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แบบสรุปรายงานผลการปฏิบัตงิาน 

เพ่ือประกอบการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงนิเดือน  
คร้ังที่ 1  (1 เมษายน 2561) 

ของผู้อ านวยการโรงเรียนแกน่เท่าพัฒนศึกษา ต.ป่ามะนาว อ.บ้านฝาง  สพป.ขอนแก่น เขต 1 
 

1. ข้าพเจา้ นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ  ด ารงต าแหน่ง ณ สถานศึกษาปัจจบุัน   3 ปี  วุฒิ ปริญญาโท(ศษ.
ม.) บรหิารการศึกษา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ช านาญการ      
ต าแหน่งเลขที่  9406     ข้ัน  25,980      บาท  เลขประจ าตัวประชาชน   3-4012-00432-38-1 

ในครึ่งปีท่ีแล้วมา    ลากิจ  -  ครั้ง   ลาป่วย  -  ครั้ง  -  วัน  รวม  -  ครั้ง  -  วัน    
   ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน 
  อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย   ไม่อยู่ระหว่างสอบสวนทางวินัย 
  ถูกลงโทษทางวินัย    ไม่ถูกลงโทษทางวินัย 
  ถูกฟ้องคดีอาญา    ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา 

 
2. ข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือนย้อนหลังรวมท้ังปี ( 2 ข้ัน / 1.5 ข้ัน / 1 ข้ัน / 0.5 ข้ัน ) ในรอบ 5 ปีที่

ผ่านมา 
 

วัน เดือน ปี 
ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 

0.5 1 1.5 รอเลื่อน 
 เมษาย 1 2557     

1 ตุลาคม 2557     
1 เมษายน 2558     
1 ตุลาคม 2558     
1 เมษายน 2559     
1 ตุลาคม 2559     
1 เมษายน 2560     
1 ตุลาคม  2560     

 
 

3. ผลการปฏิบัติงานดีเด่น  หรอืเคยได้รบัเกียรติประวัติดีเด่น ที่เกี่ยวข้องกบัการจัดการศึกษา ที่เกิดจาก
การปฏิบัตหิน้าที่ในรอบ 6 เดือนที่แล้วมา ( 1 ตุลาคม  2560 – 31 มีนาคม 2561 ) 
3.1 ผลการปฏิบัติงานด้านการบรหิารการศึกษา ตามโครงสร้างการบรหิารของสถานศึกษา ทั้ง 4 งาน

อันประกอบด้วย งานวิชาการ  งานบริหารงานบุคคล  งานการเงินและงานบรหิารทั่วไป 
 
 1. งานวิชาการ 
               1.1)  โรงเรียนร่วมโครงการสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนแบบ Montessori 
และบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ในระดบัอนุบาล 
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กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นปฐมวัยด้วยรูปแบบMontessoriและบ้านวิทยาศาสตร์น้อยในระดับอนุบาล 

               1.2)  การจัดกระบวนการเรียนรู ้ ส่งเสริมให้ครจูัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  โดยเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ  จัดกระบวนการเรียนรู ้เชิงบรูณาการให้เหมาะสมกับสภาพบริบทของโรงเรียนและ
ชุมชน เนื้อหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน  ปลกูฝงั
คุณธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์  จดับรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหลง่เรียนรู้ให้
เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู ้ น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตาม
ความเหมาะสม มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครู  โดยเนน้การนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบ
กัลยาณมิตร  ส่งเสรมิให้มกีารพฒันาคร ู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง 

 

ส่งเสริมให้ครูน าผูเ้รียนได้เรียนรูจ้ากแหลง่เรียนรู้ภายในชุมชน 
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กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ 

 
ประชุมวางแผนการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ โดยชุมชนผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

               1.3) การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม   และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  วิเคราะห ์ ความจ าเป็นใน
การใช้สื่อและเทคโนโลยเีพื่อการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารงานวิชาการ  ส่งเสริมให้ครู
ผลิต  พัฒนาสื่อ  และนวัตกรรมการเรียนการสอน  จัดหาสือ่และเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน  ประสานความร่วมมอืในการผลิต  จัดหา  พัฒนาและการใช้สื่อ  นวัตกรรมกับ
สถานศึกษา บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่น 
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คุณครูใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ DLIT DLTV และอินเตอร์เน็ต ในการจัดการเรียนการสอน 

