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ส่วนที่ 1
บทนำ
ประวัติโดยสังเขป
โรงเรียนแห่งนี้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2481 ได้นามว่า โรงเรียนประชาบาล
ตำบลบ้านโข้ง (วัดจำปา) โดยขุนอภัยพิจารณ์ นายอำเภออู่ทอง พระภิกษุจันทรา เจ้าอาวาสวัดจำปา นายสอน
เอี่ยมสะอาด สารวัตรศึกษา กำนันตำบลบ้านโข้ง ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5,6,7 พร้อมราษฏรจัดตั้ง จัดการเรียนการสอน
แบบสหศึกษา มีนักเรียนชาย 55 คน นักเรียนหญิง 40 คน รวม 95 คน โดยนายฟุ้ง จารุดารา เป็นครูใหญ่
คนแรกนายแวว คำหงส์ เป็น ครูน้อย โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดจำปาเป็นสถานที่เรียนอำเภออู่ทองแต่ งตั้ง
ผู้อุปการะโรงเรียน ดังนี้
1. พระภิกษุจันทรา เจ้าอาวาสวัดจำปา
2. นายสี ผิวอ่อนดี กำนันตำบลบ้านโข้ง
3. นายยงค์ เสนาพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6
4. นายบุญมี ศรีบุญเพ็ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7
พ.ศ. 2501 นายเที่ยง พุ่มพันธ์วงษ์ ครูใหญ่พร้อมคณะครู กรรมการศึกษา พร้อมด้วยราษฎรหมู่ที่ 5
ได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนแบบถาวร 101 ขนาด 8x36 เมตร จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท
พ.ศ. 2506 นายสูรย์จันทร์ สุภาษิต ครูใหญ่
พ.ศ. 2515 จัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 120,000 บาท
พ.ศ. 2515 พระสมุห์ ป รีช า เจ้าอาวาสวัดจำปาพร้อมกรรมการศึกษา สร้างอาคารเรียน จำนวน
2 ห้องเรียน เพื่อเปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) เป็นเงิน 10,000 บาท ทางราชการจัดสรร
งบประมาณให้เพิ่มเติม 10,000 บาท
พ.ศ. 2523 ทางโรงเรียนได้รับอนุญาตจากจังหวัดให้รื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป1ข เพราะอาคารเรียน
ทรุดโทรมมาก เพื่อใช้เป็นที่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017
พ.ศ. 2524 ได้ รั บจั ดสรรงบประมาณ 560,000 บาท สร้ างอาคารเรี ยนแบบ 017 แบบกรมสามั ญ
8.50x36 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2524
พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณ จากนายทองหยด จิตตะวีระ ส.ส.จังหวัดหวัดสุพรรณบุรีสร้างห้องสมุด
จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท
พ.ศ. 2528 นายกมลเทพ โพธิ์ทอง เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2528 ได้ รั บเงินงบประมาณต่ อเติ มอาคารแบบ 017 กรมสามั ญชั้ นล่ าง 4 ห้ องเรียน เป็ นเงิ น
240,000 บาท
พ.ศ. 2529 พระครูสาธุกิจไพศาล เจ้าอาวาสวัดจำปา และประชาชนได้ร่วมกับสร้างอาคารเด็ก 1 หลัง
เป็นเงิน 10,000 บาท (รื้อถอนแล้วเพื่อสร้างอาคารแบบ สปช 105/29)
พ.ศ. 2530 นายเกษม ศรีบุญเพ็ง เป็นครูใหญ่
พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช 601/26 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 85,000 บาท
รื้อถอนเมื่อ พ.ศ.2541 เพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 109/29
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พ.ศ. 2532 ได้ รั บ งบประมาณก่ อ สร้ า งอาคารเรี ย นแบบป1ข จำนวน 2 ห้ อ งเรี ย น เป็ น เงิ น
404,000 บาท อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 203/26 จำนวน 1 หลั ง 336,000 บาท รื้ อ ถอนทั้ งหมด
เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2535 นายบุญธรรม รุ่งเรือง อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2537 นายชั ย วั ฒ น์ ดิ ษ ฐ์ ก ระจั น ผู้ ช่ ว ยอาจารย์ ใหญ่ รั ก ษาการในตำแหน่ งอาจารย์ ใหญ่
ได้รับงบประมาณถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33 เป็นเงิน 60,000 บาท
พ.ศ. 2538 นายพินิจ สุทธิรัตน์ อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณสร้างรั้วทางทิศใต้ อาคารเรียน เป็นเงิน 595,200 บาท
พ.ศ. 2540 ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ เปิ ด สอนระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น ตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาเปิด ม.1 รุ่นแรก มีนักเรียนชาย 16 คน นักเรียนหญิง 16 คน รวม 32 คน
พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณก่อสร้าง อาคารเรียนแบบ สปช 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนเป็นเงิน
1,834,000 โดยได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21
พ.ศ.2542 ได้ รั บงบประมาณต่ อเติ มอาคาร แบบ สปช 105/29 ต่ อเติ มชั้ นล่ างจำนวน 4 ห้ องเรี ยน
363,000 บาท
พ.ศ. 2542 ได้ รั บ งบประมาณโครงการมาตรการกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ของรั ฐ บาล (งบมิ ย าซาวา)
สร้างส้วมแบบ สปช 601/26 จำนวน 1 หลัง 4 ที่นั่ง งบประมาณ 110,000 บาท และถังเก็บน้ำฝนแบบ จำนวน
1 ชุด 72,000 บาท
พ.ศ. 2542 ได้รับอนุญาตจากสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี รื้อถอนอาคารเรียน
แบบ ป1ข อาคารอเนกประสงค์ บ้านพักนักการภารโรงเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ
1,778,000 บาท
พ.ศ. 2543 นายชัย วัฒ น์ ดิษ ฐ์ ก ระจัน ดำรงตำแหน่ งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนวัดจำปา ตามคำสั่ ง
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีที่ 446/2543 และหนังสือสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออู่ทอง
ที่ ศธ 1190.09/2804 ลว. 5 ตุลาคม 2543 โดยเดินทางมารับตำแหน่งในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2543
พ.ศ. 2545 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า และได้สร้างเสาธง
งบประมาณ 45,000 บาท
พ.ศ. 2551 คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า ต่อเติมอาคารเรียน
ชั้นล่าง แบบ สปช. 105/29 งบประมาณ 405,209 บาท เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2551
พ.ศ. 2553 จัดทำซุ้มพระพุทธรูปหน้าโรงเรียนงบประมาณ 70,000 บาท
พ.ศ. 2553 สร้างป้ายโรงเรียนด้วยแกรนิตขนาดมาตรฐาน 3.60 x 7.60 เมตร เป็นเงิน 90,000 บาท
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2553
พ.ศ. 2554 สร้างที่จอดรถด้านหน้าอาคาร 3 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 เป็นเงิน 90,000 บาท
พ.ศ. 2554 สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบโรงอาหาร 300 ที่นั่ง แบบกรมสามัญ งบประมาณ
2,474,000 บาท สนับสนุนงบประมาณโดยนายนพดล มาตรศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี
เขต 3 พรรคชาติไทยพัฒ นา สร้า งเมื่อ วัน ที่ 7 กรกฎาคม 2554 โดยจัด งานฉลองพิธีเ ปิด ป้า ย เมื่อ วัน ที่
10 มกราคม 2555 โดยมี ส.ส.นพดล มาตรศรี เป็น ประธานในพิธ ี นายไพฑูร ย์ โกพัฒ น์ต า
ผู ้อ ำนวยการสำนัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึกษาสุ พ รรณบุ รี เขต 2 เป็ น ประธานมอบโล่ ให้ ผู้ ท ำ
คุณประโยชน์และมอบใบแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 15 คน และมีเจ้าอาวาสวัดจำปา
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พระครูอาทร ธรรมประทีป ให้ การสนั บสนุนในการจั ดงาน ผู้มาร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิด คณะ อ.ก.ค.ศ./
ผู้บริหารในเขต 2 นายกเทศมตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนชุมชน มาร่วมกิจกรรมในงานพิธี
เปิดป้าย
พ.ศ. 2555 ได้งบประมาณสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 5.50x 1.50 เมตร ต่อถนนด้านหน้าอาคาร
เรียนงบประมาณ 60,000 บาท
พ.ศ. 2556 ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนดีศรีตำบลได้รับจัดสรรงบประมาณ 934,800 บาท
1. งบดำเนินงาน 120,000 บาท จัดซื้อสื่ออุปกรณ์ 70,000 บาท ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อม
45,000 บาท อบรมพัฒนาครู 5,000 บาท
2. งบลงทุน 400,000 บาท จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ทีวี อังกะลุง ชั้นวางหนังสือห้องสมุด
3. งบลงทุนก่อสร้าง 414,800 บาท ซ่อมฝ้าเพดานอาคาร 2 ปูพื้นกระเบื้องชั้นบน อาคาร 2,3
จำนวน 8 ห้องเรียน ทำถนนคอนกรีต 5.50x13 เมตร และถนนคอนกรีต 2x25 เมตร ทิศเหนืออาคารเรียน
พ.ศ. 2557 ต่อเติมห้องสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน งบประมาณ 40,000 บาท
พ.ศ. 2557 สร้างห้องเกียรติยศ งบประมาณ 180,000 บาท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557
พ.ศ. 2558 รั บ มอบระบบประปาบาดาล อาคารสถานที่ ระบบปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ บาดาล
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนรูปแบบ
ที่ 1 ปีงบประมาณ 2557 งบประมาณ 1,385,500 รับมอบวันที่ 13 มกราคม 2558

