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บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีการศึกษา 

 
2.1  การบริหารจัดการศึกษา 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายปกครองนักเรียน  โดยมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม  และกระจาย
อ านาจ  มีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคอยติดตามก ากับการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.  การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบประเภทและ
ระดับการศึกษาต่าง ๆ  ตามท่ีโรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 2.  จัดการศึกษาภาษาจีนให้แก่ผู้เรียน  และประชาชนที่สนใจ 
 3.  ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา  หรือเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้แก่  ผู้เรียน  ครู  
ผู้ปกครอง  บุคลากรของโรงเรียน  บุคลากรที่เก่ียวข้องกับการด าเนินกิจการโรงเรียนและชุมชน 
 4.  ให้บริการด้านวิชาการและบริการอ่ืนแก่ผู้เรียน  ครู  บุคลากรของโรงเรียน  บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน 
 5.  ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน  สื่อหรืออุปกรณ์  เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนให้แก่ผู้เรียน  ครู  บุคลากรของโรงเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน  โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
 6.  จัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา  นโยบาย  เป้าหมายของโรงเรียน 
 7.  พัฒนาความรู้  ความสามารถทางด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน 
 การบริหารจัดการศึกษามีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับบัญชา  และแต่งตั้งผู้อ านวยการ  
ผู้จัดการ  ท าหน้าที่ควบคุมก ากับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย มีการมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบแก่บุคลากร  ตามโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาลงไปจนถึงผู้ปฏิบัติ   

2.2  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
 สถานศึกษาชั้นน าที่มุ่งส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ให้สามารถคิด สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี  
พร้อมก้าวสู่วิถีแห่งอนาคต 
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พันธกิจ  (Missions) 
 1.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา 
 2.  พัฒนาหลักสูตร  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานตาม
หลักวิชาการ  และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
 3.  จัดอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  สื่อ  อุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยบริการ
ให้พร้อมต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
 4.  จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย  สามารถเรียนรู้จนจบการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา 
 5.  จัดให้มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ  มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อวิชาชีพครูและบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และให้มีจ านวนพอเพียงต่อผู้เรียน 
 6.  ร่วมกับชุมชน  หน่วยงาน / องค์กร  มูลนิธิและเครือข่ายในและนอกประเทศในการพัฒนาการจัด
การศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 7.  จัดระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง  สามารถประกันคุณภาพการศึกษาที่
จัดให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา 

เป้าประสงค์  (Goals)  
 1.  เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัยและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา 
 2.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนและจบหลักสูตร  ผ่านการประเมิน
การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และมีผลการเรียนระดับดีตาม
เกณฑ์ของ สมศ. 
 3.  ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร  การคิด  และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
 4.  สถานศึกษามีครูและบุคลากรระดับวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และมีสัดส่วนจ านวนครูเพียงพอต่อผู้เรียน 
 5.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร  มีเอกภาพการบริหาร มีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ  และสามารถประกันคุณภาพการศึกษาท้ังด้านผลผลิต  กระบวนการ  และปัจจัยสนับสนุน 
 6.  สถานศึกษามีระบบและกลไกความร่วมมือกับผู้ปกครอง  ชุมชน  มูลนิธิ  หน่วยงาน / องค์กร  
และเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา  มีบทบาท 
ในการพัฒนาชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
 ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
 
