัศนที่เหมาะสมกับการเรียนรู การสังเกต แบบสอบถาม 

ผูเรียน ชุมชน รอยละ 85 เห็นคุณคา ในการอนุรักษวง

ดนตรีพื้นบาน 

สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

นักเรียนรอยละ 85 เขารวมกิจกรรมสงเสริมการอาน สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

นักเรียนรอยละ 85 เขารวมกิจกรรมของโครงการ

เศรษฐกิจพอเพียง 

สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

บาน  วัด  โรงเรียน  จัดหางบประมาณเพ่ือพัฒนาการ

จัดการศึกษา 

สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต  
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9. การประเมินความกาวหนาความสําเรจ็และการรายงานตอสาธารณชน 

กําหนดเปาหมายความสําเร็จ วิธีการวัด เครื่องมือวัด 

นักเรียนรอยละ 90 มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต   

นักเรียนรอยละ 80 มีทักษะใชภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสาร 

สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

นักเรียนรอยละ 85 ไดเรียนรูโดยการจัดกิจกรรมเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

สังเกต  สอบถาม  การนิเทศ แบบสอบถาม   แบบสังเกต  แบบนิเทศ 

นักเรียนรอยละ 90 เห็นคุณคา และเขารวมโครงการ

โรงเรียนสุจริต 

สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

นักเรียนรอยละ 90 เห็นคุณคา และเขารวมโครงการ

โรงเรียนปลอดขยะ 

สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

นักเรียนรอยละ 90 ไดรับการดูแล ชวยเหลือตาม

ศักยภาพของแตละบุคคล 

สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

บาน  วัด  โรงเรียน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา สังเกต  สอบถาม   แบบสอบถาม   แบบสังเกต 

ครูไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง สังเกต  สอบถาม  การนิเทศ แบบสอบถาม   แบบสังเกต  แบบนิเทศ 
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10. การนับถอยหลังจากวันนี้ถึงกอน 16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 จะกําหนด Timeline   อยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขตพื้นที ่

 

โรงเรียน ชั้นเรยีน ผูเรยีน 

-คัดสรรโรงเรียน 

-จัดทําระบบสารสนเทศ 

-ประชุมสรางการรับรู 

-ประชุมชี้แจงทําความเขาใจ

สรางความตระหนักกับ คณะครู 

ผูปกครอง ชุมชน ผูมีสวนได

สวนเสีย 

-จัดหาแนวทางในการ

ดําเนินงาน 

-จัดเก็บขอมูลใหเปนปจจุบัน 

-สงเสริมสนับสนุนคร ู

-สื่อ/อุปกรณ นวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-แผนการเรียนรู 

-ประชุมชี้แจงนักเรียน 

-เตรียมความพรอมใน

การเรียนรู 

เดือนกุมภาพันธ 2562 เดือนมีนาคม – เมษายน 

2562 

เดือนมีนาคม – เมษายน 

2562 

 

เดือนพฤษภาคม 2562 


