
 

1. ท ำไมต้องเป็นโรงเรียนคุณภำพ 
ประจ ำต ำบล/อ ำเภอ 

2. เป้ำหมำยหลักกำรพัฒนำคุณภำพของโรงเรียน
คุณภำพประจ ำต ำบล/อ ำเภอ 

คืออะไร 

3. โจทย์กำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนควรตอบโจทย์อะไร/
ระดับใดบ้ำง 

1.โรงเรียนมีความเข้มแข็งทางวิชาการ และ
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย 
2.เป็นโรงเรียนท่ีมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านอาชีพ และนวัตกรรม 
สามารถให้บริการชุมชนได้  
4.ผู้เรียนเป็นเจ้าของกิจการขนาดย่อม และ
สามารถต่อยอดพัฒนาเป็นเจ้าของกิจการขนาด
ใหญ่ขึ้น 
5.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรน้อย สร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆออกมาได้ 
6.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม ด ารงชีวิตอยู่ได้
ตามศาสตร์พระราชา 
7.ยกระดับโรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อม ใน
ด้านอัตราก าลัง  อาคารสถานท่ี ส่ือ เทคโนโลยี  
และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนในต าบล 
8.เพื่อสร้างความเข้าใจและความมีส่วนร่วมระหว่าง
ภาคเอกชน ภาครัฐ วัด ชุมชน โรงเรียน ให้เข้า
มาร่วมจัดการศึกษาและสร้างโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลของตนเอง 
 
 

1.โรงเรียนประจ าต าบลจะต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
2.เป็นสถานศึกษาคุณธรรม ท่ีมีความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา 
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ 
และสุขภาพอนามัย  
4.เป็นศูนย์รวมการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สามารถให้บริการ
แก่นักเรียนและชุมชน อย่างมั่นคง มั่นค่ัง ยั่งยืน 
5.ผู้บริหาร ครูและบุคคลกรทางการศึกษา มีความพร้อม
ในทุกด้าน ท้ังสมรรถนะ ศักยภาพ และความสามารถใน
การบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการ
บริหารจัดการเรียนการสอน 
6.นักเรียนทุกคนในต าบลได้รับโอกาสและเข้าถึงการ
บริหารและสวัสดิการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเป็น
ธรรม ลดความเหล่ือมล้ าทางการศึกษา 
7.พัฒนานักเรียนท้ังด้านสติปัญญา และความฉลาดทาง
อารมณ์ 
8.ทุกภาคส่วนท้ังเอกชน บ้าน วัด/ศาสนสถานอื่น ๆ รัฐ 
และโรงเรียนมีส่วนรว่มในการขับเคล่ือนและพัฒนา
คุณภาพประจ าต าบล 

1.ระดับโลก นักเรียนมีการเรียนรู้เท่าทันตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 (3R8C)ก้าวทันเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล และมี
ความสามารถในการใช้และเข้าถึงอย่างสร้างสรรค์ ใช้
ภาษาสากลในการส่ือสารได้ 
2.ระดับประเทศ  ยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี Thailand 4.0 
ศาสตร์พระราชา  
3.ระดับภาค นักเรียนเข้าถึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องและ
ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับศตวรรษท่ี 21  
4.ระดับจังหวัด นักเรียนมีการเรียนรู้เพือ่ตอบรับกับการ
เปล่ียนแปลงตามโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) 
5.ระดับอ าเภอ/ต าบล  นักเรียนมีความส านึกรักบ้านเกิด มี
ความสามารถในการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล และ
พัฒนานักเรียนตามความแตกต่างและศักยภาพของนักเรียน
รายบุคคล 

 

 



 

 

4.คุณภำพโรงเรียนประจ ำต ำบลควรเป็นอย่ำงไร 
5. กำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำของแต่ละโรงเรียน 

