ส่วนที่ ๔
การกากับ ติดตามผลและรายงานผล
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑
๑. พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อ
เป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้

จุดเน้น

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมาย
๒๕๕๘

๑.๑ นักเรียนมีสมรรถนะ
สาคัญ และความสามารถ
ทางวิชาการ เพื่อพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
(Students’
Competencies)
๑.๑.๑ นักเรียนปฐมวัย - ร้ อ ยละของนั ก เรี ย น ๑๐๐
มีพัฒนาการด้านร่างกาย
ปฐมวัยที่ได้รับการเตรียม
อ า ร ม ณ์ -จิ ต ใจ สั ง ค ม ความพร้อม
แ ล ะ ส ติ ปั ญ ญ าที่ ส ม ดุ ล
เหมาะสมกับวัย และเรียนรู้
อย่างมีความสุข
๑.๑.๒ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากการทดสอบระดับชาติ
(O-NET) กลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทุก
ในวิ ช าหลั ก นั ก เรี ย นชั้ น สาระ
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ ๖
จากการท ดสอบ
ระดั บ ชาติ (O-NET)
เพิ่มขึ้น

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๓%

๓%

๓%

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑. กิจกรรมการ
วิเคราะห์นักเรียน

- คณะครูโรงเรียน
วัดเด็จ









๒. กิจกรรมการเยี่ยม
บ้าน

- ครูประจาชั้น









๑. โครงการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ

- ว่าที่ ร.ต. นิวตั น์
กิติคา









๒. กิจกรรมติว
(O – NET)

- คณะครูโรงเรียน
วัดเสด็จ









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
๒๕๕๘
ความสาเร็จ
๑.๑.๓ นั ก เรี ย นชั้ น - ร้อยละของนักเรียนชั้น
๖๐
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ ๓ ประถมศึกษาปีที่ ๓ มี
มีความสามารถด้านภาษา ความสามารถด้านภาษา
ด้านคานวณ และด้านการใช้ ด้านคานวณ และด้านการ
เหตุผล
ใช้เหตุผล
จุดเน้น

๑.๑ .๔ นั ก เรี ย นมี
ทั ก ษะชี วิ ต ทั ก ษะการคิ ด
วิ เ คราะห์ คิ ด สร้ า งสรรค์
และทักษะการสื่อสารอย่าง
สร้ า งสรรค์ อ ย่ า ง น้ อ ย ๒
ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยี
ส า ร ส น เท ศ เพื่ อ เป็ น
เค รื่ อ งมื อใน ก ารเรี ย น รู้
เห ม า ะ ส ม ต า ม ช่ ว ง วั ย

- ร้อยละของนักเรียนชั้น ๗๐
ป.๑ – ๖ ได้รับการพัฒนา
ศั ก ยภาพ ทั้ ง ด้ า นภาษา
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ

เป้าหมาย
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๗๐

๗๐

๘๐

๗๐

๘๐

๑๐๐

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑. โครงการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ

- ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์
กิติคา









๒. กิจกรรมติว (NT)
ชั้น ป.๓

- คณะครูโรงเรียน
วัดเสด็จ









๑. โครงการพัฒนา
ระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

- ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์
กิติคา









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๒
๒. ปลูกฝังคุณธรรม
ความสานึกในความ
เป็นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ตัวชี้วัด
๒๕๕๘
ความสาเร็จ
๑.๒ นักเรียนมีคุณธรรม
- ร้ อ ยละของนั ก เรี ย นมี ๑๐๐
จริยธรรม รักความเป็นไทย คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ อั น พึ ง
มีคุณลักษณะและทักษะทาง ประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร
สังคมที่เหมาะสม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(Students’
- ร้อยละของนักเรียนที่มี
Characteristics & Social จิ ต ส านึ กแ ล ะค่ านิ ย ม ๑๐๐
Skills)
ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต แ ล ะ
๑.๒.๑ นักเรียน
ถูกต้องชอบธรรม
ระดับประถมศึกษา
ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้
จุดเน้น

เป้าหมาย
๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑. โครงการกิจกรรม
สภานักเรียน

- น.ส.วิภาวี แต้มไว
- นายพัฒนพงษ์
ฟูใจ









๒. โครงการส่งเสริม
สุทรียภาพด้าน ศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์

- น.ส.เบญจวรรณ
ต๊ะเครือ
- น.ส.ณิชชา ชอบ
ธรรม









๓. โครงการกิจกรรม
๕ ส รักความสะอาด

- น.ส.วิภาวี
แต้มไว









๔. โครงการเด็กดีมีเงิน
ออม

- นางทองทรัพย์
อนุจาผัด









๕. โครงการประเพณี /
วันสาคัญ

- นางทองทรัพย์
อนุจาผัด









๖. โครงการกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
วัดเสด็จ

- น.ส.เบญจวรรณ
ต๊ะเครือ









๗. โครงการส่งเสริม
กิจกรรมห้องสมุด

- นางกัญชพร
ชาติทอง









กลยุทธ์

จุดเน้น

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมาย
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๘. โครงการเสด็จสืบ
สานวัฒนธรรมล้านนา
รักษาสิ่งแวดล้อมน้อม
นาเศรษฐกิจพอเพียง