 

คุณครูใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ DLIT DLTV และอินเตอร์เน็ต ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนที่ขาดแคลนบุคลากรฃ 
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               1.4)  การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้ส ารวจแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน
ใกล้เคียง จัดต้ังและพัฒนาแหลง่เรียนรู ้สนับสนุนให้ครูใช้แหลง่เรียนรู้ทัง้ในและนอกโรงเรียน โดย
ครอบคลมุภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 

  

 

 แหล่งเรียนเรียนในโรงเรียน 
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1.5)  การส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้กบัผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ปีการศกึษา 2560 

 

ส่งเสริมผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ตามศกัยและส่งเสริมให้เข้าแข่งขันตามความถนัดและความสนใจ 

 

 2. งานบรหิารงานบุคคล 
   - ด ารงต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษาและรกัษาการใน
ต าแหน่งผูอ้ านวยการโรงเรียนบ้านวังโพน 

ระดับ 
เขต 
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   - ส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเองให้ก้าวหน้าสายงาน อบรมพัฒนาตนเองตาม
ระบบบคูปอง ร้อยละ 100 ทั้งโรงเรียนแก่นเท่าพฒันศึกษาและโรงเรียนบ้านวังโพน  
   - คุณครูอบรมและพัฒนางานในหน้าที่ด้วยกระบวนการ PLC 

 
 

- ผู้บริหารเป็นคณะท างาน OBEC WARDS 2560 

 
 
   - ผู้บริหารเป็นกรรมการตัดสินและคณะท างาน งานศิลปหัตถกรรมนกัเรียน ครั้ง
ที่ 67 ระดับภูมิภาค 
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  - เป็นวิทยากร พัฒนาเว็บไซต์เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดบัเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

 
  
 
 
 
 
 

 3.2 ผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพป.ขอนแก่น เขต 1 / สพฐ. / กระทรวงศึกษาธิการ  
 1. จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทยีมวังไกลกงัวลวังไกลกังวล ร้อย
ละ 100 
 2. ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนบ้านวังโพน ผลการประเมินครั้งล่าสุด ในปีการศึกษา 2560  พบว่า มีนักเรียนอยู่ในระดับ
ดี ร้อยละ 50  และระดับดมีากรอ้ยละ 50 
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โรงเรียนแก่นเท่าพฒันศึกษา ผลการประเมินครั้งล่าสุด ในปกีารศึกษา 2560  พบว่า มีนักเรียนอยู่
ในระดับดี ร้อยละ 75  และระดบัดีมากร้อยละ 25 
 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รอ้ยละ 100 ลงนามเห็นชอบจะปฏิบัติตนใน
ป้องกันการทจุริตและประพฤติมิชอบ MOU ตามปฎิญญาบางกอก 
 4. คุณครูมารอรบันักเรียนทีห่น้าโรงเรียนรอ้ยละ 100  
 
3.3 ผลงานครู นักเรียน ในการประกวดแข่งขันในระดบัต่างๆ เช่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
 1. โรงเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 กลุ่มเครือข่ายพฒันา
คุณภาพการจัดการที่ 9 ฝางใต้ จ านวน  5 กิจกรรม และเปน็ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 1 
กิจกรรม 
 
3.4 ผลงานด้านอื่นๆ เช่น การระดมทรัพยากรสนบัสนุนการศึกษา การปรบัปรุงปรบัเปลี่ยนภูมิ
ทัศน์ อาคารสถานที ่
 1. ได้รับงบประมาณสนบัสนุนในการบริหารจัดการศึกษาจากเทศบาลต าบลป่ามะนาว 
สนับสนุนโครงการเศรษฐกจิพอเพียงและโครงการรณรงค์ตอ่ต้านยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
2560 จ านวนเงิน  40,000 บาท ( สี่หมื่นบาทถ้วน )   
 2. ได้การสนับสนุนจากโครงการสานฝัน ปันน้ าใจ อุ่นไอรัก เป็นเงินจ านวน 220,000 บาท 
(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)  
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 3. ได้รับการบรจิาคจากชาวบ้าน ผูป้กครองเนื่องจากการท าบุญ อุทิศส่วนกุศล ฯลฯ เป็น
เงินจ านวน 15,000 บาท 
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          ขอรับรองว่ารายงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจรงิทกุประการ 
 