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

เด่นการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
 
กลยุทธ์การพัฒนาสถานศึกษา 
 การก าหนดกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นการก าหนดแนวคิดหรือวิธีการท างานที่ดีที่สุด 
เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะการ
ขับเคลื่อนของสถานศึกษา ว่าจะก้าวไปสู้เป้าประสงค์ที่ต้องการในอนาคต และจากการตรวจสอบวิเคราะห์
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา ในปีการศึกษา  2555 – 
2559  ดังต่อไปนี้   
 กลยุทธ์ที่  1  ปฏิรูปการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาครูมืออาชีพ 
 กลุยทธ์ที่  3  เร่งรีบสื่อสารผสานการคิด 
 กลยุทธ์ที่  4  ทักษะชีวิตพิชิตปัญหา 
 กลยุทธ์ที่  5  เพ่ิมคุณค่าเทคโนโลยี 
 กลยุทธ์ที่  6  มีมาตรฐานการประกัน 
 กลยุทธ์ที่  7  สานฝันวิถีเพียงพอ 
 กลยุทธ์ที่  8  ก่อวัฒนธรรมน าสู่สากล 
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2.3  การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 1  ปฏิรูปการเรียนรู้ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับบริบทของ 
โรงเรียน 
2. เพ่ือให้ครูได้ศึกษาท า
ความข้าใจหลักสูตรและ
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตร                                                  
3. เพ่ือให้ครูจัดการเรียน
การสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพแลเหมาะสม 
สอดคล้องกับหลักสูตรและ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เชิงปริมาณ    
1. ครูร้อยละ 80 เข้าใจหลักสูตร
และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร                             
2. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี 
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
บริบทของโรงเรียนในระดับดี 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.7/7.1,7.3 
 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.10/10.1-
10.5 

2.  โครงการส่งเสริม
พัฒนาการเรียนรู้เด็ก
ปฐมวัย 

1. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยทั้งทางด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจสังคมและ
สติปัญญา 
2. เพ่ือให้เด็กอนุบาลมี
ความรู้พื้นฐานสมวัย  และ
พร้อมศึกษาต่อในระดับ 
ประถมศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1.  เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการ 
ด้านร่างกายสมวัย 
2.  เด็กร้อยละ  85  มีพัฒนาการ 
ด้านอารมณ์จิตใจสมวัย 
3.  เด็กร้อยละ 85  มีพัฒนาการ 
ด้านสังคมสมวัย 
4.  เด็กร้อยละ  85  มีพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาสมวัย   

ระดับปฐมวัย 
มฐ.1/1.1-1.4 
มฐ.2/2.1-2.4 
มฐ.3/3.1-3.4 
มฐ.4/4.1-4.5 
มฐ.7/7.1-7.5 
มฐ.10/10.1-
10.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  5.  เด็กร้อยละ  85  มีความรู้
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล
และสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก  
ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเด็ก      
6.  เด็กร้อยละ 85 มีความพร้อม
ศึกษาต่อ ในระดับประถมศึกษา 
7.  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 
มีความพึงพอใจในผลงาน 
ของโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. เด็กมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
2. เด็กสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

3.  โครงการจัด
ประสบการณ์ 
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย 

1. เพ่ือให้ครูมีการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กครบทุก
ด้าน 
2. เพ่ือให้ครูมีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิผลเน้น 
เด็กเป็นส าคัญ 
 

เชิงปริมาณ   
1. ครูร้อยละ  95  มีการส่งเสริม 
พัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน 
2. ครูร้อยละ 90 มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิผลเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.1/1.1-1.4 
มฐ.2/2.1-2.4 
มฐ.3/3.1-3.4 
มฐ.4/4.1-4.5 
มฐ.7/7.1-7.5 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 3. เพ่ือให้ครูมีการส่งเสริม

การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและความ
ต้องการของเด็ก 
4. เพ่ือให้ครูมคีวาม 
สัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 
5. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการ
สมวัยและมีความพร้อม
ศึกษาต่อในระดับ
ประถมศึกษา 

3. ครูร้อยละ  90  มีการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
ธรรมชาติและความต้องการของ
เด็ก 
4. ครูร้อยละ  90  มี ความ 
สัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว 
5. เด็กร้อยละ  95  มีพัฒนาการ
สมวัยและมีความพร้อมศึกษาต่อ
ในระดับประถมศึกษา 
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี  
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 
 

เชิงคุณภาพ 
1. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
2. เด็กสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

4.  โครงการพัฒนา
ระบบการวัดผลและ
ประเมินผล 

1. เพ่ือให้มีระบบการ
วัดผลและประเมินผลที่
มาตรฐานถูกต้องตาม 
หลักการวัดผลและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 
2. เพ่ือให้มีเครื่องมือใน
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการ
ประเมินการคิดวิเคราะห์ 