5.1 ทักษะวิชาการ-ความรู้พื้นฐาน 5.2 ทักษะชีวิต-ทักษะงาน 5.3 ทักษะอาชีพ-ความรู้เฉพาะทาง 
Outcome 
โรงเรียนมีคุณภาพ มีมาตรฐานตรงตามตัวชี้วัด มีระบบ
ประกันคุณภาพท่ีดีเย่ียม ผู้บริหารได้รับการยอมรับจาก
ทุกภาคส่วน ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนมีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มี
ทักษะชีวิต เป็นเจ้าของกิจการ ผลิตสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข 
Output  
โรงเรียนมีความพร้อมท้ัง 5 ด้าน คือด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านผู้บริหารสถานศึกษา ด้านครู ด้านนักเรียน 
และด้านการมีส่วนร่วมพัฒนา   

1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตรงตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 
2. ผู้เรียนมีความสามารถทางภาษาท้ัง
ภาษาไทย และภาษาสากล 
3. ผู้เรียนมีสมรรถนะท่ีส าคัญตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2551 
 

1. นักเรียนมีการพัฒนาทักษะชีวิต
ตามกระบวนการลูกเสือ 
2. ปฏิบติัตามค่านิยม 12 ประการ 
 

1. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ
และเลือกประกอบอาชีพได้ตรงตาม
ความสนใจ 
2. นักเรียนสามารถต่อยอดภูมิ
ปัญญาและอาชีพในท้องถิ่นสู่สากล
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
3. นักเรียนมีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการ
ประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม 
4.ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้ 

 

  



 

 

6. กระบวนกำรในกำรด ำเนินกำรควรท ำอย่ำงไร 
6.1  ก าหนด Outcome ตัวชี้วัด 6.3 ก าหนด Process  ตัวชี้วัด 

6.1.1 สถานศึกษามีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติ 
6.1.2 มีระบบประกันคุณภาพท่ีดีเย่ียม     
6.1.3 ผู้บริหารได้รับการยอมรับ            
6.1.4 ครูมีความสามารถในการ             
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
6.1.5 ผู้เรียนมีความสามารถตามมฐ.
การศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 
                           

- ผลการประเมิน สมศ. 
- ผลการประเมิน สมศ. 
- รางวัลต่าง ๆ 
- การนิเทศการสอน/ 
ผลการเรียนรู้ของนักเรียน 
- O-NET, NT 
 

 

6.3.1 การจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ส่วนกลางและท้องถิ่น 
6.3.2 ระบบประกันคุณภาพ
ภายใต้ PDCA  
6.3.2 การพัฒนาผู้บริหาร/ครู 
6.3.3 การพัฒนาผู้เรียน 

- หลักสูตรสถานศึกษา 
 
 

- ผลการประเมิน 
 

- ผลงาน/รางวัล 
- ผลสัมฤทธิ์ 

   6.2 ก าหนด Output ตัวชี้วัด 6.4 ก าหนด Input  ตัวชี้วัด 
6.2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
6.2.2 ด้านผู้บริหารสถานศึกษา 
6.2.3 ด้านครู และบุคคลากรทางการ
ศึกษา 
 
6.2.4 ด้านนักเรียน 
 
6.2.5 ด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

- หลักฐานเชิงประจักษ์ 
- ผลการประเมิน 
- ผลการประเมิน 
- ผลการนิเทศ 
-ข้อมูลสารสนเทศ  
- ผลการประเมิน 
-ข้อมูลสารสนเทศ  
- ภาพถ่าย 

6.4.1 อาคาร สถานท่ี แหล่ง
เรียนรู้ ส่ือเทคโนโลยีในการ
บริหารและการจัดการศึกษา 
6.4.2 บุคลากรมีจ านวน
เพียงพอ ตรงตามวิชาเอกและ
ความต้อง  

- ข้อมูลสารสนเทศ 
- ความพึงพอใจ 

 

 

 

 



 

  

