แผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑

โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ
เลขที่ ๑๓๑ หมู ๙ ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

Tel.๐๓๘-๓๔๓๘๔๘ Fax.๐๓๘-๓๔๓๘๔๘
WWW.nongkor.ac.th
สารบัญ

หนา
บทที่ ๑ บทนํา
บทที่ ๒ ผลการจัดการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา
บทที่ ๓ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
บทที่ ๔ บัญชีโครงการ/กิจกรรม
บทที่ ๕ การติดตามและประเมินผลการนําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาไปสูการปฏิบัติ

ภาคผนวก
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
- คณะผูจัดทํา

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ วิสัยทัศน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี ไดตระหนักถึงความสําคัญของการ
จัดทําวิสัยทัศนของสถานศึกษา โดยศึกษาจากกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมี
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติไดดําเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรแหงชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐ ๒๕๗๙) เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ป โดยกําหนดวิสัยทัศน เปาหมายและ
ยุทธศาสตร ดังนี้
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
และยังศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ในการ
พัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ เปน ๕ ปแรกของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) สูการปฏิบัติโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
มีหลักการที่สําคัญ คือ ๑) ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใหเกิดบูรณาการในการพัฒนาทุกมิติอยาง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ซึ่งเปนเงื่อนไขที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งมุง เนนการพัฒนาคนมีความเปนคนที่สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ
มีที่ยืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยูรวมกันอยางสมานฉันท ๒) ยึด
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนใหมีความเปนคน
ที่สมบูรณ มีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบตอสังคม มีจริยธรรมและ
คุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ รวมถึงการสรางคนใหใช
ประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเกื้อกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อยางเหมาะสม ๓) ยึด“วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปน
ประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ๔) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป ๒๕๗๙”ที่เปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ
ระยะ ๒๐ ป มาเปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคู
กับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ๕) ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปที่ตอ
ยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ที่เปนเปาหมายระยะยาว”

ซึ่งเปนที่มาของวิสัยทัศนโรงเรียน ไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน และประชุมระดมความคิดทั้งในสวนของ
คณะทํางาน และผูมีสวนเกี่ยวของ เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ในการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น อาทิเชน การจัดโครงการพัฒนาบุคลากร (ดานการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา) เพื่อระดม
ความคิดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนา การดําเนินการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
พัฒนางานแผนและงานบุคคล เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ ไดระดมความคิดเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค
และแนวทางการพัฒนา ไดนําประเด็นตางๆ ที่ไดจากการเก็บขอมูล การระดมความคิดตามหลักการ มีสวนรวม
และไดกําหนด วิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา ของโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ ดังนี้
“จัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศทางปญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู
คุณธรรม นําความเปนไทย กาวไกลสูสากล”
และในปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดมีทบทวนวิสัยทัศนเดิม ยึดเปนแนวในการพัฒนาตอไปซึ่งสอดคลองกับ
แผนการศึกษาแหงชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) มีการวางกรอบเปาหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของ
ประเทศในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทยทุกชวงวัยใหเต็มตามศักยภาพ สามารถแสวงหา
ความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคลื่อนภายใตวิสัยทัศนคนไทยทุกคนไดรับ
การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑
๑.๒ พันธกิจ
๑) พัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒) จัดการศึกษาใหนักเรียนมีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของหลักสูตร
๓) สงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพ พลานามัย เปนไปตามเกณฑมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
๔) สงเสริมใหบุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕) สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน
๑.๓ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑) สถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู
๒) ครูมีคุณภาพ
๓) สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
๔) สถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอนและแหลงเรียนรูที่มีคุณภาพเอื้อตอการเรียนรู
๕) ชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา

๑.๓ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมาย
เพื่อการพัฒนา
(Goals)
๑) สถานศึกษา
เปนองคการ
แหงการเรียนรู
(แนวคิดและ
รูปแบบองค์กร
แห่งการเรี ยนรู้
ของ Perter
Senge)

๒) ครูมี
คุณภาพ

ตัวชี้วัด
(KPis)
๑) จํานวนครูที่รอบรู
(Personal Mastery)
๒) จํานวนครูที่มี
ประสบการณสอนมี
รูปแบบความคิด
(Mental Model)
๓) จํานวนบุคลากรที่มี
วิสัยทัศนรวม (Shared
Vision)
๔) จํานวนบุคลากรที่มี
การเรียนรูเปนทีม
(Team Learning)
๕) จํานวนบุคลากรที่มี
การคิดเชิงระบบ
(System Thinking)
๖) จํานวนครูที่ใช
เทคโนโลยีเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู
(learning
technology)
๑) จํานวนครูที่จบ
การศึกษา ป.ตรี
ทางการศึกษา
๒) จํานวนครูที่มีการ
พัฒนาตนเอง

ขอมูลปจจุบัน
(Baseline
Data)
๙๖ คน
๙๖ คน

เปาหมาย (Targets)
ป ๖๑-๖๓
ป ๖๑
ป ๖๒
๙๙ คน
๙๙ คน
(บุคคลกรครู)
๙๓ คน
๙๓ คน
(ครูสายผูสอน)

ป ๖๓

๙๙ คน

๑๐๕ คน

๙๓ คน

๑๐๐ คน

๑๓๐ คน

๑๓๐ คน

๑๓๐ คน ๑๓๐ คน ๑๕๐ คน

๑๓๐ คน

(ทุกคน)
๑๓๐ คน
(ทุกคน)

๑๓๐ คน ๑๓๐ คน ๑๕๐ คน

๑๓๐ คน

๑๓๐ คน
(ทุกคน)

๑๓๐ คน ๑๓๐ คน ๑๕๐ คน

๙๖ คน

๙๖ คน
๙๖ คน
(ครูสายผูสอน)

๙๖ คน

๙๖ คน
๙๙ คน ๑๐๐ คน ๑๐๕ คน
(ครูสายผูสอน)

๙๖ คน

๙๖ คน
๙๙ คน ๑๐๐ คน ๑๐๕ คน
(ครูสายผูสอน)

๙๖ คน

๑๐๐ คน

๓) จํานวนครูที่มี
ความสามารถในการใช
เทคโนโลยีใหมๆในการ
จัดการสอน

๙๖ คน

๙๖ คน
๙๙ คน ๑๐๐ คน ๑๐๕ คน
(ครูสายผูสอน)

๔) จํานวนครูที่มีความ
เสียสละอุทิศตน/เวลา
นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติการสอน

๙๖ คน

๙๖ คน
๙๙ คน ๑๐๐ คน ๑๐๕ คน
(ครูสายผูสอน)

๕) จํานวนครูที่มี
ผลงานไดรับรางวัล
ตางๆ

๕๐ %

๙๐ %
๗๐ %

๘๐ %

๘๐ %

๓) สถานศึกษา
มีกระบวนการ
จัดเรียนการ
สอนที่
หลากหลาย

๑) ในหองเรียนมี
จํานวนนักเรียนที่
เหมาะสม

เกณฑไมเกิน
๔๐ คน/หอง

๘๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๒) จํานวนแหลงการ
เรียนรูในหองเรียน

๒๕ แหง

๗๐%

๗๐%

๘๐%

๑๐๐%

๓) จํานวนนักเรียนที่มี ๙๐%
ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ

๘๐%

๙๐%

๙๐%

๑๐๐%

๔) จํานวนครูที่จัด
การศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๕) จํานวนนักเรียนที่ ๑๐๐%
ผานในหลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อการมี
งานทําของจังหวัด
ชลบุรี

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๖) จํานวนนักเรียนที่
ผลคะแนน
O-Net

๖๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๗) จํานวนครูที่มี
มีจํานวนครูที่ใช
ความสามารถในการใช เทคโนโลยีใน
เทคโนโลยีในการ
การสอน ๘๐%
จัดการเรียนการสอน

๘๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๘) จํานวนปราชญ
ชาวบานที่เขามาจัด
กิจกรรมการเรียนการ

๒๐%

๕๐%

๘๐%

๙๐%

ครูสอนตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ

คิดเปนรอยละ
๕๐

๕ คน

สอน
๙) จํานวนครูที่ไดรับ ๑๐๐%
การอบรมเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทีหลากหลาย

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐) จํานวนจุดที่ติดตั้ง
สัญญาณอินเตอรเน็ต
แบบไรสาย (Wifi)
ที่ครอบคลุม

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑๑) จํานวนครูที่จัดทํา
แผนพัฒนาตนเอง
(ID Plan)

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๒) จํานวนนักเรียนใน
ชมรมกีฬาที่สงเสริม
สุขภาพอนามัย
นักเรียน

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๓) จํานวนแหลง
เรียนรูภายนอก
โรงเรียน

๒๐ แหง

๒๐ แหง

๒๐ แหง ๒๕ แหง ๒๕ แหง

๔) สถานศึกษา
มีสื่อการสอน
และแหลง
เรียนรูทีที่มี
คุณภาพเอื้อตอ
การเรียนรู
๕) ชุมชนให
ความรวมมือใน
การจัด
การศึกษา