- คณะครูโรงเรียน
วัดเสด็จ









๙. โครงการพัฒนา
ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

- นายพัฒนพงษ์
ฟูใจ









๑๐. กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน (ลูกเสือ –
เนตรนารี)

- คณะครูโรงเรียน
วัดเสด็จ









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๓
๓. ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทั่วถึง
และลดความ
เหลื่อมล้า ผู้เรียน
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

จุดเน้น
๑.๓ นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ (Students with
Special Needs)
๑.๓.๑ เด็กพิการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพเป็น
รายบุคคลด้วยรูปแบบที่
หลากหลาย
๑.๓.๒เด็กด้อยโอกาส
ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรและ
อัตลักษณ์แห่งตน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

- ร้อยละของเด็กพิการ
ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
สมรรถภาพตามแผนการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

- ร้อยละเด็กด้อยโอกาส
ในวัยเรียนในเขตบริการ
ของโรงเรียนได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็ก
ด้อยโอกาสจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตาม
กาหนดเวลาของหลักสูตร

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

- นางอนงค์
กุลเมือง
- น.ส.อรทัย
บุญแก้ว









- นางอนงค์
กุลเมือง
- น.ส.อรทัย
บุญแก้ว









กลยุทธ์

๑.๓.๓ นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษได้รับ
การส่งเสริมให้มีความเป็น
เลิศด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี พื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา
ดนตรี และศิลปะ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
- ร้อยละของนักเรียนมี
ความสามารถ ด้าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีพื้นฐานทาง
วิศวกรรมศาสตร์
คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา
ดนตรี และศิลปะ ได้รับ
การพัฒนาเต็มศักยภาพ

๑.๓.๔ เด็กกลุม่ ที่
ต้องการการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ได้รับการคุ้มครอง และ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วย
รูปแบบทีห่ ลากหลาย

- ร้อยละของเด็กกลุ่มที่
ต้องการการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ตรวจสอบและประเมินผล
จากครูผู้ชานาญการ

จุดเน้น

เป้าหมาย
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

โครงการ/กิจกรรม
๑. โครงการกิจกรรม
ค่ายวิชาการ ไทย
คณิตฯ อังกฤษ ปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ
- นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์ ฯ

๒. โครงการส่งเสริมกีฬา - นายศรีรัตน์ ธุระ
นักเรียน
๓. กิจกรรมชุมนุม
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑. โครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

- คณะครูโรงเรียน
วัดเสด็จ
- น.ส.อรทัย
บุญแก้ว
- นายศรีรัตน์
ธุระ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

























๒. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

- นางอนงค์
กุลเมือง
- น.ส.อรทัย
บุญแก้ว









๓. กิจกรรมเยีย่ มบ้าน

- ครูประจาชั้น









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์

จุดเน้น

กลยุทธ์ที่ ๔
๔. พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้
สามารถจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

๒.๑ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง(Continuous
Professional
Development)
๒.๑.๑ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สามารถ
พัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน และพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู้เรียนและพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลก
๒.๑.๒ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความรู้
ความสามารถตามมาตรฐาน
ที่กาหนด และสามารถ
จัดการเรียนการสอนที่ส่งผล
ให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

- ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา มี
คุณภาพด้านการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

- ร้อยละของครูทั้งหมดที่
ผ่านการพัฒนา
กระบวนการคิด
- ร้อยละของครูทั้งหมด
ที่ได้รับการพัฒนาการวัด
และประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๑. โครงการนิเทศ
ภายใน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

- นายชานาญ
แสงจันทร์









๒. กิจกรรมการประชุม/ - นายชานาญ
อบรม โดยหน่วยงานต้น แสงจันทร์
สังกัด

















๑. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

- นายชานาญ
แสงจันทร์

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๒.๑.๓ ครูและบุคลากร - ร้อยละของครูและ
ทางการศึกษา สามารถใช้ บุคลากรทางการศึกษา
ภาษาอังกฤษและภาษาของ ทั้งหมด ได้รับการเตรียม
ประเทศสมาชิกอาเซียนใน ความพร้อมด้านภาษา
การสื่อสาร อย่างน้อย ๑
ภาษา
๒.๑.๔ ครูและบุคลากร - ร้อยละของครูผู้สอน
ทางการศึกษา มีทักษะด้าน และบุคลากรทางการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น ศึกษาทั้งหมด
เครื่องมือในการจัดการ
เรียนรู้
จุดเน้น

๒.๒ การพัฒนาระบบ
แรงจูงใจ เพื่อส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
มีขวัญและกาลังใจ และ
แสดงศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ (Incentives and
Rewarding System)
๒.๒.๑ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีขวัญ
กาลังใจในการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

- ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเองตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๗๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