เชิงปริมาณ  
1.  ระบบการวัดและประเมิน
การศึกษาร้อยละ 90 เป็นไป 
ตามเกณฑ์การประเมินผลของ
สถานศึกษา 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.5/5.5 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.7/7.5 

 



  

รายงานประจ าปี 2558 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 

หน้า | 82 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 และเขียน การประเมิน 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
การประเมินกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพมี
ความหลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพจริง
ของการเรียนการสอน
เหมาะสมกับหลักสูตร  
3. เพ่ือให้มีข้อมูลด้าน
เอกสารผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่ถูกต้องส าหรับ 
การวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการ
เรียนการสอน และใช้
ตัดสินการเลื่อนชั้นเรียน
ตามระเบียบที่ก าหนด  

เชิงคุณภาพ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และมีคุณภาพไม่ต่ ากว่า ระดับดี 

 

5.  โครงการวิจัย และ
พัฒนาเพื่อปฏิรูปการ
เรียนรู้ทั้งโรงเรียน 

1. เพ่ือส่งเสริมให้ครูท า
วิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูสร้าง 
แ ล ะ ใ ช้ สื่ อ เ ท ค โ น โ ล ยี 
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาของผู้ เรียน 
เพ่ือปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้ดีขึ้น 
 

เชิงปริมาณ  
1. ครูผู้สอนร้อยละ 80 มี
การศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนา
สื่อ และกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2. ครูผู้สอนร้อยละ 80 ได้รับการ
อบรมพัฒนาเกี่ยวกับวิจัยในชั้น
เรียน 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.5/5.6
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.7/7.2,7.7 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 3 .  เ พ่ื อ ให้ ค รู ส า ม า ร ถ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็น
รายบุคคล และน ามา 
ปรับปรุงการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
ที่ดีข้ึน 
4. เพ่ือให้มีการปรับปรุง
แก้ไขการจัดกระบวนการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
5. เพ่ือให้ครูสามารถน าผล
การประเมินมาปรับการ
เรียน และเปลี่ยนการสอน
ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ 
อย่างเต็มศักยภาพ 

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี 
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 

 

 

6.  โครงการนิเทศ
ภายใน 
 

1. เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนของครูให้บรรลุ
ตามจุดหมายของหลักสูตร 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามเป้าหมายทางการ
ศึกษา 
 

เชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศอย่าง
สม่ าเสมอ  ต่อเนื่อง 
2. นักเรียน ร้อยละ 85  ได้รับ 
การพัฒนาทักษะใน 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี  
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 
 

ระดับพื้นฐาน 
มฐ.10/10.5 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ                                    
1. ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาระบบ 
การจัดการเรียนรู้ในรายวิชา ใน
ระดับดี                                              
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะใน 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้มีผลทาง 
การเรียนรู้  ในระดับดี 
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กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาครูมืออาชีพ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการพัฒนาครู
และบุคลากร 

1. เพ่ือให้โรงเรียนมีการ
บริหารงานบุคคลอย่าง
เป็นระบบ 
2. เพ่ือให้โรงเรียนมีครู
ครบชั้น เพียงพอ และมี
คุณภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูได้รับ
การพัฒนาในวิชาที่สอน   
หรือวิชาครูตามเกณฑ์ที่คุรุ
สภาก าหนด 
4. เพ่ือให้ครูและบุคลากร 
สามารถจัดกระบวนการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิ -
ภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
5. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 

เชิงปริมาณ 
1.  โรงเรียนมีครูเพียงพอตาม
ความถนัด ร้อยละ 100 เพียงพอ
และมีคุณภาพ 
2.  ครูและบุคลากรร้อยละ  85  
มีความรู้ความเข้าใจในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
3. ครูร้อยละ 90  ได้รับการ
พัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาชีพ
ครูตามท่ีคุรุสภาก าหนด 
4. ครูและบุคลากรร้อยละ 95   
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี 
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
     โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว
เคียวมีการบริหารงานบุคลากร
อย่างเป็นระบบ  ในระดับดี 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.5/5.1-5.10 
มฐ.6/6.5 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.7/7.1-7.9 
มฐ.8/8.4 