๑๐๐%

๙๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๒ ครั้ง/ป

๒ ครั้ง/ป

๘๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่รอบรู
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูที่รอบรู (Personal Mastery) หมายถึง การเรียนรูของบุคลากรครูจะเปน
จุดเริ่มตน คนในองคกรจะตองใหความสําคัญกับการเรียนรู ฝกฝน ปฏิบัติ และเรียนรูอยางตอเนื่องไปตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองอยูเสมอ องคกรที่เรียนรูตองสามารถสงเสริมใหคนใน
องคการสามารถเรียนรู พัฒนาตนเอง คือการสรางจิตสํานึกในการใฝเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล
สรางสรรคผลที่มุงหวัง และสรางบรรยากาศกระตุนเพื่อนรวมงานใหพัฒนาศักยภาพไปสูเปาหมายที่ตั้งไว ซึ่ง
หมายถึงการจัดกลไกตางๆ ในองคกร ไมวาจะเปนโครงสรางองคกร ระบบสารสนเทศ ระบบการพัฒนาบุคคล
หรือแมแตระเบียบวิธีการปฏิบัติงานประจําวัน เพื่อใหคนในองคกรไดเรียนรูสิ่งตางๆ เพิ่มเติมไดอยางตอเนื่อง
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๙ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่มีรูปแบบความคิด
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูที่มีรูปแบบความคิด(Mental Model) หมายถึงครูสายผูสอนมี แบบแผนทาง
ความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ จากการสั่งสมประสบการณกลายเปนกรอบความคิดที่ทําใหบุคคลนั้นๆ มี
ความสามารถในการทําความเขาใจ วินิจฉัย ตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดอยางเหมาะสม สิ่งเหลานี้ถือเปนพื้นฐาน
ของวุฒิภาวะ (Emotional Quotient, EQ) การตระหนักถึงกรอบแนวคิดของตนเอง ทําใหเกิดความกระจาง
กับรูปแบบ ความคิด ความเชื่อ ที่มีผลตอการตัดสินใจและการกระทําของตน และเพียรพัฒนารูปแบบความคิด
ความเชื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไมยึดติดกับความเชื่อเกาๆ ที่ลาสมัย และสามารถที่จะ
บริหารปรับเปลี่ยน กรอบความคิดของตน ทําความเขาใจได ซึ่งสอดคลองกับความคิดในเชิงการรื้อปรับ
ระบบงาน (Reengineering)
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ )
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนบุคลากรทีม่ ีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)
๒. ขอบเขตความหมาย : บุคลากรมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) หมายถึง บุคลากรทั้งหมดมีการสราง
ทัศนคติรวมของคนในองคกร ใหสามารถมองเห็นภาพและมีความตองการที่จะมุงไปในทิศทางเดียวกัน เปน
การมองในระดับความมุงหวัง เปรียบเสมือนหางเสือของเรือที่ขับเคลื่อนใหเรือนั้นมุงสูเปาหมายในทิศทางที่
รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย องคกรที่เรียนรูจะตองมีการกําหนดวิสัยทัศนรวมกัน ซึ่งจะเปนกรอบความคิด
เกี่ยวกับสภาพในอนาคตขององคกร ที่ทุกคนในองคกรมีความปรารถนารวมกัน ชวยกันสรางภาพอนาคตของ
หนวยงานที่ทุกคนจะทุมเทผนึกแรงกายแรงใจกระทําใหเกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อใหการเรียนรู ริเริ่ม ทดลองสิ่งใหมๆ
ของคนในองคการ เปนไปในทิศทาง หรือกรอบแนวทางที่มุงไปสูจุดเดียวกัน
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๑๓๐ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนบุคลากรที่มีการเรียนรูเปนทีม (Team Learning)
๒. ขอบเขตความหมาย : . บุคลากรที่มีการเรียนรูเปนทีม (Team Learning) หมายถึง การเรียนรูรวมกันของ
สมาชิกในลักษณะกลุม หรือทีมงาน เปนเปาหมายสําคัญที่จะตองทําใหเกิดขึ้นเพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนถายทอด
ความรูและประสบการณกันอยางสมํ่าเสมอ ทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ การเรียนรูชนิดนี้
เนนการทํางานเพื่อกอใหเกิดความรวมแรงรวมใจ มีความสามัคคีในการรวมมือกันแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ใน
องคการที่เรียนรูจะตองมีการเรียนรูร วมกันเปนทีม คือการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและทักษะวิธี
คิดเพื่อพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพของทีมงานโดยรวม มีการแบงปนแลกเปลี่ยน ถายทอดขอมูลระหวางกัน
และกัน ทั้งในเรื่องของความรูใหมๆ ที่ไดมาจากการคนคิด หรือจากภายนอกและภายใน การเรียนรูเปนทีมนี้ยัง
ควรครอบคลุมไปถึงการเรียนรูเกี่ยวกับการทํางานรวมกันเปนทีมดวย ซึ่งการเรียนรูและพัฒนาในเรือ่ งนี้ก็จะ
ชวยใหการทํางานรวมกันในองคการ มีความเปนทีมที่ดีขึ้น ซึ่งจะชวยใหสมาชิกแตละคนสามารถแสดงศักยภาพ
ที่มีอยูออกมาไดอยางเต็มที่
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๑๓๐ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนบุคลากรที่มีการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
๒. ขอบเขตความหมาย : . บุคลากรที่มีการคิดเชิงระบบ (System Thinking) หมายถึง บุคลากรในองคกรมี
ความสามารถที่จะเชื่อมโยงสิ่งตางๆ โดยมองเห็นภาพความสัมพันธกันเปนระบบไดอยางเขาใจและมีเหตุมีผล
เปนลักษณะการมองภาพรวมหรือระบบใหญ (Total System) กอนวาจะมีเปาหมายในการทํางานอยางไร
แลวจึงสามารถมองเห็นระบบยอย (Subsystem) ทําใหสามารถนําไปวางแผนและดําเนินการทําสวนยอยๆ นั้น
ใหเสร็จทีละสวน คนในองคการสามารถมองเห็นวิธีคิดและภาษาที่ใชอธิบายพฤติกรรมความเปนไปตางๆ ถึง
ความเชื่อมโยงตอเนื่องของสรรพสิ่งและเหตุการณตางๆ ซึ่งมีความสัมพันธผูกโยงกันเปนระบบเปนเครือขายซึ่ง
ผูกโยงดวยสภาวะการพึ่งพาอาศัยกัน สามารถมองปญหาที่เกิดขึ้นไดเปนวัฎจักรโดยนํามาบูรณาการเปนความรู
ใหม เพื่อใหสามารถเปลี่ยนแปลงระบบไดอยางมีประสิทธิผลสอดคลองกับความเปนไปในโลกแหงความจริง
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๑๓๐ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่ใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู (learning technology
๒. ขอบเขตความหมาย : เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู (learning technology) โดยการนําวิทยาการ
คอมพิวเตอรอันทันสมัยเขามาสนับสนุนการปฏิบัติงานใหเกิดการเรียนรู เพราะเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะชวยใน
การปฏิบัติงานที่มีการเรียนรูอยางทั่วถึง มีการเก็บ ประมวล ซึ่งจะชวยทําใหมีการกระจายขอมูลขาวสารได
อยางถูกตอง และรวดเร็วมากขึ้น
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่จบการศึกษา ป.ตรี ทางการศึกษา
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูที่จบการศึกษา ป.ตรี ทางการศึกษา หมายถึง ครูที่มีการฝกประสบการณดาน
การสอนมากอนที่จะจบหลักสูตร
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓)
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่มีการพัฒนาตนเอง
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูที่มีการพัฒนาตนเอง หมายถึง ครูที่เขารับการอบรมความรูความสามารถตาม
บทบาทหนาที่ในความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๙๔ คน
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆในการจัดการเรียนการสอน
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีใหมๆในการจัดการเรียนการสอน
หมายถึง ครูที่มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือระบบ ICT มาใชในการจัดการเรียนการสอน
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๙๔ คน
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่มีความเสียสละอุทิศตน/เวลานอกเหนือจากการปฏิบัติการสอน
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูที่มีความเสียสละอุทิศตน/เวลานอกเหนือจากการปฏิบัติการสอนหมายถึง ครูที่มี
ความเสียสละเวลา ทรัพยสิน ใหกับองคกรโดยไมหวังผลตอบแทนใดๆ
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๙๔ คน
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่มีผลงานไดรับรางวัลตางๆ
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูที่มีผลงานไดรับรางวัลตางๆ หมายถึง ครูที่มีผลงานทางดานการศึกษาปรากฎ
เดนชัด จนไดรับรางวัลตอบแทน
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๙๔ คน
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทรัพยากรมนุษย/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนในหองเรียนมีมากเกินไป
๒. ขอบเขตความหมาย : จํานวนนักเรียน หมายถึง สัดสวนจํานวนนกเรียนตอหองเรียน
ระดับปฐมวัย ไมเกิน ๓๐ คน : ครู ๑ คน
ระดับประถม ไมเกิน ๓๐ คน : ครู ๑ คน
ระดับมัธยม ไมเกิน ๔๐ คน : ครู ๑ คน
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๓๐ คน/หอง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวมจากขอมูล ๑๐ มิถุนายนของทุกป
๖. ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ปฐมวัย ๓๐ : ๑ ประถม ๔๐ : ๑ มัธยม ๔๐ : ๑
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.ตัวชี้วัด : จํานวนแหลงการเรียนรูภายในโรงเรียน
๒.ขอบเขตความหมาย : แหลงเรียนรู หมายถึง แหลงขอมูลขาวสารที่สนับสนุนสงเสริมใหนักเรียนใฝเรียน ใฝ
รูแสวงหาความรูดวยตนเอง ภายในโรงเรียน
๓.หนวยวัด : แหลง
๔.เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ): ๒ แหลง
๕.วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖.ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๒ แหลง
๗.แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑ
๒.ขอบเขตความหมาย : ผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะทําใหนักเรียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมวัดไดจาก พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
๓.หนวยวัด : คน
๔.เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ๑๐๐%
๕.วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖.ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) :
๗.แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/รอยละ
๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่จัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ขอบเขตความหมาย : การจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การปลูกฝงใหนักเรียน
รูจักการใชชีวิตที่พอเพียงเห็นคุณคาของทรัพยากรตางๆ เอื้อเฟอ แบงปน อยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ๑๐๐%
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) :
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๒ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่ผานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของจังหวัดชลบุรี
๒.ขอบเขตความหมาย : หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําของจังหวัดชลบุรี หมายถึง การจัดการ
ศึกษาที่สงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักในการทํางานที่สรางรายไดใหแกตนเอง
๓.หนวยวัด : โครงการ
๔.เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ๑๓ โครงการ
๕.วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖.ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๑๓ โครงการ
๗.แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่มีผลคะแนน O-Net ที่ตองพัฒนา
๒.ขอบเขตความหมาย : ผลคะแนน O-Net หมายถึง ผลคะแนนจากการทดสอบแบบทดสอบทางการศึกษา
แหงชาติขั้นพื้นฐาน
๓.หนวยวัด : คน
๔.เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ทุกคน
๕.วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖.ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๒,๐๖๗ คน
๗.แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/รอยละ
๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
๒. ขอบเขตความหมาย : การใชเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนการ
เรียนการสอน
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ทุกคน
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๑๐๐ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.ตัวชี้วัด : จํานวนปราชญชาวบานที่เขามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒.ขอบเขตความหมาย : ปราชญชาวบาน หมายถึง ผูที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติมีความคิดเปนระบบ ชอบ
คนหาความจริง ชางสังเกต และนําสิ่งที่พบเห็นมาเรียนรูโดยการปฏิบัติจริง
๓.หนวยวัด : คน
๔.เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ๕ คน
๕.วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖.ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : คน ๓ คน
๗.แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
๒.ขอบเขตความหมาย : การพัฒนาจัดการเรียน หมายถึง การพัฒนากระบวนการสอนที่เนนใหนักเรียนได
เรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มศักยภาพ
๓.หนวยวัด : คน
๔.เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ๑๐๐ คน
๕.วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖.ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗.แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนจุดที่ติดตั้งสัญญาณอินเทอรเน็ตแบบไรสาย (Wifi) ที่ครอบคลุมทั่วโรงเรียน
๒. ขอบเขตความหมาย : อินเทอรเน็ตแบบไรสาย หมายถึง เทคโนโลยีที่ชวยใหการติดตอสื่อสารระหวาง
คอมพิวเตอร 2 เครื่องสามารถสื่อสารกันไดโดยปราศจากการใชสายสัญญาณในการเชื่อมตอ
๓. หนวยวัด : จํานวนจุดปลอยสัญญาณ
๔. เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ๗ จุด
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๔ จุด
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : เดือนละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.ตัวชี้วัด : จํานวนครูที่ทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan)
๒.ขอบเขตความหมาย : แผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) หมายถึง การกําหนดคุณลักษณะ ความสามารถในการ
ปฏิบัติ พัฒนาตนเองใหสอดคลองกับโรงเรียน
๓.หนวยวัด : คน
๔.เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ๑๐๐ คน
๕.วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖.ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๙๔ คน
๗.แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบุคลากร/แจงนับ

๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑.ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนในชมรมกีฬาที่สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
๒.ขอบเขตความหมาย : ชมรมกีฬา หมายถึง ชมรมที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ เพื่อพักผอน การแขงขัน ความ
เพลิดเพลิน ใหกับนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ
๓.หนวยวัด : คน
๔.เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) : ๑๐ ชมรม
๕.วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖.ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๕ คน

๗.แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการนักเรียน/แจงนับ
๘.ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ คน

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนแหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียน
๒. ขอบเขตความหมาย : แหลงการเรียนรูภายนอกโรงเรียน หมายถึง แหลงขอมูลขาวสารความรูที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น ที่สามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง
๓. หนวยวัด : แหลง
๔. เปาหมาย/เกณฑ : ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ): ๓ แหง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม

๖. ขอมูลปจจุบัน(ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๕ แหง
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนสื่อการสอนที่ใชในหองปฏิบัติการตางๆ
๒. ขอบเขตความหมาย : สื่อการสอนที่ใชในหองปฏิบัติการตางๆ หมายถึง สื่อการสอน ๘ สาระการเรียนรู
ตามหลักสูตรของสถานศึกษา
๓. หนวยวัด : หอง

๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๘ หอง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๘ หอง
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด
๑. ตัวชี้วัด : จํานวนแหลงเรียนรู
๒. ขอบเขตความหมาย : แหลงเรียนรู หมายถึง สถานที่ ที่นักเรียนสามารถการศึกษาหาขอมูลไดดวยตนเอง
ตามความสนใจ
๓. หนวยวัด : แหง
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๑๒ แหง (ภายใน)
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๑๕ แหง (ภายใน)
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่นักเรียนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก
๒. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนไดไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก หมายถึง นักเรียนไดศึกษาหาความรูจาก
ภายนอกโรงเรียนโดยประสบการณตรง
๓. หนวยวัด : แหง
๔. เปาหมาย/เกณฑ (ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๓ แหง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๓๐ แหง (ภายในจังหวัดชลบุรี)
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนนักเรียนที่นําความรูไปใชในครอบครัวและชุมชน
๒. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนที่นําความรูไปใชในครอบครัวและชุมชน หมายถึง การสอนใหผูเรียนนํา
ความรูไปใชในครอบครัวและชุมชน เชน การละเวนจากยาเสพติด การลดละเลิกอบายมุข การลดละเลิกใชยา
ฆาแมลง การใชเครื่องใชไฟฟา การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกปารักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม ฯลฯ
เนื้อหาวิชาเหลานี้เมื่อผูเรียนเรียนในสถานศึกษาแลว ผูสอนจะย้ําใหผูเรียนนําไปใชในครอบครัวและชุมชน และ
ติดตอประสานงานกับผูปกครองใหอบรมดูแลวาผูเรียนวานําความรูไปใชหรือไมอยางไร
๓. หนวยวัด : คน
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๒,๐๐๐ คน
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : นักเรียน ๒,๐๐๐ คน
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/รอยละ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่สถานศึกษาขอความรวมมือจากชุมชนในการจัดงานวันสําคัญตางๆ
๒. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาขอความรวมมือจากชุมชนในการจัดงานวันสําคัญตางๆ หมายถึง การขอ
ความรวมมือในดานการเปนวิทยากรหรือเปนแหลงศึกษาหาความรู และการขอความรวมมือในดานทุนทรัพย
วัสดุครุภัณฑจากชุมชน
๓. หนวยวัด : ครั้ง
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๒ ครั้ง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๒ ครั้ง
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทั่วไป/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่สถานศึกษาใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชน
๒. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาใหความชวยเหลือหรือบริการชุมชน การจัดใหมีการสอนหรือฝกอบรม
เกี่ยวกับวิชาชีพใหกับประชาชนในชุมชน และการใหความชวยเหลือในดานความรูและเผยแพรความรูใหมๆแก
ประชาชนในชุมชน
๓. หนวยวัด : ครั้ง
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ๒ ครั้ง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๑ ครั้ง
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ปการศึกษาละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่ครูออกเยี่ยมเยียนผูปกครอง และนักเรียนเรียนตามบาน
๒. ขอบเขตความหมาย : ครูออกเยี่ยมเยียนผูปกครอง และนักเรียนตามบาน หมายถึง เมื่อนักเรียนเจ็บปวย
หรือครูไปเก็บขอมูลพื้นฐานของนักเรียน
๓. หนวยวัด : ครั้ง
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ๒ ครั้ง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๒ ครั้ง
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายวิชาการ/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่สถานศึกษามีการประชาสัมพันธใหชุมชนทราบ
๒. ขอบเขตความหมาย : การประชาสัมพันธใหชุมชนทราบ หมายถึง การจัดใหมีสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรขาวสาร
ของสถานศึกษา อาจทําในรูปของจดหมายขาว วารสาร จัดใหมีเจาหนาที่ประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลแกผูมา
ติดตอสอบถามหรือใหความสะดวกแกผูมาติดตอสถานศึกษา
๓. หนวยวัด : ครั้ง
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๒ ครั้ง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๒ ครั้ง
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายบริหารทั่วไป/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่สถานศึกษามีการเชิญผูปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม
๒. ขอบเขตความหมาย : การเชิญผูปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม หมายถึง วันเปดเรียนในภาค
เรียนแรกของปการศึกษา (การประชุมผูปกครองและเครือขายผูปกครอง)
๓. หนวยวัด : ครั้ง
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ) ๒ ครั้ง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๒ ครั้ง
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการนักเรียน/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

รายละเอียดตัวชี้วัด

๑. ตัวชี้วัด : จํานวนครั้งที่สถานศึกษามีการรายงานผลการเรียนและอื่นๆใหผูปกครองทราบ
๒. ขอบเขตความหมาย : การรายงานผลการเรียนและอื่นๆใหผูปกครองทราบ หมายถึง การรายงานเปนกรณี
เฉพาะรายบุคคล หรือการทําสมุดประจําตัวนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติ สุขภาพ และอื่นๆ
๓. หนวยวัด : ครั้ง
๔. เปาหมาย/เกณฑ ( ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓) ๒ ครั้ง
๕. วิธีการคํานวณ : หาผลรวม
๖. ขอมูลปจจุบัน (ขอมูลพืน้ ฐาน) : ๒ ครั้ง
๗. แหลงขอมูล/วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล : ฝายกิจการนักเรียน/แจงนับ
๘. ความถี่ในการเก็บรวบรวมขอมูล/รายงาน : ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง

บทที่ ๒
ผลการจัดการศึกษาในปการศึกษาที่ผานมา
ในปการศึกษาที่ผานมา โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ มีวิสัยทัศน “จัดการศึกษามุงสูความเปนเลิศทาง
ปญญา พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคูคุณธรรม นําความเปนไทย กาวไกลสูสากล”
โดยแบงยุทธศาสตรและแนวทางได ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีทักษะ และศักยภาพเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔ พัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาลในองคกรทุกระดับ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสามารถของครู
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการจัดทําแผนจัดการเรียนรู
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ พัฒนาความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ในรูปแบบที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔ พัฒนาความสามารถดานการวัด และประเมินผล
ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ สงเสริมใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนเพื่อใหไดรับการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๔ สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนา ที่ ๕ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคานิยม อนุรักษวัฒนธรรมความเปนไทย
ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรู
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการผลิต และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ พัฒนาความสามารถในการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมความรวมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา
แนวทางการพัฒนา ที่ ๑ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
แนวทางการพัฒนา ที่ ๒ พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา

แนวทางการพัฒนา ที่ ๓ พัฒนาความสามารถในการใหบริการทางวิชาการแกชุมชน
และสรุปผลการประเมินโครงการตามยุทธศาสตรและแนวทางในรูปแบบของตาราง ไดดังนี้

ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
(Learning Organization)
แนวทางที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีทักษะ และศักยภาพเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

๑. โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร
ทั่วไป

- เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ในการ
ทํางาน

- สําเร็จบรรลุตาม
วัตถุประสงคมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล

๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา ระยะที่ 2
ประจําปการศึกษา
2561 จํานวน 127
คน

- เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคคลากรใหมี
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน

- บุคลากรมี
ประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลในการ
ทํางาน

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)
๑๐๐
๑๐๐ บุคลากรมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

๑๐๐

๑๐๐

ประสิทธิผลของงานที่
ทํา

แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ที่ตั้งไว
ผลการ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ

๑. โครงการพัฒนา
ระบบงานวิชาการ

- เพื่อยกระดับ
คุณภาพสาระการ

- ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๘๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน

- ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
ใชบริการ
- โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอมีหลักสูตร
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําทุก
ระดับชั้น

๑๐๐

๘๐

ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

๘๐

๘๐

มีการฝกทักษะเนน
การปฏิบัติจริง

- โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอมีหลักสูตร
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําทุก
ระดับชั้น

๘๐

๑๐๐

มีการฝกทักษะเนน
การปฏิบัติจริง

- โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอมีหลักสูตร
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําทุก
ระดับชั้น