เขตบริการของโรงเรียน
ที่

หมู่บ้าน

1
2
3
4
5
6

บ้านจร้าเก่า หมู่ที่ 1
บ้านคลองมะดัน หมู่ที่ 3
บ้านหนองจอกน้อย หมู่ที่ 8
บ้านดอนยอ หมู่ที่ 10
บ้านดอนกลาง หมู่ที่ 12
บ้านหนองจอกใหญ่ หมูที่ 14
รวม

หมายเหตุ

จำนวน
ครัวเรือน
236
126
218
241
115
85
1,021

ประชากร
ชาย หญิง
355
406
199
236
328
349
408
421
200
175
151
132
1,641 1,719

รวม
761
435
677
829
375
283
3,360

- แหล่งข้อมูล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1, 3, 8, 10, 12, และ14
- ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2561

หมาย
เหตุ
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ข้อมูลบุคลากร โรงเรียนวัดจำปา
ที่

ชื่อ - สกุล

วุฒิ

ตำแหน่ง

ประจำชั้น/วิชา

1

นางกิ่งดาว นาคเอก

ค.ม.(การบริหารการศึกษา)

ผู้อำนวยการ
โรงเรียน

-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

นายจรูญ โพรามาต
นางจรรยา สุขเจริญ
นางอังสฎา ศรีกัลยา
นางสาวบุณยาพร สระเสียงดี
นายณรงค์ บานไม่รู้โรย
นางสาวราตรี มาตรวิจิตร
นางสาวนัดดาว หลั่งแร่
นางสาววีรวรรณ ละอองบัว
นางศิริลักษณ์ เรียบเรียง
นางพิมพ์ใจ ผิวชะอุ่ม
นางสาวอรนุช นามปัญญา
นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ
นางสาวหฤทัย ดวงทิพย์
นายอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร

ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(ปฐมวัย)
ค.บ.(วิศวกรรมอุตสาหการ)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
คม.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ค.บ.(การประถมศึกษา)
ค.บ.(วิทยาศาสตร์)
ค.บ.(ภาษาไทย)
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ)
ค.บ.(ปฐมวัย)

ครู

ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู
ครู

ประจำวิชา
ประจำชั้น
ประจำชั้น
ประจำชั้น
ประจำชั้น
ประจำวิชา
ประจำชั้น
ประจำชั้น
ประจำชั้น
ประจำวิชา
ประจำวิชา
ประจำชั้น
ประจำชั้น
ประจำวิชา

ครู

ประจำชั้น

16 นางสาวบังอร ชัยวันดี

ครู
ครู
ครู

ครู
ครู
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ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รวม
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด

1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
3
11

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3

เพศ
ชาย
2
9
11
22
13
7
18
20
18
14
90
7
6
9
22
134

หญิง
7
5
5
17
14
15
8
6
10
8
61
15
6
4
25
103

รวม
9
14
16
39
27
22
26
26
28
22
151
22
12
13
47
237
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ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปีการศึกษา 2559-2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับประถมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย
ระดับมัธยมศึกษา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
ประวัติศาสตร์
สุขศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาอังกฤษ
รวมเฉลี่ย

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2559
2560

ก้าวหน้า

ลำดับ
การพัฒนา

68.33
68.75
73.90
72.04
71.23
78.98
74.85
77.58
63.82
72.16

67.43
69.05
70.65
69.76
69.41
78.11
75.76
76.61
68.99
71.75

-0.90
0.30
-3.25
-2.28
-1.82
-0.87
0.91
-0.97
5.17
-0.41

5
3
9
8
7
4
2
6
1

63.59
52.87
59.90
64.78
61.34
53.53
55.36
65.08
54.75
59.02

59.51
60.71
48.70
73.51
71.67
76.49
74.35
76.80
57.50
66.58

-4.08
7.84
-11.20
8.73
10.33
22.96
18.99
11.72
2.75
7.56

8
6
9
5
4
1
2
3
7
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ส่วนที่ 2
สถานภาพสถานศึกษา
ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
โรงเรียนวัดจำปา ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากสำนักงานประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการ ศึกษาแห่งชาติ โดยคณะผู้ประเมินสังกัด หน่วยประเมินห้างหุ้นส่วนจำกัดเชิดชูกัลยาณมิตร
เมื่อวันที่ 10 - 11 และ 14 มกราคม พ.ศ. 2556 โดยมีผลการประเมิน ดังนี้
ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาปฐมวัย (2 – 5 ปี) ประเภทโรงเรียน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย
กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5 เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

น้ำหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00
35.00
15.00
5.00

5.00
4.50
4.50
9.50
10.00
33.00
13.50
4.75

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

100.00

94.79

ดีมาก
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี) ประเภทโรงเรียน
• ผลรวมคะแนนประเมินสถานศึกษา ................94.79................คะแนน
• มีคุณภาพระดับ............................ดีมาก...............................................
การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาประเภทโรงเรียน
• ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป
 ใช่ ❑ ไม่ใช่
• มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จาก 12 ตัวบ่งชี้
 ใช่ ❑ ไม่ใช่
• ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ❑ ไม่ใช่
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

จุดเด่น
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
เด็ ก มี พั ฒ นาการด้ า นร่ า งกายสุ ข ภาพกายสมวั ย ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ การแสดงพิ ธี เปิ ด
การแข่งขันกีฬานักเรียนและร่วมแข่งขันกีฬา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 การแข่งขันฟุตบอลชาย เบบี้ตองชาย
เบบี้ตองหญิง มีสุขนิสัยดีดูแลรักษาความสะอาดร่างกายล้างมือ ก่อน- หลัง รับประทานอาหาร และหลังใช้
ห้องน้ำ แปรงฟันหลังอาหารกลางวันทุกวัน ด้านอารมณ์และจิตใจ มีความร่าเริงแจ่มใสมีความรู้สึกที่ ดีต่อตนเอง
มี ผ ลงานทางศิ ล ปะประกวดวาดภาพระบายสี ในวั น สำคั ญ ต่ า งๆ มี ค วามพร้อ มด้ านสั งคมและสติ ปั ญ ญา
พร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไปส่งผลให้การพัฒนาสถานศึกษาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ เด็กมี
“สุ ข ภาพดี มี จิ ต อาสา” เป็ น อั ต ลั ก ษณ์ ของสถานศึ ก ษา มี สุ ข ภาพดี ร่ว มกิ จ กรรม “จิ ต อาสา เอื้ อ อาทร
ผ่อนคลายทุกข์” บริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัย คนชรา คนป่วย และผู้ที่อยู่ตามลำพัง ไร้ญาติ คนพิการ
รอบโรงเรี ย น 6 หมู่ บ้ า น การพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น “ลายมื อ งาม ตามแบบไทย” เอกลั ก ษณ์
ของสถานศึกษา เด็กได้รับ การฝึ ก มีความพร้อมในการเขียนพยัญ ชนะและ สระภาษาไทย การดำเนินงาน
โครงการพิเศษ เด็กได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่เหมาะสมกับวัย
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้ บ ริ ห ารมี ภ าวะผู้ น ำ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การ คณะกรรมการสถานศึ ก ษา
รับ ทราบ ให้ ค วามเห็ น ชอบ ให้ ข้อเสนอแนะ ให้ ความร่ว มมือในการพั ฒ นาสถานศึกษาตามบทบาทหน้ าที่
เต็มความสามารถ บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาสะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม เอื้อต่อการ
จัดการเรียนการสอน สถานศึกษาได้รับรางวัลโรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหาร
ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี ได้รับคัดเลือกเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งแต่ปี 2551- ปัจจุบัน
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3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูมีความสามารถในการจัดประสบการณ์ก ารเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ได้รับการพัฒ นา
ในวิช า ที่ ส อนครบ 20 ชั่วโมง/ปี จั ด ทำแผนการจัด ประสบการณ์ การเรียนรู้ และจัดบรรยากาศการเรีย น
การสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในจัดทำรายงานคุณภาพประจำปี เสนอต้นสังกัดมี
พัฒนาการต่อเนื่องทุกปี

จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ไม่มี
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ไม่มี
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
1. ด้านการจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1) สถานศึ ก ษาได้ พั ฒ นาเด็ ก ทางด้ า นร่ า งกาย ด้ า นอารมณ์ และจิ ต ใจ ด้ า นสั งคม
ด้านสติปัญญา ได้สมวัย และเด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในชั้นต่อไปได้ดีมากอยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มการจัดกิจกรรม
ความตระหนักในตนเองของเด็ก เรื่อ ง เพศ ของสมาชิก ในครอบครัว และบอกความต้อ งการของตนเอง
ว่าเหนื่อย หิว ต้องการไปห้องน้ ำ ด้านสังคม ความมีวินัย ความรับผิดชอบเก็บของเล่นเข้าที่ ประหยัดใช้ของ
ที่ มี อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า ด้ า นสติ ปั ญ ญา กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น จั ด หาหนั ง สื อ การ์ ตู น หนั ง สื อ ภาพที่ น่ า สนใจ
พร้อมแนะนำเชิญชวนให้เด็กอ่าน โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง
2) สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียน ให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้ดี
อยู่แล้ว คือ สุขภาพดี มีจิตอาสา เพื่อให้ดียิ่งขึ้น ด้านจิตอาสา หากสามารถเพิ่มกิจกรรมไปพัฒนารัก ษาสถานที่
สาธารณะ หรือชุมชน ตามความเหมาะสมกับวัย ปีล ะ 1 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง จะเป็ นสิ่ งที่ดีมาก
สามารถเป็ น โรงเรี ย นต้ น แบบจิ ต อาได้ สถานศึ ก ษาได้ พั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ น
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ลายมือ งาม ตามแบบไทย” ได้ดีอ ยู่แ ล้ว ควรพัฒ นาให้ยั่ง ยืน สืบ ไป
สถานศึก ษาได้ด ำเนิน งานโครงการพิเ ศษ เพื ่อ ส่ งเสริมบทบาทของสถานศึกษา คื อ โครงการเยาวชนดี
ศรีสุพรรณ ได้ดีอยู่แล้ว ควรดำเนินงานให้ยั่งยืนสืบไป
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2. ด้านการบริหารจัดการ
ข้อเสนอแนะเชิงชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาได้ดีอยู่แล้ว
แต่ควรประชุมปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์ และที่ล้างหน้า
แปรงฟัน ที่เหมาะสม จัดที่พักสำหรับเด็กเจ็บป่วย แยกเป็นสัดส่วน จัดหาครูให้เพียงพอ และปรับปลั๊กไฟให้สู ง
จากพื้น 1.50 เมตร และมีฝาครอบปิด และสถานศึกษามีผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษามาตรฐาน
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาได้ดีอยู่แล้ว ควรพัฒนาให้สู่ความเป็นเลิศต่อไป
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อเสนอแนะเชิงชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็น สำคัญ ได้ดำเนินการได้ดี
อยู่ แล้ วแต่ครูควรจั ดสภาพแวดล้ อมที่ป ลอดภัย ต่อสุ ขภาพเด็ก ซ่อมแซมและทำความสะอาดวัส ดุอุปกรณ์
เครื่องใช้ ของเล่น ให้สะอาดปลอดภัย พร้อมใช้ตลอดเวลา
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ข้อเสนอแนะเชิงชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบอยู่แล้ว แต่ควรปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ งานบริหารทั่วไป ควรจัดทำข้อมูลให้ละเอียดสมบูรณ์ ครอบคลุมงานทุกงานชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานทุกด้านรวม 2 ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม กิจกรรม “การคัดลายมือ” เด็กได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
และเหรีย ญเงิน การแข่งขัน คัดลายมือ งานศิลปหั ตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ปี 2550
เป็นรางวัล ที่ได้รับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค ในภาพรวมนักเรียนโรงเรียนวัดจำปาทั้งโรงเรียนมีทักษะการคัดลายมือ
ในระดับดี คัดลายมือได้ถูกต้องตามโครงสร้างการเขียนอักษรไทย เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่องนักเรียนทุกคน
ได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้มาตลอด มีเกียรติบัตรรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2554- 2555 ปรากฏชัดเจน
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ตาราง สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกจำแนกตามกลุ่มตัวบ่งชี้
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
(ประถมศึกษา และ/หรือ มัธยมศึกษา)
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 8 พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาท
ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน
รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ที่สอดคล้อง
กับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

น้ำหนัก
(คะแนน)

คะแนน
ที่ได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.73
9.77
9.18
8.91
11.80

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
พอใช้

10.00

9.00

ดีมาก

5.00

4.80

ดีมาก

5.00

4.68

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

4.00

ดี

คะแนนรวม

100.00

5.00

5.00

ดีมาก

76.87

สถานศึกษามีผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ ตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ใช่ ❑ ไม่ใช่
สถานศึกษามีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไป 10 ตัวบ่งชี้ จากทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้ ใช่ ❑ ไม่ใช่
สถานศึกษาไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุง หรือ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  ใช่ ❑ ไม่ใช่
สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา ❑ ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ดี
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จุดเด่น
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีสุขภาพกายดี มีน้ำหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกาย อยู่ในเกณฑ์อยู่ในระดับ
ดีมาก และมีสุขภาพจิตที่ดีมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี-นาฏศิลป์และกีฬาระดับดีมาก มีคุณธรรม จริยธรรม
เป็นลูกที่ดีข องพ่อ แม่ เคารพเชื่อ ฟัง คำสั่ง สอนช่ว ยเหลือ งานบ้าน เป็น นัก เรีย นที่ดีข องโรงเรีย นช่ว ยดูแ ล
รัก ษาความสะอาดของโรงเรียน ทำชื่อเสียงให้สถานศึกษาจากการแข่งขันทางวิชาการในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนระดับภาค และระดับชาติ มีคุณลักษณะตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ สุขภาพดี มีจิตอาสา พัฒนา
ความรู้ ข องสถานศึ ก ษา และมี ก ารพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น จุ ด เด่ น ที่ ส่ งผลสะท้ อ นเป็ น เอกลั ก ษณ์ ลายมื อ งาม
ตามแบบไทยของสถานศึกษา
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ผู้บริหารมีภาวะผู้นำมีความสามารถในการบริหารจัดการ งานทั้ง 4 ฝ่าย มีการมอบหมาย
งานผู้รับผิดชอบ และนิเทศกำกับติดตามงานเป็นระบบชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริหารงานให้ข้อเสนอแนะและความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษา ตามบทบาทและหน้าที่ เต็มความสามารถ
สถานศึกษาจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม สะอาด ถูกสุขลักษณะ สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาได้รับรางวัล โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารได้รับรางวัลผู้บริหาร
ดีเด่น รางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา ได้รับคัดเลือกเป็น อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ตั้งแต่
ปี 2551-ปีปัจจุบัน
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูได้รับการอบรมพัฒนาในวิชาที่สอนครบ 20 ชั่วโมง / ปี ทุกคน ครูจัดทำแผนการจัดการ
เรียนรู้ ส่งผู้บริหารตรวจก่อนนำไปจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
ทุกคน ครูนำข้อสอบมาวิเคราะห์ประเมินผล และจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งผลให้
ครู ได้ รั บ รางวั ล หนึ่ ง แสนครูด ีข องคุร ุส ภา 2 ท่า น ปี 2554 และรางวัล ยอดเยี ่ย มสำหรับ ครูผู ้ฝ ึก สอน
แอโรบิก ในการแข่งขันแอโรบิก งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 2 ท่าน ปี 2552-2553
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษาได้ ด ำเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในขอสถานศึ ก ษาเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์
และวิธีการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ

จุดที่ควรพัฒนา
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ และภาษาต่างประเทศต่ำ
โครงการพิเศษ คือ โครงการส่งเสริมอาชีพมีงานทำ ผู้เรียนยังขาดความรู้และทักษะด้านอาชีพที่ครบวงจร
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ไม่มี
3. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ไม่มี
4. ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี
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ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตามกฎกระทรวง ว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553
1. ด้านผลการจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1) สถานศึ ก ษาได้ พั ฒ นาผู้ เรี ย น ให้ มี สุ ข ภาพกาย และสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และค่านิยมพึงประสงค์ มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง คิดเป็น ทำเป็น ได้ดีอยู่แล้ว แต่ควร
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ จากสื่อเทคโนโลยีให้ผู้เรียนเพิ่มขึ้น โดยจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการ
สื บ ค้ น ข้ อ มู ล จากอิ น เตอร์ เน็ ต มากขึ้ น โดยครู ทุ ก กลุ่ ม สาระ มี ก ารมอบหมายงานจากการใช้ ข้ อ มู ล จาก
อินเตอร์เน็ต ให้มากขึ้นและสม่ำเสมอ ตลอดทั้งมีการพัฒนาความสามารถด้านทักษะการคิดโดยครูผู้สอนทุก
กลุ่มสาระวางแผนร่วมกัน จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงงานการทดลอง การวิเคราะห์ข่าว หรือเหตุการณ์ต่างๆ
การทำ Mind map การกำหนดเหตุการณ์ให้ผู้เรียนวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณ แยกแยะให้ถูกต้อง เป็นต้น
2) สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน / วิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้ดี
อยู่ แ ล้ ว คื อ สุ ข ภาพดี มี จิ ต อาสา พั ฒ นาความรู้ แต่ ค วรปฏิ บั ติ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น ด้ า นจิ ต อาสา หากสามารถ
เพิ่มกิจกรรมไปพัฒนาบำรุงรักษาสถานที่สาธารณะ หรือชุมชน โดยผู้เรียนชั้น ป.5 ถึง ม.3 กำหนดกิจกรรม
ครึ่งวัน หรือ 1 วัน ปีละ 1 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง จะเป็นสิ่งที่ดีมาก และเป็นโรงเรียนต้นแบบจิตอาสาได้
และสถานศึกษาได้พัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาได้ดีอยู่แล้ว
ควรพัฒนาให้ยั่งยืนสืบไป
ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง
1) ผู้ เรี ย นควรได้ รั บ การพั ฒ นาความรู้ ความสามารถในกลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ศิ ล ปะ
และภาษา ต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนจาก O-NET ของปีที่ผ่านมา จากคะแนน
ของ ส.ท.ศ. ในสาระการเรีย นรู้ย่อ ยที่มีผ ลการทดสอบต่ำ และนำไปปรับ ปรุง พัฒ นาการเรีย นการสอน
ในสาระการเรียนรู้ย่อย ให้มี ประสิทธิภาพต่อไป
2) เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการพิเศษ โครงการส่งเสริมอาชีพมีงานทำ ควรฝึกผู้เรียน
ระดับมัธยมศึกษา ให้มีความรู้ ความชำนาญ และทักษะครบวงจร การซื้อ -ขาย สามารถคำนวณต้นทุน กำไร
การทำบัญชีรับ-จ่าย บัญชีสินค้า ตลอดทั้งการจัดหาตลาด เพื่อจำหน่าย ได้อย่างเป็นระบบ
2. ด้านการบริหารจัดการศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ และการพั ฒนาสถานศึกษาได้ดีอยู่แล้ว
แต่ควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษา เพิ่มบทบาทในการกำกับ ติดตาม การทำงานตามแผนปฏิบัติ
การของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสถานศึกษามีผลส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อรักษา
มาตรฐาน ที่สอดคล้องกับแนวปฏิรูปการศึกษาได้ ดีอยู่แล้ว แต่ควรนำผลการประเมินโครงการในแผนปฏิบัติ
การประจำปี มาประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขพัฒนาและนำไปปฏิบัติต่อไป เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
3. ด้านการจัดการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข้อเสนอแนะเชิงชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีอยู่แล้ว
แต่ควรพัฒนาครูบางส่วนในด้านการวัดผล ด้วยการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้เรียน ประเมินความก้าวหน้าและนำไป
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ปรับปรุงพัฒนาตนเอง ตลอดทั้งการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เช่นแบบฝึกทักษะแบบเรี ยนสำเร็จรูป
ชุดการสอนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้พัฒนาต่อไป
4. ด้านประกันคุณภาพภายใน
ข้อเสนอแนะเชิงชี้ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เป็นระบบอยู่แล้ว แต่ควรปรับปรุง
ระบบสารสนเทศ งานบริห ารทั่ว ไป ควรจัดทำข้อมูล ให้ล ะเอีย ดสมบูรณ์ ครอบคลุมงานทุกงานให้ชัด เจน
ยิ่งขึ้น โดยดำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ระยะเวลาในการพัฒนาสถานศึกษาให้จัดการศึกษาได้มาตรฐานทุกด้านรวม 2 ปี
นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม กิจกรรม การคัดลายมือ ผู้เรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญ
ทอง และเหรี ย ญเงิน การแข่ ง ขั น คั ด ลายมื อ งานศิ ล ปหั ต ถกรรมนั ก เรี ย นภาคกลางและภาคตะวั น ออก
ปี 2550 เป็นรางวัลที่ได้รับสืบเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน ทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด
ระดับ เขตพื้น ที่การศึกษา และระดับ ภาค ในภาพรวมนักเรียนโรงเรียนวัดจำปาทั้งโรงเรียนมีทักษะการคัด
ลายมือในระดับ ดี คั ดลายมือได้ถูกต้องตามโครงสร้างการเขียนอักษรไทย เนื่ องจากเป็น โครงการต่อเนื่อ ง
นักเรียนทุกคนได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้มาตลอด มีเกียรติบัตรรับรองตั้งแต่ปีการศึกษา 2545-2555 ปรากฏชัดเจน
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน จุดแข็ง (Strengths) และ จุดอ่อน (Weaknesses)
ด้าน
โครงสร้างและ
นโยบาย

ผลผลิตและการ
บริการ

บุคลากร

จุดแข็ง (Strengths)
1. โรงเรี ย นกำหนดนโยบายและแผนงาน
ค รอ บ ค ลุ ม ทุ ก ส า ย งาน ข อ งบุ ค ล าก ร ทุ
ฝ่ า ย ส่ ง ผลทำให้ ไ ด้ รั บ ความร่ ว มมื อ จาก
บุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี
2. มี ก ารกำหนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
เป้าหมายดำเนินงานชัดเจน ส่งผลให้สามารถนำ
เป็นทิศทางในการจัดการศึกษาได้อย่างถูกต้อง
3. การบริ ห ารงานของโรงเรียนมี การกระจาย
อำนาจตามโครงสร้างอย่ างชั ดเจน ทำให้ ก าร
บริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
4. โรงเรียนมีมาตรฐานของสถานศึกษาเพื่อใช้
กำหนดคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และมี ร ะบบการ
ประเมินภายใน ส่งผลให้การศึกษามีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน
1. โรงเรียนจัดการบริหารการศึกษาอย่างทั่วถึง
ทำให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ โอกาสทางการศึ ก ษาอย่ า ง
เสมอภาคและทั่วถึง
2. โรงเรียนเป็นสถานที่บริการสำหรับชุมชนใน
การออกกำลังกายมีประชาชนในชุมชนได้เข้ามา
ใช้บริการ
1. บุ ค ลากรของโรงเรี ย นมี วุ ฒิ ท างการศึ ก ษา
ระดั บ ปริ ญ ญา และได้ รั บ การสนั บ สนุ น การ
พัฒ นาในทุกด้าน ทั้งด้านความรู้ความสามารถ
ทักษะการทำงานในโอกาสต่างๆ กัน บุคลากร
มีการพั ฒ นาอย่ างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่ งผลให้
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
2. บุคลากร มีความรู้ความสามารถทักษะความ
ถนัดและประสบการณ์ในการทำงานสูง มีความ
เสี ย สละและอุ ทิ ศ เวลาในการปฏิ บั ติ งานเพื่ อ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษาและผู้ เ รี ย นให้ มี ค วามรู้
ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
3. ครู มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมี
ความสามัคคี และมีการทำงานเป็นหมู่คณะ

จุดอ่อน (Weaknesses)
1. นโยบายการจัดการศึกษามีภาระ
งานที่มากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของครูลดลง

1. เครื่องเล่นและสนามเด็กเล่น
ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ

1. บุคลากรบางส่วนขาดความชำนาญ
เกี่ยวกับการสอนโดยใช้โครงงาน และ
การทำวิจัยในชั้นเรียน
2. บุคลากรใช้เทคนิควิธีการสอนยังไม่
หลากหลาย
3. เนื่ อ งจากครู ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบภาระ
งานอื่ น นอกเหนื อ จากงานสอนมาก
เกินไป ส่งผลให้ประสิทธิภาพงานด้าน
การสอนลดลง ขาดความต่ อ เนื่ อ ง
เชื่อมโยงทั้ งในด้านความรู้ และทั กษะ
ในด้านงานสอน
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ด้าน

จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

ประสิทธิภาพ
ทางการเงิน

1. การใช้ ง บ ประมาณ โรงเรี ย น โป ร่ ง ใส
สามารถติดตามตรวจสอบได้
2. การจั ดสรรงบประมาณสำหรับซื้อ อุปกรณ์
การเรียนการสอนมีเพียงพอกับความต้องการ

วัสดุอุปกรณ์/
อาคารสถานที่

1.โรงเรี ย นมีสื่ อ อุป กรณ์ เพี ยงพอในระดับ หนึ่ ง
สามารถนำไปสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมการ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
2. ภูมิทัศน์โรงเรียนร่มรื่น สะอาดสวยงาม

1. ขาดงบประมาณสนั บ สนุ น ด้ า น
เทคโนโลยี พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย น
ทันสมัย
2. ขาดงบประมาณในการซ่ อ มแซม
ปรับปรุงอาคารที่ชำรุดตามกาลเวลา
1.ห้ อ งพิ เศษต่างๆ ไม่ เพี ยงพอ ส่ งผล
กระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้
ลดลง
2.การซ่อมแซมอุปกรณ์ล่าช้า ไม่ทันต่อ
การใช้งาน
3.โรงเรี ย น อ ยู่ ใ น พื้ น ที่ บ ริ เ ว ณ วั ด
ไม่ส ามารถก่อสร้างอาคารเรียน หรือ
อาคารประกอบต่าง ๆ ได้
1. ระบบสารสนเทศมีหลายระบบและ
ไม่เชื่อมโยงทำให้เกิดภาระงานในการ
จัดทำที่ซ้ำซ้อน ภาระงานมาก
2. งานนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
และมี ภ าระการรายงานด้ านเอกสาร
มากทำให้ มี อุ ป สรรคในการจั ด การ
เรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ 1. ระบบบริหารมีการแบ่งโครงสร้างบริหารงาน
ที่ ชั ด เจนเหมาะสม ส่ ง ผลให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
2. โรงเรี ย นมี แ ผนและโครงการเพื่ อ ใช้ ในการ
พั ฒ นาโรงเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ก าร
จัดการการศึกษามีประสิทธิภาพ
3. การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ
4. การบริหารจัดการผู้บริหารมีภาวะความเป็น
ผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม
5. ครู ทุ ก คน มี ศั ก ยภาพในการทางานตามที่
ได้รับมอบหมาย
6.โ ร ง เรี ย น มี ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน และหน่ ว ยงานต่ า งๆใน
ท้อ งถิ ่น เส ม อ ท ำ ให ้ไ ด้ร ับ ค ว า ม ร่ว ม มื อ
ด้ว ยดี ส่งผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการ
เรียนการสอน
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค (Threats)
ด้าน
สังคมและ
วัฒนธรรม