2.  โครงการเสริมสร้าง
วินัยครูและบุคลากร 

1. เพ่ือให้โรงเรียนหนอง
จอกกงลิบฮัวเคียวมีการ
บริหารงานครูและ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ 

เชิงปริมาณ 
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดจากการถูกด าเนินการ 

 



  

รายงานประจ าปี 2558 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 

หน้า | 86 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 2. เพ่ือให้ครูและบุคลากร

ปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและปลอด
จากการถูกด าเนินการทาง
วินัย 
3. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
มีผลงานผ่านเกณฑ์การ
ประเมินของโรงเรียน 
 

ทางวินัย 
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 95 มี
ผลงานผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของโรงเรียน 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 95 มี
ความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
โรงเรียนสามารถบริหารงานครู
และบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ 
อยู่ในระดับดี 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.5/5.9
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.7/7.8-7.9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานประจ าปี 2558 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 

หน้า | 87 

กลยุทธ์ที่ 3   เร่งรีบสื่อสารผสานการคิด 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการส่งเสริม       
การอ่าน คิดวิเคราะห์ 
และเขียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนผ่านการ
ประเมินการอ่าน คิด 
วิเคราะห์และเขียน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลงาน  
โครงงานการอ่าน การ
เขียน และกระบวนการคิด
อย่างหลากหลาย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับ
รางวัลจากการประกวด/
แข่งขันวิชาการ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
 

เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนร้อยละ 85 ผ่านการ 
ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์
และเขียน 
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีผลงาน
โครงงานการอ่าน การเขียนและ 
กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย 
3.  นักเรียนร้อยละ 90 ได้รับการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ที่
ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาอย่างเต็ม
ศักยภาพ 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี 
ความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนได้รับการพัฒนาด้าน
การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
ระดับ ดี 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.4/4.3 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.3/3.1-3.4 
มฐ.4/4.1-4.2 
มฐ.5/5.1-5.4 
มฐ.13/13.2 

2.  โครงการการพัฒนา
ห้องสมุดมีชีวิตเพ่ือ
สร้างนิสัยรักการอ่าน 

1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์  
และทันสมัยยิ่งขึ้น 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้แหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.9/9.1-9.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 2. เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการ

อ่านการค้นคว้า  และ
ความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้มาก
ยิ่งขึ้น 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความ 
สามารถใช้ห้องสมุดและ
สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้ 
 

ยิ่งขึ้น      
2. นักเรียนร้อยละ  80 มีนิสัยรัก
การอ่านการค้นคว้าการศึกษา
ค้นคว้าและความสนใจใฝ่เรียน 
ใฝ่รู้ 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี ความ 
สามารถใช้ห้องสมุดลื่อเทคโนโลยี
การเรียนรู้ได้ 
4. นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจใน
การด าเนินงานของโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย   
ความสามารถใช้ห้องสมุดเป็นสื่อ 
เทคโนโลยีการเรียนรู้ได้และ
พร้อมบริการให้เป็นระบบครบ
วงจร 
2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน  การ
คิดวิเคราะห์และการเขียนได้ดีขึ้น 

ระดับพื้นฐาน 
มฐ. 11/11.1, 
11.3 
มฐ.13/13.1 –
13.2 
 

3.  โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษา 
อังกฤษ 

1. เพ่ือต้องการพัฒนา
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและ
เพ่ิมอัตราก าลังให้เพียงพอ 
 

เชิงปริมาณ   
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีการ
พัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี
ขึ้น 

ระดับพื้นฐาน 
มฐ.3/3.1-3.4 
มฐ.5/5.1-5.4 
มฐ.13/13.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 2. เพ่ือต้องการให้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุนสื่อ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การเรียนการสอน 
3. เพ่ือพัฒนาการเรียน 
ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น 
4. เพ่ือให้นักเรียนมี
ทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจในผลของ
โครงการ 

2. นักเรียนร้อยละ 98 มีทัศนะคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้รับ
การพัฒนา และมีอัตราที่เพียงพอ 
2. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการเรียนการสอน
ได้มากข้ึน 