                                                            (ลงช่ือ)                                             
                                                                        (นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ) 

                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพฒันศึกษา 
                                                              วันที่  6  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561  
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ของ 
นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 
ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 

 
 
 

แบบรายงานผลการปฏบิัติงาน 
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เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 
คร้ังท่ี 2 (1 เมษายน 2560) 

สังกดั ส านกังานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาขอนแกน่ เขต 1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
ส่วนที่  1 
บทน า 

1.  ข้อมูลท่ัวไป    
 1.1 ประวัติสถานศึกษา 
 
   โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  เดิมช่ือโรงเรียนบ้านแก่นเท่า  ตั้งอยู่ในกลุ่มโรงเรียนป่ามะนาว 
สังกัด สปอ. บ้านฝาง  สปจ.ขอนแก่น เดิมนักเรียนโรงเรียนแก่นเท่าได้เดินทางไปเรียนร่วมกับนักเรียน
โรงเรียนบ้านวังโพน  ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งระยะทางห่างกันประมาณ 3 
กิโลเมตร ต่อมาผู้ปกครองได้มองเห็นความล าบากของลูกหลานในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จึงได้ขอแยก
โรงเรียนจากบ้านวังโพน  โดยได้แยกออกมาเป็นเอกเทศที่บ้านแก่นเท่า  โดยอาศัยศาลาวัดเป็นอาคารเรยีน 
เมื่อวันที่ 5   กันยายน  พ.ศ. 2501 ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากนายจันทร์ บุญลือ ข้าราชการครู
ซึ่งได้มาด ารงต าแหน่งเป็นครูใหญ่ พร้อมกับการตั้งโรงเรียนกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศึกษาตลอดจน
ประชาชนทั่วไป ในปีนั้นได้เปิดท าการสอนจากช้ันประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ใ น ปี
เดยีวกันนั้น  คณะครู  ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการศึกษาและประชาชนภายในหมู่บ้านได้พร้อมกันจัดหาตัว
ไม้ ยกร่างวางโครงจัดมุงหลังคาเป็นอาคารเรียนข้ึนเอง โดยใช้เงินงบประมาณ จ านวน 4,780 บาท โดย
ไม่ไดอ้าศัยเงินงบประมาณจากทางราชการเลย เมื่อปี พ.ศ. 2523 ได้เปิดท าการสอนถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 และได้ก่อสร้างอาคารเรียนช่ัวคราว  จ านวน 1 หลัง โดยไม่ได้อาศัยเงินงบประมาณ
จากทางราชการเลย ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2524 ได้เปิดท าการสอนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทางโรงเรียน
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน ลักษณะพื้น
คอนกรีตติดดิน วันที่ 1 มีนาคม 2534  ได้เปลี่ยนช่ือโรงเรียนแก่นเท่า เป็น โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  
ตามประกาศของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น  ลงเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 
ปัจจุบันโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5  ต าบลป่ามะนาว   อ าเภอบ้านฝาง  จังหวัด
ขอนแก่น 
 1.2 ภูมิประเทศ ท าเลที่ตั้ง   ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 232 หมู่ที่ 5 ต าบลป่ามะนาว  อ าเภอบ้านฝาง    
จังหวัดขอนแก่น  รหัสไปรษณีย์  40270      มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่  -  งาน -  ตารางวา      ภูมิประเทศ 
เป็นทีร่าบสูง ติดเทือกเขาภูเม็งทางทิศตะวันออก  
            โทรศัพท์ -  โทรสาร -  
                 e-mail     khantaopat@hotmail.com 
             website http://ktp.kkzone1.go.th  หรือ http://db.kkzone1.go.th/ktp/ 
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วิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาด้วย วิธีการ SWOT Analyses 
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  