โอกาส (Opportunities)
1. ชุ ม ชนให้ ค วามร่ ว มมื อ ในด้ า นทรั พ ยากร
วิชาการทำให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกันอนุรักษ์
ประเพณี วัฒ นธรรมและ ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ส่ งผลให้ นั ก เรี ย นมี แ หล่ งการศึ ก ษาและทำให้
นักเรียนมีแบบอย่างที่ดี

เทคโนโลยี

1. ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง ด้ า น เท ค โน โล ยี
(คอมพิ ว เตอร์ อิ น เตอร์ เน็ ต ) ทำให้ นั ก เรีย นมี
ความต้ อ งการบริ โ ภค ส่ งผลให้ นั ก เรี ย นเกิ ด
ความรอบรู้และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วย
ตนเอง
2. ครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่ มี เครื่ อ งอำนวยความ
สะดวกทั้ ง ในด้ า นการอุ ป โภคและบริ โ ภคที่
ทันสมัย ส่งผลให้ชุมชนได้รับความสุขสบายและ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เศรษฐกิจ

1. ผู้ ป กครอง กรรมการสถานศึ ก ษา องค์ ก ร
เอกชนต่างๆ ร่วมกับทางโรงเรียนได้บริจาคทุน
ทรัพย์ในด้านต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
การศึ กษา ส่ งผลทำให้ การศึ กษาของโรงเรียน
พัฒนาไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

การเมืองและ
กฎหมาย

นโยบายกระจายอำนาจสู่ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา
และสถานศึกษาทำให้โรงเรียนมีความคล่องตัว
ในการทำงาน

อุปสรรค(Threats)
1. ผู้ปกครองส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน
ประกอบอาชีพ รับจ้าง ไม่มี เวลาดูแ ล
นักเรียน ขาดวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการ
เรี ย น ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการเรี ย น
ของนักเรียน
2. ผู้ ป กครองส่ ว นใหญ่ มี ปั ญ หาด้ า น
ครอบครัว แตกแยก ส่ งผลกระทบต่ อ
ผลการเรียนของนักเรียน
1. อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรี ย น
การสอนบางส่ ว นมี อ ายุ ก ารใช้ ง าน
นานแล้ว มีการชำรุด และไม่ทันสมัย
2. ชุมชนขาดความตระหนักถึงโทษภัย
ของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ เช่ น การ
ปล่อยปละละเลยให้เด็กเปิดเครื่องเล่น
ดีวีดี ซี วีดี ดู ในสิ่ งที่ ไม่เหมาะสมโดย
ขาดคำแน ะน ำ ส่ ง ผลกระท บ ต่ อ
พ ฤติ ก รรมเสี่ ย งไปใน ทางที่ ไม่ พึ ง
ประสงค์ของนักเรียน
1. การประกอบอาชีพของผู้ปกครอง
ทำให้พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก ส่งผลให้
เด็ ก เกิ ด ความหว้ า เห ว่ แ ละมี นิ สั ย
ก้าวร้าว
2. การประกอบอาชีพ ของชุม ชน ถื อ
เป็ นอาชีพที่มีความมั่นคงน้อย และมี
แนวโน้มที่จะมีปัญหามากขึ้น
การกำหนดมาตรฐานทางการศึ ก ษา
ที่ห ลากหลาย ทั้งในระดับชาติ ระดับ
กระทรวง ระดั บ กรม และระดั บ เขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ตลอดจนมาตรฐาน
ของโรงเรี ย นเอง ย่ อ มเป็ น อุ ป สรรค
ในทางปฏิ บั ติ โ ดยเฉพ าะอย่ า งยิ่ ง
โรงเรียน
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บทที่ 3
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด จำปามี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษาชาติ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ครู มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานวิ ช าชี พ ครู ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง สภาพแวดล้ อ มเอื้ อ
ต่อการจัดการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าหมาย
นักเรียนโรงเรียนวัดจำปาทุกคน ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพตามความสามารถ ด้านความรู้ ทักษะ
คุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ และดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุ ข ภายใต้ สั ง คมและวั ฒ นธรรม รั ก การแสวงหาความรู้ อ ย่ า งไม่ สิ้ น สุ ด รู้ ทั น การเปลี่ ย นแปลง
และสามารถแข่งขันกับสังคมโลก

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
ลายมืองามตามแบบไทย

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
สุขภาพดี มีจิตอาสา

คติพจน์
“ สุขา สงฆฺสส สามฺคคี ” ความพร้อมเพรียงของหมู่ย่อมให้เกิดสุข

กลยุทธ์
1.
2.
3.
4.

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการการเรียนรู้ตามหลักสูตร
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพแบบบูรณาการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกบนพื้นฐานความเป็นไทย
ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสื่อสาร
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5.
6.
7.
8.

ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี
ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

ผลผลิตของสถานศึกษา
ผลผลิต ที่ ๑ จำนวนนั กเรียนที่จบการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ได้มาตรฐานของหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย
ผลผลิตที่ ๒ จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.๑-๖) ได้มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ผลผลิตที่ ๓ จำนวนนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.๑-๓) ได้มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์หลัก
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ที่มีโรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนาโดย เชื่อมโยง ผลลัพธ์ที่
เกิด กับ นั กเรีย น กระบวนการให้ บ ริ การทางการศึกษา ด้ วยสั งคมฐานความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ประสิทธิภาพ
ด้านการเงิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา/รุ่น
2. ร้อยละของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ป.๑- ม.๓)/รุ่น
3. ค่าเฉลี่ยพัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับโรงเรียน และระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ต่อปี
4. ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการประกวดแข่งขัน ความรู้ ความสามารถที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ต่อปีการศึกษา
5. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นและผู้ ป กครอง ที่ มี ต่ อ การให้ บ ริ ก ารทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในระดับดี
6. ร้ อ ยละของครู ที่ เข้ า รั บ การนิ เทศ อบรม ประชุ ม สั ม มนาการปฏิ รู ป การเรี ย นรู้ ผ่ า นเกณฑ์
การประเมิน ใบประกอบวิชาชีพครูต่อปี
7. ระดับคุณภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานในระดับดี
8. ร้ อ ยละของระดั บ ความพอใจของทุ น และทรั พ ยากรทางการศึ ก ษาที่ ได้ จ ากการมี ส่ ว นร่ ว ม
ทางการศึกษาของผู้ปกครองและชุมชนในระดับดี

จุดเน้นการบริหาร
1. เร่งรัดพัฒนาประสิทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนให้บรรลุผลผลิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด
2. ส่งเสริมการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพโดยมุ่งสัมฤทธิผลที่เกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้เกิดความประหยัด คุ้มค่า

บทที่ 4
กลยุทธ์การจัดการศึกษาและตัวชี้วัดความสำเร็จ
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการการเรียนรู้ตามหลักสูตร
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม
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โครงการพัฒนาการ 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
1. ร้อยละของจำนวน
กิจกรรมการเรียน
ร้อยละ 80
เรียนการสอนโดย และทักษะตามมาตรฐานการ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ การสอน 8 กลุ่มสาระ
ระดับดี
เน้นผู้เรียนเป็น
เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระ
ทางการเรียน 5 กลุ่ม กิจกรรมโครงงาน 8
ร้อยละ 70
สำคัญ
2. เพื่อให้นักเรียนมี
สาระการเรียนรู้หลักอยู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ระดับดี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ในระดับดี
กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน ร้อยละ 80
ตามหลักสูตร
2. ร้อยละของนักเรียนที่ รายบุคคล
ระดับดี
3. เพื่อให้นักเรียนมีสมรรถนะ มีคุณลักษณะที่พึง
กิจกรรมการสอมน
ร้อยละ 80
สำคัญตามหลักสูตร
ประสงค์ตามหลักสูตร
ซ่อมเสริม
ระดับดี
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ กิจกรรมการจัดทำวิจัย ร้อยละ 70
ประเมินระดับชาติ (O-NET , NT ในระดับดี
ในชั้นเรียน
ระดับดี
, RT) มีคะแนนค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3. ร้อยละของนักเรียนที่ กิจกรรมส่งเสริมความ
ร้อยละ 70
5. ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง มีสมรรถนะสำคัญตาม เป็นเลิศทางวิชาการ
ระดับดี
วิชาการ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี กิจกรรมส่งเสริมการผลิต ร้อยละ 80
6. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
4. ร้อยละของจำนวน
สื่อการเรียนการสอน
ระดับดี
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง
นักเรียนที่มผี ลการ
กิจกรรมการวัดและ
ร้อยละ 70
ประเมินระดับชาติ (Oประเมินผล
ระดับดี

เป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ70 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2564
ร้อยละ 80 กลุ่ม
ระดับดี บริหารงาน
ร้อยละ 80 วิชาการ
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

NET , NT , RT) มีคะแนน กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ใน
ค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ห้องเรียน
5. ร้อยละของนักเรียนที่
เข้าแข่งขันความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ในระดับดี
6. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดี

เป้าหมาย
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

โครงการ
โครงการ
พัฒนาการเรียน
การสอนปฐมวัย

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความพร้อมด้านร่างกาย
จิตใจ สังคมและสติปัญญา
ของเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
ทักษะกระบวนการคิด
วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา
มีจินตนาการและคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ด้วยเทคนิคและ
กระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลาย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิด
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ที่เกิดจากการเรียนรู้
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน

1. ร้อยละของจำนวน
เด็กที่มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย จิตใจ สังคม
และสติปัญญาได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา
2. ร้อยละของผู้เรียนที่
ร่วมกิจกรรมทักษะ
กระบวนการคิดวิเคราะห์
คิดแก้ปัญหา มี
จินตนาการและคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ด้วยเทคนิค
และกระบวนการเรียนรู้
อย่างหลากหลาย
3. ร้อยละขอผู้เรียนที่มี
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ
ที่เกิดจากการเรียนรู้
ระดับดี
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับดี

- กิจกรรมแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
- กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
วิชาการ
ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

- กิจกรรมทักษะสัมพันธ์ ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

โครงการ
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
1. เพื่อให้ผู้เรียนปฐมวัยได้
1. ร้อยละของจำนวน
- กิจกรรมและ
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
เรียนรู้กระบวนการทาง
ผู้เรียนได้เรียนรู้
ดำเนินงานตามโครงการ ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการ กระบวนการทาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วิชาการ
ทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ผ่าน
ประเทศไทย
น้อย ประเทศไทย
กิจกรรมการทดลองบ้าน - กิจกรรมโครงงาน
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและ นักวิทยาศาสตร์น้อย
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ประเทศไทย ระดับดี
- การบันทึกแบบสรุป
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ความสามารถพื้นฐาน ด้าน 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ กิจกรรม 20 กิจกรรม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
การเรียนรู้ ภาษา สังคมและ ได้รับเตรียมความพร้อม
การเคลื่อนไหว สามารถ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ความสามารถพื้นฐาน
3. เพือ่ ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิด ด้านการเรียนรู้ ภาษา
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ สังคมและการเคลื่อนไหว
เกิดจากการเรียนรู้ระดับ
สามารถแก้ปัญหาได้
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ เหมาะสมกับวัย
ให้กับครู ผู้ปกครอง และ
3. ร้อยละขอผู้เรียนที่มี
นักเรียน
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากการเรียนรู้ระดับดี
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับดี
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

โครงการ
โครงการนิเทศ
ภายใน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื ่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี
ความรู ้ ความเข้ า ใจ และ
ทักษะเกี่ยวกับวิธีการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
นำไปใช้ ป รับ ปรุ งพั ฒ นาการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน
ของตนได้
2. เพื ่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนทุก
ระดับให้สูงขึ้น
3. เพื ่ อ สร้ า งความพึ ง พอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ร้ อ ยละของจำนวน
การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน
ทุ ก ชั ้ น เรี ย นอย่ า งน้ อ ย
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง/คน
2. ร้อยละของจำนวนครู
ที ่ ผ ่ า นการประเมิ น การ
นิเทศอยู่ในระดับดี
3. ร้ อ ยละของจำนวน
นั ก เรี ย นที ่ ม ี ผ ลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย น 5 กลุ่ ม
สาระการเรียนรู้หลักอยู่
ในระดับดี
4. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
ในระดับดี

กิจกรรม
- สังเกตการณ์สอน
ทุกชั้น
- นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน
ทุกชั้นเรียน
- การสนทนาทาง
วิชาการ
- การอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
- การนิเทศการ
ปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
วิชาการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

โครงการ
โครงการการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อให้โรงเรียน ครู
นักเรียนได้พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
2. เพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพ
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาระดับปฐมวัยและ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. สถานศึกษาผ่านการ
รับรองมาตรฐาน
การศึกษาในระดับดีเลิศ
2. สถานศึกษามีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่
เข้มแข็ง
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรม
ในระดับดี

- จัดทำเอกสารเพื่อ
ประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษา
- จัดให้มีการประเมิน
คุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษา
- การจัดทำแฟ้มข้อมูล
สารสนเทศและการ
บันทึกข้อมูล
- การจัดทำแผนปฏิบัติ
ประจำปี
- จัดทำรายงานประจำปี
ที่เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน

2561
ระดับ
ดีมาก

เป้าหมาย
2562
2563
ระดับ
ระดับ
ดีมาก
ดีมาก

2564
ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดี
ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดี
ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก
ระดับ
ดีมาก

ระดับ
ดีมาก
ระดับ
ดีมาก

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

โครงการนโยบาย
เรียนฟรี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความพร้อมในการเรียนรู้
2. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนได้รู้วิธีการ
เรียนรู้ของตนเองและเรียน
ร่วมกับผู้อื่น ทำให้สนุกกับ
การเรียนรู้
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. นักเรียนทุกคนได้รับ
หนังสือเรียน เสื้อผ้า
อุปกรณ์การเรียน ทัน
เปิดภาคเรียน
2. นักเรียนได้รับความรู้
และประสบการณ์ตรงทั้ง
ด้านวิชาการ คุณธรรม
จริยธรรม สารสนเทศ
และได้ไปทัศนศึกษานอก
สถานที่ อย่างน้อยปีละ
1 ครั้ง
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

จัดซื้อจัดหาและ
ดำเนินการกิจกรรม ดังนี้
- หนังสือเรียน
- อุปกรณ์การเรียน
- เครื่องแบบนักเรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2561
ร้อยละ
100
ระดับดี

เป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
ระดับดี
ระดับดี

2564
ร้อยละ
100
ระดับดี

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
วิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพแบบบูรณาการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
โครงการเศรษฐกิจ 1. เพื่อให้จัดกิจกรรมตามแนว 1. ร้อยละของจำนวน
- กิจกรรมศูนย์การ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
พอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน ผู้เรียนสามารถดำเนิน
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับ ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
ทั่วไป
นักเรียน
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน - กิจกรรมแยกขยะ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
2. เพื่อให้นักเรียนนำแนว
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 2. นักเรียนมีทักษะ
- กิจกรรมปุ๋ยชีวภาพ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ในชีวิตประจำวัน
พื้นฐานอาชีพอย่างน้อย
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
1 ทักษะอาชีพ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
- กิจกรรมจิตอาสา
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี
- กิจกรรมสหกรณ์ใน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
โรงเรียน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

โครงการ
โครงการส่งเสริม
อาชีพมีงานทำ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และแนวทางในอาชีพที่สุจริต
2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้
ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้
3. เพื่อสนองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนมีความรู้และ
แนวทางในอาชีพที่สุจริต
อยู่ในระดับดี
2. นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานอาชีพอย่างน้อย
1 ทักษะอาชีพ
3. ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนสามารถดำเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับดี
4. ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนสามารถดำเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับดี

กิจกรรม
-กิจกรรมการแปรรูป
อาหาร
-กิจกรรมการทำ
อาหารไทย
-กิจกรรมการเพาะเห็ด
-กิจกรรมการหารายได้
ระหว่างเรียน

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ทั่วไป
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกบนพื้นฐานความเป็นไทย
โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการโรงเรียน
วิถีพุทธ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
2. เพื่อนักเรียนได้เข้าร่วม
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
3. เพื่อให้นักเรียน ตั้งแต่
ป.4-ม.3 ได้เรียนและสอบ
ธรรมะก้าวหน้า
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่มีคุณธรรม
จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ระดับดี
2. นักเรียนทุกคนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา
3. นักเรียนที่จบชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้เรียนและสอบผ่าน
นักธรรมชั้นเอก
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

-กิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ทั่วไป
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

- กิจกรรมค่ายคุณธรรม
นำความรู้สู่ความดี

ร้อยละ 95
ระดับดี

กิจกรรม
-กิจกรรมทุกวันพระ
พาเด็กเข้าวัด

-กิจกรรมการเรียน /
สอบ ธรรม ชั้นตรี
โท เอก
-กิจกรรมสวดมนต์
ทุกวันศุกร์

ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ร้อยละ
100
ระดับดี

ร้อยละ
100
ระดับดี

ร้อยละ
100
ระดับดี

ร้อยละ
100
ระดับดี

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

โครงการวันสำคัญ

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็น
ความสำคัญของวันสำคัญ
ต่างๆ
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมในวันสำคัญ
3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีอันดีงามของชาติ
4. เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีต่อโรงเรียน
5. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนอย่าง ปฏิบัติตน
ตามมารยาทไทยได้
ถูกต้อง
2. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่สามารถเรียนรู้
วิถีการดำเนินชีวิต
แบบไทย
3. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่สามารถนำ
คุณธรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
4. ผู้ที่เกีย่ วข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

- วันสำคัญทางศาสนา
- วันแม่
- วันสุนทรภู่
- วันไหว้ครู
- วันลอยกระทง
- วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
บริหารงาน
ทั่วไป

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการสื่อสาร
โครงการ
โครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะใน
การอ่านคำพื้นฐานภาษาไทย
2. เพื่อให้นักเรียนมี
ความสามารถในการ
อ่านคล่อง เขียนคล่อง
3. เพื่อให้นักเรียนอ่านคำศัพท์
พื้นฐานในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้
4. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรัก
การอ่าน
5. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของนักเรียนที่
มีทักษะในการอ่านคำ
พื้นฐานภาษาไทยได้
ถูกต้อง
2. ร้อยละของนักเรียนที่
มีสามารถอ่านได้คล่อง
เขียนคล่อง
3. ร้อยละของนักเรียน
อ่านคำศัพท์พื้นฐานใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ
4. ร้อยละของนักเรียนที่
มีนิสัยรักการอ่านใน
ระดับดี
5. ร้อยละของผู้เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจในการ
ดำเนินงานตามโครงการ

- กิจกรรมอ่านคล่อง
เขียนคล่อง คิดคล่อง
- กิจกรรมห้องสมุด/
จัดซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุด
- กิจกรรมทักษะการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