มฐ.15/15.1-
15.2 
 

4.  โครงการพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ 
 

1. เพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของผู้เรียนที่ได้
พัฒนาแล้ว ในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์อย่างเหมาะสม
ในด้านการพัฒนาที่สูงขึ้น 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ได้รับ
การซ่อมเสริมและพัฒนา
ตนเอง 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ดังนี้ 
    1.1 ภาษาไทย ร้อยละ  70 
    1.2 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 65   
    1.3 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 65 
    1.4 สังคม/ศาสนา/วัฒนธรรม 
ร้อยละ 65 
    1.5 สุขศึกษา/พลศึกษา   
ร้อยละ  70 
    1.6 ศิลปะ  ร้อยละ  70 
     

ระดับพื้นฐาน 
มฐ.3/3.1-3.2 
มฐ.4/4.1-4.2 
มฐ.5/5.1-5.4 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนอง
มาตรฐาน

การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความคิด
สร้างสรรค์และใช้ศักยภาพ
ของตนเองได้อย่างเต็มที่ 
ในการเรียน 
4. เพ่ือส่งเสริมความ 
สามารถของผู้เรียน โดย
พัฒนาไปในแนวทางที่ดี
อย่างมีคุณภาพสูง 

   1.7 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ร้อยละ  70 

1.8 ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ  
60 
2.  ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้รับการ
สอนซ่อมเสริมตามสภาพปัญหา
และความต้องการจ าเป็น และมี
ผลการพัฒนาดีขึ้น 
3.  ผู้เรียนร้อยละ  70  อ่านคล่อง 
เขียนคล่อง  คิดเลขเป็น  คิดเป็น
ท าเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถใช้
ภาษาสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
4.  ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิด
สร้างสรรค์และมีจินตนาการ 
 
เชิงคุณภาพ 

โรงเรียนมีระบบส่งเสริมพัฒนา
เพ่ือรักษามาตรฐานและพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ ระดับดีขึ้นไป 

 

5.  โครงการส่งเสริม       
การเรียนการสอน
ภาษาจีน 

1. เพ่ือให้มียุทธศาสตร์การ 
พัฒนาตามจุดเน้นที่แสดง 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 

เชิงปริมาณ  
1.  คณะกรรมการ  ครูบุคลากร 
ผู้เรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.9/9.1-9.2 

 



  

รายงานประจ าปี 2558 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 

หน้า | 91 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 2. เพ่ือให้ ชุมชน

คณะกรรมการบริหาร ครู
บุคลากร  มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาความเป็น 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
3. เพ่ือให้ชุมชน
คณะกรรมการบริหาร ครู
บุคลากร  ยอมรับและพึง
พอใจในการพัฒนา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน      
4. เพ่ือให้ผลการพัฒนา
ตามเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนเกิดผลกระทบที่ดี
ต่อชุมชน 

ร้อยละ 90  ยอมรับและพึงพอใจ
ในการพัฒนาเอกลักษณ์ ของ
โรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนจัดโครงการ  กิจกรรม
ส่งเสริมให้ผู้เรียน  บรรลุตาม
เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์  ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา  
ระดับด ี     
2. ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์  ปรัชญา และจุดเน้น
ของสถานศึกษา  ระดับดี 

มฐ.10/10.1-
10.2 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.13/13.1-
13.2 
มฐ.14/14.1-
14.2 
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กลยุทธ์ที่  4   ทักษะชีวิตพิชิตปัญหา 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการส่งเสริม
กิจกรรมสุขภาพผู้เรียน 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
อนามัยในช่องปากและ
ปลอดจากโรคฟันผุ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ าหนัก
ส่วนสูงตามเกณฑ์และ
ร่างกายเจริญเติบโตตาม
วัย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
สมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
ปลอดภัยสุขภาพแข็งแรง
ไม่เจ็บป่วยง่ายปลอดจาก
โรคระบาด 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ  80 มีสุขภาพ   
อนามัยในช่องปากและปลอด 
จากโรคฟันผุ 
2. นักเรียนร้อยละ  85  มี
น้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และ
ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย 
3. นักเรียนร้อยละ 90 มี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
4. นักเรียนร้อยละ  90  มีความ 
ปลอดภัย  สุขภาพแข็งแรง   
ไม่เจ็บป่วยง่ายจากโรคระบาด 
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี 
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
     นักเรียนมีการเจริญเติบโต
สมวัยและสามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมได้อย่างมีความสุข ระดับดี
ขึ้นไป 
 
