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ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  ๒๕๖๑ 
   กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
๑. ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการอ่าน การเขียน 
การส่ือสารและการคิด
คำนวณ 

- กิจกรรมส่งเสริมการอ่านคิด
วิเคราะห์ผ่าน Brain food 
- กิจกรรมคัดกรองความสามารถ 
ด้านการอ่านเป็นรายช้ัน 
- โครงการพัฒนา ๘ กลุ่มสาระฯ 
- กิจกรรมตามจุดเน้นด้านการอ่าน 
- คลินิกภาษา กิจกรรมส่งเสริม 
การอ่าน ทดสอบการอ่าน ป.๑ (RT) 

1. ร้อยละของ 
ผู้เรียนท่ีมคีวาม 
สามารถในการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร 
และการคิดคำนวณ 
ตามเกณฑ์ของแต่ละ
ระดับช้ัน 

ร้อยละ ๙๖.4๐ 

๒. ผู้เรียนมีความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์คิด
อย่าง 
มีวิจารณญาณอภิปราย
แลกเปล่ียน ความคิดเห็น
และแก้ปัญหา 

- กิจกรรมการประเมินการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน 
- กิจกรรมส่งเสริมการคิดตาม
ระดับช้ัน 
- กิจกรรมการสอนแบบโครงงาน 
- โครงการส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

2. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์คิด
อย่างมีวิจารณญาณ
อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและ
แก้ปัญหา 

ร้อยละ ๙4.๐๐  

๓. ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการสร้างนวัตกรรม 

- การจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมการนำเสนอผลงานและ
ช้ินงานท่ีสืบค้นผ่านส่ือ ICT 
- การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน/แบบสะเต็มศึกษา 

3. ร้อยละของผู้เรียน
มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม 

ร้อยละ 98.40  

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
4. ผู้เรียนมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร 

- การจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ 
- กิจกรรมการนำเสนอผลงาน
และช้ินงานท่ีสืบค้นผ่านส่ือ ICT 

4. ร้อยละของผู้เรียน
มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ส่ือสาร 

ร้อยละ 99 

5. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

- งานจัดการเรียนการสอน 
- โครงการพัฒนา ๘ กลุ่มสาระฯ 
- แผนงานโครงการฝ่าย

5. ร้อยละของผู้เรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตามหลักสูตร

ร้อยละ ๙3 
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บริหารงานวิชาการ 
- กิจกรรมติว NT, O-NET 
- กิจกรรม Pre NT, Pre O-NET 
- กิจกรรมสอบ NT, O-NET  

สถานศึกษา 

๖. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่อ
อาชีพ 

- การตัดสินผลการเรียนตาม
เกณฑ์การจบหลักสูตรท้ัง ๔ 
เกณฑ์ 
- โครงการพัฒนางานแนะแนว 

6. ร้อยละของผู้เรียน
มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดี
ต่ออาชีพ 
 

ร้อยละ ๑๐๐  

ด้านคุณลักษณะ 
1. ผู้เรียนมีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด  

- กิจกรรมการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
- กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย 
- กิจกรรมเสริมสร้างระเบียบวินัย 
- กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมแนะ
แนว กิจกรรมชุมนุม และ
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ์
- กิจกรรมร่วมกับชุมชนและ
ประเพณีประจำจังหวัด 

1. ร้อยละของผู้เรียน
มีคุณลักษณะและ
ค่านิยมท่ีดีตามท่ี
สถานศึกษากำหนด 

ร้อยละ 96  

2. ผู้เรียนมีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็นไทย 

- กิจกรรมวันภาษาไทย 
- กิจกรรมบุญผะเหวดร้อยเอ็ด 
- โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ 
- กิจกรรมประกวดการไหว ้
- กิจกรรมงามอย่างไทย 
 
 

2. ร้อยละของผู้เรียน
มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่น และความเป็น
ไทย 

ร้อยละ 96 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
ผลการ

ดำเนินงาน 
3. ผู้เรียนมีการยอมรับท่ีจะ
อยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
กระบวนการกลุ่ม 
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 

3. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีการยอมรับท่ีจะอยู่
ร่วมกันบนความ
แตกต่าง หลากหลาย 

ร้อยละ 96  

4. ผู้เรียนมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

- กิจกรรมช่ังน้ำหนักวัดส่วนสูง 
- กิจกรรมขยับกายสบายชีวี 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 

4. ร้อยละของผู้เรียน
ท่ีมีสุขภาวะทาง
ร่างกายและจิตสังคม 

ร้อยละ 96 

 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 
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เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
ท่ีกำหนดชัดเจน 

- ประกาศมาตรฐานและค่า
เป้าหมาย 
- โครงการ/กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 
- กิจกรรมตรวจสอบทบทวน
คุณภาพการศึกษาประจำปี 
 

1. ประสิทธิภาพการ 
มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจท่ี
สถานศึกษากำหนด
ชัดเจน 

ระดับยอดเย่ียม  

2. สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ 

- รูปแบบบริหารองค์กร  
PK Model 
- SAR ของโรงเรียน 
 

2. ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษามีระบบ
บริหารจัดการคุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม  

3. สถานศึกษาดำเนินงาน
พัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่ม 
เป้าหมาย 

โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปี/สรุปโครงการ 
 

3. ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาเน้น
คุณภาพผู้เรียนรอบ
ด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

ระดับยอดเย่ียม  

4. สถานศึกษาพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 

- โครงการพัฒนาบุคลากร 
- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมเครือข่ายทางการศึกษา 

4. ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาท่ีพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 

ระดับยอดเย่ียม 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5. สถานศึกษาจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาอาคารสถานท่ี 
การจัดบรรยากาศและ
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียน 

5. ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาจัดสภาพ 
แวดล้อมทางกายภาพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

ระดับยอดเย่ียม 

6. สถานศึกษาจัดระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

งานสารสนเทศและเทคโนโลยี
ของโรงเรียน 

6. ประสิทธิภาพของ
สถานศึกษาท่ีจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการ

ระดับยอดเย่ียม  
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บริหารจัดการและ การ
จัดการเรียนรู้ 

 

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
1. ครูจัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและปฏิบัติ
จริงและสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

- โครงการพัฒนางานวิชาการ 
- งานจัดการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการสอน 

1. ร้อยละของครูท่ี
จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิดและ
ปฏิบัติจริง สามารถนำ 
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ 98 

2. ครูใช้ส่ือ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้
ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

- ทะเบียนการผลิตส่ือ 
- ทะเบียนการใช้ส่ือและแหล่ง
เรียนรู ้

2. ร้อยละของครูท่ีใช้ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

ร้อยละ 95 

3. ครูมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียนเชิงบวก 

- งานนิเทศสังเกตการณ์สอน 
- งานนิเทศช้ันเรียน 

3. ร้อยละของครูมีการ
บริหารจัดการช้ันเรียน
เชิงบวก 

ร้อยละ 98 

4. ครูตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 

งานจัดการเรียนการสอน และงาน
ทะเบียนวัดและประเมินผล 
 

4. ร้อยละของครู
ตรวจสอบและประเมิน
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๙9  

 

เป้าหมาย 
(ตามแผนพัฒนา) 

โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ของโครงการ กิจกรรม 
ผลการ

ดำเนินงาน 
5. ครูมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อน
กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

- กิจกรรม PLC 
- กิจกรรมประชุมประจำเดือน 
- กิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย 

1. ร้อยละของครูมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ให้ข้อมูลสะท้อนกลับ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
การจัดการเรียนรู้ 

ร้อยละ 97 

 