2561
ร้อยละ 90
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี

ร้อยละ 60
ระดับดี
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการ ร้อยละ 80
อ่านในวาระและวัน
ระดับดี

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2562
2563
2564
ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 วิชาการ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

สำคัญต่าง ๆ

- กิจกรรมเสียง
ตามสาย

ร้อยละ 80
ระดับดี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ
(รายวิชาเพิ่มเติม)

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และทักษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้นักเรียนสามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยีในทางที่มี
ประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อส่งเสริมการแข่งขัน
วิชาการทักษะคอมพิวเตอร์
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่มีความรู้และ
ทักษะความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับดี
2. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่มี
ความสามารถในการ
เลือกใช้เทคโนโลยีใน
ทางที่มีประโยชน์และ
สร้างสรรค์ต่อตนเองและ
ผู้อื่นอยู่ในระดับดี
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อกิจกรรม
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในระดับดี

- กิจกรรมการเรียนการ
สอนคอมพิวเตอร์
ในรายวิชาเพิ่มเติม
- กิจกรรมการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์
ในสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ และ
การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี
- กิจกรรมการส่งเสริม
การแข่งขันวิชาการ
ทักษะคอมพิวเตอร์

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95 กลุ่ม
90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ระดับดี
วิชาการ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ร้อยละ
60
ระดับดี

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคมที่ดี
โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการโรงเรียน 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
ส่งเสริมการแข่งขัน ออกกำลังกาย เล่นกีฬา
กีฬาและกรีฑา
เพือ่ ให้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มี
ทักษะการเล่นกีฬา
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนสามารถเล่นกีฬา
ได้อย่างน้อย 1 ประเภท
2. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนมีความสนใจ
และชื่นชอบกีฬา
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

กิจกรรม
- กิจกรรมชุมนุมกีฬา
- กิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาภายในโรงเรียน

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ทั่วไป
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

- กิจกรรมส่งเสริมทักษะ ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ความสามารถด้าน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
- กิจกรรมการแข่งขัน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
กีฬากลุ่มฯ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
- กิจกรรมการแข่งขัน
ร้อยละ 80
แอโรบิก
ระดับดี

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
อนามัย สุขภาพร่างกาย
แข็งแรงตามหลักสุขบัญญัติ
10 ประการ
2. เพื่อให้ชุมชนและผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในดูแลผู้เรียนเฝ้า
ระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อผู้เรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดและ
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนมีอนามัย
สุขภาพร่างกายแข็งแรง
ตามหลักสุขบัญญัติ
10 ประการระดับดี
2. ร้อยละของชุมชนและ
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วม
ในดูแลผู้เรียนเฝ้าระวังสิ่ง
ที่เป็นภัยต่อผู้เรียน
ระดับดี
3. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนรู้จักการ
หลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด
และสิ่งที่เป็นอันตรายต่อ
ชีวิตระดับดี
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

กิจกรรม
- กิจกรรมกายบริหาร
- กิจกรรมการแปรงฟัน
หลังอาหาร
- กิจกรรมการรณรงค์
ต่อต้านยาเสพติด
- กิจกรรมการทำความ
สะอาดบริเวณโรงเรียน
(หมู่สีประจำวัน)
- กิจกรรมทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย
- กิจกรรมรณรงค์การ
ป้องกันโรคต่างๆ
- กิจกรรมตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจำวัน

2561
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี

เป้าหมาย
2562
2563
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 85
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2564
ร้อยละ 90 กลุ่ม
ระดับดี บริหารงาน
ร้อยละ 90 ทั่วไป
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80
ระดับดี

โครงการ
โครงการอาหาร
กลางวัน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารในปริมาณที่
เพียงพอและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ
2. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ
อนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
3. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหารกลางวันฟรี
4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เรื่องอาหารและโภชนาการ
เพื่อสามารถเลือกบริโภค
อาหารให้เหมาะสมกับคุณภาพ
มีมารยาทในการรับประทาน
อาหาร และสามารถนาไปใช้
ในชีวิตประจำวันได้
5. นักเรียนตั้งแต่อนุบาล ถึง
ป.6 ได้ดื่มนมทุกคน
5. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. นักเรียนทุกคนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันฟรี
2. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนมีความรู้เรื่อง
อาหาร โภชนาการและ
มีมารยาทในการ
รับประทานอาหาร
3. ร้อยละของจำนวนมี
สุขภาพอนามัยได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
5. นักเรียนตั้งแต่อนุบาล
ถึง ป.6 ได้ดื่มนมทุกคน
ฟรี
5. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

กิจกรรม
- กิจกรรมรับประทาน
อาหารครบ 5 หมู่
- กิจกรรมดื่มนม
- กิจกรรมสุขภาวะ
ในการรับประทาน

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 ร้อยละ 95 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ทั่วไป
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
ร้อยละ
100
100
100
100
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

โครงการ
โครงการระบบ
ช่วยเหลือดูแล
นักเรียน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมี
กระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูประจำชั้น
บุคลากรในโรงเรียน
ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
และองค์กรภายนอกมีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็น
คนที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. นักเรียนทุกคนได้รับ
การส่งเสริมพัฒนา
ป้องกันแก้ไขปัญหาทั้ง
ด้านการเรียนรู้และ
ความสามารถพิเศษ
2. ร้อยละของจำนวน
นักเรียนที่ได้รู้รักตนเอง
สามารถปรับตัวมีทักษะ
ทางด้านสังคมและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

กิจกรรม
- กิจกรรมอนามัย
นักเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
- กิจกรรมต้านภัยยา
เสพติด
- กิจกรรมแนะแนว

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ทั่วไป
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
โครงการ
โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์
น้อย

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
1. เพื่อให้ผู้เรียนปฐมวัยได้
1. ร้อยละของจำนวน
- กิจกรรมและ
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
เรียนรู้กระบวนการทาง
ผู้เรียนได้เรียนรู้
ดำเนินงานตามโครงการ ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมการ กระบวนการทาง
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
วิชาการ
ทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ผ่าน
ประเทศไทย
น้อย ประเทศไทย
กิจกรรมการทดลองบ้าน - กิจกรรมโครงงาน
ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและ นักวิทยาศาสตร์น้อย
วิทยาศาสตร์ปฐมวัย
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ประเทศไทย ระดับดี
- การบันทึกแบบสรุป
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ความสามารถพื้นฐาน ด้าน 2. ร้อยละของผู้เรียนที่ กิจกรรม 20 กิจกรรม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
การเรียนรู้ ภาษา สังคมและ ได้รับเตรียมความพร้อม
การเคลื่อนไหว สามารถ
และส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย ความสามารถพื้นฐาน
3. เพือ่ ฝึกให้ผู้เรียนมีความคิด ด้านการเรียนรู้ ภาษา
รวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่ สังคมและการเคลื่อนไหว
เกิดจากการเรียนรู้ระดับ
สามารถแก้ปัญหาได้
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ เหมาะสมกับวัย
ให้กับครู ผู้ปกครอง และ
3. ร้อยละขอผู้เรียนที่มี
นักเรียน
ความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิด
จากการเรียนรู้ระดับดี
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับดี
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

โครงการ
โครงการส่งเสริม
อาชีพมีงานทำ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
และแนวทางในอาชีพที่สุจริต
2. เพื่อให้นักเรียนนำความรู้
ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้
3. เพื่อสนองปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนมีความรู้และ
แนวทางในอาชีพที่สุจริต
อยู่ในระดับดี
2. นักเรียนมีทักษะ
พื้นฐานอาชีพอย่างน้อย
1 ทักษะอาชีพ
3. ร้อยละของจำนวน
ผู้เรียนสามารถดำเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ใน
ระดับดี
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจต่อโครงการใน
ระดับดี

กิจกรรม
- กิจกรรมการแปรรูป
อาหาร
- กิจกรรมการทำ
อาหารไทย
- กิจกรรมการเพาะเห็ด
- กิจกรรมการหารายได้
ระหว่างเรียน

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ทั่วไป
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
โครงการ
โครงการพัฒนา
บุคลากร

เป้าหมาย
กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
2561
2562
2563
2564
1. เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนา 1. ร้อยละของจำนวนครู - กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ที่ได้รับการพัฒนา
วิชาชีพ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
2. เพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ - กิจกรรมส่งเสริมให้ครูมี ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 บุคลากร
เรียนการสอนให้กับนักเรียน อย่างมีคุณภาพ
วิทยฐานะ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
อย่างเต็มความรู้ความสามารถ 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
พึงพอใจในการจัด
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมในระดับดี
วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
โครงการ

วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมครุภัณฑ์
และสิ่งก่อสร้าง

1. เพื่อปรับปรุงอาคารสถานที่
ครุภณ
ั ฑ์ และแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียนให้เอื้อต่อการ
เรียนรู้และมีความปลอดภัยใน
การใช้บริการ
2. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงแหล่ง
เรียนรู้ระดับ
ปฐมวัย

ตัวชี้วัด
1. บริเวณอาคาร
สถานที่ของโรงเรียนมี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการใช้
งานในระดับดี
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