จุดแข็ง S 
- อาคาร สถานที่ สะอาดร่มรื่น 
- มีโทรทัศน์ สื่อการสอน ทางไกลผ่าน

ดาวเทียม 
- บุคลากรมีประสบการณ์ด้านการสอนและ

ความสามารถด้านกจิกรรมพฒันาผู้เรียน 

โอกาส O 
- อยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ อุทยานแหง่ชาติภูเม็ง 
- ผู้น าชุมชน ชุมชน วัด ให้การสนบัสนุนการ

จัดการศึกษา 

จุดอ่อน W 
- ขาดแคลนบุคลากร 
- ขาดแคลนงบประมาณ 
- คุณครูมีการโยกย้าย บ่อยครั้ง 
- มีมุมอบั จุดเสี่ยงต่อการเข้ามามั่วสมุยาเสพ

ติดและการลักขโมย 
- สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ มีจ ากัด 

 

อุปสรรค T 
- พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับนกัเรียน 
- ผู้ปกครองมีรายได้น้อย 
- มีเยาวชนที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ขาดโอกาส

ทางการศึกษาและมียาเสพติดในพื้นที่
ชุมชน 
 

 
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาดังกล่าวในต้นปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา จงึ

น าจุดอ่อนและอุปสรรค มาพิจารณาก าหนดเป็นกลยทุธ์แก้ไขปัญหาทัง้ในระยะสั้นและระยะยาวโดย
ก าหนดเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
และกระทรวงศึกษาธิการ ในแผนปฏิบัตกิารประจ าปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนแก่นเท่าพฒันศึกษา  จากสภาพ
ปัญหาดังกล่าวทางโรงเรียนได้จ าแนกตามกรอบภาระงานทั้ง 4 งานของทางโรงเรียนได้ดังนี ้

 1. งานวิชาการ 
- ระบบเอกสาร งานวิชาการ ของโรงเรียนไม่ทันสมัย 

 2. งานบรหิารงานบุคคล 

ภูเม็ง 

จ.ขอนแก่น ดอนโมง บ้านหนองบัว 
อ.บ้านฝาง 

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

- คุณครูมีการโยกย้าย บ่อยครัง้ 
 3. งานการเงินและงบประมาณ 
  - ขาดแคลนงบประมาณ 
  - สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ มีจ ากัด 
 4. งานบรหิารทั่วไป 

-     - มีมุมอบั จุดเสี่ยงตอ่การเข้ามามั่วสมุยาเสพติดและการลักขโมย 
   - ผู้ปกครองบางส่วนพาบุตรหลานไปศึกษาที่อื่น 
  - พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กบันักเรียน 
 ในการแก้ปญัหาน้ันทางโรงเรียนได้ก าหนดเป้าหมายและวิธีการด าเนินการในแผนปฏิบัติ
การประจ าปี พ.ศ. 2560 ซึ่งส าหรบัในภาคเรียนที่ 2 ทางโรงเรียนได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวดังต่อไปนี ้
 1. งานวิชาการ 

1.1 ระบบเอกสาร งานวิชาการ ของโรงเรียนไม่ทันสมัย 
สภาพปัญหา 

  โรงเรียนแก่นเท่าพฒันศึกษาได้จัดการเรียนการสอนแบบเรียน
คละช้ัน เอกสารงานวิชาการต่างๆของทางโรงเรียน มีมากมายและหลากหลาย ซ้ าร้าย
กว่าน้ันในรอบ 3 ปี มีคุณครูย้ายเข้าและออก ทั้งสิ้น 5 คน ท าให้เอกสารช้ันเรียนต่างๆไม่
สมบรูณ์ ขาดความต่อเนื่องในการดูแลนักเรียน ดูแลเอกสารงานส าคัญต่างๆอยู่แบบ
กระจัดกระจายและไม่สมบรูณ์ 

 
กลยุทธ์หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

  - น าระบบสารสนเทศมาช่วยแก้ปญัหา ข้อมลูนักเรียน 
ทะเบียนนกัเรียน สารสนเทศนักเรียน แบบพิมพ์การวัดประเมินผลนักเรียน 