๘๐

๑๐๐

มีการฝกทักษะเนน
การปฏิบัติจริง

เรียนรูฯ
๒ โครงการพัฒนา
- เพื่อความ
ระบบICTงานะเบียน ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสิน
๓ โครงการพัฒนา
- เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรการจัด
หลักสูตรที่ให
การศึกษาเพื่อการมี ความสําคัญกับการ
งานทํา
จัดการศึกษาเพื่อ
(ระดับประถมศึกษา) การมีงานทําที่
สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑
๔ โครงการพัฒนา
- เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรการจัด
หลักสูตรที่ให
การศึกษาเพื่อการมี ความสําคัญกับการ
งานทํา
จัดการศึกษาเพื่อ
(ระดับมัธยมศึกษา) การมีงานทําที่
สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑
๕ โครงการพัฒนา
- เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรการจัด
หลักสูตรที่ให
การศึกษาเพื่อการมี ความสําคัญกับการ
งานทํา
จัดการศึกษาเพื่อ
(การนิเทศครั้งที่ ๒) การมีงานทําที่
สอดคลองกับ

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑
๖ โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร
สถานศึกษา (จัดทํา
ระบบการสื่อสาร)
๗ โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร
สถานศึกษา (งบ
กลาง)
๘ โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
(ปรับปรุงระบบ
สัญญาณอินเทอรเน็ต
อาคาร ๕ อาคาร ๖)

- เพื่อใหมีอุปกรณที่ - สถานศึกษามี
ทันสมัยในการใช เครือ่ งมืออุปกรณที่
งาน
ทันสมัยในการสื่อสาร

๙๐

๙๐

มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร

- เพื่อใหมีวัสดุและ
ครุภัณฑในการใช
งาน

- ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ

๙๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

- อาคาร ๕ และ
อาคาร ๖ มี
อินเทอรเน็ตใชอยาง
ทั่วถึง

๑๐๐

๘๐

มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

- ซอมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ
- สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

๘๐

๘๐

๙๐

๙๐

มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

- สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

๙๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

- นักเรียนโรงเรียน

๙๐

๘๐

มีประสิทธิภาพในการ

- เพื่อเปลี่ยน
อุปกรณระบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ตใน
อาคาร ๕ อาคาร ๖
ในโรงเรียนชุมชน
วัดหนองคอจํานวน
๙ จุด
๙ โครงการซอมแซม - เพื่อซอมบํารุง
ครุภัณฑสํานักงาน
เครื่องปรับอากาศ
๑๐ โครงการพัฒนา - เพื่อใหมีอุปกรณ
ระบบสารสนเทศ
และเครื่องมือที่
ทันสมัยในการใช
งาน
๑๑ โครงการพัฒนา - เพื่อใหมีอุปกรณ
ระบบงานบริหาร
และเครื่องมือที่
สถานศึกษา
ทันสมัยในการใช
งาน
๑๒ โครงการพัฒนา - เพื่อจัดหาวัสดุ

งานประสัมพันธ
(เสียงตามสาย)

อุปกรณพัฒนา
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ
๑๓ โครงการ
- เพื่อความ
ซอมแซมยานพาหนะ ปลอดภัยของชีวิต
และขนสง
และทรัพยสิน
๑๔ โครงการพัฒนา - เพื่อจัดทําไวนิล
งานประชาสัมพันธ ประสัมพันธ
(ไวนิลประสัมพันธ) โรงเรียนชุมชนวัด
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ ประจําป
หนองคอ ประจําป การศึกษา ๒๕๕๘
การศึกษา ๒๕๕๘

๑๕ โครงการพัฒนา
งานประชาสัมพันธ
(ซอมแซมครุภัณฑ
งานประชาสัมพันธ)

๑๖ โครงการพัฒนา
ระบบการเงินและ
พัสดุ

- เพื่อบํารุง
ซอมแซมครุภัณฑ
อุปกรณในการ
พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน

ชุมชนวัดหนองคอ
จํานวน ๒,๐๖๓ คน
ไดรับขาวสารอยาง
ทั่วถึง

สื่อสาร

- ความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการ
ใชบริการ
- นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดหนองคอ
จํานวน ๒,๐๕๙ คน
ไดรับขาวสารอยาง
ทั่วถึง

๙๐

๘๐

มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

๙๐

๙๐

มีประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร

- นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดหนองคอ
จํานวน ๒,๐๕๙ คน
ไดรับขาวสารอยาง
ทั่วถึง

๑๐๐

๙๐

มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

- มีระบบการบริหาร
การเงินและพัสดุที่มี
ประสิทธิภาพ

๑๐๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ

แนวทางที่ ๔ พัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองคกรทุกระดับ
โครงการ/กิจกรรม

ที่ตั้งไว

วัตถุประสงค
ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ที่ตั้งไว
ผลการ
(รอยละ) ดําเนินงาน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ

๙๐

(รอยละ)
๑๐๐

- ลูกเสือ – เนตรนารี
จํานวน ๑,๘๐๐ คน
เขารวมพิธีถวายราช
สดุดี

๑๐๐

๑๐๐

นักเรียนไดแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบัน

สถานศึกษามี
แผนพัฒนา
การศึกษา ครบทั้ง ๔
แผน ในปการศึกษา
๒๕๕๙
แนวทางที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม

๑๐๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

๑ โครงการสงเสริม
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

- เพื่อสงเสริม
กิจกรรมเกี่ยวกับ

- มีสื่อประกอบการ
เรียนการสอนและ
สถาบันชาติ ศาสนา เปนแหลงเรียนรู
ใหกับนักเรียน
พระมหากษัตริย

๒ โครงการพัฒนา
กิจกรรมลูกเสือ –
เนตรนารี ถวายราช
สดุดีเนื่องในวันมหาธีร
ราชาเจา

- เพื่อใหลูกเสือ–
เนตรนารี ไดนอม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว
๓ โครงการพัฒนางาน - เพื่อจัดทํา
แผนและงานบุคคล
แผนพัฒนา
การศึกษาของ
สถานศึกษา

วัตถุประสงค
โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน
๒ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

ที่ตั้งไว

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

นักเรียนไดแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีตอ
สถาบัน

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ

ที่ตั้งไว
ผลการ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)
- เพื่อสราง
- ปรับปรุงภูมิทัศนให
๙๐
๙๐
มีสภาพแวดลอมที่
บรรยากาศและ
สวยงาม
เอื้อตอการเรียนการ
สิ่งแวดลอมใหรมรื่น
สอน
- เพื่อใหเกิดความ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ
๙๐
๑๐๐ มีสภาพแวดลอมที่
พึ่งพอใจตอ
ในการพัฒนาอาคาร
เอื้อตอการเรียนการ
ผูรับบริการ
และสภาพแวดลอมที่
สอน
สวยงามเปนระเบียบ

๓ โครงการพัฒนางาน - เพื่อเพิ่ม
แผนและงานบุคคล
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
จัดการ
โครงการพัฒนา
-เพื่อใหเกิด
ระบบวัดประเมินผล ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานวัด
และระเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
ของสถานศึกษา

- สถานศึกษามี
แผนพัฒนาการศึกษา
ที่ดีมีประสิทธิภาพ

๙๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานและมีการ
วางแผน

-ระบบงานทะเบียน
วัดและประเมินผลมี
ประสิทธิภาพ

๙๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
ทํางานและมีการ
วางแผน

ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสามารถของครู
แนวทางที่ ๒ พัฒนาความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
๑ โครงการพัฒนาการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา
(อบรมเชิงปฏิบัติการ
โปรแกรมสําเร็จรูป

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน
- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียน
การสอน

- สถานศึกษามี
คุณภาพในการจัด
การศึกษาที่ได
มาตรฐาน

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
ดําเนินงาน
๑๐๐
๑๐๐ ครูมีประสิทธิภาพใน
การจัดการเรียนการ
สอน

ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ที่ตั้งไว
ผลการ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ

๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ
สาระการเรียนรู (สนับสนุน
สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย)

- เพื่อใหนักเรียน
เกิดทัศคติที่ดีตอ
สาระการเรียนรู
ภาษาไทย

๒ โครงการสงเสริมความ
เปนเลิศทางวิชาการ
(โครงการแขงขันตาม
โครงการ)

- เพื่อเตรียมความ
พรอมสําหรับ
นักเรียนทุก
ระดับชั้นเพื่อเขา
รวมแขงขันทาง
วิชาการทุกกลุม
สาระการเรียนรูทั้ง
ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและ
ระดับประเทศ
- เพื่อปรับปรุงและ
จัดหา
คอมพิวเตอรให
เพียงพอกับความ
ตองการของ
นักเรียน
- เพื่อใหมีสื่อ
ประกอบการ
การศึกษาคนควา
เพียงพอ และ
หลากหลาย
เพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน
และครูผูสอน

๓ โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร
เพื่อการเรียนการสอน

๔ โครงการพัฒนาทักษะ
ทางวิทยาศาสตร ชวงชั้นที่
๒ (ระดับ ป.๔-๖)

- คณะครูและ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่
๑ – ชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ ๖ ไดพัฒนาการ
เรียนการสอน
ภาษาไทย
- จัดสงนักเรียนของ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอเขารวมการ
แขงขันทางวิชาการ
ตามโครงการทุก
ระดับ

๙๐

๙๐

ผลสัมฤทธิ์ทางเรียน
สูงขึ้น

๘๐

๘๐

นักเรียนมีความรู
ความสามารถ

- จัดหาอุปกรณและ
จัดหาคอมพิวเตอรให
เพียงพอกับความ
ตองการของนักเรียน

๘๐

๙๐

นักเรียนมีความรู
ความสามารถ

- ครูมีสื่อการเรียน
การสอนเพียงพอตอ
ความตองการ

๘๐

๙๐

ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

๕ โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อเพิ่มพูน
- ผูเรียนที่มี
สาระการเรียนรู
ความรูทางวิชาการ ความสามารถและ
สนใจดานทักษะ
ไดรับการพัฒนาและ
เพิ่มพูนความรู
๖ โครงการเศรษฐกิจ
- เพื่อใหนักเรียนลง - นักเรียนโรงเรียน
พอเพียง
มือปฏิบัติกิจกรรม ชุมชนวัดหนองคอชั้น
จริงดวยตนเอง
อนุบาลปที่ ๑ และ ๒
ไดมีสวนรวมในกาทํา
กิจกรรมรอยละ ๘๕
๗ โครงการพัฒนาการสอน - เพื่อใหนักเรียน
- มีผลสัมฤทธิ์
สาระการเรียนรู
เกิดทัศนะคติที่ดีตอ ทางการเรียน
การเรียน
ภาษาไทยที่สูงขึ้น

๘๐

๙๐

ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

๑๐๐

๑๐๐

ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

๙๐

๙๐

ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

แนวทางที่ ๒ สงเสริมการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

๑ โครงการพัฒนาชมรม
(ชมรมพุทธศาสตร)

- เพื่อใหนักเรียนได
ใชเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา

๒ โครงการพัฒนาชมรม

- เพื่อสงเสริม
ความสามารถ
นักเรียนใหมีความ
พรอมสําหรับการ
แขงขัน

- นักเรียนโรงเรียน
ชุมชนวัดหนองคอ มี
สถานที่ในการจัด
กิจกรรม
พระพุทธศาสนา
-นักเรียนเขารวม
กิจกรรม/และความ
สนใจ

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)
๙๐
๙๙
ความเปนพลเมืองที่ดี

๙๐

๑๐๐

ความสามารถพิเศษ
ของนักเรียน

๓ โครงการสงเสริม
สถานศึกษาแบบอยางการ
จัดการเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

- เพื่อฝกทักษะ
อาชีพและมีรายได
ระหวางเรียน

- นักเรียนไดเรียนรู
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
และไดฝกทักษะ
อาชีพและมีรายได
ระหวางเรียนตาม
แนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔ โครงการพัฒนาปรับปรุง - เพื่อสงเสริมนิสัย - ครู บุคากร และ
หองสมุด
รักการอานและการ นักเรียนเห็น
คนควาตามความ ความสําคัญของการ
ตองการของผูเรียน อานและการคนควา
๕โครงการเตรียมความรูรั้ว - เพื่อใหนักเรียน
- นักเรียนระดับชั้น
มหาวิทยาลัยและเตรียม
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖ ได
สอบ
มัธยมศึกษาปที่ ๖ เขารวมโครงการ
O – Net สําหรับนักเรียน ไดรับความรูทักษะ เตรียมความรูสูรั้ว
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ภาค และเพิ่มพูน
มหาวิทยาลัยและ
เรียนที่ ๒ ปการศึกษา
ประสบการณ
เตรียมสอบ O – Net
๒๕๕๘
ทางดานการเรียน
โครงการพัฒนาการสอน
- เพื่อเตรียมความ - นักเรียนชั้น ป. ๖
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่ ๒ พรอมในการสอบ จํานวน ๑๗๐ คน
(โครงการติว O – Net ป.๖ O – Net ใหกับ
เกิดทักษะการเรียนรู
)
นักเรียนชั้น ป. ๖ และสามารถสอบ
ผานได
โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อใหครู
- หองสมุดมีสื่อ
การอานการคนควาดวย
บุคลากร และ
สิ่งพิมพ
และวารสาร
ตนเอง (วารสารและ
นักเรียนเขาใช
ใหบริการอยาง
หนังสือพิมพ)
หองสมุดมี
หนังสือพิมพ และ เพียงพอ
วารสาร เพียงพอ
กับการเขารับ
บริการ

๙๐

๑๐๐

ความสําเร็จในการ
ทํางานตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

๙๐

๙๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๐

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

โครงการพัฒนาการสอน
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑
(พัฒนาศักยภาพการอาน
การเขียน ภาษาอังกฤษ )

โครงการพัฒนาชมรม
(ศึกษาแหลงเรียนรูและฝก
ทักษะกีฬาเปตอง)

โครงการพัฒนาการสอน
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑
(พัฒนาศักยภาพการอาน
คิดวิเคราะห เขียน)

โครงการพัฒนาการสอน
สาระการเรียนรูชวงชั้น ๒
(ศิลปะสรางสรรค)

โครงการพัฒนาการสอน
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑
(พัฒนาศักยภาพดาน
นาฏศิลป)

- เพื่อพัฒนาทักษะ
การอาน และการ
เขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ ๓ ไดรับพัฒนา
ความรูความสามารถ
ดานการอาน เขียน
ภาษาอังกฤษอยางมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มพูนทักษะ - คณะครูและผูเรียน
ทางกีฬาใหกับ
ชมรม
เปตองมีทักษะ
ผูเรียน
ทางดานกีฬาเปตอง
เพิ่มขึ้น
- เพื่อใหนักเรียน
- นักเรียนชวงชั้นที่ ๑
ชวงชั้นที่ ๑ ได
จํานวน ๔๘๐ คน ได
พัฒนาความรู
พัฒนาศักยภาพ ดาน
ความสามารถดาน การอาน คิด
ทักษะกระบวนการ วิเคราะหและเขียน
อาน คิด วิเคราะห ทุกคน
และเขียนทุกคน
- เพื่อชวยสงเสริม - นักเรียนระดับชั้น
พัฒนาการดาน
ป.๔-๖ มีผลสัมฤทธิ์
สุนทรียภาพ ดาน ทางการเรียนดีขึ้น
ความคิดสรางสรรค และมีผลงาน
จินตนาการ
แสดงออกทาง
การกลาแสดงออก วิชาการ
- เพื่อใหนักเรียนมี - นักเรียนชั้น
ความคิดริเริ่ม
ประถมศึกษาปที่ ๓
สรางสรรคและได ไดรับการฝกซอม
พัฒนาทักษะ
ทางดานนาฏศิลป
ทางดานนาฏศิลป อยางมีคุณภาพ

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

โครงการพัฒนาการสอน
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑
(หองเรียนสะอาด)

- เพื่อพัฒนาและฝก
ลักษณะนิสัยที่ถูก
สุขลักษณะใหกับ
ผูเรียน

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๕

นักเรียนมีทักษะใน
เลนกีฬา

๙๐

๙๕

นักเรียนมีทักษะใน
เลนกีฬา

- เพื่อพัฒนา
๙๐
๙๕
สุขภาพ บุคลิกภาพ
และสรางภูมิคุมกัน
สิ่งเสพติดแก
นักเรียน
โครงการพัฒนาการสอน
- เพื่อพัฒนาผูเรียน - คณะครูและ
๙๐
๙๕
สาระการเรียนรูชวงชั้นที่ ๑ ใหไดรับความรู
นักเรียนไดพฒ
ั นาการ
(พัฒนาศักยภาพทาง
อยางมี
เรียนรูอยางมี
วิทยาศาสตร)
ประสิทธิภาพ
คุณภาพ
แนวทางที่ ๓ สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนเพื่อใหไดรับการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ

นักเรียนมีทักษะใน
เลนกีฬา

โครงการพัฒนาชมรม (พวง - เพื่อใหเกิด
หรีดและดอกไมประดิษฐ) นวัตกรรมใหมๆ

โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน

- เพื่อพัฒนา
สุขภาพ บุคลิกภาพ
และสรางภูมิคุมกัน
สิ่งเสพติดแก
นักเรียน

โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน

- เพื่อพัฒนา
สุขภาพ บุคลิกภาพ
และสรางภูมิคุมกัน
สิ่งเสพติดแก
นักเรียน

โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน (ชวงชั้นที่
๓)

- ครู นักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑ –
๓ ไดพัฒนาทักษะ
ทางดานพื้นฐาน
สุขภาพอนามัย
- มีผลิตภัณฑ
จําหนายสามารถ
สรางรายไดใหกับ
ตนเอง
- คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
โดยการเลนกีฬา และ
ออกกําลังกาย
- คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน
โดยการเลนกีฬา และ
ออกกําลังกาย
- คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
นักเรียนรูจักใชเวลา
วางใหเปนประโยชน

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

โครงการ/กิจกรรม
โครงการ ๕ ส.