กิจกรรม

- ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
ภายในโรงเรียน
- ปรับปรุงซ่อมแซม
ห้องน้ำห้องส้วม
- ปรับปรุงโรงอาหารให้
พร้อมใช้งานตลอดเวลา
- ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ,
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์
1. เพื่อให้สถานศึกษามี
1. โรงเรียนมี
- พัฒนาห้องเรียน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ ธรรมชาติ
เรียนรู้ของผู้เรียนปฐมวัย มี
การเรียนรู้ สำหรับ
- พัฒนาสื่อมุมระสบ
อาคารสถานที่เหมาะสม
นักเรียนปฐมวัย ในระดับดี การณ์
2. เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ / 2. โรงเรียนมีแหล่ง
- ซ่อมแซม/จัดซื้อ เครื่อง
สนามเด็กเล่นให้เพียงพอและ เรียนรู้ / สนามเด็กเล่น เล่นสนาม
ปลอดภัยปลอด
เพียงพอและปลอดภัย - กิจกรรมใน
ปลอด ในระดับดี
ห้องปฏิบัติการต่างๆ
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
นอกสถานศึกษา

2561
ระดับดี

เป้าหมาย
2562
2563
ระดับดี
ระดับดี

2564
ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

ระดับดี

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป

กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป

โครงการ

โครงการสัมพันธ์
ชุมชน

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

3. เพื่อให้สถานศึกษามีการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนปฐมวัย
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับครู ผู้ปกครอง และ
นักเรียน

3. สถานศึกษามีการ
ให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกรูปแบบที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียนปฐมวัย ในระดับดี
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

1. เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
2. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน
3. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. ร้อยละของชุมชนที่
สัมพันธภาพที่ดีต่อ
โรงเรียนในระดับดี
2. ร้อยละของจำนวน
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการศึกษา
ของสถานศึกษา
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

กิจกรรม

- ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ประชุมผู้ปกครอง
- การร่วมกิจกรรมต่างๆ
ในชุมชน

2561

เป้าหมาย
2562
2563

2564

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ทั่วไป
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

โครงการ
โครงการระดม
ทรัพยากร

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

1. เพื่อระดมทุนในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
2. เพื่อให้คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองและ
บุคคลทั่วไป เข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนาโรงเรียน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน
และศิษย์เก่าทุกรุ่น
4. เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

1. จำนวนร้อยละของ
ชุมชนที่ร่วมระดุมทุนใน
การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในระดับดี
2. คณะกรกรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
นักเรียนเข้าร่วมประชุม
อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง
3. จำนวนร้อยละของ
ชุมชนที่มีความ
ความสัมพันธ์อันดีกับ
โรงเรียนในระดับดี
4. ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัด
กิจกรรมในระดับดี

- กิจกรรมการระดม
ทุนการศึกษาในงาน
ต่างๆ
- กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง
- กิจกรรมการประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน
- การร่วมกิจกรรมต่างๆ
ภายในชุมชน

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 กลุ่ม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี บริหารงาน
ทั่วไป
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
เป้าหมาย

ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ร้อยละ 80
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

โรงเรียนประชารัฐ

2.1 เพื่อพัฒนาและยกระดับ
การจัดการศึกษา รวมถึงการ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณลักษณะ
และสมรรถนะความเป็นผู้นำ
ในการบริหารสถานศึกษา ทั้ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ
สัมฤทธิผลทางการศึกษา
2.2 เพื ่ อ จั ด ทำและเปิ ดเผย
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลักธรรมาภิ
บาลที่โปร่งใส และตรวจสอบได้
2.3 เพื ่ อส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น
และพั ฒ นาระบบ ICT เพื่ อ
การศึ ก ษาและการบริ ห าร
จัดการสื่อ
2.4 เพื ่ อพั ฒ นารู ป แบบการ
เรียนการสอน (Active Learning,
Critical Thinking) เน้ นพั ฒ นา

1. ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับการจัดการศึกษา
รวมถึงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณลักษณะและ
สมรรถนะความเป็นผู้นำ
ในการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
สัมฤทธิผลทางการศึกษา
2. โรงเรียนมีข้อมูล
สารสนเทศของ
สถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ ระดับดี
3. ร้อยละของนักเรียนที่
ได้รับการส่งเสริม
สนับสนุน และพัฒนา
ระบบ ICT เพื่อ

กิจกรรม

2561
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

เป้าหมาย
2562
2563
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

2564
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
กลุ่ม
บริหารงาน
ทั่วไป

โครงการ

วัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด

จิ ตสาธารณะ เพื่ อการบริ การ
ชุมชนและสังคม
2.5เพื่อยกระดับความสามารถ
ด้านการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา
2.6 เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาและการ
บริหารจัดการสื่อ
ระดับดี
4. ร้อยละของครูที่
พัฒนารูปแบบการเรียน
การสอน (Active
Learning, Critical
Thinking) เน้นพัฒนาจิต
สาธารณะ เพื่อการบริการ
ชุมชนและสังคม ระดับดี
5. ร้อยละของนักเรียนที่
มีความสามารถด้านการ
เรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษา ระดับดี
6. ร้อยละของ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในการดำเนินงาน
ตามโครงการ ระดับดี

กิจกรรม

2561

เป้าหมาย
2562
2563

2564

กลุ่มงานที่
รับผิดชอบ
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บทที่ 5
การกำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน
1. การกำกับติดตาม
1.1 โรงเรียนได้จัดระบบการกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรม
โดยติดตามในเรื่องขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน บุคลากรที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการดำเนินงาน
และการใช้งบประมาณ
1.2 โรงเรีย นมอบหมายให้ห ัว หน้างานในแต่ล ะฝ่าย นำเสนองานก่อนการดำเนินงาน ระหว่าง
การดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน ทั้งนี้เพื่อดูความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

2. การตรวจสอบ
2.1 การตรวจสอบภายใน โรงเรียนจัดให้มีการตรวจสอบภายใน เพื่อตรวจสอบการปฏิบัต ิง าน
ทุ ก ขั ้ น ตอน ตั ้ งแต่ การวางแผน การดำเนิ นงานตามแผนปฏิ บ ั ต ิ การ การควบคุ มดู แลการใช้ งบประมาณ
และประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา
2.2 การตรวจสอบภายนอก โรงเรียนจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

3. การรายงาน
3.1 โรงเรียนมอบหมายให้หัวหน้างานในฝ่าย ติดตาม งาน/โครงการ/กิจกรรม และจัดทำรายงานสรุปผล
การดำเนินงาน เมื่อสิ้นปีการศึกษา
3.2 โรงเรีย นจัดทำรายงานการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ( SAR ) เสนอต่อหน่ว ยงานต้นสังกัด
ผู้เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชนทุกปี
3.3 โรงเรียนจัดทำรายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา เสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่ นดิน
หน่วยงานต้นสังกัดทุกปี
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ภาคผนวก
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดจำปา
ปีการศึกษา 2561
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายประเสริฐ ศรีบุญเพ็ง
นายบัวลา
ผิวพิมพ์ดี
นางสาวราตรี มาตรวิจิตร
นางวิไล
ศรีบุญเพ็ง
นายวิทยา
ศรีบุญเพ็ง
นายสมาน
เนตรพรม
พระครูอาทรธรรมประทีป
นายวุฒิ
แสงสิงห์แก้ว
นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการผู้แทนครู
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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คำสั่งโรงเรียนวัดจำปา
ที่ 27 /2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561 - 2564
……………………………………………………………………………………………………………………….…………
ในการทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564 ของโรงเรียนนั้น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนในปีต่อไป ทางโรงเรียนจึงขอแต่งตั้งคณะทำงานดังต่อไปนี้
คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย
1. นายชัยวัฒน์
ดิษฐ์กระจัน
2. นายจรูญ
โพรามาต
3. นางสีนวน
บุญทา
4. นางจรรยา
สุขเจริญ
5. นางอังสฎา
ศรีกัลยา
6. นางสาวราตรี
มาตรวิจิตร
7. นางสาวบุณยาพร
สระเสียงดี
8. นายณรงค์
บานไม่รู้โรย
9. นางศิริลักษณ์
เรียบเรียง
10. นางสาววีรวรรณ
ละอองบัว
11. นางสาวอรนุช
นามปัญญา
12. นางพิมพ์ใจ
ผิวชะอุ่ม
13. นางสาวหฤทัย
ดวงทิพย์
14. นางสาวลภัสธยาน์
วรกฤติประเสริฐ
15. นายอนิวัตธิ์
กาญจน์วราธร
16. นางสาวบังอร
ชัยวันดี
17. นางสาวนัดดาว
หลั่งแร่

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา ประธานกรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการพิเศษ
กรรมการ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
ครูชำนาญการ
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครู
กรรมการ
ครูผู้ช่วย
กรรมการ
ครูชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยให้ดำเนินการรวบรวม
ข้อมูล จัดพิมพ์ เข้ารูปเล่มให้เรียบร้อย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561

(นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา
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คณะทำงาน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นายประเสริฐ ศรีบุญเพ็ง
ประธานดำเนินการ
นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน ผู้อำนวยการโรงเรียน
รองประธานดำเนินการ
นางสาวราตรี มาตรวิจิตร ครูชำนาญการพิเศษ
คณะทำงาน
1. นางอังสฎา
ศรีกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวบุณยาพร สระเสียงดี
ครูชำนาญการ
3. นางพิมพ์ใจ
ผิวชะอุ่ม
ครู
4. นางสาวอรนุช นามปัญญา
ครู
ออกแบบปก
นางสาวราตรี มาตรวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
จัดรูปเล่ม
นางสาวราตรี มาตรวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ

