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ตอนที่ 2
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบตั ิการประจาปี
ของสถานศึกษา
1. การบริหารจัดการศึกษา
โรงเรี ยน วัดเพรางาย แบ่งโครงสร้างการบริ หารงาน เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ดา้ น
1.ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
2.ฝ่ ายวิชาการ
3.ฝ่ ายงบประมาณ
4.ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
ผูบ้ ริ หารยึดหลักการบริ หาร/เทคนิคการบริ หารแบบใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
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โครงสร้ างการบริหารงานโรงเรียน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวสุ นีย์ สอนศิลป์

คณะกรรมการฝ่ ายงานวิชาการ
1. นางสาวสุ นีย ์ สอนศิลป์
2. นางสาววนิดา คุม้ ภัย
3. นายมนู โหมดเทศน์
4. นางสาวสายสุ ดา มีโชค
5. นางชลลดา คุม้ หรั่ง
6. นางสาวอุมาพร มิตตัสสา
7. นางสาววิมล อาจด่อน
8. นางเนาวรัตน์ จันทรมาลี
9. นางสาวลัดดาวัลย์ บุญสิ งห์
10. นายวิสูตร จันทร
11. นางสาวกษมา แสงศรี
12. นางสาวนิภาวรรณ ขาสา

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
นางสาววนิดา คุ้มภัย

คณะกรรมการฝ่ ายงานงบประมาณ
1.นางสาวสุ นีย ์ สอนศิลป์
2. นายมนู โหมดเทศน์
3. นางสาวสายสุ ดา มีโชค
4. นางชลลดา คุม้ หรั่ง
5.นางสาวกษมา แสงศรี
6. นางสาววิมล อาจด่อน

ผู้บริหารโรงเรียน
นางพรทิพย์ เถาว์ สุวรรณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล
นางชลลดา คุ้มหรั่ง

คณะกรรมการฝ่ ายงานบุคลากร
1. นางชลลดา คุม้ หรั่ง
2. นายมนู โหมดเทศน์
3. นางสาวสุ นีย ์ สอนศิชป์
4. นางสาวสายสุ ดา มีโชค
5. นางสาววนิดา คุม้ ภัย

คณะกรรมการขั้นพืน้ ฐาน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายมนู โหมดเทศน์

คณะกรรมการฝ่ ายงานบริ หารทัว่ ไป
1 . นายมนู
โหมดเทศน์
2 . นางชลลดา
คุม้ หรั่ง
3 นางสาวสุ นีย ์
สอนศิลป์
4. นางสาวสายสุ ดา
มีโชค
5. นางสาววนิดา
คุม้ ภัย
6. นางเนาวรัตน์
จันทรมาลี
7. นายวิสูตร
จันทร
8 .นางสาวลัดดาวัลย์
บุญสิ งห์
9 . นางสาวกษมา
แสงศรี
10. นางสาวนิภาวรรณ ขำสำ
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ขอบข่ ายการบริหารงาน

คณะกรรมการทีป่ รึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
2 .พัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้
3. วัดผล ประเมินผล เทียบโอน
4. วิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
5. พัฒนาสื่ อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี
6. พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้
7. นิเทศการศึกษา
8. แนะแนวการศึกษา
9. พัฒนาประกันคุณภาพ
10. ส่ งเสริ มความรู ้แก่ชุมชน
11. ประสานความร่ วมมือ
12. ส่ งเสริ มความรู ้หน่วยงานอื่น

ผู้บริหารโรงเรียน
นางพรทิพย์ เถาว์ สุวรรณ

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

1.จัดทาและเสนอของบประมาณ
2.จัดสรรงบประมาณ
3.ตรวจสอบติดตามประเมินผล
และรายงานผลการใช้เงินและผล
ดาเนินการ
4.ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา
5.บริ หารการเงิน
6.บริ หารบัญชี
7.บริ หารพัสดุและสิ นทรัพย์

คณะกรรมการขั้นพืน้ ฐาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. งานบุคคล
1.1 วางแผนอัตรากาลังและกาหนด
ตาแหน่ง
1.2 สรรหาและบรรจุฯ
1.3 เสริ มสร้างประสิ ทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการ
1.4 วินัยและการรักษาวินัย
1.5 การออกจากราชการ
2. งานวางแผน/บริ หาร
2.1 งานพัฒนาองกร
2.2 งานแผนงานโครงการ
2.3 งานเลขานุการกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2.4 งานควบคุมกากับ
3. งานสวัสดิการ
3.1 งานขอมีบตั ร/เครื่ องราช
3.2 งานสร้างขวัญกาลังใจ
3.3 งานสนับสนุนการศึกษา
3.4 งานประกันสังคมและหนังสื อรับรอง

1.งำนธุรกำร/สำรสนเทศ
1.1 งำนธุรกำร
1.2 งำนจัดทำสำมะโนนักเรี ยน
1.3 กำรจัดระบบเครื อข่ำยสำรสนเทศ
1.4 กำรรับนักเรี ยน
1.5 ทะเบียนนักเรี ยน
2.1 อำหำรกลำงวัน/เสริ มนม
2.2 งำนอนำมัย
2.3 งำนอนำมัย
3.1 พัฒนำคุณธรรมจริ ยธรรม
3.2 งำนประชำธิปไตย/วินยั
3.3 งำนกีฬำ
4 งำนควำมสัมพันธ์กบั ชุมชน
4.1 งำนสืบสำนอนุรักษ์วฒ
ั นธรรม
4.2 งำนร่วมกิจกรรมชุมชน
5 งำนอำคำร/สิ่งแวดล้ อม
5.1 งำนวำงแผนใช้ อำคำร
5.2 งำนดูแลรักษำ
6. งำนประชำสัมพันธ์
7. งำนโครงกำรพิเศษ
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2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี มีความเป็ นไทย
ใส่ ใจภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นคนดี มีคุณธรรม นาความรู ้ เพื่อก้าวสู่ อาเซี ยน
พันธกิจ
1. จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ป.6) อย่างมี
ประสิ ทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา เพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาและการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครู ตามแบบมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
4. พัฒนาระบบบริ หาร และการจัดการที่ใช้แนวคิดการบริ หารโรงเรี ยนเป็ นฐาน เร่ งรัด
5. ส่ งเสริ มระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็ นที่เชื่ อถือของชุมชนและสังคม
เป้าหมาย
พัฒนานักเรี ยนให้เป็ นประชากรที่มีคุณธรรม รักความเป็ นไทย มีภาวะผูน้ าผูต้ ามที่ดีใน
สังคมสามารถดารงชีวติ ได้อย่างมีความสุ ข มีความสามารถทันต่อสถานการณ์และความ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ยิม้ ง่าย ไหว้สวย
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม

3. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ด้ านคุณภาพการศึกษา
1. ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ครู ผสู ้ อนมีเพียงพอและสามารถจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ให้ความสาคัญกับพื้นฐานและศักยภาพของผูเ้ รี ยน
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ด้ านประสิ ทธิภาพในการบริหารจัดการ
1. โรงเรี ยนมีความพร้อม และมีความเข้มแข็งที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล โดยใช้เครื อข่ายความร่ วมมือทุกภาคส่ วน
2.คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองและชุมชนให้ความร่ วมมือในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผล

4. กลยุทธ์ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1. การพัฒนาหลักสู ตรและการสอนโรงเรี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
3. การสร้างเครื อข่ายร่ วมพัฒนาและส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนสู่ ประชาคมอาเซี ยน
4. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
5. การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน

5. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ ของสถานศึกษา
โครงการตามกลยุทธ์
1. การพัฒนาหลักสู ตรและการสอนโรงเรี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1. โครงการพัฒนา
การศึกษาเพื่อก้าวสู่
อาเซียน

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
2.1 เพื่อสร้างความ
เชิงปริมาณ
เข้มแข็งในการบริ หารจัด 1. สถานศึกษามีความ
การศึกษาของสถานศึกษา พร้อมเป็ นสถานศึกษา
เพื่อก้าวอาเซี ยน
ต้นแบบสถานศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนา
เข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่
ความสามารถของ
อาเซียน ร้อยละ 85
สถานศึกษาเทียบเคียงให้ เชิงคุณภาพ
ใกล้เคียงกับสถานศึกษา 1. สถานศึกษาสามารถ
ต้นแบบ
พัฒนาตนเองให้มี

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 13
ตบช. ที่ 1 – 6
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
ตบช. ที่ 1 – 4
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วัตถุประสงค์
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม

2. โครงการปรับปรุ ง
พัฒนาหลักสู ตร
สถานศึกษา

3. โครงการผลิตสื่ อ
และพัฒนานวัตกรรม
เทคโนโลยี

1. เพื่อดาเนินการปรับปรุ ง
หลักสู ตรสถานศึกษาให้
เป็ นไปในแนวเดียวกัน
2. เพื่อให้หลักสู ตร
สถานศึกษาเหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่น
3. เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนตาม
หลักสู ตร
1. ครู ผลิตสื่ ออย่างน้อย 2
ชิ้น ต่อปี งบประมาณ
2. โรงเรี ยนไร้สื่อ
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับ
การจัดกระบวนการเรี ยนรู้
3. นักเรี ยนใช้สื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ที่หลากหลายสอดคล้อง

คุณภาพตามมาตรฐาน
เป็ นต้นแบบสถานศึกษา
ที่เข้มแข็งของเขตพื้นที่
ร่ วมกับสถานศึกษาที่
ต้องการพัฒนา สามารถ
พัฒนาเข้าสู่ ความพร้อม
จานวน 26 โรงเรี ยน
เชิงปริมาณ
1. ครู ผสู้ อนทุกคน
ปรับปรุ งหลักสู ตร
สถานศึกษา ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. ครู ผสู้ อนสามารถจัด
กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนตรงตามหลักสู ตร
สถานศึกษาที่ได้
ปรับปรุ งไว้
เชิงปริมาณ
1. ครู ในโรงเรี ยนวัด
เพรางาย ร้อยละ 90
ผลิตสื่ ออย่างน้อย 2
ชิ้นต่อปี งบประมาณ
2. นักเรี ยนในโรงเรี ยน
วัดเพรางายร้อยละ 90
ใช้สื่อนวัตกรรม

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 5 ตบช.
ที่ 1-2 ,มฐ. ที่ 10 ตบช. ที่
1,3,4 ,มฐ. ที่ 4 ตบช. ที่ 3-4
มาตรฐาน สมศ. ที่ 9
ตบช. ที่ 1-8

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 10
ตบช. ที่ 2,3,4 มฐ. 14
ตบช. ที่ 1,2,3,4 มฐ. 17
ตบช. ที่ 1
มาตรฐาน สมศ. ที่ 9
ตบช. ที่ 1 – 9 มฐ. 14
ตบช. ที่ 4 มฐ. 17
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

4.โครงการสามภาษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(ไทย อังกฤษ จีน )

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
กับระดับชั้นทุกกลุ่มสาระ เทคโนโลยี ที่
หลากหลาย
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีการพัฒนา
ทางสติปัญญา ร่ างกาย
และจิตใจ
2. นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนทุกกลุ่ม
สาระตามเป้ าหมายที่
โรงเรี ยนกาหนด
3. ครู มีการจัดการเรี ยนรู้
ที่มีประสิ ทธิภาพโดยยึด
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
1. ให้ผเู้ รี ยนมีความรู้
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
เชิงปริมาณ
ความสามารถและทักษะ 1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับ
มาตรฐานที่ 5
ในการใช้ภาษาทั้งสาม
ปฐมวัย และระดับ
ภาษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจ สามารถใช้สามภาษา
ในการติดต่อสื่ อสารโดย (ภาษาไทย ภาษาจีน
ใช้สามภาษา
ภาษาอังกฤษ) ได้ใน
3. ให้ผเู้ รี ยนมี
ระดับดี ร้อยละ 90
ความสามารถในการ
เชิ งคุณภาพ
ให้บริ การแก่ชุมชนที่
1. ผูเ้ รี ยนเข้าใจและใช้
เกี่ยวกับการใช้สามภาษา สามภาษา (ภาษาไทย
4. สามารถให้ความ
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ)
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น และสร้าง เพื่อแลกเปลี่ยนและ
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
ความสัมพันธ์อนั ดีแก่
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
สาธารณชนได้
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ชีวติ ประจาวัน และ
สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั
2. มีทกั ษะในการใช้สาม
ภาษา (ภาษาไทย
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ )
ในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนได้
5. โครงการหนูนอ้ ยรัก 1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความ
เชิงปริมาณ
การอ่าน
สนใจ ใฝ่ รู ้ รักการอ่าน 1. นักเรี ยนร้อยละ 80
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยน
เด็กปฐมวัยมีความสนใจ
กระตือรื อร้นในการ
ใฝ่ รู ้ รักการอ่าน
เรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ รอบตัว
เชิ งคุณภาพ
2. นักเรี ยนระดับปฐมวัย
ทุกคนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรี ยนรู้
และรัก
6. โครงการจัดการ
1. นักเรี ยนมีทกั ษะในการ เชิงปริมาณ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน ทางาน
1. นักเรี ยนที่เรี ยนแบบ
2. นักเรี ยนสามารถทางาน โครงงานร้อยละ 80
กับผูอ้ ื่นได้
ทางานได้สาเร็ จ
3. นักเรี ยนทางานอย่างมี 2. ผลงานของนักเรี ยน
ความสุ ข
ร้อยละ 80 อยูใ่ นระดับ
ดี

