ส่ วนที่ 4
การกากับ ติดตามผลและรายงานผล
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1. พัฒนาคุณภาพ
1. ดาเนินการพัฒนาการ
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์
และมาตรฐาน
เรี ยนการสอนโดยเน้นสาระ ทางการเรี ยน 5 กลุ่มสาระ
การศึกษาขั้น
หลัก 5 กลุ่มสาระ คือ
หลักเพิม่ ขึ้น
พื้นฐานและส่ งเสริ ม คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ - คณิ ตศาสตร์
การใช้เทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
- วิทยาศาสตร์
เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน และสังคมศึกษา
- ภาษาไทย
การเรี ยนรู ้
- ภาษาอังกฤษ
- สังคมศึกษา
กลยุทธ์

จุดเน้ น

2. ส่ งเสริ มการวิจยั ในชั้น
เรี ยน กิจกรรมห้องสมุด
โรงเรี ยนเพื่อแก้ปัญหาการ
อ่าน การเขียน

ร้อยละของนักเรี ยนที่มี
ปัญหาการอ่าน การเขียน
ภาษาไทยลดลง

เป้าหมาย
2554

2555

2556

2557

4

5

6

8

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักเรี ยนด้านวิชาการ
2. โครงการจัดการ
บารุ งรักษาสื่ อ อุปกรณ์
3. โครงการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ปตท.)

95

95

100

100

1. โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ปตท.)

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
2554

2555

2556

2557

นางศิริพร
ธรรมสิ ทธิ์









นายไพโรจน์
แถวเที่ยง









นางศิริพร
ธรรมสิ ทธิ์





นายชานาญ
แสงจันทร์









นางศิริพร
ธรรมสิ ทธิ์





แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์
1. พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐาน
การศึกษาขั้น
พื้นฐานและส่ งเสริ ม
การใช้เทคโนโลยี
เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
การเรี ยนรู ้

จุดเน้ น
3. ส่ งเสริ มกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนเพื่อพัฒนา
ความสามารถด้าน
เทคโนโลยี

4. ส่ งเสริ มนักเรี ยนที่มี
ความสามารถพิเศษเข้าร่ วม
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ

ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
2554 2555 2556 2557
ความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรี ยนชั้น ป. 1 80 85 95 95 1.โครงการพัฒนา
– ป. 6 มีความสามารถด้าน
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีเพื่อเป็ น
2.โครงการอบรมเชิง
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้
ปฏิบตั ิการพัฒนาครู จดั ทา
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์(ปตท.)

ร้อยละของของนักเรี ยนที่ 80
ได้เข้าร่ วมการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการเพิม่ ขึ้น

85

90

90

1. โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักเรี ยนด้านวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
2554

2555

2556

2557

ว่าที่ ร.ต.นิวตั น์
กิติคา









ว่าที่ ร.ต.นิวตั น์
กิติคา





นางศิริพร
ธรรมสิ ทธิ์









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์
2.ปลูกฝังคุณธรรม
ความสานึกในความ
เป็ นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

จุดเน้ น
1. ส่ งเสริ มจิตสานึกความ
เป็ นไทยในสถาบันชาติ
สถาบันศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์
ตามระบอบประธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข

2. ส่ งเสริ มและพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู ้
ประวัติศาสตร์ ชาติไทย
สังคมศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรี ยนได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณธรรม
จิตสานึกความเป็ นไทย
ยึดมัน่ ในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
และการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุข

ร้อยละของนักเรี ยนที่ได้รับ
การจัดกิจกรรมเสริ มสร้าง
คุณธรรม ความสานึก
ในความเป็ นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2554

2555

2556

2557

100

100

100

100 1.โครงการกิจการนักเรี ยน

100

100

100

100 1.โครงการประเพณี /
วันสาคัญ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
2554

2555

2556

2557

นางสาวสุ พตั รา
ดวงสนิท









นางทองทรัพย์
อนุจาผัด









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์

จุดเน้ น

2.ปลูกฝังคุณธรรม
ความสานึกในความ
เป็ นชาติไทยและวิถี
ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

3. ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดยเน้น
การปลูกฝังคุณธรรม
จริ ยธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรี ยนได้รับ
การพัฒนาทักษะการ
ดารงชีวิตที่มีคุณภาพ
ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้โดยนา ร้อยละของนักเรี ยนที่มี
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
พอเพียงบูรณาการเข้ากับ
ตามหลักสู ตร พ.ศ. 2551
สาระการเรี ยนรู ้

เป้าหมาย
2554

2555

2556

2557

100

100

100

100

100

100

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
2554

2555

2556

2557

100 1. โครงการพัฒนาคุณธรรม นางสาววิชรี
จริ ยธรรม
จันดาหาร









100 1. โครงการปรับปรุ ง
แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
2.โครงการออมทรัพย์ของ
นักเรี ยน

นายสะอาด กันทะ









นางบุปผา
สิ นสุ ริยศักดิ์









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์

จุดเน้ น

กลยุทธ์ที่ 3
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทวั่ ถึง
ครอบคลุม ผูเ้ รี ยน
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

1. ส่ งเสริ มเด็กปฐมวัยใน
เขตบริ การของโรงเรี ยนเข้า
รับการเตรี ยมความพร้อม
และเกณฑ์เด็กเข้าเรี ยน
ตามสามะโนนักเรี ยน
ในเขตบริ การ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
1. ร้อยละของประชากรวัย
เรี ยนในเขตบริ การของ
โรงเรี ยนได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของนักเรี ยนที่จบ
การศึกษาภายในเวลาที่
หลักสู ตรกาหนด