โครงการแขงขันกีฬาสี
ภายในโรงเรียน (ชวงชั้นที่
๔)

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

- เพื่อใหนักเรียนฝก - นักเรียน
ทักษะดานการทํา ไดพัฒนาทักษะดาน
ความสะอาด
การทําความสะอาด
เพิ่มพูนประสบการณ
และสภาพแวดลอม
ของโรงเรียนมีความ
สะอาดเรียบรอย
- เพื่อพัฒนา
- คณะครู บุคลากร
สุขภาพ บุคลิกภาพ ทางการศึกษา และ
และสรางภูมิคุมกัน นักเรียนรูจักใชเวลา
สิ่งเสพติดแก
วางใหเปนประโยชน
นักเรียน
โดยการเลนกีฬา และ
ออกกําลังกาย

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)
๘๐
๙๐
นักเรียนมีความ
รับผิดชอบมากขึ้น

๙๐

๙๐

นักเรียนมีทักษะในเลน
กีฬา

แนวทางที่ ๔ สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถทางวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม
โครงการปจฉิมนิเทศ

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน
- เพื่อใหนักเรียน
- นักเรียนในระดับชั้น
ไดรับหลักฐาน
มัธยมศึกษาปที่ ๓
เอกสารทาง
จํานวน ๑๔๐ คน
การศึกษา
(ใบระเบียน
แสดงผลการเรียน/
ปพ.๑:บ) ใบ
ประกาศนียบัตร
การจบการศึกษา

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
ดําเนินงาน
๙๐
๙๕
มีเอกสารที่ถูกตองใน
การตรวจสอบ

ภาคบังคับ (ปพ.๒:
บ)ของนักเรียน ม.๓

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การคนควาดวยตนเอง

- เพื่อใหมีหนังสือ
ประกอบการศึกษา
คนควาเพียงพอตอ
ความตองการของ
ผูเรียน

- นักเรียน ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔๖ ไดมีหนังสือ
วารสาร และตํารา
สําหรับประกอบ
การศึกษา คนควา
ดวยตนเอง

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

แนวทางที่ ๕ สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถทางวิชาการ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

โครงการสงเสริมกิจกรรมวัน - เพื่อสงเสริมและ
สําคัญ (วันมาฆบูชา)
ตระหนักถึง
ความสําคัญของวัน
มาฆบูชา แสดงออก
ถึง หนาที่
พุทธศาสนิกชน
เชน การทําบุญตัก
บาตร และการ
เวียนเทียน

- นักเรียน ได
ตระหนักถึง
ความสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาโดย
รวมกันเผยแพรและ
ทํากิจกรรมสําหรับ
พุทธศาสนิกชนที่ควร
ปฏิบัติในวันมาฆบูชา

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
ดําเนินงาน
๙๐
๙๕
ความเปนพลเมืองที่ดี

โครงการ จรรยาดี มี
มารยาท

โครงการพัฒนางานปกครอง
นักเรียน

โครงการวันสําคัญตางๆ (วัน
พอแหงชาติ)

โครงการสงเสริมกิจกรรมวัน
สําคัญ (วันไหวครู)

โครงการสงเสริมกิจกรรมวัน
สําคัญ (วันเด็กแหงชาติ)

- เพื่อใหนักเรียน
ตระหนักถึง
ความสําคัญของ
จรรยามารยาท
แบบไทย

- นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๑๓
ทุกคนไดมีสื่อ
ประกอบการเรียน
การสอน เพื่อสงเสริม
ใหนักเรียนมีความรู
และความเขาใจ
เกี่ยวกับจรรยา
มารยาท
- เพื่อใหผูปกครอง - เกิดความสัมพันธที่
มีความเขาใจ และมี ดีระหวางผูปกครอง
เจตคติที่ดีในการให กับโรงเรียน
ความรวมมือกับ
โรงเรียนเพื่อดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
- เพื่อสงเสริม
- นักเรียนได
นักเรียนได
แสดงออกถึงความรัก
แสดงออกถึงความ ความผูกพันของลูกที่
รักความผูกพันของ มีตอพอ
ลูกที่มีตอพอ
- เพื่อใหนักเรียน
- นักเรียนไดแสดง
ตระหนักถึง
ความกตัญูกตเวที
ความสําคัญของวัน ตอครู
ไหวครู และ
แสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวที
- เพื่อใหประชาชน - คณะครู นักเรียน
ไดตระหนักถึง
กรรมการสถานศึกษา
ความสําคัญของ
ฯ และผูปกครองไดมี
เด็ก สนใจในการ สวนรวมในการจัด
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน การศึกษาและทํา
เด็ก
กิจกรรมรวมกัน

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

โครงการพัฒนาระบบงานใน - เพื่อสงเสริมให
กลุมงานกิจการนักเรียน
ผูเ รียน ไดเรียนรู
(เลือกตั้งประธานนักเรียน) หลักการอยูรวมกัน
ตามวิถีแบบ
ประชาธิปไตย
โครงการพัฒนางานกิจการ - เพื่อพัฒนา
นักเรียน
ระบบงานธุรการ
กลุมงานกิจการ
นักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ

- ผูเรียนมีการจดตั้ง
สภานักเรียน เพื่อ
บริหารงานกิจการ
นักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- งานกิจการนักเรียน
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ มีความ
พรอมในการทํางาน
อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนางานกิจการ - เพื่อพัฒนา
- งานกิจการนักเรียน
นักเรียน (เครื่องปริ้นเตอร ระบบงานธุรการ
โรงเรียนชุมชนวัด
Epson L210)
กลุมงานกิจการ
หนองคอ มีความ
นักเรียนใหมี
พรอมในการทํางาน
ประสิทธิภาพ
อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
- เพื่อใหเปนไปตาม - ครูกลุมสาระการ
สาระการเรียนรู (พัฒนาสื่อ วิสัยทัศน นโยบาย เรียนรูวิทยาศาสตร มี
การเรียนการสอน
ยุทธศาสตร และ
สื่อที่เพียงพอสามารถ
วิทยาศาสตร)
แนวทางการพัฒนา พัฒนานักเรียนใหมี
ของโรงเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทาการ
เรียนวิชา
วิทยาศาสตรสูงขึ้น
โครงการพัฒนางานปกครอง - เพื่อพัฒนา
- งานปกครอง
นักเรียน
ระบบงานปกครอง นักเรียนมีความ
นักเรียนใหมี
พรอมในการทํางาน
ประสิทธิภาพ
อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

๙๐

๙๕

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น

๙๐

๙๕

ความเปนพลเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรู

แนวทางที่ ๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการผลิต และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสนับสนุนวัสดุฝก
สอบสอน

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

- เพื่อใหครูผูสอนมี
วัสดุอุปกรณ
สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนและ
พัฒนาการจัด
กิจกรรมผูเรียนได
อยางเต็มศักยภาพ
โครงการพัฒนาคุณภาพการ - เพื่อพัฒนา
เรียนการสอน
กระบวนการ
ปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
โครงการพัฒนางานวิชาการ - เพื่อสงเสริมและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน พัฒนางานวิชาการ
ปลาย
ใหเปนไปตามระบบ
มีความรวดเร็วไม
ลาชา เกิดความ
คลองตัวในการ
ดําเนินงาน

โครงการสนับสนุนวัสดุฝก
สอบสวน

- คณะครู ๓๗ คน
และนักเรียน ๔๖๔
คน มีสื่อและอุปกรณ
ประกอบการเรียน
การสอน ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
- ครูและนักเรียน
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔๖ ไดพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ

- งานวิชาการใน
ระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลายไดรับการ
สงเสริมและพัฒนาให
เปนระบบมีความ
รวดเร็วไมลาชา เกิด
ความคลองตัวในการ
ดําเนินงาน
- เพื่อพัฒนาการจัด - คุณภาพการศึกษา
กิจกรรมการเรียน ของกลุมสาระการ
การสอนที่เนน
เรียนรู มีการจัดการ
ผูเรียนเปนสําคัญ เรียนการสอนได

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)
๑๐๐
๑๐๐ มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

๑๐๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

๑๐๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

๑๐๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

และสามารถพัฒนา อยางมีประสิทธิภาพ
ตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
แนวทางที่ ๒ พัฒนาความสามารถในการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู

โครงการ/กิจกรรม
โครงการศึกษาแหลงเรียนรู
ภายนอก (สวนสัตวเปดเขา
เขียว)

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนชวงชั้นที่ ๑

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

- เพื่อใหเด็ก
นักเรียนปฐมวัย
ไดรับประสบการณ
ตรงและเกิดการ
เรียนรูอยาง
สนุกสนาน

- นักเรียนระดับ
ปฐมวัยของโงเรียน
ชุมชนวัดหนองคอ
รอยละ ๘๐ เกิด
ความรูเพิ่มขึ้นจาก
การเดินทางไปศึกษา
แหลงเรียนรูนอก
สถานที่
- เพื่อสงเสริมให
- คณะครูและ
บุคคลไดปฏิบัติงาน นักเรียน ระดับชั้น
อยางมีคุณภาพและ ประถมศึกษาปที่ ๑ประสิทธิภาพ
๓ ไดพัฒนาทักษะ
ทางวิชาการ

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)
๙๐
๑๐๐ มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

๙๐

๑๐๐

มีประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
ที่ตั้งไว
ผลการ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)

ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ขอเสนอแนะ

โครงการแนะแนวและดูแล
ชวยเหลือนักเรียน (โครงการ
เด็กไทยดูดีมีพลานามัย)

- เพื่อใหนักเรียนดู
ดี
มีพลานามัยที่
แข็งแรงและรักการ
ออกกําลังกาย

โครงการแนะแนวและดูแล - เพื่อสงเสริมการ
ชวยเหลือนักเรียน (พัฒนา
ปฏิบัติงานใหมี
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน) ประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น

โครงการประชุมผูปกครอง
และเครือขาย

โครงการประชุมผูปกครอง
และเครือขาย

โครงการสานสัมพันธบาน โรงเรียน

- เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางโรงเรียน
และชุมชน
- เพื่อใหผูปกครอง
มีความเขาใจ และ
มีเจตคติที่ดีในการ
ใหความรวมมือกับ
โรงเรียนเพื่อดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
- เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดี
ระหวางครู
ผูปกครอง และ
นักเรียน

- ครูและนักเรียนของ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอตั้งแต
ระดับชั้นอนุบาล-ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖
รอยละ ๘๕ มีรูปราง
ที่ดูดี มีพลานามัยที่
แข็งแรงหางไกลโรค
อวนและรักการออก
กําลังกาย
- สงเสริมการ
ปฏิบัติงานในระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งขึ้น
- เกิดความสัมพันธที่
ดีระหวางสถานศึกษา
กับชุมชน

๙๐

๙๕

นักเรียนมีสุขภาพจิต
และกําลังใจในการ
เรียน

๗๐

๗๕

นักเรียนมีสุขภาพจิต
และกําลังใจในการ
เรียน

๘๐

๙๐

ชุมชนใหการสนับสนุน
และสงเสริม
สถานศึกษาเปนอยางดี

- เกิดความสัมพันธที่
ดีระหวางผูปกครอง
กับโรงเรียน

๘๐

๙๐

ชุมชนใหการสนับสนุน
และสงเสริม
สถานศึกษาเปนอยางดี

- เกิดความสัมพันธ
อันดีระหวางครู
ผูปกครอง และ
นักเรียน

๘๐

๙๐

ความสัมพันธอันดีกับ
ชุมชน

โครงการแนะแนวและดูแล
ชวยเหลือนักเรียน

- เพื่อการพัฒนา
งานอนามัยและ
จัดบริการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

- นักเรียนมีสุขภาพ
รางกายที่ปลอดภัย
จากโรคมีสุขภาพกาย
ที่แข็งแรงสมบูรณ
ทางอารมณ สังคม
และสติปญญา

๙๐

๙๐

มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี

แนวทางที่ ๒ พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา

โครงการ/กิจกรรม
โครงการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทํา (การจัดทํา BEST
PRACTICE)

วัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
ผลการดําเนินงาน

- เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรที่
ใหความสําคัญกับการ
จัดการศึกษาเพื่อการมี
งานทําที่สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. ๒๕๕๑

- โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอมีหลักสูตร
การจัดการศึกษา
เพื่อการมีงานทําทุก
ระดับชั้น

เปาหมาย
ผลการประเมินเชิง
คุณภาพและ
ที่ตั้งไว
ผลการ
ขอเสนอแนะ
(รอยละ) ดําเนินงาน
(รอยละ)
๙๐
๙๕
นักเรียนไดรับ
ประสบการณในการ
ทํางานในวันขางหนาสู
อนาคตที่ดี

สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
๑) ยุทธศาสตรการสงเสริมใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู
แนวทางการพัฒนา ๑ พัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ บุคลากรที่เขารับการพัฒนา/อบรมมี
ความรูและทักษะในการปฏิบัติหนาที่ดีขึ้น มีความเชี่ยวชาญงานที่เคยทํา และมีความรักองคกร มีการ
ทํางานเปนทีม(Team Work) ทําใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู
แนวทางการพัฒนา ๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ บุคลากรมีการอบรมและพัฒนาตนเอง
โดยใชเครื่องมือICTเขามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่ดีขึ้น
แนวทางการพัฒนา ๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มี
การจัดทําโครงการตางๆ ใหครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ในการประเมินผูเรียน และมีผลทางการ
เรียนที่ผานเกณฑ
แนวทางการพัฒนา ๔ สงเสริมภาวะความเปนผูนํา
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีระบบการสรางภาวะผูนํา
ใหกับคณะครูในการทํางานเพื่อใหเปนผูนําทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนา ๕ พัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีการพัฒนาดานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมใหมีสภาพเหมาะสมและเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครู
แนวทางการพัฒนา ๑ สงเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีจัดอบรมใหบุคลากรมี
ความรูความสามารถในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และมีการนําไปใชไดจริง
แนวทางการพัฒนา ๒ สงเสริมการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีสงเสริมใหบุคลากรครูใช
สื่อหรือเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ๓ สงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อ

ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีสงเสริมใหบุคลากรครูผลิต
และใชสื่อหรือเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการจัดการเรียนการสอน
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ๑ สงเสริมการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีสงเสริมใหบุคลากรครูผลิต
และใชสื่อหรือเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการจัดการเรียนการสอน
แนวทางการพัฒนา ๒ พัฒนาการวัดผลและประเมินผล
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีการใชระบบสารสนเทศมา
ใชในการวัดผลประเมินผลไดเปนอยางดี
แนวทางการพัฒนา ๓ สงเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีใหมๆมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน มีการศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกกับสถานที่จริง
แนวทางการพัฒนา ๔ สงเสริมใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีการใชเทคโนโลยีใหมๆมา
ใชในการจัดการเรียนการสอน มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลและสงเสริมการรูของผูเรียน
แนวทางการพัฒนา ๕ สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีการจัดระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียน มีครูทําหนาที่แนะแนวใหกับนักเรียนทุกระดับชั้น
แนวทางการพัฒนา ๖ สงเสริมการแสดงออกซึ่งความรูทางวิชาการ
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรไดรับความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ
แนวทางการพัฒนา ๗ สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมหลัก
ผลการดําเนินงาน เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ สถานศึกษามีสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากรครูและนักเรียนไดยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและคานิยมหลักของคนไทยอยางเครงครัด

บทที่ 3
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ มียุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

๑) ยุทธศาสตรการ
๑.๑ พัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ของ
สงเสริมใหสถานศึกษาเปน บุคลากร

งานบุคคล
งานวิชาการ/งานบุคคล

องคกรแหงการเรียนรู

๑.๒ สงเสริมการใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนรู

งานวิชาการ

๑.๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ
๑.๔ สงเสริมภาวะความเปนผูนํา

งานบุคคล
งานบริหารทั่วไป

๑.๕ พัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม
๒) ยุทธศาสตรการพัฒนา ๒.๑ สงเสริมการจัดทําแผนการเรียนรู
คุณภาพครู
๒.๒ สงเสริมการใชสื่อในการจัดการเรียนการสอน
๒.๓ สงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อ

งานวิชาการ
งานวิชาการ

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนา ๓.๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการจัดกระบวนการเรียน
กระบวนการจัดการเรียน การสอนที่หลากหลาย

งานวิชาการ

การสอน

๓.๒ สงเสริมใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๓.๓ สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนเพื่อใหไดรับการเรียนรู

งานวิชาการ
งานวิชาการ

อยางเต็มศักยภาพ
๓.๔ สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถ

งานวิชาการ

ทางวิชาการ
๓.๕ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาคานิยม อนุรักษ

งานกิจการนักเรียน

งานวิชาการ

วัฒนธรรมความเปนไทย
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนา ๔.๑ สงเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อ

งานบุคคล

สื่อการเรียนการสอนและ ๔.๒ สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู
แหลงเรียนรู

งานวิชาการ

๕) ยุทธศาสตรการ

งานบริหารทั่วไป

๕.๑ พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

สงเสริมความรวมมือของ ๕.๒ สงเสริมชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ชุมชนในการจัดการศึกษา ๕.๓ ใหบริการวิชาการแกชุมชน

งานบริหารทั่วไป
งานวิชาการ

บทที่ ๔
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนชุมชนวัดหนองคอมียุทธศาสตรแนวทางการพัฒนาศึกษาของโรงเรียน
ดังนี้
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
ยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา

จํานวนโครงการ

งบประมาณ (บาท)

๑.๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีทักษะ และ
ศักยภาพเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

๒

๕๕๐,๐๐๐

๑.๒ พัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนใหเปน
องคกรแหงการเรียนรู

๒๑

๓,๕๘๙,๘๖๐

๑.๓ พัฒนาระบบประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง
๑.๔ พัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มี

๓
๑

๒๖๘,๘๐๐
๑๐๐,๐๐๐

๒๑

๓,๔๘๙,๑๕๐

๔๘

๙,๗๓๖,๘๑๐

๒.๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการจัดทํา

๑

๑๑๐,๐๐๐

แผนจัดการเรียนรู และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน

๒

๙๐,๐๐๐

๒.๒ พัฒนาความสามารถในการใชสื่อการเรียน
การสอน และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

๓

๘๐,๐๘๐

๒.๓ พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ใน
รูปแบบที่หลากหลาย

๑

๒๐,๐๐๐

๑) ยุทธศาสตรการสงเสริมใหสถานศึกษาเปนองคกร
แหงการเรียนรู

คุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล
๑.๕ พัฒนาอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดลอม
รวม
๒) ยุทธศาสตรยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพครู

๒.๔ พัฒนาความสามารถดานการวัด และ

ประเมินผล
รวม

๗

๓๐๐,๐๘๐

การสอน
๓.๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการจัด

๑๔

๘๕๑,๒๓๐

กระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
๓.๒ สงเสริมใหนักเรียนไดรับการเรียนรูอยางเต็ม

๓๗

๑๑,๓๙๕,๖๒๘

ศักยภาพ
๓.๓ สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนเพื่อใหไดรับ

๙

๓๔๘,๐๐๐

การเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
๓.๔ สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรู

๔

๓๘,๒๐๐

ความสามารถทางวิชาการ
๓.๕ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา

๙

๓๖๕,๐๐๐

๗๓

๑๒,๙๙๘,๐๕๘

แหลงเรียนรู
๔.๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการผลิต

๖

๗๑๔,๕๗๔

และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
๔.๒ พัฒนาความสามารถในการใชและพัฒนา

๓

๑๖๐,๐๐๐

๙

๘๗๔,๕๗๔

๓
๒

๔๒๖,๙๗๐

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนากระบวนการจัดการเรียน

คานิยม อนุรักษวัฒนธรรมความเปน
รวม
๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ

แหลงเรียนรู
รวม
๕) ยุทธศาสตรการสงเสริมความรวมมือของชุมชนใน
การจัดการศึกษา
๕.๑ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
๕.๒ พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัด

๒๘,๐๐๐

การศึกษา
๕.๓ พัฒนาความสามารถในการใหบริการทาง

๑

๓๐,๐๐๐

๖

๔๘๔,๙๗๐

วิชาการแกชุมชน
รวม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
(Learning Organization)
แนวทางที่ ๑ พัฒนาบุคลากรทุกระดับ ใหมีทักษะ และศักยภาพเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค เปาหมาย งบประมาณ ผลที่คาดวา หนวยงาน
(ผลผลิต และที่มา
จะไดรับ
ที่
ของ
รับผิดชอบ
โครงการ)
๑๐๐ % ๙๐,๐๐๐ - บุคลากรมี
งาน
๑ โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อ
การปฏิบัติงานของ
เสริมสราง
ทัศนคติ
วิชาการ
ขาราชการครูและบุคลากร และปรับ
ในทางที่ดี
ทางการศึกษา ระยะที่ ๑ ทัศนคติ
ขึ้น
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ในทางที่ดีขึ้น
จํานวน ๑๔๐ คน (การ
พัฒนาบุคลิกภาพ)

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/ตัว
บงชี้
มาตรฐานที่ ๑
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑๑.๖

แนวทางที่ ๒ พัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียนใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมา งบประม
ย
าณ
(ผลผลิต และที่มา
ของ
โครงการ
)

ผลที่คาดวา
จะไดรับ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

๑ โครงการพัฒนา

หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อการมี
งานทํา
(ระดับปฐมวัย)

- เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรที่ให

๙๐ %

ความสําคัญกับการ
จัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่
สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 4

๒ โครงการพัฒนา

- เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรการจัด
หลักสูตรที่ให
การศึกษาเพื่อการมี ความสําคัญกับการ
งานทํา
จัดการศึกษาเพื่อ
(ระดับประถมศึกษา) การมีงานทําที่
สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑

๓ โครงซอมแซม

ยานพาหนะและ
ขนสง
๔ โครงการพัฒนา
หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อการมี
งานทํา
(ระดับมัธยมศึกษา)

- เพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสิน
- เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรที่ให
ความสําคัญกับการ
จัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่
สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น

๙๐ %

๙๐ %

๙๐ %

๒๐๐,๐๐ - โรงเรียนมีหลักสูตร งานวิชาการ
๐
ทีใ่ หความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่
สอดคลองกับความ
ตองการและสนอง
นโยบายของ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาโดยใช
จังหวัดเปนฐาน
๒๐๐,๐๐ - โรงเรียนมีหลักสูตร งานวิชาการ
๐
ที่ใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่
สอดคลองกับความ
ตองการและสนอง
นโยบายของ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาโดยใช
จังหวัดเปนฐาน
๑๐๐,๐๐ - มีความปลอดภัย
งานบริหาร
๐
ของชีวิตและ
ทั่วไป
ทรัพยสิน
๒๐๐,๐๐ - โรงเรียนมีหลักสูตร งานวิชาการ
๐
ที่ใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่
สอดคลองกับความ
ตองการและสนอง
นโยบายของ
คณะกรรมการ

มาตรฐานที่
๑๑
ตัวบงชี้ที่
๑๑.๑-๑๑.๓

มาตรฐานที่
๑๑
ตัวบงชี้ที่
๑๑.๑-๑๑.๓

มาตรฐานที่
๑๑
ตัวบงชี้ที่
๑๑.๑-๑๑.๓

พื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑

ดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาโดยใช
จังหวัดเปนฐาน
๒๐๐,๐๐ - โรงเรียนมีหลักสูตร งานวิชาการ
๐
ที่ใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่
สอดคลองกับความ
ตองการและสนอง
นโยบายของ
คณะกรรมการ
ดําเนินงานปฏิรูป
การศึกษาโดยใช
จังหวัดเปนฐาน
๗๑๑,๒๕ - สถานศึกษามี
งานวิชาการ
๕
อุปกรณที่ทันสมัยใน
การใชงาน

๕ โครงการพัฒนา

- เพื่อใหโรงเรียนมี
หลักสูตรที่ให
ความสําคัญกับการ
จัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่
สอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.
๒๕๕๑

๙๐ %

๖ โครงการพัฒนา

- เพื่อใหมีอุปกรณที่
ทันสมัยในการใช
งาน

๙๐ %

- เพื่อใหมีวัสดุและ
ครุภัณฑในการใช
งาน

๙๐ %

๗๑๑,๒๕ - มีวัสดุและครุภัณฑ
๕
ในการใชงาน

- เพื่อเปลี่ยน
อุปกรณระบบ
เครือขาย
อินเทอรเน็ตใน
อาคาร ๕ อาคาร ๖
ในโรงเรียนชุมชน
วัดหนองคอจํานวน
๙ จุด
- เพื่อซอมบํารุง
เครื่องปรับอากาศ

๘๐%

๘๕,๔๒๐ - โรงเรียนชุมชน
วัดหนองคอมี
เครือขาย
อินเทอรเน็ต
ครอบคลุมทุกพื้นที่

๙๐ %

๒๐๐,๐๐ - สถานศึกษามี
๐
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อการมี
งานทํา
(การนิเทศครั้งที่ ๒)

ระบบงานบริหาร
สถานศึกษา (จัดทํา
ระบบการสื่อสาร)
๗ โครงการพัฒนา
ระบบงานบริหาร
สถานศึกษา (งบ
กลาง)
๘ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (ปรับปรุง
ระบบสัญญาณ
อินเทอรเน็ต อาคาร
๕ อาคาร ๖)

๙ โครงการซอมแซม

ครุภัณฑสํานักงาน

มาตรฐานที่
๑๑
ตัวบงชี้ที่
๑๑.๑-๑๑.๓

มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔
งานวิชาการ มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่

๑๐ โครงการพัฒนาระบบ - เพื่อใหมีอุปกรณ

๙๐ %

๑๑ โครงการพัฒนา

๙๐ %

สารสนเทศ

ระบบงานบริหาร
สถานศึกษา

๑๒ โครงการพัฒนางาน
ประสัมพันธ (เสียง
ตามสาย)

และเครื่องมือที่
ทันสมัยในการใช
งาน
- เพื่อใหมีอุปกรณ
และเครื่องมือที่
ทันสมัยในการใช
งาน
- เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณพัฒนา
ระบบงาน
ประชาสัมพันธ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ

๙๐ %

๑๓ โครงการซอมแซม

- เพื่อความ
ปลอดภัยของชีวิต
และทรัพยสิน

๙๐ %

๑๔ โครงการพัฒนางาน

- เพื่อจัดทําไวนิล
ประสัมพันธ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘

๙๐ %

- เพื่อจัดทําไวนิล
ประสัมพันธ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘

๙๐ %

ยานพาหนะและ
ขนสง

ประชาสัมพันธ
(ไวนิลประสัมพันธ)
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘
๑๕ โครงการพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ (ไว
นิลประสัมพันธ)
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๘

ดีขึ้น
๑๐๐,๐๐ - สถานศึกษามี
งานบริหาร
อุปกรณและ
ทั่วไป
เครื่องมือที่ทันสมัยใน
การใชงาน
๖๘,๐๐๐ - สถานศึกษามี
งานบริหาร
อุปกรณและ
ทั่วไป
เครื่องมือที่ทันสมัยใน
การใชงาน
๓๘๐,๐๐ - ระบบงานฝาย
งานบริหาร
๐
ประชาสัมพันธ
ทั่วไป
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอมีการพัฒนา
ทุกดาน

๓.๑
มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔
มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔
มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔

๑๐๐,๐๐ - มีความปลอดภัย
๐
ของชีวิตและ
ทรัพยสิน

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔
๓๘๐,๐๐ - ระบบงานฝาย
งานบริหาร มาตรฐานที่
๐
ประชาสัมพันธ
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
โรงเรียนชุมชนวัด
๓.๔
หนองคอมีการพัฒนา
ทุกดาน
๓๘๐,๐๐ - ระบบงานฝาย
งานวิชาการ
๐
ประชาสัมพันธ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอมีการพัฒนา
ทุกดาน

มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔

๑๖ โครงการพัฒนางาน

- เพื่อบํารุง
ประชาสัมพันธ
ซอมแซมครุภัณฑ
(ซอมแซมครุภัณฑ
อุปกรณในการ
งานประชาสัมพันธ) พัฒนาระบบงาน
ประชาสัมพันธ
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ
๑๗ โครงการพัฒนาระบบ - เพื่อเพิ่ม
การเงินและพัสดุ
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน

๙๐ %

๓๘๐,๐๐ - ระบบงานฝาย
งานบริหาร
๐
ประชาสัมพันธ
ทั่วไป
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอมีการพัฒนา
ทุกดาน

๙๐ %

๕๐,๐๐๐ - การทํางานมี
ประสิทธิภาพในการ
ทํางาน

มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๔

งาน
มาตรฐานที่
งบประมาณ ๗
ตัวบงชี้ที่
๗.๗

แนวทางที่ ๔ พัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในองคกรทุก
ระดับ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการสงเสริม

สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
- เพื่อสงเสริม
๑๐๐ % ๕๐,๐๐ - มีกิจกรรมเกี่ยวกับ
๐
สถาบันชาติ ศาสนา
กิจกรรมเกี่ยวกับ
พระมหากษัตริย
สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย

๒ โครงการพัฒนา

กิจกรรมลูกเสือ –
เนตรนารี ถวายราช
สดุดีเนื่องในวันมหา
ธีรราชาเจา

๓ โครงการพัฒนางาน
แผนและงานบุคคล

- เพื่อใหลูกเสือ–
เนตรนารี ไดนอม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว
- เพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๙
ตัวบงชี้ที่
๙.๑-๙.๙

๑๐๐ %

๓๐,๐๐ - เพื่อใหลูกเสือ–
๐
เนตรนารี ไดนอม
รําลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๙
ตัวบงชี้ที่
๙.๑-๙.๙

๑๐๐ %

๕๐,๐๐ - สถานศึกษามี
๐
แผนพัฒนาการศึกษา

งานบุคคล

มาตรฐานที่
๗

การศึกษาของ
สถานศึกษา

ของสถานศึกษา

ตัวบงชี้ที่
๗.๑-๗.๓

แนวทางที่ ๕ พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
๙๐ % ๔๕๐,๐ - สถานศึกษามี
๑ โครงการปรับปรุงภูมิ - เพื่อสราง
ทัศน
บรรยากาศและ
๐๐ บรรยากาศและ
สิ่งแวดลอมใหรมรื่น
สิ่งแวดลอมที่รมรื่น

๒ โครงการปรับปรุงภูมิ - เพื่อปองกันและ
ทัศน
(ปรับเทคอนกรีต
ทางเขาสนาม
ฟุตบอล)
๓ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน
(ปรับพื้นที่ดานขาง
ซายอาคาร ๖ พรอม
จัดทําอางลางหนา
แปรงฟน)
๔ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน
(จัดทําปายชื่อประจํา
หองตางๆ)
๕ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน
(ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคภายใน

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

๙๐ %

๔๕๐,๐ - มีปองกันและแกไข
๐๐ ปญหาน้ําทวมสนาม
ฟุตบอล

- เพื่อจัดทําอางลาง
หนาและแปรงฟน
ใหกับนักเรียนทุก
ระดับชั้น

๙๐ %

๔๕๐,๐ - มีอางลางหนาและ
๐๐ แปรงฟนใหกับ
นักเรียนทุกระดับชั้น

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

- เพื่อจัดทําปายชื่อ
ประจําหองตางๆ
และปายสถิติ
ประจําหองเรียน
- เพื่อปรับปรุง
ระบบทอน้ําประปา
ในโรงเรียน

๙๐ %

๔๕๐,๐ - มีปายชื่อประจํา
๐๐ หองตางๆและปาย
สถิติประจําหองเรียน

๙๐ %

๔๕๐,๐ - สถานศึกษามีระบบ
๐๐ ทอน้ําประปาใน
โรงเรียนที่ดีขึ้น

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

แกไขปญหาน้ําทวม
สนามฟุตบอล

โรงเรียน)

๖ โครงการปรับปรุงภูมิ - เพื่อปองกันและ

๙๐ %

๔๕๐,๐ - มีระบบทอน้ําที่ได งานบริหาร
๐๐ มาตรฐานและ
ทั่วไป
ปองกันปญหาน้ําทวม
ขังสนามฟุตบอลไดดี

มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

- เพื่อจัดทําทอ
ระบายน้ําความยาว
๓๒ เมตร

๙๐ %

๔๕๐,๐ - มีทอระบายน้ํา
งานบริหาร
๐๐ ความที่ไดมาตรฐาน
ทั่วไป
และปองกันปญหาน้ํา
ทวมขังไดดี

มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

ทัศน
(วางทอระบายน้ํา
ทางเขาสนามฟุตบอล
และทางเขาอาคาร
เรียนหลังใหม ๔ ชั้น
๑๘ หองเรียน)
๗ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน
(ปรับปรุงพื้นที่หนา
อาคาร ๑๗ พรอม
วางทอระบายน้ํา)
๘ โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน
(สรางปอมยาม)

แกไขปญหาน้ําทวม
สนามฟุตบอล

- เพื่อใหเกิดความ
พึ่งพอใจตอ
ผูรับบริการ

๙๐ %

๔๕๐,๐ - เกิดความพึ่งพอใจ
๐๐ ตอผูรับบริการ

๙ โครงการพัฒนา

- เพื่อใหเกิดความ
พึ่งพอใจตอ
ผูรับบริการ

๙๐ %

๕๔๒,๓ - เกิดความพึ่งพอใจ
๗๐.๘๐ ตอผูรับบริการ

๑๐ โครงการพัฒนางาน

- เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน
จัดการ
-เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานวัด
และระเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
ของสถานศึกษา

๙๐ %

๕๐,๐๐ - มีเพิ่มประสิทธิภาพ
๐
ในการบริหารงาน
จัดการ

๙๐ %

๖๐,๐๐ - มีประสิทธิภาพใน
๐
การดําเนินงานวัด
และระเมินผลตาม
หลักสูตรแกนกลาง
ของสถานศึกษา

อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

แผนและงานบุคคล

๑๑ โครงการพัฒนา

ระบบวัดประเมินผล

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๔
ตัวบงชี้ที่
๔.๑-๔.๕

๑๒ โครงการพัฒนา

- เพื่อซอมแซมพื้น
หองน้ํา ขนาดพื้นที่
๒.๕*๓ เมตร

๙๐ %

๑๓ โครงการพัฒนา

- เพื่อใหเกิดความ
ปอดภัยกับครูและ
นักเรียน

๙๐ %

๑๔ โครงการอาคาร

- เพื่อจัดหาวัสดุ
อุปกรณในกา
ตกแตงอาคาร
สวนหยอม และ
ตนไมประดับ
ตกแตงอาคาร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
- เพื่อใหเกิดความ
ปอดภัยกับครูและ
นักเรียน

๙๐ %

อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

สถานที่ อาคาร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ช.๔)

๑๕ โครงการพัฒนา

๔๑๔,๙ - มีหองน้ําใชที่
๕๐ สะดวกปลอดภัย
แข็งแรงทนทาน

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
๔๑๔,๙ - เกิดความปอดภัย
งานบริหาร มาตรฐานที่
๕๐ กับครูและนักเรียน
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
๑๐,๐๐ - มีวัสดุอุปกรณในกา งานบริหาร มาตรฐานที่
๐
ตกแตงอาคาร
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
สวนหยอม และตนไม
๓.๑-๓.๓
ประดับตกแตงอาคาร
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

๙๐ %

๕๐๑,๓ - เกิดความปอดภัย
๕๐ กับครูและนักเรียน

๑๖ โครงการปรับปรุงภูมิ - เพื่อพัฒนา

๙๐ %

๑๗ โครงการพัฒนา

๙๐ %

๒๘,๐๐ - สถานศึกษาพัฒนา
๐
ปรับปรุง บริเวณ
อาคาร ๕ ใหรมรื่น
สวยงาม นาอยู นา
เรียน
๔๑๔,๙ - เกิดความปอดภัย
๕๐ กับครูและนักเรียน

อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

ทัศนและซอมแซม
อาคาร ๕

อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม (สราง
ปอมยาม ตะแครงกั้น
ปองกันเสาไฟฟา
และแนวกําแพงปลูก
ไมประดับ)

ปรับปรุง บริเวณ
อาคาร ๕ ใหรมรื่น
สวยงาม นาอยู นา
เรียน

- เพื่อจัดทําปอมยาม

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

๑๘ โครงการพัฒนา

อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม (วางทอ
ระบายน้ําดานหนา
ศูนยอาหาร)
๑๙ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
(เทพื้นคอนกรีต และ
จัดทํารางระบายน้ํา
บริเวณดานหลังโรง
อาหาร)
๒๐ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
(ตอเติมหลังคา
ดานหลังโรงอาหาร)
๒๑ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ
(ปรับปรุงหอง
พยาบาล)

๒๒ โครงการ ๕ ส.

- เพื่อใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล

๙๐ %

๔๑๔,๙ - สถานศึกษามีความ
๕๐ ถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

- เพื่อใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล

๙๐ %

๔๑๔,๙ - สถานศึกษามีความ
๕๐ ถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

- เพื่อใหถูกตองตาม
หลักสุขาภิบาล

๙๐ %

๔๑๔,๙ - สถานศึกษามีความ
๕๐ ถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาล

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

- เพื่อสงเสริม
สุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ครู และ
บุคลากร ของ
โรงเรียนใหเปน
สัดสวนมีความ
สะดวกแกทุกทาน
ในโรงเรียนยาม
เจ็บปวยฉุกเฉิน
เล็กๆนอยๆ ได
อยางดีและ
เหมาะสม
- เพื่อใหผูเรียนฝก
ทักษะดานการทํา
ความสะอาด

๙๐ %

๕๔๒,๓ - นักเรียน ครูใน
๗๐.๘๐ โรงเรียนมีสุขภาพ
อนามัยเปนสัดสวนมี
ความสะดวกแกทุก
ทานในโรงเรียนยาม
เจ็บปวยฉุกเฉิน
เล็กๆนอยๆ ไดอยาง
ดีและเหมาะสม

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

๙๐ %

๒๐,๐๐ - ผูเรียนฝกทักษะ
๐
ดานการทําความ
สะอาด

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

๒๓ โครงการพัฒนา

อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ
(ปรับพื้นดิน/รั้ว
กําแพง/วางทอ
ระบายน้ํา และเทพื้น
ค.ส.ล. บริเวณหลัง
แฟลตใหม)
๒๔ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
โรงเรียนชุมชนวัด
หนองคอ
(จัดทําผาปูโตะ)
๒๕ โครงการพัฒนา
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม

- เพื่อปรับระดับดิน
ดานขางแฟลต

๙๐ %

๑๒๙,๔ - มีทอระบายน้ํา
งานบริหาร
๔๕.๙๓ ความที่ไดมาตรฐาน
ทั่วไป
และปองกันปญหาน้ํา
ทวมขังไดดี

- เพื่อพัฒนา
สิ่งแวดลอมใหมี
สภาพที่สะอาด มี
ระเบียบและ
สวยงาม

๙๐ %

๔๑๔,๙ - สถานศึกษามี
๕๐ สิง่ แวดลอมที่สะอาด
มีระเบียบและ
สวยงาม

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

๙๐ %

๓๐,๐๐ - อาคารมี
๐
สภาพแวดลอมที่ดี มี
บรรยากาศที่เอื้อตอ
การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู
๒๐,๐๐ - บริเวณอาคาร ๖ มี
๐
ความรมรื่น นาอยู
นาเรียน

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

- เพื่อใหอาคารมี
สภาพแวดลอมที่ดี
มีบรรยากาศที่เอื้อ
ตอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู
๒๖ โครงการปรับปรุงภูมิ - เพื่อพัฒนา
ทัศนและซอมแซม
ปรับปรุง บริเวณ
อาคาร ๖
อาคาร ๖ ใหรมรื่น
นาอยู นาเรียน
- เพื่อสราง
๒๗ โครงการรักษา
สิ่งแวดลอมและ
บรรยากาศและ
ซอมแซมสิ่งชํารุด (ช. รักษาสิ่งแวดลอมให
๓)
สวยงาม

๙๐ %

๙๐ %

มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓

งานบริหาร มาตรฐานที่
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๓
๖๐,๐๐ - สถานศึกษามี
งานบริหาร มาตรฐานที่
๐
บรรยากาศและ
ทั่วไป
๓
ตัวบงชี้ที่
สิ่งแวดลอมที่สวยงาม
๓.๑-๓.๓

ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาความสามารถของครู
แนวทางที่ ๒ พัฒนาความสามารถในการใชสื่อการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

๑ โครงการพัฒนาการ

- เพื่อเพิ่ม
ใชเทคโนโลยีเพื่อ
ประสิทธิภาพใน
การศึกษา
การจัดการเรียน
(อบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน
โปรแกรมสําเร็จรูป
“Proshow”)

เปาหมาย งบประม
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิต
าณ
จะไดรับ
รับผิดชอบ
ของ และที่มา
โครงการ)
๑๐๐ % ๕๐,๐๐๐ - สถานศึกษามี
งานวิชาการ
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑
ตัวบงชี้ที่
๑.๖

ยุทธศาสตรที่ ๓ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
แนวทางที่ ๑ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการพัฒนา

วัตถุประสงค

- เพื่อใหนักเรียน
ศักยภาพสาระการ เกิดทัศคติที่ดีตอ
เรียนรู (สนับสนุนสื่อ สาระการเรียนรู
การเรียนการสอน
ภาษาไทย
ภาษาไทย)
- เพื่อเตรียมความ
๒ โครงการสงเสริม
ความเปนเลิศทาง
พรอมสําหรับ
วิชาการ (โครงการ นักเรียนทุก
แขงขันตามโครงการ) ระดับชั้นเพื่อเขา
รวมแขงขันทาง
วิชาการทุกกลุม
สาระการเรียนรูทั้ง

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
๙๐
๒๔,๐๐ - นักเรียนเกิดทัศคติ
๐
ที่ดีตอสาระการ
เรียนรูภาษาไทย

๗๐

๒๔,๕๐ - นักเรียนทุก
๐
ระดับชั้นเพื่อเขารวม
แขงขันทางวิชาการ
ทุกกลุมสาระการ
เรียนรูทั้งระดับ
จังหวัด ระดับภาค
และระดับประเทศ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖
งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

ระดับจังหวัด ระดับ
ภาคและ
ระดับประเทศ

๓ โครงการปรับปรุง

- เพื่อปรับปรุงและ
และพัฒนาระบบ
จัดหา
คอมพิวเตอรเพื่อการ คอมพิวเตอรให
เพียงพอกับความ
เรียนการสอน
ตองการของ
นักเรียน
- เพื่อใหมีสื่อ
๔ โครงการพัฒนา
ทักษะทาง
ประกอบการ
วิทยาศาสตร ชวงชั้น การศึกษาคนควา
ที่ ๒ (ระดับ ป.๔-๖) เพียงพอ และ
หลากหลาย
เพียงพอตอความ
ตองการของผูเรียน
และครูผูสอน
- เพื่อเพิ่มพูน
๕ โครงการพัฒนา
ศักยภาพสาระการ ความรูทางวิชาการ
เรียนรู
ดานคอมพิวเตอรให
(พัฒนาสาระการ
ผูเรียน
เรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยีสู
ความเปนเลิศ)
๖ โครงการพัฒนาการ - เพื่อจัดซื้อวัสดุ
สอนสาระการเรียนรู อุปกรณ ใหนักเรียน
ชวงชั้นที่ ๒ (กิจกรรม ผลิต และ
ภาษาอังกฤษ)
สรางสรรคสื่อที่ตรง
กับความตองการ
ของตนเอง และ
สัมพันธกับบทเรียน

๗๐

๖๐,๐๐ - มีคอมพิวเตอรให
๐
เพียงพอกับความ
ตองการของนักเรียน

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๗๐

๒๐,๓๒ - มีสื่อประกอบการ งานวิชาการ
๐
การศึกษาคนควา
เพียงพอ และ
หลากหลายเพียงพอ
ตอความตองการของ
ผูเรียนและครูผูสอน

๗๐

๑๑,๐๐ - มีความรูทาง
๐
วิชาการดาน
คอมพิวเตอรให
ผูเรียน

๗๐

๑๕,๐๐ - นักเรียนผลิต และ งานวิชาการ
๐
สรางสรรคสื่อที่ตรง
กับความตองการของ
ตนเอง และสัมพันธ
กับบทเรียน

มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๗ โครงการพัฒนาการ

สอนสาระการเรียนรู
ชวงชั้นที่ ๒ (พัฒนา
สื่อคอมพิวเตอร)

๘ โครงการพัฒนาสาระ
การเรียนรูการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
สูความเปนเลิศ

๙ โครงการพัฒนา

ศักยภาพสาระการ
เรียนรู (โครงการ
สงเสริมความเปนเลิศ
ทางวิชาการสงเสริม
โอลิมปกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตรศึกษาใน
พระอุปถัมภ สมเด็จ
พระเจาพี่นางเธอเจา
ฟากัลยานีวัฒนากรม
หลวงนราธิวาสราช
นครินทร(สอวน.))
๑๐ โครงการพัฒนา
ศักยภาพสาระการ
เรียนรู (กลุมสาระ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสูความ
เปนเลิศ พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน)

- เพื่อซอมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร
ในหอง
E-Learning ให
สามารถใชงานการ
เรียนการสอนได
- เพื่อเพิ่มพูนทาง
วิชากรดานการ
พัฒนาทักษะการ
เรียนรูการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยีใหผูเรียน
- เพื่อสงเสริมให
นักเรียนได
แสดงออกซึ่งความรู
ความสามารถทาง
วิชาการ เตรียม
ความพรอมเขา
สอบโครงการ (สอ
วน.)