7.เรำควรขับเคลื่อนเพือ่ตอบโจทย์กำรพัฒนำอะไรหรือด้ำนใดบ้ำง จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทั้งระยะยำวและระยะสั้น  
7.1ระยะส้ัน (ก่อนเปิดภาคเรียน) 

กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. ประชุมคณะกรรมการศึกษา และคณะครู เพื่อช้ีแจงการเข้า
ร่วมโครงการ และระดมความคิดเห็น สร้างการมีส่วนร่วมใน
การขับเคล่ือนโครงการฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
2. แต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือนโครงการฯ 
3. ประชุมคณะท างานขับเคล่ือนโครงการ ฯ ร่วมวางแผน 
การศึกษาสภาพปัญหาปัจจุบันความต้องการในอนาคต จุดเน้น 
โครงการ กิจกรรม เพื่อขับเคล่ือนโครงการฯ  
4. ร่วมวางแผนการก ากับติดตาม นิเทศ โครงการ   
5. พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning  
6. ครูร่วมกันออกแบบ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การอาชีพ   6 อาชีพ และออกแบบตารางสอน 
7. ครูทดลองใช้แผนโดยใช้กระบวนการLesson study และ 
PLC 
8. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ส่ือ ให้มี
ความพร้อม ทันสมัย เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 

 

ก.พ. 62 
 
 

มี.ค. 62 
มี.ค. 62 

 
 

มี.ค. 62 
เม.ย. 62 

 
เม.ย. 62 

 
เม.ย. 62 

 
พ.ค. 62 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

 

 

 

 



 

    7.2 ระยะยาว 3 ปี (พ.ศ.2562 – 2564) 

ปีงบประมำณ กิจกรรม ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
ปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2564 
 

- สร้างความเข้าใจ ความตระหนักให้กับทุกภาคส่วน 
- สร้างทีมในการขับเคล่ือนโครงการฯ 
- พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
- พัฒนาครูด้านกระบวนการสอนแบบ Active Learning และการ
วัดประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
- ปรับปรุงระบบน้ าประปาให้ใช้ได้อย่างพอเพียงและท่ัวถึง 
-ปรับปรุงอาคารสถานท่ี ให้พร้อมใช้ ปลอดภัย สะอาดและสวยงาม 
-ผู้เรียนมีทักษะและสมรรถนะด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิต 
 
-สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนท่ี
เข้มแข็งและยั่งยืน 
-สร้างระบบตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล 
-พัฒนาครูให้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
-ปรับปรุงสภาพแวดล้อม  อาคารสถานท่ี ให้น่าอยู่ 
-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 
-ผู้เรียนเลือกอาชีพท่ีสนใจ และพัฒนาเป็นเจ้าของธุรกิจได้ 
 
-สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนท่ียากจน 
-พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชน
และสังคมได้ 
-ผู้เรียนเป็นเจ้าของกิจการ สามารถซื้อขายผ่านระบบOnlineได้ 
-ปรับปรุงระบบไฟ้ฟ้า และอินเทอร์เน็ต 

ก.ย.62-ต.ค.63 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.63-ต.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.64-ต.ค.65 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการฯ 

คณะครู 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการฯ 

คณะครู 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการฯ 

คณะครู 
 
 

 



 

๘. เคร่ืองมือทำงกำรบริหำร 
๘.๑ แผนพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล/อ าเภอ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
ปีงบประมำณ ด้ำน รำยกำรพิจำรณำที่ต้อง

ด ำเนินกำรเร่งด่วน 
กิจกรรมที่จะด ำเนินกำร หน่วยงำนที่ 

ขอควำมร่วมมือ 
ระยะเวลำ 

ปี 2562 แผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล 

คุณภาพของโรงเรียน 
คุณภาพประจ าต าบล 

จัดท ายุทธศาสตร์โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ี ก.พ. ๖๒ – เม.ย. ๖๓ 