2. พัฒนาระบบดูแล
ร้อยละของนักเรี ยนพิการที่
ช่วยเหลือนักเรี ยน จาแนก เรี ยนร่ วมในโรงเรี ยนได้รับ
ประเภทเด็กเพื่อแก้ไขและ การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ให้ความช่วยเหลือนักเรี ยน
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ และความ
ต้องการของนักเรี ยน

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2554

2555

2556

2557

100

100

100

100 1. โครงการปรับปรุ งระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ

100

100

100

100

100

100

100

100 1.โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
2554

2555

2556

2557

น.ส. กฤษฎาภรณ์
ป้ อฝั้น









นางโสภา
วาณิ ชสุ วรรณ









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 3
ขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทวั่ ถึง
ครอบคลุม ผูเ้ รี ยน
ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

จุดเน้ น
3. สนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการเรี ยนฟรี 15
ปี อย่างมีคุณภาพ คือ ค่า
หนังสื อเรี ยน ค่าอุปกรณ์
การเรี ยน ค่าเครื่ องแบบ
นักเรี ยน และค่ากิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของนักเรี ยนได้รับ
การสนับสนุนการศึกษา
โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย
สาหรับค่าหนังสื อเรี ยน
ค่าอุปกรณ์การเรี ยน
ค่าเครื่ องแบบนักเรี ยน
และค่ากิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2554

2555

2556

2557

100

100

100

100 1. โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน
2. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการ
2554

2555

2556

2557

นางโสภา
วาณิ ชสุ วรรณ









นางศิริพร
ธรรมสิ ทธิ์









แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์

จุดเน้ น

กลยุทธ์ที่ 4
พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้
สามารถจัดการเรี ยน
การสอนได้อย่างมี
คุณภาพ

1. พัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบด้วย
วิธีการที่หลากหลาย เช่น
ศึกษาดูงานการจัดการ
อบรม การประชุมสัมมนา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของครู และบุลากร
ทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฎิบตั ิงานให้มี
ประสิ ทธิภาพมากขึ้น

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2554

2555

2556

2557

100

100

100

100 1. โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
2.โครงการอบรมเชิง
ปฏิบตั ิการพัฒนาครู จดั ทา
สื่ ออีเล็กทรอนิกส์(ปตท.)

ผู้รับผิดชอบ

2554

2555

2556

2557

นายชานาญ
แสงจันทร์









ว่าที่ ร.ต.นิวตั น์
กิติคา









นายชานาญ
แสงจันทร์









ว่าที่ ร.ต.นิวตั น์
กิติคา





3.โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้
ด้วยสื่ ออีเล็กทรอนิกส์
(ปตท.)
นางศิริพร
ธรรมสิ ทธิ์
2. ส่ งเสริ มความก้าวหน้าใน
วิชาชีพแก่ครู โดยการจัดทา
ผลงานวิชาการเพื่อขอเลื่อน
วิทยฐานะและพัฒนางาน
การเรี ยนการสอน

1.ร้อยละของครู ได้รับการ
พัฒนาให้มีวิทยฐานะให้
สู งขึ้น
2.ร้อยละของครู มีความพึง
พอใจในความมัน่ คงของ
การประกอบวิชาชีพ

100

100

100

100

100

100

100 1. โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
2.โครงการอบรมเชิง
100 ปฏิบตั ิการพัฒนาครู จดั ทา
สื่ ออีเล็กทรอนิกส์(ปตท.)

ระยะเวลาดาเนินการ

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
กลยุทธ์

จุดเน้ น

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา
ประสิ ทธิภาพการ
บริ หารจัดการศึกษา
เน้นการมีส่วนร่ วม
จากทุกภาคส่ วน

1. พัฒนา ส่ งเสริ มการ
ดาเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. พัฒนาสถานศึกษาให้มี
การบริ หารจัดการใน
รู ปแบบการกระจายอานาจ
ทางการศึกษา

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ร้อยละของการประเมิน
ภายในของโรงเรี ยนแต่ละ
มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้
อยูใ่ นระดับตั้งแต่ดีข้ นึ ไป

เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

2554

2555

2556

2557

100

100

100

100 1. โครงการส่ งเสริ ม
กิจกรรมห้องสมุด

ผู้รับผิดชอบ
นางพนอ
ทองศรี พงษ์

2. โครงการกีฬาสี ใน
โรงเรี ยน

นายศรี รัตน์
ธุระ
3. โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ นางอนงค์
นักเรี ยน
ตัวละมูล

1. ร้อยละความพึงพอใจ
ของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาต่อการบริ หารจัดการ

90

100

100

100 1. โครงการพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา

นายชานาญ
แสงจันทร์

ระยะเวลาดาเนินการ
2554

2555

2556

2557

































แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปี พ.ศ. 2554 – 2557
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนา 3. ประสานความร่ วมมือกับ ร้อยละความพึงพอใจของผู ้
ประสิ ทธิภาพการ องค์กรปกครองส่ วน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัด
บริ หารจัดการศึกษา ท้องถิ่น และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง การศึกษาของ
เน้นการมีส่วนร่ วม ทุกฝ่ ายในการมีส่วนร่ วม
โรงเรี ยน
จากทุกภาคส่ วน
จัดการศึกษา
กลยุทธ์

จุดเน้ น

เป้าหมาย
2554

2555

2556

2557

80

90

95

95

โครงการ/กิจกรรม
1.โครงการสัมพันธ์ชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
นายสมบูรณ์
วงศ์บุตร

ระยะเวลาดาเนินการ
2554

2555

2556

2557