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 5
ตบช. ที่ 3,4 , มฐ. ที่ 6
ตบช. ที่ 1-4
มาตรฐาน สมศ. ที่ 6
ตบช. ที่ 1-2

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 3
ตบช. ที่ 1-5 , มฐ. ที่ 4
ตบช. ที่ 1-4 , มฐ. ที่ 6
ตบช. ที่ 2-4
มฐ. ที่ 8 ตบช. ที่ 1-2 ,
มฐ. ที่ 10 ตบช. ที่ 2,4,7 ,
มฐ. ที่ 14 ตบช. ที่ 1-4 ,
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
เชิ งคุณภาพ
4. นักเรี ยนทางานได้
1. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดี
สาเร็ จ
ต่อการทางาน
2. นักเรี ยนเห็นคุณค่า
ของงาน
7.โครงการพัฒนา
1. เพื่อให้เด็กได้รับ
เชิงปริมาณ
ศักยภาพเด็กปฐมวัย ประสบการณ์เรี ยนรู้ตรง 1.เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยน
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความสนุกสนาน
วัดเพรางายได้รับ
อารมณ์ดี ร่ าเริ ง แจ่มใส ประสบการณ์เรี ยนรู้ตรง
2. เพื่อส่ งเสริ มการสร้าง ร้อยละ 80
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก เชิ งคุณภาพ
ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
1. เพื่อส่ งเสริ มการสร้าง
3. เพื่อเสริ มสร้างพลังของ ความสัมพันธ์ระหว่าง
เด็กให้มีทศั นคติที่ดีต่อ
เด็ก ผูส้ ู งอายุ และ
ครอบครัว ผูส้ ู งอายุ และ ชุมชน
ชุมชน
4. เพื่อให้ผใู ้ หญ่ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของ
เด็ก
5. เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู้
และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
ดารงอยูต่ ่อไป

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มฐ. ที่ 17 ตบช. ที่ 1

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 13
ตบช. ที่ 1- 6
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
ตบช. ที่ 1- 4
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สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
วัตถุประสงค์
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
1. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้ เชิงปริมาณ
มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
อ่านออกเขียนได้
1.วิเคราะห์ปัญหานักเรี ยน
2. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มี ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ภาษาไทยสู งขึ้น
เป็ นรายบุคคล ร้อยละ 100
3. เพื่อพัฒนาครู ผสู้ อน
2. จัดทาฐานข้อมูลบัญชีคา
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ยาก (คลังคา) ที่นกั เรี ยนมัก
ภาษาไทยให้มีองค์ความรู้ เขียนไม่ได้/อ่านไม่ออก
และมีความรู้
เชิ งคุณภาพ
ความสามารถด้านการ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
จัดการเรี ยนรู้ตาม
ปี ที่ 3 อ่านออกเขียนได้ทุก
หลักสู ตรแกนกลาง
คน
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
พุทธศักราช 2551
ส่ งเสริ มสนับสนุนแก้ไข
ปั ญหาการอ่านการเขียน
3. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มและ
พัฒนาทักษะ การอ่านการ
เขียนได้
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่
3 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย สู งขึ้น
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

8. พัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนการสอน
ภาษาไทย
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

9. โครงการส่ งเสริ ม
นักเรี ยนให้เป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้

1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัด
เพรางาย ในระดับชั้น
อนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ น
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ รัก
การอ่าน รักการค้นคว้า
เกิดการใฝ่ รู ้ และนาไปสู่
การปฏิบตั ิใน
ชีวติ ประจาวัน
2. โรงเรี ยนวัดเพรางาย มี
แหล่งเรี ยนรู ้และจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรี ยน
ให้เป็ นบุคคลแห่งการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง

เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ได้รับการ
ประเมินการมีนิสัยรักการอ่าน
ร้อยละ 80
2. โรงเรี ยนวัดเพรางาย มีมุม
หนังสื อทุกห้องเรี ยน ร้อยละ 80
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ใช้บริ การ
ห้องสมุดในการค้นคว้าหา
ความรู้ ร้อยละ 80
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
เข้าร่ วมกิจกรรมในโครงการ
ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้เป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีนิสัยรัก
การอ่าน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ใช้บริ การ
ห้องสมุดในการค้นคว้าหา
ความรู ้ได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 ศึกษา
ค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้อย่าง
หลากหลาย
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีพฒั นาการ
อ่านได้ดีตามระดับชั้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
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2. การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการพัฒนา
ระบบการนิเทศการ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
คุณภาพ

2.โครงการพัฒนา
สมรรถนะในงาน
บริ หารวิชาการเพื่อ
ก้าวสู่ อาเซี ยน

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อทบทวนและพัฒนา เชิงปริมาณ
งานการจัดการเรี ยนรู้
1. ครู และบุคลากร
2. จัดให้มีการนิเทศ
ทางการศึกษาร้อยละ 80
ภายในโรงเรี ยนอย่างเป็ น ได้รับการนิเทศ
ระบบต่อเนื่ อง
2.ครู และบุคลากรร้อย
3. เพื่อนาผลการนิเทศ
ละ 80 ผ่านการนิเทศ
ติดตามมาปรับปรุ ง และ ตามเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการจัดกิจกรรม
เชิ งคุณภาพ
กระบวนการเรี ยนรู้ให้มี 1.ครู และบุคลากร
ประสิ ทธิภาพ
ทางการศึกษาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.สามารถบริ หารงาน
เชิงปริมาณ
วิชาการได้ ตามตัวชี้วดั
1. สถานศึ ก ษาสามารถ
การบริ หารวิชาการ 10
ด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
ตัวชี้วดั
ตัว ชี้ วัด ในการบริ หาร
วิช าการสถานศึ ก ษาได้
ทั้ง 10 ตัวชี้ วัด โดยมี
ประสิ ท ธิ ผ ลร้ อ ยละ 90
เชิงคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับ
การพัฒนาก้าวสู่ การเป็ น
พลโลกที่สมบูรณ์

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 11
ตบช. ที่ 3 มฐ. 13
ตบช. ที่ 1, 2, 4
มาตรฐาน สมศ. ที่ 10
ตบช. ที่ 3 มฐ. 11
ตบช.ที่ 2

มาตรฐานด้านบริ หารที่
12,13
มาตรฐานด้านครู ที่ 8,9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนที่
1,2,3,4,5,6 และ 7
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เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

3.โครงการสามภาษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(ไทย อังกฤษ จีน )