  - กระจายภาระงานให้คุณครูรบัผิดชอบในส่วนของนักเรียน
รายบุคคล ผูบ้รหิารและธุรการดูแลในส่วนของการบริหารจดัการภายในองค์กร  

  - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเกบ็ข้อมลูทีส่ าคัญใหม้ั่นคง ถาวร
และเป็นสัดส่วนดูแลรกัษาแบบมาตรฐาน 

ผลการด าเนินการ 
  โรงเรียนจัดท าเอกสารงานสารบรรณ งานวิชาการของโรงเรยีน 

ได้ร้อยละ80และรายงานข้อมูลในระบบสารสนเทศครบตามก าหนดระยะเวลา 
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 2. งานบริหารงานบุคคล 
   - ขาดแคลนบุคลากร 

สภาพปัญหา 
  ปัจจุบันโรงเรียนแก่นเท่าพฒันศึกษา มีนักเรียน 64 คน มี

ข้าราชการครู 2 คน พนักงานราชการ 2 คน ผู้อ านวยการ  1  คน มีการจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัยและระดบัประถมศึกษา ในระดับปฐมวัยมีครูผูส้อน 1 คน และ
ระดับประถมศึกษามีครผูู้สอน 3 คน สอนแบบคละช้ันเรียน 

 
กลยุทธ์หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

  - ใช้ DLIT และDLTV มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
  - หาบุคลากรภายนอกที่มจีิตอาสาเข้ามาช่วยดูแลเด็กตาม

โอกาสและความเหมาะสม 
  - ใช้สื่อโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
 

ผลการด าเนินการ 
- ทางเขตโดยมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1พิจารณาย้ายข้าราชการครทูี่เขียนย้ายใหม้าด ารง
ต าแหน่ง ณ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา เพิ่มอีก 1 คน เป็นครูผูส้อน 
2คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

EME การด าเนินการตามนโยบาย 

Schoolmis 

DMC Data Management Center 2017 
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- ขอความอนุเคราะห์จากชุมชนโดยการประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษา ประกาศประชาสมัพันธ์เชิญชวนบุคคลที่สนใจมาช่วยงาน
โรงเรียนในลักษณะจิตอาสา ได้บุคคลดังกล่าวมาช่วยสนับการจัดการ
เรียนการสอนตามโอกาสและความเหมาะสมจ านวน 2 ท่าน 

-หัวหน้าเยาวชนหมู่บ้านมาช่วยดูแลนักเรียนเพือ่บรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษา 

 
-เยาวชนที่มาช่วยงานจิตอาสาตามวาระและโอกาส 

 
    - DLIT และ DLTV โทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม 
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 ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกหอ้งเรยีน 
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รูปแบบการเรียนรู้แบบพี่ช่วยน้อง 
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  การจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ 
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 การเรียนรูจ้ากการลงมือปฏิบัติจริงควบคู่กบัหลักการและทฤษฏี เพื่อให้ซึมซบัได้จริง 
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 3. งานการเงินและงบประมาณ 
  - ขาดแคลนงบประมาณ 

สภาพปัญหา 
  เน่ืองจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนเงินรายหัวนักเรียนมีจ านวนค่อนข้างจ ากัดรายละเอียดดังน้ี 
ปีงบประมาณ  2560 - 2561  (พฤษภาคม 60 – เมษายน 61) 

ที่ รายการ จ านวนเงิน(บาท) 
1 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว  
 -ระดับก่อนประถมศึกษา  (1,700  X 12) 20,400 
 -ระดับประถมศึกษา  (1,900  X 49) 93,100 
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (3,500  X 0) - 
 (หาก ร.ร.ใดมี นร. ต่ ากว่า 120 คน จัดสรรเพิ่มอีกหัวละ 500บาท/ปีและร.ร.ขยาย

โอกาส มีนร.ต่ ากว่า 300 คน จัดสรรให้มัธยมหัวละ 1000 บาท/ปี   (49  x 500)   
24,500 

2 เงินโครงการเรียนฟรี  15  ปี (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
 -ระดับก่อนประถมศึกษา  (430  X 12) 5,160 
 -ระดับประถมศึกษา  (480  X 49) 23,520 
 -ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (880 X 0) - 
3 เงินอุดหนุนนักเรียนยากจน  
 -ระดับก่อนประถมศึกษา  (1300  X 10) 13,000 
4 งบอื่นๆ (ถ้ามี)  40,000 
 รวมงบประมาณ 219,680 
 การจัดสรรงบประมาณ:  
 1. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายประจ าก่อน เช่น ค่าน้ า/ไฟ/โทรศัพท์/วัสดุ/ปรับปรุง/ซ่อมแซม 30,000 
 2. ส่วนที่เหลือน ามาใช้ในโครงการพัฒนาฯให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ./สพป./ 

สมศ./ความต้องการของโรงเรียน 
189,680 

รวม 219,680 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
 - บรหิารจัดท าแผนปฏิบัติการที่มโีครงการจ านวนที่รัดกมุทุกขอบข่าย

ภาระงาน 
 - ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ผลการด าเนินการ 
    - รายละเอียดโครงการในปีการศึกษา 2560 มีดังน้ี 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ล าดับที ่
ชื่อโครงการ 

 

ใช้งบประมาณจาก 

รายหัว แหล่ง
อ่ืนๆ 

1 โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพ   10,950   
2 โครงการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์      12,500 14,000  
3 โครงการพัฒนาทักษะในการเรียนรู้ และทักษะการคิด 20,000  11,000  
4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 14,000   
5 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐาน

วิชาชีพและการปฏิบัติงาน          
20,000   

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา  3,000 2,000  
7 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

และชุมชน 
             
4,000  

     
5,000  
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8 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบบูรณาการทักษะชีวิต               18,700   
9 โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน 15,000  6,470 
10 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 13,000   
11 โครงการส่งเสริมอนุรักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในท้องถิ่น 15,000 3,000  

 146,150 43,530 
 219,680 

 

 
 

 
 

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โครงการสานฝันปันน้ าใจ อุ่นไอรัก 
 - สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ ากัด 

สภาพปัญหา 
  โรงเรียนขาดแคลนสื่อ โสต เทคโนโลยีมาช่วยในการสนบัสนนุ

การจัดการศึกษา อาทิเช่น เครือ่งเสียง จอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
 

กลยุทธ์หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
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  - บูรณาการใช้สื่อเท่าที่มอียู่และใช้ทรัพยากรจากอินเตอร์เนต็ 

รวมทั้งจัดหาซ่อมแซมวัสดุอปุกรณ์ที่ช ารุดเสียหายให้ใช้งานได้ตามปกติ 
 

ผลการด าเนินการ 
- ประยกุต์ใช้จอทีวีทางไกลผ่านดาวเทียม 32 นิ้วแทนจอ

โปรเจคเตอร์  
- มีเครือ่งขยายเสียงราคาประหยัด 
- ใช้แทบเล็ตของน้องป.1แทนคอมพิวเตอร ์

 
 4. งานบริหารท่ัวไป 
    - มีมุมอับ จุดเสี่ยงต่อการเขา้มามั่วสุมยาเสพติดและการลกัขโมย 

สภาพปัญหา 
  สภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนมีพื้นทีห่่างจากชุมชน ไม่ค่อยมคีน

สัญจร และโรงเรียนจะเปลี่ยว น่ากลัว เพราะห่างจากหมูบ่้านพอสมควร จึงท าให้มีจุดอับ
จุดเสี่ยงใหผู้้ติดยาเสพติดเข้ามาหลบเสพยาในห้วงทีป่ลอดคน 

 
กลยุทธ์หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

  - ประสานความร่วมมือจากผู้น าชุมชน เยาวชน 
- ประชุม ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- สร้างรั้ว แนวกันเส้นทางการสญัจรไปยงัสถานทีส่ าหรับใช้

หลบหลีกสายตาของคนกลุ่มเสี่ยง 
- ติดกล้องวงจรปิด แต่งตั้งก าชับการอยู่เวรยามและการท าตวั