ปี 2563 แผนพัฒนาหลักสูตร/ 
ท้องถิ่น/อาชีพ 

หลักสูตรสถานศึกษา/
หลักสูตรท้องถิ่น/หลักสูตร
อาชีพ 

จัดท าแผนปฏิบัติการ • ชุมชน  
• โรงงานอุตสาหกรรม

ในพื้นท่ี 

พ.ค. ๖๓ – ต.ค. ๖๔ 

ปี 2564 แผนพัฒนาครู การพัฒนาครูในด้านต่างๆ พัฒนาครู เพื่อกระบวนการ
สร้างคุณภาพนักเรียน 

พัฒนาครู เพื่อกระบวนการ
สร้างคุณภาพนักเรียน 

พ.ค. ๖๔ – ต.ค. ๖๕ 

 
๘.๒ แผนปฏิบัติการระยะส้ัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
กิจกรรม เป้ำหมำย วิธีด ำเนินกำร ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ งบประมำณ 

จัดท าหลักสูตร/จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 

โรงเรียนมีทิศทางในการด าเนินการ
อย่างชัดเจน 

ระดมแนวความคิดก าหนดแนว
ทางการในการจัดท าแผนและจัดท า
ยุทธศาสตร์ 

 เม.ย. – พ.ค. ๖๒ ผู้อ านวยการและคณะครู  10,000 

สร้างหลักสูตรวิชาชีพ ครูมีกระบวนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร/
ยุทธศาสตร์ 

ประสานงานกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ร่วมกันสร้างหลักสูตรในการจัดการ
เรียนรู ้

 เม.ย. – พ.ค. ๖๒ ผู้อ านวยการและคณะครู  ๑๐๐,๐๐๐ 

 

 

 



 

๘. เครื่องมือทำงกำรบริหำรที่น ำมำใช้ควรมีอะไรบ้ำง 

๘.๓ แผนอัตรำก ำลังและกำรพัฒนำบุคลำกร 

ประเภทของครู ปัจจุบัน ความต้องการ วิธีการได้มา 
 ๑. ครูที่เป็นข้าราชการ จ านวน  8  คน จ านวน  1  คน บรรจุ แต่งตั้ง / ย้าย 

 ๒. ครูที่เป็นอัตราจ้าง จ านวน  2  คน   จ านวน   ๒  คน รายได้สถานศึกษา 
 ๓. ครูภูมิปัญญา จ านวน  -  คน จ านวน   2   คน  
         ๔. ครูอื่นๆ จ านวน   1  คน จ านวน   2   คน สรรหา จ้าง  

 

๘.๔ แผนกำรพัฒนำและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

กิจกรรม กำรท ำ MOU ร่วมกับ 

กระทรวงมหำดไทย กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวง 
สำธำรณสุข 

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงพลังงำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

- ประชุมผู้ปกครอง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อย่างน้อย ๒ ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 

      

-เข้าร่วม และให้ความร่วมมือ องค์กรต่างๆ
ในชุมชน ในการปฏิบัติกิจกรรมส าคัญต่างๆ 
ตามโยบายรัฐ กิจกรรมทางศาสนา และการ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมต่างๆในชุมขน 

 

      



๘.๔ แผนกำรพัฒนำและสร้ำงกำรมีส่วนร่วม (ต่อ) 

กิจกรรม กำรท ำ MOU ร่วมกับ 

กระทรวงมหำดไทย กระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

กระทรวง 
สำธำรณสุข 

กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ

สิ่งแวดล้อม 

กระทรวงพลังงำน กระทรวงศึกษำธิกำร 

- ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ผลการ
ด าเนินงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีสร้าง
ความสัมพันธ์ และขอความร่วมมือ จาก
ชุมชน เช่น การรับนักเรียน กิจกรรมวันเด็ก 

      

- ส ารวจ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และภูมิ
ปัญญาของชุมชน 

      