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

ของโครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้ เชิงปริมาณ
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
ความสามารถและทักษะ 1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับ
มาตรฐานที่ 5
ในการใช้ภาษาทั้งสาม
ปฐมวัย และระดับ
ภาษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความ
สามารถใช้สามภาษา
มัน่ ใจในการติดต่อสื่ อสาร (ภาษาไทย ภาษาจีน
โดยใช้สามภาษา
ภาษาอังกฤษ) ได้ใน
3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีสามารถ ระดับดี ร้อยละ 90
ในการให้บริ การแก่ชุมชน เชิ งคุณภาพ
ที่เกี่ยวกับการใช้สาม
1. ผูเ้ รี ยนเข้าใจและใช้
ภาษา
สามภาษา (ภาษาไทย
4. เพื่อสามารถให้ความ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ)
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น และสร้าง เพื่อแลกเปลี่ยนและ
ความสัมพันธ์อนั ดีแก่
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
สาธารณชนได้
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ชีวติ ประจาวัน และ
สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั
2. มีทกั ษะในการใช้สาม
ภาษา (ภาษาไทย
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ )
ในการฟัง พูด อ่าน
และเขียนได้
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สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
วั
ต
ถุ
ป
ระสงค์
โครงการ/กิจกรรม
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
4. โครงการพัฒนาและ 1. เพื่อให้ทางโรงเรี ยนมี เชิงปริมาณ
มาตรฐาน สพฐ. ที่
ปรับปรุ งงานธุรการ
การ รับ-ส่ ง หนังสื อ
1. โรงเรี ยนมีการพัฒนาใน 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13
ราชการให้เป็ นปัจจุบนั
การจัดเก็บหนังสื อราชการ และ 14
2. เพื่อให้มีการเก็บ
ให้เป็ นปั จจุ บ นั อย่า งเป็ น
มาตรฐาน สมศ.
หนังสื อราชการให้เป็ น
ระบบ ร้อยละ 80
ที่ 10,11,12
ระเบียบ และข้อมูลในแต่ 2. บุคลากรสามารถค้นหา
ละงานให้เป็ นปัจจุบนั
ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร จ า ก
3. เพื่อความสะดวกใน
แฟ้ มข้อมูลได้ ร้อยละ 80
การนาไปใช้ในการ
เชิ งคุณภาพ
บริ หารโรงเรี ยนได้
1. โรงเรี ย นสามารถน า
ทันท่วงที
อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ มา
รองรั บ ในการปฏิ บ ัติ ง าน
ธุรการ
2.โรงเรี ยนมี ก าร รั บ -ส่ ง
ห นั ง สื อ ร า ช ก า ร เ ป็ น
ปัจจุบนั
3.โรงเรี ย นมี ก ารจัด ระบบ
หนัง สื อ ราชการ เอกสาร
ต่ า งๆ ของโรงเรี ยนเป็ น
ระบบ
5. โครงการพัฒนา
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลครู
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 12
เชิงปริมาณ
ระบบงานข้อมูล
และนักเรี ยนครบถ้วน
1. สถานศึกษามีการพัฒนา ตบช. ที่ 2 , มฐ. ที่ 13
สารสนเทศ
สาหรับการจัดกิจกรรม
ตบช. ที่ 1,2,3,5 ,
องค์กรในการให้บริ การ
การเรี ยนการสอนและการ บริ หารงานอื่นๆ ให้
มฐ. ที่ 14 ตบช. ที่ 5
บริ หารจัดการ
บรรลุผลตามมาตรฐาน
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
2. เพื่อปรับปรุ งการจัดเก็บ คุณภาพและเป้ าหมายที่
ตบช. ที่ 1,2,3
ข้อมูลไว้เป็ นระบบ
กาหนดไว้ ร้อยละ 80
เป้าหมาย
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สะดวกแก่การนาไปใช้
3. เพื่อให้การจัดการเรี ยน
การสอนและการบริ หาร
จัดการมีประสิ ทธิภาพ
4. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูล
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ใน
การบริ หารจัดการภายใน
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของ
เขตพื้นที่การศึกษา

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
2. โรงเรี ยนมีขอ้ มูล
สารสนเทศที่เป็ นปั จจุบนั
เป็ นระบบ และบุคลากร
ได้รับความสะดวกในการ
สื บค้น ร้อยละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. โรงเรี ยนมีการพัฒนา
งานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนส่ งเสริ มและ
ให้บริ การบริ หารงานอื่นๆ
ให้บรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณภาพ และเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ เพื่อให้การ
บริ หารโรงเรี ยนมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. โรงเรี ยนมีขอ้ มูล
สารสนเทศที่เป็ นปั จจุบนั
เป็ นระบบ และบุคลากร
ได้รับความสะดวกในการ
สื บค้นข้อมูล
3. โรงเรี ยนมีขอ้ มูล
ครบถ้วนสาหรับการ
บริ หารการจัดการ

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
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6. โครงการพัฒนา
1. โรงเรี ยนพัฒนาระบบ
ระบบประกันคุณภาพ ประกันคุณภาพได้
ภายในสถานศึกษา
มาตรฐานสู่ ความเป็ นเลิศ
2. นักเรี ยนมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
3. บุคลากรสามารถพัฒนา
งานได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
1. บุคลากรในสถานศึกษา
ทุกคนมีส่วนร่ วมในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ร้อยละ 85
2. จัดสร้างเครื่ องมือในการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
ครบทุกมาตรฐานและตัว
บ่งชี้
เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากรสามารถ
ปฏิบตั ิงานด้านการจัดการ
เรี ยนการสอนที่มี
ประสิ ทธิภาพ
2. ระบบการประกัน
คุณภาพของโรงเรี ยนเป็ น
ระบบได้มาตรฐานและ
ปฏิบตั ิได้ต่อเนื่ อง
3. นักเรี ยนเป็ นคนเก่ง คน
ดี และมีความสุ ข

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 12
ตบช. ที่ 3,4 มฐ. ที่ 13
ตบช. ที่ 1
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
ตบช. ที่ 4
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3. การสร้างเครื อข่ายร่ วมพัฒนาและส่ งเสริ มศักยภาพผูเ้ รี ยนสู่ ประชาคมอาเซี ยน
สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
สถานศึกษา
ของโครงการ/กิจกรรม
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 13
เชิงปริมาณ
ตบช. ที่ 1 – 6
1. สถานศึกษามีความ
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
พร้อมเป็ นสถานศึกษา
ตบช. ที่ 1 – 4
ต้นแบบสถานศึกษา
เข้มแข็ง เพื่อก้าวสู่ อาเซี ยน
ร้อยละ 85
เชิงคุณภาพ
1. สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาตนเองให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานเป็ น
ต้นแบบสถานศึกษาที่
เข้มแข็งของเขตพื้นที่
ร่ วมกับสถานศึกษาที่
ต้องการพัฒนา สามารถ
พัฒนาเข้าสู่ ความพร้อม
จานวน 26 โรงเรี ยน
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 4
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนมีความสามารถ ตบช. ที่ 1-4 , มฐ. ที่ 5
ตบช. ที่ 5 , มฐ. ที่ 6
ในการแก้ปัญหา มี
ตบช. ที่ 1 ,
จินตนาการ มีความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ได้ ร้อย
มฐ. ที่ 15 ตบช. ที่ 8 ,
ละ 80
มฐ. ที่ 16 ตบช. ที่ 5
เป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนา
การศึกษาเพื่อก้าวสู่
อาเซียน