๗๐

๖๐,๐๐ - มีคอมพิวเตอรใน
๐
หอง
E-Learning ให
สามารถใชงานการ
เรียนการสอนได

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๗๐

๔,๐๐๐ - ผูเรียนมีทักษะการ
เรียนรูการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๗๐

๙,๐๐๐ - นักเรียนได
งานวิชาการ
แสดงออกซึ่งความรู
ความสามารถทาง
วิชาการ เตรียมความ
พรอมเขาสอบ
โครงการ (สอวน.)

มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

- เพื่อสงเสริมให
ผูเรียนไดแสดงออก
ซึ่งความรู
ความสามารถ
ทางการเรียนและ
กิจกรรมโครงงาน

๗๐

๓๒,๕๐ - ผูเรียนไดแสดงออก งานวิชาการ
๐
ซึง่ ความรู
ความสามารถ
ทางการเรียนและ
กิจกรรมโครงงาน

มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๑๑ โครงการเศรษฐกิจ

- เพื่อใหนักเรียนลง
มือปฏิบัติกิจกรรม
จริงดวยตนเอง

๗๐

๑๕,๐๐ - นักเรียนลงมือ
๐
ปฏิบัติกิจกรรมจริง
ดวยตนเอง

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๓
ตัวบงชี้ที่
๑๓.๑-๑๓.๒

- เพื่อใหนักเรียน
สอนสาระการเรียนรู เกิดทัศนะคติที่ดีตอ
ชวงชั้นที่ ๒ (กิจกรรม สาระการเรียนรู
ภาษาไทย)
ภาษาไทย

๗๐

๒๑,๐๐ - นักเรียนเกิดทัศนะ
๐
คติที่ดีตอสาระการ
เรียนรูภาษาไทย

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๗๐

๑๕,๐๐ - นักเรียนมีวิสัยทัศน
๐
นโยบาย ยุทธศาสตร
และแนวทางการ
พัฒนาของโรงเรียน

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

พอเพียง

๑๒ โครงการพัฒนาการ

๑๓ โครงการพัฒนา

ศักยภาพสาระการ
เรียนรู (พัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน
วิทยาศาสตร)

- เพื่อใหเปนไปตาม
วิสัยทัศน นโยบาย
ยุทธศาสตร และ
แนวทางการพัฒนา
ของโรงเรียน

แนวทางที่ ๒ สงเสริมการเรียนรูใหนักเรียนไดเรียนรูเต็มศักยภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
๙๐
๓๐,๐๐ - นักเรียนไดใชเปน
๑ โครงการพัฒนาชมรม - เพื่อใหนักเรียนได
(ชมรมพุทธศาสตร) ใชเปนแหลงเรียนรู
๐
แหลงเรียนรูเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
๙๐
๑๕,๐๐ - นักกีฬามีความ
๒ โครงการพัฒนาชมรม - เพื่อฝกซอม
(ชมรมกีฬาเซปก
นักกีฬาใหมีความ
๐
พรอมสําหรับการ
ตะกรอ)
พรอมสําหรับการ
แขงขันกีฬาระดับ
แขงขันกีฬาระดับ
ทองถิ่นและระดับ
ทองถิ่นและระดับ
ตางๆ
ตางๆ

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๑
ตัวบงชี้ที่
๑๑.๑-๑๑.๓
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๓ โครงการสงเสริม

- เพื่อฝกทักษะ
สถานศึกษา
อาชีพและมีรายได
แบบอยางการจัดการ ระหวางเรียน
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- เพื่อสงเสริมนิสัย
๔ โครงการพัฒนา
ปรับปรุงหองสมุด
รักการอานและการ
คนควาตามความ
ตองการของผูเรียน

๙๐

๑๐,๘๐ - นักเรียนมีทักษะ
๐
อาชีพและมีรายได
ระหวางเรียน

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๓
ตัวบงชี้ที่
๑๓.๑-๑๓.๒

๙๐

๒๑,๐๐ - ผูเรียนมีนิสัยรักการ
๐
อานและการคนควา
ตามความตองการ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๕ โครงการเตรียม

- เพื่อใหนักเรียน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖
ไดรับความรูทักษะ
และเพิ่มพูน
ประสบการณ
ทางดานการเรียน

๙๐

๑๐,๐๐ - นักเรียนระดับชั้น
๐
มัธยมศึกษาปที่ ๖
ไดรับความรูทักษะ
และเพิ่มพูน
ประสบการณ
ทางดานการเรียน

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

- เพื่อเตรียมความ
พรอมในการสอบ
O – Net ใหกับ
นักเรียนชั้น ป. ๖

๙๐

๑๓,๐๐ - นักเรียนเตรียม
๐
ความพรอมในการ
สอบ O – Net ใหกับ
นักเรียนชั้น ป. ๖

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

- เพื่อใหครู
บุคลากร และ
นักเรียนเขาใช
หองสมุดมี
หนังสือพิมพ และ
วารสาร เพียงพอ
กับการเขารับ

๙๐

๑๕,๐๐ - ครู บุคลากร และ
๐
นักเรียนเขาใช
หองสมุดมี
หนังสือพิมพ และ
วารสาร เพียงพอกับ
การเขารับบริการ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

ความรูรั้ว
มหาวิทยาลัยและ
เตรียมสอบ
O – Net สําหรับ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๖
ภาคเรียนที่ ๒ ป
การศึกษา ๒๕๕๘
๖ โครงการพัฒนาการ
สอนสาระการเรียนรู
ชวงชั้นที่ ๒
(โครงการติว O –
Net
ป.๖ )
๗ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการอานการ
คนควาดวยตนเอง
(วารสารและ
หนังสือพิมพ)

บริการ

๘ โครงการพัฒนาการ

- เพื่อพัฒนาทักษะ
สอนสาระการเรียนรู การอาน และการ
ชวงชั้นที่ ๑ (พัฒนา เขียนภาษาอังกฤษ
ศักยภาพการอาน
ของนักเรียนใหเกิด
การเขียน
ประสิทธิภาพมาก
ภาษาอังกฤษ )
ขึ้น
๙ โครงการพัฒนาชมรม - เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
(ศึกษาแหลงเรียนรู ทางกีฬาใหกับ
และฝกทักษะกีฬาเป ผูเรียน
ตอง)
๑๐ โครงการพัฒนาการ - เพื่อใหนักเรียน
สอนสาระการเรียนรู ชวงชั้นที่ ๑ ได
ชวงชั้นที่ ๑ (พัฒนา พัฒนาความรู
ศักยภาพการอาน คิด ความสามารถดาน
วิเคราะห เขียน)
ทักษะกระบวนการ
อาน คิด วิเคราะห
และเขียนทุกคน
๑๑ โครงการพัฒนาการ - เพื่อชวยสงเสริม
สอนสาระการเรียนรู พัฒนาการดาน
ชวงชั้น ๒
สุนทรียภาพ ดาน
(ศิลปะสรางสรรค) ความคิดสรางสรรค
จินตนาการ
การกลาแสดงออก
๑๒ โครงการพัฒนาการ - เพื่อใหนักเรียนมี
สอนสาระการเรียนรู ความคิดริเริ่ม
ชวงชั้นที่ ๑ (พัฒนา สรางสรรคและได
ศักยภาพดาน
พัฒนาทักษะ
นาฏศิลป)
ทางดานนาฏศิลป

๙๐

๕,๐๐๐ - นักเรียนมีทักษะ
การอาน และการ
เขียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนใหเกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้น

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖

๙๐

๓๙,๐๐ - ผูเรียนมีทักษะทาง
๐
กีฬามากขึ้น

๙๐

๑๒๕,๗ - นักเรียนชวงชั้นที่ ๑
๕๐ ไดพัฒนาความรู
ความสามารถดาน
ทักษะกระบวนการ
อาน คิด วิเคราะห
และเขียนทุกคน

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๖
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๐.๒

๙๐

๒๐,๐๐ - นักเรียนมี
๐
พัฒนาการดาน
สุนทรียภาพ ดาน
ความคิดสรางสรรค
จินตนาการ
การกลาแสดงออก
๑๕,๐๐ - นักเรียนมีความคิด
๐
ริเริ่มสรางสรรคและ
ไดพัฒนาทักษะ
ทางดานนาฏศิลป

๙๐

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๐.๒

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๐.๒

๑๓ โครงการพัฒนาการ

- เพื่อพัฒนาและฝก
สอนสาระการเรียนรู ลักษณะนิสัยที่ถูก
ชวงชั้นที่ ๑
สุขลักษณะใหกับ
(หองเรียนสะอาด)
ผูเรียน
๑๔ โครงการพัฒนาชมรม - เพื่อใหเกิด
(พวงหรีดและดอกไม นวัตกรรมใหมๆ
ประดิษฐ)

๙๐

๑๐,๐๐ - นักเรียนมีลักษณะ
๐
นิสัยที่ถูกสุขลักษณะ
ใหกับผูเรียน

๙๐

๑๐,๐๐ - เกิดนวัตกรรมใหมๆ
๐

๑๕ โครงการแขงขันกีฬา - เพื่อพัฒนา

๙๐

๓๐,๐๐ - นักเรียนมีสุขภาพ
๐
บุคลิกภาพที่ดีและ
สรางภูมิคุมกันสิ่งเสพ
ติด

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๐.๒
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๑
ตัวบงชี้ที่
๑๑.๑-๑๑.๓
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๔
ตัวบงชี้ที่
๑๔.๑-๑๔.๕

๙๐

๔๐,๐๐ - นักเรียนมีสุขภาพ
๐
บุคลิกภาพที่ดีและ
สรางภูมิคุมกันสิ่งเสพ
ติด

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๔
ตัวบงชี้ที่
๑๔.๑-๑๔.๕

๙๐

๕๐,๐๐ - นักเรียนมีสุขภาพ
๐
บุคลิกภาพที่ดีและ
สรางภูมิคุมกันสิ่งเสพ
ติด

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๔
ตัวบงชี้ที่
๑๔.๑-๑๔.๕

๙๐

๒๐,๐๐ - ผูเรียนไดรับความรู
๐
อยางมีประสิทธิภาพ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๔

สีภายในโรงเรียน

สุขภาพ บุคลิกภาพ
และสรางภูมิคุมกัน
สิ่งเสพติดแก
นักเรียน
๑๖ โครงการแขงขันกีฬา - เพื่อพัฒนา
สีภายในโรงเรียน
สุขภาพ บุคลิกภาพ
และสรางภูมิคุมกัน
สิ่งเสพติดแก
นักเรียน
๑๗ โครงการแขงขันกีฬา - เพื่อพัฒนา
สีภายในโรงเรียน
สุขภาพ บุคลิกภาพ
(ชวงชั้นที่ ๓)
และสรางภูมิคุมกัน
สิ่งเสพติดแก
นักเรียน
๑๘ โครงการพัฒนาการ - เพื่อพัฒนาผูเรียน
สอนสาระการเรียนรู ใหไดรับความรู
ชวงชั้นที่ ๑ (พัฒนา อยางมี
ศักยภาพทาง
ประสิทธิภาพ
วิทยาศาสตร)

แนวทางที่ ๓ สงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนเพื่อใหไดรับการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ

ผลที่คาดวา

หนวยงานที่

ความ

๑ โครงการ ๕ ส.

(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
ของ
และ
โครงการ) ที่มา
- เพื่อใหนักเรียนฝก
๗๐
๑๙,๙๕ - นักเรียนไดฝก
ทักษะดานการทํา
๖
ทักษะดานการทํา
ความสะอาด
ความสะอาด

๒ โครงการแขงขันกีฬา - เพื่อพัฒนา
สีภายในโรงเรียน
(ชวงชั้นที่ ๔)

สุขภาพ บุคลิกภาพ
และสรางภูมิคุมกัน
สิ่งเสพติดแก
นักเรียน

๗๐

๕,๐๐๐ - นักเรียนมีสุขภาพ
บุคลิกภาพที่ดีและ
สรางภูมิคุมกันสิ่งเสพ
ติด

รับผิดชอบ

สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๑
ตัวบงชี้ที่
๑๑.๑-๑๑.๓
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๔
ตัวบงชี้ที่
๑๔.๑-๑๔.๕

แนวทางที่ ๔ สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถทางวิชาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
รับผิดชอบ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
๙๐
๒๕,๐๐ - นักเรียนไดรับ
งานกิจการ
๑ โครงการปจฉิมนิเทศ - เพื่อใหนักเรียน
ไดรับหลักฐาน
๐
หลักฐานเอกสารทาง
นักเรียน
เอกสารทาง
การศึกษา
(ใบระเบียนแสดงผล
การศึกษา
(ใบระเบียน
การเรียน/
แสดงผลการเรียน/
ปพ.๑:บ) ใบ
ปพ.๑:บ) ใบ
ประกาศนียบัตรการ
ประกาศนียบัตร
จบการศึกษาภาค
การจบการศึกษา
บังคับ (ปพ.๒:บ)ของ
ภาคบังคับ (ปพ.๒:
นักเรียน ม.๓ สําหรับ
บ)ของนักเรียน ม.๓
เปนเอกสารใน
สําหรับเปนเอกสาร
การศึกษาตอในระดับ
ในการศึกษาตอใน
ที่สูงขึ้น และใชใน
ระดับที่สูงขึ้น และ
การสมัครงาน

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๔

ใชในการสมัครงาน

๒ โครงการพัฒนา

ศักยภาพการคนควา
ดวยตนเอง

- เพื่อใหมีหนังสือ
ประกอบการศึกษา
คนควาเพียงพอตอ
ความตองการของ
ผูเรียน

๙๐

๒๒,๐๘ - ผูเรียนหนังสือ
๒
ประกอบการศึกษา
คนควาเพียงพอตอ
ความตองการ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๔

แนวทางที่ ๕ สงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรูความสามารถทางวิชาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการสงเสริม

กิจกรรมวันสําคัญ
(วันมาฆบูชา)