๘๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

- นายชานาญ
แสงจันทร์









๑. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

- นายชานาญ
แสงจันทร์









๒. กิจกรรมการอบรม
ความรู้เรื่องสื่อ
เทคโนโลยี

- ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์
กิติคา









- นายชานาญ
แสงจันทร์









- นายชานาญ
แสงจันทร์









๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา
๒. โครงการนิเทศ
ภายใน

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๒.๒.๒ ครูและบุคลากร - ร้อยละของครูและ
ทางการศึกษา มีขวัญ
บุคลากรทางการศึกษา
กาลังใจได้รับการจูงใจใน
มุ่งมั่น ตั้งใจในการ
การพัฒนาผู้เรียน เต็ม
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ
ศักยภาพ
จุดเน้น

๒.๒.๓ ครูและบุคลากร - ร้อยละของครูมผี ลงาน
ทางการศึกษา มีผลงานการ การสอนที่แสดงศักยภาพ
สอนที่แสดงศักยภาพการ
การสอนอย่างมืออาชีพ
สอนอย่างมืออาชีพ เป็นเชิง
ประจักษ์และได้รับการเชิดชู
เกียรติอย่างเหมาะสม

๒.๓ การส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ เป็น
แบบอย่างที่ดีแก่สังคม
(Professional Ethics)
๒.๓.๑ ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐาน วิชาชีพ

- ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๐

๘๐

๙๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
- นายชานาญ
ศึกษาและส่งเสริม
แสงจันทร์
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการของโรงเรียน









๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

- นายชานาญ
แสงจันทร์









๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
- นายชานาญ
ศึกษาและส่งเสริม
แสงจันทร์
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการของโรงเรียน









- นายชานาญ
แสงจันทร์









๒. กิจกรรมการประชุม/ - นายชานาญ
อบรม/สัมมนา
แสงจันทร์









๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
๒.๓.๒ ครูและบุคลากร - ร้อยละของครูและ
ทางการศึกษา มีจิต
บุคลากรทางการศึกษามี
วิญญาณและอุดมการณ์
คุณธรรม จริยธรรม และ
ที่มุ่งพัฒนาการศึกษาของ
จรรยาบรรณตาม
ชาติและเป็นแบบอย่างที่ดี มาตรฐานวิชาชีพ
แก่สังคม
จุดเน้น

๒.๓.๓ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
มีทักษะในการเข้าถึงและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

- ร้อยละของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สามารถส่งเสริมการ
จัดระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
- นายชานาญ
แสงจันทร์

๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
- นายชานาญ
ศึกษาและส่งเสริม
แสงจันทร์
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ ๑. โครงการระบบดู แ ล - น.ส.อรทัย
ช่วยเหลือนักเรียน
บุญแก้ว
- นางอนงค์
กุลเมือง

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

























แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์

จุดเน้น

กลยุทธ์ที่ ๕
๕. พัฒนาการบริหาร
จัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล
เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนใน
การส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา

๓.๑ สถานศึกษาบริหาร
จัดการโดยเน้นการมีส่วน
ร่วม และมีความรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน
(Participation and
Accountability)
๓.๑.๑ สถานศึกษา
บริหารจัดการโดยมุ่งการมี
ส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
ต่อผลการดาเนินงาน เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียน
สร้างความเชื่อมั่นแก่
ผู้ใช้บริการและสังคม

๓ .๑ .๒ อ งค์ ค ณ ะ
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึ ก ษาด าเนิ น การและ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เมิ น ก า ร
ดาเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดคือคุณ ภาพ
ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น รู้ เพื่ อ
นั ก เรี ย นได้ พั ฒ นาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

เป้าหมาย
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

























-

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรใน
สถานศึกษาที่มีต่อระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ที่เข้มแข็งครบองค์
ประกอบตาม
กกระทรวงศึกษาธิการ

๙๐

- ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาของ
โรงเรียน

๙๐

๙๕

๑๐๐

๑๐๐ ๑. โครงการส่งเสริม
ความสัมพันธ์บ้าน วัด
โรงเรียน

- นายชานาญ
แสงจันทร์

๒. โครงการพัฒนา
- นายชานาญ
คุณภาพการ
แสงจันทร์
ศึกษาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
๙๐

๑๐๐

๑๐๐ ๑. โครงการพัฒนา
- นายชานาญ
คุณภาพการ
แสงจันทร์
ศึกษาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการของโรงเรียน

กลยุทธ์

จุดเน้น
๓.๒ สถานศึกษาจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพตาม
ระดับมาตรฐาน
(Management with
Quality and Standards)
๓.๒.๑ สถานศึ ก ษา
จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น
เทียบเคียงกับประเทศผู้นา
ด้านคุณภาพการศึกษาใน
ภูมิภาคอาเซียน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

๒๕๕๘

๒๕๕๙

เป้าหมาย

- ระดับผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา
ในระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษา

ดีมาก
ร้อย
ละ
๘๐

ดีมาก ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
ร้อย ร้อย ร้อย
ละ
ละ
ละ
๘๐
๘๐
๘๐

๒๕๖๐

๒๕๖๑

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการ
- นายชานาญ
ศึกษาและส่งเสริม
แสงจันทร์
ความเข้มแข็งการบริหาร
จัดการของโรงเรียน









๒. โครงการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา

- นายชานาญ
แสงจันทร์









๓. โครงการพัฒนา
คุณภาพวิชาการ

-ว่าที่ ร.ต. นิวัตน์
กิติคา