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริ หารจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาเพื่อก้าว
อาเซียน
2.2 เพื่อพัฒนา
ความสามารถของ
สถานศึกษาเทียบเคียงให้
ใกล้เคียงกับสถานศึกษา
ต้นแบบ

2. โครงการพัฒนา
1. ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหา
ศักยภาพความสามารถ ได้เหมาะสมกับวัย
ในการคิดวิเคราะห์
2. ผูเ้ รี ยนมีจินตนาการและ
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
3. ผูเ้ รี ยนมีความคิดรวบ
ยอดเกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่
เกิดขึ้นจากการเรี ยน

81

โครงการ/กิจกรรม

3.โครงการพัฒนา
สมรรถนะในงาน
บริ หารวิชาการเพื่อ
ก้าวสู่ อาเซี ยน

4. โครงการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการ
จัดการเรี ยนรู้งาน
อาชีพในสถานศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนปฐมวัยและ
นักเรี ยนขั้นพื้นฐาน มี
ทักษะด้านการคิดอย่างมี
คุณภาพ
1.สามารถบริ หารงาน
เชิงปริมาณ
วิชาการได้ ตามตัวชี้วดั
1. สถานศึ ก ษาสามารถ
การบริ หารวิชาการ 10
ด า เ นิ น ง า นบ ร รลุ ต า ม
ตัวชี้วดั
ตั ว ชี้ วั ด ใ นการบริ หาร
วิชาการสถานศึกษาได้ท้ งั
1 0 ตั ว ชี้ วั ด โ ด ย มี
ประสิ ทธิ ผลร้อยละ 90เชิ ง
คุณภาพ
1. นัก เรี ยนทุก คนได้รับ
การพัฒนาก้า วสู่ ก ารเป็ น
พลโลกที่สมบูรณ์
1. เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพ เชิงปริมาณ
การสอนงานอาชีพใน
1. จัดกระบวนการเรี ยน
สถานศึกษา
การสอนงานอาชีพที่ยดึ
2. เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพ ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การสอนงานอาชีพของครู สอดคล้องกับความ
ให้ส่งผลต่อการพัฒนา
ต้องการของนักเรี ยน ร้อย
ทักษะและประสบการณ์ ละ 90
งานอาชีพของนักเรี ยน
เชิ งคุณภาพ
ดังนี้
1. บุคลากร องค์กร
1. การเรี ยนรู้โลกงาน และสถาบันในท้องถิ่นมี
อาชีพสุ จริ ต
ส่ วนร่ วมในการจัด

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สมศ. ที่ 4
ตบช. ที่ 1-3 , มฐ. ที่ 10
ตบช. ที่ 2

มาตรฐานด้านบริ หาร
ที่ 12,13
มาตรฐานด้านครู ที่ 8,9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนที่
1,2,3,4,5,6 และ 7

ด้านบริ หารมาตรฐาน
ที่ 12,13 และ 14
ด้านครู มาตรฐานที่ 9
ด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐานที่ 7
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เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

2. การสารวจความ
ถนัดงานอาชีพของตน
3. ทักษะและ
ประสบการณ์อาชีพที่ถนัด
และมีความสนใจ

5. โครงการพัฒนา
ระบบงานข้อมูล
สารสนเทศ

กิจกรรมการเรี ยนการ
สอนงานอาชีพให้กบั
ผูเ้ รี ยน
2. มีการประเมินผลตาม
สภาพจริ ง ประเมินจาก
การปฏิบตั ิจริ ง
3. มีการนิเทศภายในอย่าง
ต่อเนื่องยัง่ ยืน
1. เพื่อจัดเก็บข้อมูลครู และ เชิงปริมาณ
นักเรี ยนครบถ้วนสาหรับ 1. สถานศึกษามีการ
การจัดกิจกรรมการเรี ยน พัฒนาองค์กรในการ
การสอนและการบริ หาร ให้บริ การ บริ หารงาน
จัดการ
อื่นๆ ให้บรรลุผลตาม
2. เพื่อปรับปรุ งการจัดเก็บ มาตรฐานคุณภาพและ
ข้อมูลไว้เป็ นระบบสะดวก เป้ าหมายที่กาหนดไว้
แก่การนาไปใช้
ร้อยละ 80
3. เพื่อให้การจัดการเรี ยน 2. โรงเรี ยนมีขอ้ มูล
การสอนและการบริ หาร สารสนเทศที่เป็ นปั จจุบนั
จัดการมีประสิ ทธิภาพ
เป็ นระบบ และบุคลากร
4. เพื่อจัดระบบฐานข้อมูล ได้รับความสะดวกในการ
ของสถานศึกษาเพื่อใช้ใน สื บค้น ร้อยละ 80
การบริ หารจัดการภายใน เชิ งคุณภาพ
สถานศึกษาให้สอดคล้อง 1. โรงเรี ยนมีการพัฒนา
กับระบบฐานข้อมูลของ
งานข้อมูลสารสนเทศ
เขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อสนับสนุนส่ งเสริ ม
และให้บริ การบริ หารงาน
อื่นๆ ให้บรรลุผล

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

มาตรฐาน สพฐ. ที่ 12
ตบช. ที่ 2 , มฐ. ที่ 13
ตบช. ที่ 1,2,3,5 ,
มฐ. ที่ 14 ตบช. ที่ 5
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
ตบช. ที่ 1,2,3

83

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

ตามมาตรฐานคุณภาพ
และเป้ าหมายที่กาหนดไว้
เพื่อให้การบริ หาร
โรงเรี ยนมีประสิ ทธิภาพ
มากขึ้น
2. โรงเรี ยนมีขอ้ มูล
สารสนเทศที่เป็ นปั จจุบนั
เป็ นระบบ และบุคลากร
ได้รับความสะดวกในการ
สื บค้นข้อมูล
3. โรงเรี ยนมีขอ้ มูล
ครบถ้วนสาหรับการ
บริ หารการจัดการ
6. พัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนการสอน
ภาษาไทย

1. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้
อ่านออกเขียนได้
2. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ภาษาไทยสู งขึ้น

มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
เชิงปริมาณ
1.วิเคราะห์ปัญหานักเรี ยน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
เป็ นรายบุคคล ร้อยละ 100
3. เพื่อพัฒนาครู ผสู ้ อนกลุ่ม 2. จัดทาฐานข้อมูลบัญชี
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย คายาก (คลังคา) ที่
ให้มีองค์ความรู้ และมี
นักเรี ยนมักเขียนไม่ได้/
ความรู้ความสามารถด้าน อ่านไม่ออก
การจัดการเรี ยนรู้ตาม
เชิ งคุณภาพ
หลักสู ตรแกนกลาง
1. นักเรี ยนชั้น
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ประถมศึกษาปี ที่ 3 อ่าน
พุทธศักราช 2551
ออกเขียนได้ทุกคน
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสนับสนุนแก้ไข
ปั ญหาการอ่านการเขียน
3. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ ม
และพัฒนาทักษะ การอ่าน
การเขียนได้
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยน(NT) ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย
สู งขึ้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
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4. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