เป็นแบบอย่างการเฝ้าระวังรกัษาความปลอดภัยในเวลากลางคืน 
 

ผลการด าเนินการ 
- ปรบัปรุงพื้นที่รกร้างว่างเปล่าใหส้ามารถปลกูพืชเกษตร แบบ

หมุนเวียนเช่น ฟักทอง ข้าวโพด ถ่ัวลิสง 
- ชุมชน เยาวชนได้มาช่วยตัดหญ้า ปรับปรงุภูมิทัศน์ของทาง

โรงเรียนพร้อมทั้งสนามเด็กเล่น 
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   - ผู้ปกครองบางส่วนพาบุตรหลานไปศึกษาท่ีอ่ืน 

สภาพปัญหา 
   ผู้ปกครองบางส่วนน าบุตรหลาน นักเรียนไปศึกษาที่อื่น โดย

เหตผุลส่วนใหญท่ี่ได้จากการรบัฟังความคิดเห็นของคนในพืน้ที่ทราบว่า
ผู้ปกครองนกัเรียนไม่มั่นใจในคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เพราะมีครูอยูเ่พียงคนเดียว 

 
กลยุทธ์หรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา 

    - ท าหนังสือขอพจิารณาอัตราก าลังจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

   - ขอความร่วมมือจากชุมชน เยาวชน ผู้น าชุมชนเพื่อมาช่วยใน
การจัดการศึกษา โดยขอก าลงัจากเยาวชนมาช่วยดูแลยามทีค่รูติดธุระ
ไปราชการนอกโรงเรียน 

   - ส่งนักเรยีนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการใน
ระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่องในทกุระดบั โดยขอความอนุเคราะห ์

 
ผลการด าเนินการ 

- ทางเขตโดยมติ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต 1พิจารณาย้ายข้าราชการครทูี่เขียนย้ายใหม้าด ารง
ต าแหน่ง ณ โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา เพิ่มอีก 1 คน เป็นครูผูส้อน 2 
คน ผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน 

- ขอความอนุเคราะห์จากชุมชนโดยการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ประกาศประชาสมัพันธ์เชิญชวนบุคคลที่สนใจมาช่วยงาน
โรงเรียนในลักษณะจิตอาสา ได้บุคคลดังกล่าวมาช่วยสนับการจัดการ
เรียนการสอนตามโอกาสและความเหมาะสมจ านวน 2 ท่าน 
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ที่  ศธ  04025.09.18 / 33                                         โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา  
               ต าบลป่ามะนาว อ าเภอบ้านฝาง 

                                                    จังหวัดขอนแก่น    4 0 2 7 0 

 5  มีนาคม  2560 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัตงิานผูบ้รหิารสถานศึกษา 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 

อ้างถึง  ที่ศธ. 04025/658 เรื่อง การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ าครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2560) 
ลงวันที่ 22 ก.พ.60 

สิ่งทีส่่งมาด้วย แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 1   เล่ม 

  ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ทางโรงเรียน
ด าเนินการส ารวจข้อมูลและนับการมีตัวของข้าราชการที่มีตัวอยู่จริง ณ 1 มี นาคม พ.ศ. 2561 และก าหนดให้
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เพื่อพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน ครั้งที่ 1 
(1. เมษายน 2560) นั้น บัดน้ีโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดแนบท้าย
มาพร้อมหนังสือนี้ 

                     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาด าเนินการต่อไป 

 

 
              ขอแสดงความนับถือ 

                                  
          

                (นายภานุวัฒน์  สิงห์หาญ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 
 
 

ส่งกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มงานบ าเหน็จความชอบ 
โรงเรียนแก่นเท่าพัฒนศึกษา 
เว็บไซต์  http://ktp.kkzone1.go.th 
มือถือ +66 098-164 9571 
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู สายผู้บรหิารสถานศึกษา 

สังกัด ส ำนักงำนเขตพ้ืนท่ีกำรศกึษำประถมศึกษำขอนแก่น    เขต 1 

 
นำยภำนุวัฒน์  สิงห์หำญ 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก่นเท่ำพัฒนศึกษำ 

 

 

เพื่อประกอบกำรพิจำรณำเล่ือนข้ันเงินเดือน คร้ังที่ 1 / 2561 (1 เมษำยน 2561) 

(ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มนีำคม พ.ศ. 2561)  

กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ี 9 ฝางใต้ 
 

 