- พัฒนาทักษะทางอาชีพ       
-โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากร       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตรสถำนศึกษำ 
ระดับปฐมวัย 
ใช้หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตามหลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยจัดประสบการณ์บูรณาการแบบโครงงาน 
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
-หลักสูตรโรงเรียนวัดถนนกะเพรา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก  โดยก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้ 
         จ านวนช่ัวโมงท่ีจัดให้นักเรียนระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี ป.1-ป.3 เรียนท้ังปี เท่ากับ 1,080 ช่ัวโมง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เท่ากับ 1,000 ช่ัวโมง โดยจัดการเรียนการสอนและ
วัดผลประเมินผลเป็นรายปี  โดยจัดการเรียนการสอนและวัดผลประเมินผลเป็นรายภาค 
        จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นโดยบูรณาการวิชาชีพ และ หลักสูตรระยอง Marco ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

๙. กำรประเมินควำมก้ำวหน้ำควำมส ำเร็จและกำรรำยงำนต่อสำธำรณชน 

 

ก ำหนดเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ วิธีกำรวัด เคร่ืองมือวัด 

ผลการประเมินทุกโครงการ/กิจกรรม    
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  

๑.ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ น ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ใช้กระบวนการ PDCA  ในทุกกิจกรรม   มีการก ากับ  ติดตาม และประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ  
โดยผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  และรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้วน ามา
ปรับปรุงจึงได้ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผล   ดังนี้ 
๑.๑ การติดตามความก้าวหน้าประจ าปี เป็นการติดตามความก้าวหน้าของตัวชี้วัดในแต่ละโครงการ/
กิจกรรม  เพื่อตรวจสอบถึงผลงานท่ีเกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด อันจะน าไปสู่การ
ทบทวนปรับปรุงแก้ไขเป้าหมายและแนวทางให้มีความเหมาะสมต่อไป 
๑.๒ การประเมินผลทุกปีของแผน ท้ังนี้เพื่อทบทวนผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรครวมทั้งบท
ทวนตัวชี้วัดเป้าหมาย หรือการปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้มีความเหมะสม (หากมีความจ าเป็น) 
๑.๓ การจัดท ารายงานประจ าปีของโรงเรียนวัดถนนกะเพราฯ เพื่อเปิดเผยและแสดงให้เห็นถึงข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ตามตัวช้ีวัดในมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย  มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  แผนพัฒนาการการจัดการศึกษา และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
๑.๔ แนวทางการใช้งบประมาณยึดหลักธรรมาภิบาลในการท างานแบบมีส่วนร่วม ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
คิด ร่วมวางแผน และร่วมปฏิบัติ สนับสนุนการท างานเป็นทีมของบุคลากรทุกระดับ และทุกฝ่ายท้ัง 
คณะกรรมการสถานศึกษา,คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม คณะครู 

แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

                  

 
๑0.  การนับถอยหลังจากวันนี้ถึงก่อน ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒ จะก าหนด  Timeline อย่างไร 

 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
            กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒                                
   - แต่งต้ัง / ประกาศ คณะท างาน                           
   - ประชุมช้ีแจง / ท าความเข้าใจ                        
   - จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    กุมภาพันธ์  -   มีนาคม  ๒๕๖๒ 
-  ผอ.รร.ประชุม รับทราบนโยบาย 
-  เข้ารับการช้ีแจง 
-  แต่งต้ัง / ประกาศ คณะท างาน   
- จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการ 
- ปรับอาคารสถานท่ีให้พร้อมใช้ 
- จัดท าข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน 
- พัฒนาบุคลากรทุกฝ่าย   
-จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
                       
 
 

                                   Timeline 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เมษายน  - พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
- เข้ารับการช้ีแจง  / พัฒนา 
- จัดท าแผนงาน  /  โครงการ 
- พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้
แบบ Active Learning 
- พัฒนาครูด้านการวัดประเมินผล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
    พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
- ปรับความรู้พื้นฐานผู้เรียน 
- จัดท าข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

เขตพื้นท่ี โรงเรียน ชั้นเรียน ผู้เรียน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