1.โครงการพัฒนา
ระบบการนิเทศการ
จัดการเรี ยนรู ้อย่างมี
คุณภาพ

2.โครงการพัฒนา
สมรรถนะในงาน
บริ หารวิชาการเพื่อ
ก้าวสู่ อาเซี ยน

วัตถุประสงค์

(เชิงปริมาณและ
คุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม
1. เพื่อทบทวนและพัฒนา เชิงปริมาณ
งานการจัดการเรี ยนรู้
1. ครู และบุคลากร
2. จัดให้มีการนิเทศ
ทางการศึกษาร้อยละ 80
ภายในโรงเรี ยนอย่างเป็ น ได้รับการนิเทศ
ระบบต่อเนื่ อง
2.ครู และบุคลากรร้อย
3. เพื่อนาผลการนิเทศ
ละ 80 ผ่านการนิเทศ
ติดตามมาปรับปรุ ง และ ตามเกณฑ์การประเมิน
พัฒนาการจัดกิจกรรม
เชิ งคุณภาพ
กระบวนการเรี ยนรู้ให้มี 1.ครู และบุคลากร
ประสิ ทธิภาพ
ทางการศึกษาจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.สามารถบริ หารงาน
เชิงปริมาณ
วิชาการได้ ตามตัวชี้วดั
1. สถานศึ ก ษาสามารถ
การบริ หารวิชาการ 10
ด าเนิ น งานบรรลุ ต าม
ตัวชี้วดั
ตัว ชี้ วัด ในการบริ หาร
วิช าการสถานศึ ก ษาได้
ทั้ง 10 ตัวชี้ วัด โดยมี
ประสิ ท ธิ ผ ลร้ อ ยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับ
การพัฒนาก้าวสู่ การเป็ น
พลโลกที่สมบูรณ์

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 11
ตบช. ที่ 3 มฐ. 13
ตบช. ที่ 1, 2, 4
มาตรฐาน สมศ. ที่ 10
ตบช. ที่ 3 มฐ. 11
ตบช.ที่ 2

มาตรฐานด้านบริ หารที่
12,13
มาตรฐานด้านครู ที่ 8,9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนที่
1,2,3,4,5,6 และ 7
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

3. โครงการพัฒนา
สมรรถนะในงาน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา

1. ความสามารถในการ
บริ หาร งานวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคล
ตามตัวชี้วดั การบริ หารงาน
วิชาการ 10 ตัวชี้วดั
2. ความสามารถในการ
บริ หารงบประมาณของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคล
ตามตัวชี้วดั การบริ หาร
งบประมาณ 7 ตัวชี้วดั
3. ความสามารถในการ
บริ หาร งานบุคคล ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่เป็ นนิติบุคคล
ตามตัวชี้วดั การบริ หารงาน
บุคคล 5 ตัวชี้วดั
4. ความสามารถในการ
บริ หาร งานบริ หารงาน
บริ หารทัว่ ไปของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
เป็ นนิ ติบุคคล ตามตัวชี้ วดั
การบริ หารทัว่ ไป 12
ตัวชี้วดั

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
เชิงปริมาณ
1. ใช้เทคนิคบริ หารจัดการ ที่ 1-7
มาตรฐานด้านครู ที่ 8-9
ที่เหมาะสมจัดการแบบ
เบ็ดเสร็ จซึ่งเป็ นการบริ หาร มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หารที่
10-14
จัดการในลักษณะที่
สถานศึกษามีอานาจในการ
บริ หารจัดการ 4 สมรรถนะ
บรรลุวตั ถุประสงค์
เป้ าหมาย ร้อยละ 90
2. โรงเรี ยนมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
มาตรฐานระดับดีมาก ทุก
มาตรฐาน
เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากร องค์กร และ
สถาบันในท้องถิ่น มีส่วน
ร่ วมในการบริ หารจัดการ
มีภาคีที่เข้าร่ วมหลากหลาย
มีการดาเนิ นอย่างต่อเนื่อง
มีการประเมินผล
ความสาเร็ จ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. โรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู้ของชุมชน
เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
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โครงการ/กิจกรรม

4. โครงการพัฒนา
สมรรถนะในการ
บริ หารงานทัว่ ไป

เป้าหมาย
(เชิงปริมาณและ
วัตถุประสงค์
คุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
1.เพื่อการพัฒนาประสิ ทธิภาพ เชิงปริมาณ
การบริ หารงานธุรการ การ
1. สถานศึกษามีการ
บริ หารงานเลขานุการ
พัฒนาองค์กรให้บริ การ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น บริ หารงานอื่นๆ บรรลุ
พื้นฐาน การบริ หารงาน
ตามมาตรฐานคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเป้ าหมายที่กาหนด
การบริ หารจัดการและพัฒนา ไว้ ร้อยละ 90
อาคารสถานที่และ
เชิ งคุณภาพ
สภาพแวดล้อม การจัด
1. สถานศึกษามีการ
กระบวนการบริ หารและ
พัฒนาในงานบริ หาร
พัฒนาองค์กร การประสาน ทัว่ ไป เพื่อสนับสนุน
งานและพัฒนาเครื อข่าย
ส่ งเสริ ม และให้บริ การ
การศึกษา การส่ งเสริ ม
บริ หารงานอื่นๆ
กิจการนักเรี ยน การประชา บรรลุผลตามาตรฐาน
สัมพันธ์ การจัดระบบการ คุณภาพ และเป้ าหมาย
ควบคุมภายในงานบริ การ
ที่กาหนดไว้ ซึ่ ง
สาธารณะ การส่ งเสริ ม
ครอบคลุมขอบข่าย
ประสานงาน การจัดการ
ภารกิจ การบริ หาร
ศึกษาของบุคคล ชุมชน
สถานศึกษามี
องค์กร หน่วยงานอื่นๆ ทั้ง ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
และการส่ งเสริ ม สนับสนุน
ด้านวิชาการ งบประมาณ
บุคคลและบริ หารทัว่ ไป

สนอง
มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานด้านผูบ้ ริ หาร
มาตรฐานที่ 11,12,13
และ 14
มาตรฐานด้านครู
มาตรฐานที่ 9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 1,2,3,4,5,6
และ 7
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โครงการ/กิจกรรม
5. โครงการพัฒนา
บุคลากร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

ด้ านปริมาณ
1. ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
16 คน มีขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ร้อยละ 80
ด้ านคุณภาพ
1. ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความกระตือรื อร้นในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ และมีขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
6. โครงการพัฒนา
1. สถานศึกษามีการจัดทาและ เชิงปริมาณ
สมรรถนะในงาน
เสนอของบประมาณที่ถูกต้อง 1. สถานศึกษามีการ
บริ หารงานงบประมาณ 2. มีการจัดสรรงบประมาณที่ บริ หารจัดการงบประมาณ
เหมาะสม
ได้เหมาะสมครบถ้วน
3. มีการตรวจสอบ ติดตาม
ถูกต้อง คุม้ ค่ามากที่สุด
ประเมินผล และรายงานผลการ ร้อยละ 80
ใช้เงินและผลการดาเนินงานได้ เชิ งคุณภาพ
4. มีการระดมทรัพยากรและ
1. สถานศึกษามีการ
การลงทุนเพื่อการศึกษา
บริ หารจัดการงบประมาณ
5. มีการบริ หารการเงินที่
มีความคล่องตัว โปร่ งใส
ถูกต้อง
ตรวจสอบได้ เพื่อ
6. มีการบริ หารบัญชีที่ถูกต้อง ประโยชน์ทางการศึกษา
7. มีการบริ หารพัสดุและ
ส่ งผลให้
สิ นทรัพย์

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 9
ตบช. ที่ 3
มาตรฐาน สมศ. ที่ 8
ตบช. ที่ 1

มาตรฐานด้านบริ หาร
มาตรฐานที่ 11
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5. การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนก้าวสู่ ประชาคมอาเซี ยน
สนอง
มาตรฐานการศึกษา
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
1. โครงการซ่อมเสริ ม 1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู้
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 5
เชิงปริมาณ
การเรี ยนรู้
ความสามารถที่เหมาะสมกับ 1. นักเรี ยนร้อยละ 80
ตบช. ที่ 1,2 , มฐ. ที่ 9
ระดับชั้นและกลุ่มสาระ
มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ตบช. ที่ 3 , มฐ. ที่ 10
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการ ทุกกลุ่มสาระตามเป้ าหมาย ตบช. ที่ 6
ทางสติปัญญา ร่ างกาย และ ที่โรงเรี ยนกาหนด
มาตรฐาน สมศ. ที่ 5
จิตใจ
2. นักเรี ยนร้อยละ 80
ตบช. ที่ 1-8 , มฐ.
3. เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับการ
มีพฒั นาทางการเรี ยนสู งขึ้น
ที่ 9 ตบช. ที่ 1-8
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
4. เพื่อให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ 1. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ
ทางการเรี ยนรู้สูง
การเรี ยน
2. นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. โครงการพัฒนา
1. ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาได้ เชิงปริมาณ
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 4
ศักยภาพความสามารถ เหมาะสมกับวัย
1. นักเรี ยนมีความสามารถ ตบช. ที่ 1-4 , มฐ.
ในการคิดวิเคราะห์
2. ผูเ้ รี ยนมีจินตนาการและ
ที่ 5 ตบช. ที่ 5 ,
ในการแก้ปัญหา มี
ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
จินตนาการ มีความคิดริ เริ่ ม มฐ. ที่ 6 ตบช. ที่ 1 ,
3. ผูเ้ รี ยนมีความคิดรวบยอด
สร้างสรรค์ได้ ร้อยละ 80 มฐ. ที่ 15 ตบช. ที่ 8 ,
เกี่ยวกับสิ่ งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก เชิ งคุณภาพ
มฐ. ที่ 16 ตบช. ที่ 5
การเรี ยน
1. นักเรี ยนปฐมวัยและ
มาตรฐาน สมศ. ที่ 4
นักเรี ยนขั้นพื้นฐาน มี
ตบช. ที่ 1-3 ,
ทักษะด้านการคิดอย่างมี
มฐ. ที่ 10 ตบช. ที่ 2
คุณภาพ
เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
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3. โครงการหนูนอ้ ยรัก 1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความสนใจ
การอ่าน
ใฝ่ รู ้ รักการอ่าน
2. เพื่อให้ผเู้ รี ยนกระตือรื อร้น
ในการเรี ยนรู ้สิ่งต่างๆ รอบตัว

4. โครงการจัดการ
เรี ยนรู้แบบโครงงาน

1. นักเรี ยนมีทกั ษะในการ
ทางาน
2. นักเรี ยนสามารถทางานกับ
ผูอ้ ื่นได้
3. นักเรี ยนทางานอย่างมี
ความสุ ข
4. นักเรี ยนทางานได้สาเร็ จ

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 5
เชิงปริมาณ
1. นักเรี ยนร้อยละ 80 เด็ก ตบช. ที่ 3,4 , มฐ. ที่ 6
ปฐมวัยมีความสนใจใฝ่ รู้ ตบช. ที่ 1-4
รักการอ่าน
มาตรฐาน สมศ. ที่ 6
เชิ งคุณภาพ
ตบช. ที่ 1-2
2. นักเรี ยนระดับปฐมวัย
ทุกคนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ ย
ตนเอง รักการเรี ยนรู้
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 3
เชิงปริมาณ
ตบช. ที่ 1-5 , มฐ. ที่ 4
1. นักเรี ยนที่เรี ยนแบบ
ตบช. ที่ 1-4 , มฐ. ที่ 6
โครงงานร้อยละ 80
ตบช. ที่ 2-4
ทางานได้สาเร็ จ
มฐ. ที่ 8 ตบช. ที่ 1-2 ,
2. ผลงานของนักเรี ยน
ร้อยละ 80 อยูใ่ นระดับดี มฐ. ที่ 10 ตบช. ที่
2,4,7 , มฐ. ที่ 14 ตบช.
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีเจตคติที่ดีต่อ ที่ 1-4 ,
มฐ. ที่ 17 ตบช. ที่ 1
การทางาน
2. นักเรี ยนเห็นคุณค่าของ
งาน
เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
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5.โครงการพัฒนา
1.สามารถบริ หารงานวิชาการ
สมรรถนะในงาน
ได้ ตามตัวชี้ วดั การบริ หาร
บริ หารวิชาการเพื่อก้าว วิชาการ 10 ตัวชี้ วดั
สู่ อาเซี ยน

6. โครงการพัฒนา
ประสิ ทธิภาพการ
จัดการเรี ยนรู้งานอาชีพ
ในสถานศึกษา

1. เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการ
สอนงานอาชีพในสถานศึกษา
2. เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพการ
สอนงานอาชีพของครู ให้ส่งผล
ต่อการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์งานอาชีพของ
นักเรี ยน ดังนี้
1. การเรี ยนรู้โลกงาน
อาชีพสุ จริ ต
2. การสารวจความถนัด
งานอาชีพของตน
3. ทักษะและ
ประสบการณ์อาชีพที่ถนัดและ
มีความสนใจ