๒ โครงการ จรรยาดี มี
มารยาท

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
- เพื่อสงเสริมและ
๙๐
- นักเรียนตระหนัก
ตระหนักถึง
ถึงความสําคัญของ
ความสําคัญของวัน
วันมาฆบูชา
มาฆบูชา แสดงออก
แสดงออกถึง หนาที่
ถึง หนาที่
พุทธศาสนิกชน เชน
พุทธศาสนิกชน
การทําบุญตักบาตร
เชน การทําบุญตัก
และการเวียนเทียน
บาตร และการ
เวียนเทียน
- เพื่อใหนักเรียน
๙๐
๒๐,๐๐ - นักเรียนตระหนัก
ตระหนักถึง
๐
ถึงความสําคัญของ
ความสําคัญของ
จรรยามารยาทแบบ
จรรยามารยาท
ไทย
แบบไทย

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๙
ตัวบงชี้ที่
๙.๑-๙.๘

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๙
ตัวบงชี้ที่
๙.๑-๙.๘

๓ โครงการพัฒนางาน

๙๐

๔

๙๐

๕

๖

๗

๘

- เพื่อใหผูปกครอง
ปกครองนักเรียน
มีความเขาใจ และมี
เจตคติที่ดีในการให
ความรวมมือกับ
โรงเรียนเพื่อดูแล
ชวยเหลือนักเรียน
โครงการวันสําคัญ
- เพื่อสงเสริม
ตางๆ (วันพอ
นักเรียนได
แหงชาติ)
แสดงออกถึงความ
รักความผูกพันของ
ลูกที่มีตอพอ
โครงการสงเสริม
- เพื่อใหนักเรียน
กิจกรรมวันสําคัญ
ตระหนักถึง
(วันไหวครู)
ความสําคัญของวัน
ไหวครู และ
แสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวที
โครงการสงเสริม
- เพื่อใหประชาชน
กิจกรรมวันสําคัญ
ไดตระหนักถึง
(วันเด็กแหงชาติ)
ความสําคัญของ
เด็ก สนใจในการ
เลี้ยงดูอบรมสั่งสอน
เด็ก
โครงการพัฒนา
- เพื่อสงเสริมให
ระบบงานในกลุมงาน ผูเรียน ไดเรียนรู
กิจการนักเรียน
หลักการอยูรวมกัน
(เลือกตั้งประธาน
ตามวิถีแบบ
นักเรียน)
ประชาธิปไตย
โครงการพัฒนางาน - เพื่อพัฒนา
กิจการนักเรียน
ระบบงานธุรการ
กลุมงานกิจการ
นักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ

๗,๗๐๐ - ผูปกครองมีความ
เขาใจ และมีเจตคติที่
ดีในการใหความ
รวมมือกับโรงเรียน
เพื่อดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
๐
- นักเรียนได
แสดงออกถึงความรัก
ความผูกพันของลูกที่
มีตอพอ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๒.๒

๙๐

๑๙,๑๕ - นักเรียนตระหนัก
๐
ถึงความสําคัญของ
วันไหวครู และ
แสดงออกถึงความ
กตัญูกตเวที

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๙
ตัวบงชี้ที่
๙.๑-๙.๘

๙๐

๑๐,๐๐ - ประชาชนได
๐
ตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็ก
สนใจในการเลี้ยงดู
อบรมสั่งสอนเด็ก

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๙
ตัวบงชี้ที่
๙.๑-๙.๘

๙๐

๙๐

๐

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๙
ตัวบงชี้ที่
๙.๑-๙.๘

- ผูเรียน ไดเรียนรู
หลักการอยูรวมกัน
ตามวิถีแบบ
ประชาธิปไตย

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๒.๒

๒๒,๔๗ - ระบบงานธุรการ
๐
กลุม งานกิจการ
นักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๒.๒

๙ โครงการพัฒนางาน
กิจการนักเรียน
(เครื่องปริ้นเตอร
Epson L210)

๑๐ โครงการพัฒนางาน
ปกครองนักเรียน

- เพื่อพัฒนา
ระบบงานธุรการ
กลุมงานกิจการ
นักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนา
ระบบงานปกครอง
นักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ

๙๐

๕,๙๙๐ - ระบบงานธุรการ
กลุมงานกิจการ
นักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๒.๒

๙๐

๑๒,๒๐ - ระบบงานธุรการ
๐
กลุม งานกิจการ
นักเรียนใหมี
ประสิทธิภาพ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๒
ตัวบงชี้ที่
๑๒.๑-๑๒.๒

ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรู
แนวทางที่ ๑ พัฒนาความรูความสามารถดานการผลิต และพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
๗๐
๖๘,๘๔ - ครูผูสอนมีวัสดุ
๑ โครงการสนับสนุน - เพื่อใหครูผูสอนมี
วัสดุฝกสอบสอน
วัสดุอุปกรณ
๙.๑๕ อุปกรณสนับสนุน
สนับสนุนการจัด
การจัดกิจกรรมการ
กิจกรรมการเรียน
เรียนการสอนและ
การสอนและ
พัฒนาการจัด
พัฒนาการจัด
กิจกรรมผูเรียนได
กิจกรรมผูเรียนได
อยางเต็มศักยภาพ
อยางเต็มศักยภาพ
- เพื่อพัฒนา
๗๐
๕๓,๔๙ - กระบวนการ
๒ โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ กระบวนการ
๕
ปฏิบัติงานของ
สอน
ปฏิบัติงานของ
ขาราชการครูและ
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
บุคลากรทางการ
ศึกษาเปนไปใน
ศึกษา
แนวทางที่ดีขึ้น

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑
ตัวบงชี้ที่
๑.๖

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑
ตัวบงชี้ที่
๑.๑-๑.๑๐

๓ โครงการพัฒนางาน

- เพื่อสงเสริมและ
วิชาการ
พัฒนางานวิชาการ
ระดับชั้นมัธยมศึกษา ใหเปนไปตามระบบ
ตอนปลาย
มีความรวดเร็วไม
ลาชา เกิดความ
คลองตัวในการ
ดําเนินงาน
๔ โครงการสนับสนุน - เพื่อพัฒนาการจัด
วัสดุฝกสอบสวน
กิจกรรมการเรียน
การสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ
และสามารถพัฒนา
ตนเองไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๗๐

๑๐,๐๐ - งานวิชาการมีการ งานวิชาการ
๐
พัฒนาตามระบบ มี
ความรวดเร็วไมลาชา
เกิดความคลองตัวใน
การดําเนินงาน

มาตรฐานที่
๕
ตัวบงชี้ที่
๕.๑-๕.๖

๗๐

๙๓,๐๐ - เกิดการพัฒนาการ งานกิจการ
๐
จัดกิจกรรมการเรียน
นักเรียน
การสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ และ
สามารถพัฒนาตนเอง
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่
๓
ตัวบงชี้ที่
๓.๑-๓.๔

แนวทางที่ ๒ พัฒนาความสามารถในการใชและพัฒนาแหลงเรียนรู
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
รับผิดชอบ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
๘๐
๒๐,๐๐ - เด็กนักเรียนปฐมวัย งานกิจการ
๑ โครงการศึกษาแหลง - เพื่อใหเด็ก
เรียนรูภายนอก (สวน นักเรียนปฐมวัย
๐
ไดรับประสบการณ
นักเรียน
สัตวเปดเขาเขียว)
ไดรับประสบการณ
ตรงและเกิดการ
ตรงและเกิดการ
เรียนรูอยาง
เรียนรูอยาง
สนุกสนาน
สนุกสนาน
- เพื่อสงเสริมให
๘๐
๕๖,๘๕ - บุคคลไดปฏิบัติงาน งานกิจการ
๒ โครงการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการ บุคคลไดปฏิบัติงาน
๓
อยางมีคุณภาพและ
นักเรียน
สอนชวงชั้นที่ ๑
อยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑๓
ตัวบงชี้ที่
๑๓.๑-๑๓.๒

มาตรฐานที่
๑๐
ตัวบงชี้ที่
๑๐.๑-๑๐.๔

ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมสนับสนุนความรวมมือของชุมชนในการจัดการศึกษา
แนวทางที่ ๑ พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการแนะแนว

และดูแลชวยเหลือ
นักเรียน (โครงการ
เด็กไทยดูดีมี
พลานามัย)
๒ โครงการประชุม
ผูปกครองและ
เครือขาย

วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
รับผิดชอบ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
- เพื่อใหนักเรียนดูดี
๙๐
๓,๐๐๐ - นักเรียนดูดี
งานกิจการ
มีพลานามัยที่
มีพลานามัยที่แข็งแรง นักเรียน
แข็งแรงและรักการ
และรักการออกกําลัง
ออกกําลังกาย
กาย

- เพื่อสราง
ความสัมพันธที่ดี
ระหวางโรงเรียน
และชุมชน
๓ โครงการสานสัมพันธ - เพื่อสราง
บาน - โรงเรียน
ความสัมพันธอันดี
ระหวางครู
ผูปกครอง และ
นักเรียน
๔ โครงการแนะแนว - เพื่อการพัฒนา
และดูแลชวยเหลือ งานอนามัยและ
นักเรียน (งาน
จัดบริการดูแล
โรงเรียนสงเสริม
ชวยเหลือนักเรียน
สุขภาพ)
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๕ โครงการแนะแนว - เพื่อใหครู
และดูแลชวยเหลือ วิเคราะหผูเรียน
นักเรียน (โครงการ เปนรายบุคคลและ
สํามะโนครัวนักเรียน ใชขอมูลในการวาง
ที่มีความตองการ
แผนการจัดการ
พิเศษและเด็กพิการ เรียนรูเพื่อพัฒนา

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑๔
ตัวบงชี้ที่
๑๔.๑-๑๔.๕

๙๐

๑๙,๙๐ - โรงเรียนและชุมชน
๐
ความสัมพันธที่ดีตอ
กัน

งานวิชาการ มาตรฐานที่
๑๖
ตัวบงชี้ที่
๑๖.๑-๑๖.๔
งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๖
ตัวบงชี้ที่
๑๖.๑-๑๖.๔

๙๐

๓,๐๐๐ - ผูปกครองและ
นักเรียน
ความสัมพันธที่ดีตอ
กัน

๘๐

๓๐,๒๕ - สถานศึกษามีการ
๔.๒๕ พัฒนางานอนามัย
และจัดบริการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๔
ตัวบงชี้ที่
๑๔.๑-๑๔.๕

๘๐

๑๕,๐๐ - ครูสามารถ
๐
วิเคราะหผูเรียนเปน
รายบุคคลและใช
ขอมูลในการวาง
แผนการจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนา

งานกิจการ มาตรฐานที่
นักเรียน ๑๔
ตัวบงชี้ที่
๑๔.๑-๑๔.๕

ในพื้นที่รับผิดชอบ
ศักยภาพของ
หมู ๑ และ หมู ๙ ต. ผูเรียน
หนองขาม)

ศักยภาพของผูเรียน

แนวทางที่ ๒ พัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

๑ โครงการพัฒนา

หลักสูตรการจัด
การศึกษาเพื่อการมี
งานทํา (การจัดทํา
BEST PRACTICE)

วัตถุประสงค

- เพื่อใหโรงเรียน
จัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทําที่
สอดคลองกับ
นโยบายทองถิ่น

เปาหมาย งบประ
ผลที่คาดวา
หนวยงานที่
(ผลผลิต มาณ
จะไดรับ
รับผิดชอบ
และ
ของ
โครงการ) ที่มา
๑๐๐ ๒๕,๔๕ - โรงเรียนมีหลักสูตร งานวิชาการ
๒
ที่
ใหความสําคัญกับ
การจัดการศึกษาเพื่อ
การมีงานทํา

ความ
สอดคลอง
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้
มาตรฐานที่
๑๕
ตัวบงชี้ที่
๑๕.๑-๑๕.๒

บทที่ ๕
การติดตามและประเมินผล
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ
๕.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ
คําสั่งโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ ที่ ๑๐๘ / ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาฯในคราวประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบตั ิ
ดังนี้
๑ นายบุญธรรม คงถาวร
ประธานกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒ พระครูธรรมจริยานุกูล

ผูแทนองคกรศาสนา

๓ นายกัมปนาท บุญณยิ่ง
๔ นายพิชัย โสธรวงศ

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กรรมการผูแทนผูปกครอง

๕ นางเสาวภา เนตราคม
๖ นายสุชาติ ชมพูนุช

กรรมการผูแทนครู
กรรมการผูแทนศิษยเกา

๗ นางศิริธร คงถาวร
๘ นายสุริยะ ศิริจันโทภาส

กรรมการผูแทนองคกรชุมชน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

๙ นายพีรวัส เสมอทอง
๑๐ นางพิศเพลิน อัศวพันธนิมิต

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

๑๑ นางสุธาดา โตสกุล
๑๒ นายบุณยธร สอนเอก

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ

๑๓ นางณฐมน แนวคํา
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา
ไปสูการปฏิบัติ มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอผูอํานวยการสถานศึกษา/
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหผูอํานวยการสถานศึกษา/หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเสนอตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ คณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น และประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลฯ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๔.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ
สถานศึกษาออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผน/โครงการไปสูการปฏิบัติ
แลวจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ เพื่อรวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการ ในการ
ติดตามและประเมินผลฯ โดยประเมินผลสําเร็จเปนรายโครงการ และประเมินสําเร็จเปนรายโครงการวาเปนไป
วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดหรือไม ทั้ง นี้ ควรประเมินผลทั้ง ระบบ กลาวคือ ประเมินทั้งปจจัยที่ใช
กระบวนการที่ใช ผลผลิตที่ไ ดรับ และผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อจะไดทราบถึงปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น สําหรับ
นําไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาตอไป

๔.๓ หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนยุทธศาสตรฯ ไปสูการปฏิบัติ
การกําหนดระยะเวลาในการติดตาม
คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ไดกําหนดหวงระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลของแตละโครงการ/แผนงานโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละโครงการทั้งนี้ไดกําหนดหวง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในภาพรวมอยางนอยภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลตอผูบริหารสถานศึกษาและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในพื้นที่ไดทราบโดยทั่วกัน
ทั้งนี้จะปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

ผูจัดทํา
*************************************

ที่ปรึกษา
๑ นางณฐมน แนวคํา

ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดหนองคอ

๒ นายบุญธรรม คงถาวร

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะทํางาน
๑. นายนุกูล โพธิ์เรียง

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

หัวหนาคณะทํางาน

๒.นางสกุลพร หศิภาพร

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

๓. นายลําใย อรรคจันทร

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

คณะทํางาน

๔. นายนิวัติ รอบบุตร

รองผูอํานวยการสถานศึกษา

คณะทํางาน

๕. นางสาวณัฐปภัสร พรงาม

หัวหนาระดับปฐมวัย

คณะทํางาน

๖. นางวารินทร พุกกะวรรณะ

หัวหนาระดับประถม

คณะทํางาน

๗. นางรัชชนก นวลพุดซา

หัวหนาระดับมัธยมศึกษา

คณะทํางาน

๘. นางฉวี ยิ้มสอาด

หัวหนางานการเงิน

คณะทํางาน

๙. นางอรพินท แยมประยูร

หัวหนางานบริหารทรัพยากรมนุษย

คณะทํางาน

๑๐. นางสาวอังคนาง โพธิ์ศรี

เจาหนาที่พัสดุ

คณะทํางาน

รองหัวหนาคณะทํางาน

๑๑. น.ส.ประภาพรรณ ดอกรัก บุคลากรสนับสนุนการสอน

เจาหนาที่

๑๒. น.ส.ฐิติมา เรืองหิรัญวนิช

บุคลากรสนับสนุนการสอน

เจาหนาที่

๑๓. นางสาวจิดาภา บํารุง

เจาหนาที่งานนโยบายและแผน

เลขานุการคณะทํางาน