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษาสามารถ
ดาเนินงานบรรลุตามตัวชี้วดั
ในการบริ หารวิชาการ
สถานศึกษาได้ท้ งั 10
ตัวชี้วดั โดยมีประสิ ทธิ ผล
ร้อยละ 90 เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนทุกคนได้รับการ
พัฒนาก้าวสู่ การเป็ นพลโลก
ที่สมบูรณ์
เชิงปริมาณ
1. จัดกระบวนการเรี ยนการ
สอนงานอาชีพที่ยดึ ผูเ้ รี ยน
เป็ นสาคัญ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรี ยน ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. บุคลากร องค์กร และ
สถาบันในท้องถิ่นมีส่วนร่ วม
ในการจัดกิจกรรมการเรี ยน
การสอนงานอาชีพให้กบั
ผูเ้ รี ยน
2. มีการประเมินผลตาม
สภาพจริ ง ประเมินจากการ
ปฏิบตั ิจริ ง
3. มีการนิเทศภายในอย่าง
ต่อเนื่องยัง่ ยืน

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานด้านบริ หาร
ที่ 12,13
มาตรฐานด้านครู
ที่ 8,9
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยนที่
1,2,3,4,5,6 และ 7

ด้านบริ หารมาตรฐาน
ที่ 12,13 และ 14
ด้านครู มาตรฐานที่ 9
ด้านผูเ้ รี ยนมาตรฐาน
ที่ 7
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7. โครงการสามภาษา
พัฒนาคุณภาพชีวิต
(ไทย อังกฤษ จีน )

1. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีความรู้
ความสามารถและทักษะใน
การใช้ภาษาทั้งสามภาษา
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความมัน่ ใจ
ในการติดต่อสื่ อสารโดยใช้
สามภาษา
3. เพื่อให้ผเู้ รี ยนมีสามารถใน
การให้บริ การแก่ชุมชนที่
เกี่ยวกับการใช้สามภาษา
4. เพื่อสามารถให้ความ
ช่วยเหลือผูอ้ ื่น และสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีแก่
สาธารณชนได้

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
เชิงปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัย และระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถใช้สามภาษา
(ภาษาไทย ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ) ได้ในระดับ
ดี ร้อยละ 90
เชิ งคุณภาพ
1. ผูเ้ รี ยนเข้าใจและใช้
สามภาษา (ภาษาไทย
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ)
เพื่อแลกเปลี่ยนและ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับตนเอง
ชีวติ ประจาวัน และ
สิ่ งแวดล้อมใกล้ตวั
2. มีทกั ษะในการใช้สาม
ภาษา (ภาษาไทย
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ )
ในการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนได้

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
มาตรฐานด้านผูเ้ รี ยน
มาตรฐานที่ 5
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8. โครงการพัฒนา
ศักยภาพเด็กปฐมวัย
ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น

9. พัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนการสอน
ภาษาไทย

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
วัตถุประสงค์
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)
1. เพื่อให้เด็กได้รับ
มาตรฐาน สพฐ. ที่ 13
เชิงปริมาณ
ประสบการณ์เรี ยนรู้ตรง มี
1.เด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนวัด ตบช. ที่ 1- 6
ความสนุกสนาน อารมณ์ดี ร่ า เพรางายได้รับ
มาตรฐาน สมศ. ที่ 11
เริ ง แจ่มใส
ประสบการณ์เรี ยนรู้ตรง ตบช. ที่ 1- 4
2. เพื่อส่ งเสริ มการสร้าง
ร้อยละ 80
ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
เชิ งคุณภาพ
ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
1. เพื่อส่ งเสริ มการสร้าง
3. เพื่อเสริ มสร้างพลังของเด็ก ความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก
ให้มีทศั นคติที่ดีต่อครอบครัว ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
ผูส้ ู งอายุ และชุมชน
4. เพื่อให้ผใู ้ หญ่ตระหนักและ
เห็นความสาคัญของเด็ก
5. เพื่อให้เด็กได้เรี ยนรู้และ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้ดารงอยูต่ ่อไป
1. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้อ่าน เชิงปริมาณ
มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
ออกเขียนได้
1.วิเคราะห์ปัญหานักเรี ยน
2. เพื่อพัฒนานักเรี ยนให้มี
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1-3
์
ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้
ภาษาไทยสู งขึ้น
เป็ นรายบุคคล ร้อยละ 100
เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

3. เพื่อพัฒนาครู ผสู ้ อนกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยให้มี
องค์ความรู้ และมีความรู้
ความสามารถด้านการจัดการ
เรี ยนรู้ตามหลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขึ้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551

2. จัดทาฐานข้อมูลบัญชี
คายาก (คลังคา) ที่
นักเรี ยนมักเขียนไม่ได้/
อ่านไม่ออก
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นักเรี ยนให้เป็ นบุคคล
แห่งการเรี ยนรู ้
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เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 3 อ่านออกเขียนได้
ทุกคน
2. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสนับสนุนแก้ไข
ปั ญหาการอ่านการเขียน
3. ครู ผสู ้ อนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ภาษาไทย สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ที่ส่งเสริ มและ
พัฒนาทักษะ การอ่านการ
เขียนได้
4. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
(NT) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย สู งขึ้น
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย เชิงปริมาณ
มาตรฐานสพฐ.ที่ 5
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 –
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ น
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี
บุคคลแห่งการเรี ยนรู ้ รักการ ที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่
อ่าน รักการค้นคว้า เกิดการ 6 ได้รับการประเมินการมี
ใฝ่ รู ้ และนาไปสู่ การปฏิบตั ิใน นิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 80
ชีวติ ประจาวัน
2. โรงเรี ยนวัดเพรางาย มี
2. โรงเรี ยนวัดเพรางาย มีแหล่ง มุมหนังสื อทุกห้องเรี ยน
เรี ยนรู ้และจัดกิจกรรมพัฒนา ร้อยละ 80
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นักเรี ยนให้เป็ นบุคคลแห่งการ
เรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย
(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ใช้บริ การห้องสมุดในการ
ค้นคว้าหาความรู้ ร้อยละ 80
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งายเข้าร่ วมกิจกรรมใน
โครงการ ส่ งเสริ มนักเรี ยนให้
เป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
ร้อยละ 80
เชิ งคุณภาพ
1. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มี
นิสัยรักการอ่าน
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ใช้บริ การห้องสมุดในการ
ค้นคว้าหาความรู้ได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
3. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรา
งาย ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่
1 – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรี ยนรู ้
อย่างหลากหลาย

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

96

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

(เชิ งปริมาณและคุณภาพ)
ของโครงการ/กิจกรรม
4. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเพรางาย
ในระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1 – ชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 มีพฒั นาการ
อ่านได้ดีตามระดับชั้น

สนอง
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(มฐ.ที่ /ตัวบ่ งชี้)