 
 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ1/1.1-1.4
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.1/1.1-1.6 
มฐ.11/11.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
2.  โครงการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และ
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยมท่ีดีงาม และผ่าน 
การประเมินคุณลักษณะ   
อันพึงประสงค์ 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีการ
ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี
และมีมารยาทแบบ
วัฒนธรรมไทย 
3. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
เลื่อมใสในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
4. เพ่ือให้นักเรียน
ตระหนัก รู้คุณค่าและร่วม
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสิ่งแวดล้อม 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการ 
ประเมินคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์  
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีมารยาท 
ตามแบบวัฒนธรรมไทย และมี 
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดี
งาม 
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีการ
ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี  เป็นลูก
ศิษย์ที่ดี 
4. นักเรียนร้อยละ 90 เลื่อมใสใน
การปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
5. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีและสิ่งแวดล้อม 
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ 
 
 
 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.3/3.1-3.4 
มฐ.11/11.1-
11.2  
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.1/1.6 
มฐ.2/2.1-2.4 
มฐ.14/14.1-
14.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถด าเนินชีวิต
ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
ระดับดีข้ึนไป 

 

3.  โครงการ นกฮ. วัย
ใสรักออกก าลังกาย
ต้านยาเสพติด 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพ
ทางกายสมบูรณ์แข็งแรง 
และรักการออกก าลังกาย 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักดูแล
ตนเองให้ปลอดจากสิ่ง 
เสพติด และหลีกเลี่ยงจาก
สภาวะที่เสี่ยงอันตราย 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองให้มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาสม 
4. เพ่ือให้เด็กอนุบาลมี
พัฒนาการด้านร่างกาย
สมวัย มีทักษะการ
เคลื่อนไหว และมีสุขนิสัย
ในการดูแลรักษาสุขภาพ
ของตน 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ  80  มีสุขภาพ 
ทางกายสมบูรณ์แข็งแรง และรัก 
การออกก าลังกาย 
2. ผู้เรียนร้อยละ  90  รู้จักดูแล 
ตนเองให้ปลอดจากสิ่งเสพติด  
และหลักเดียวจากสภาวะที่เสี่ยง 
อันตราย 
3. เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ  95   
มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  
มีทักษะการเคลื่อนไหว และ 
สุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพ 
ของตน 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี 
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.1/1.1-1.4 
มฐ.3/3.3
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.1/1.1-1.6 



  

รายงานประจ าปี 2558 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 

หน้า | 95 

 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

  เชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่า 
ในตนเอง มั่นใจ และกล้า 
แสดงออกอย่างเหมาะสมระดับดี 
2. เด็กระดับปฐมวัยสามารถ
ปรับตัวเข้ากับเพ่ือนๆ และสังคม 
รอบข้าง และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
อย่างมีความสุข ระดับดี 

 

4.  โครงการจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
ความช่วยเหลือตามสภาพ
ความจ าเป็นทางด้าน
สุขภาพจิตเครื่องเขียน  
อุปกรณ์การเรียนศักยภาพ
ในการเรียนรู้ทุนการศึกษา 
และปรับตัวในสังคม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
ปลอดภัยในอุบัติเหตุ การ
ถูกท าร้ายการล่วงละเมิด
ทางเพศ การล่อลวง และ
ชักจูงเก่ียวกับสารเสพติด
ต่างๆ โดยความร่วมมือ 
ระหว่างผู้ปกครอง ครู 
และชุมชน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ  10  เรียนดี 
และ/หรือขาดแคลนได้รับ
ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ 
ค่าใช้จ่ายในการเรียน 
2. นักเรียนร้อยละ  90  รู้จักดูแล
ตนให้มีความปลอดภัย ปลอด
ปัญหาทางเพศ ยาเสพติด และสิ่ง 
มอมเมา 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90   
มีความพึงพอใจในผลการ 
ด าเนินงานของโครงการ 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.1/1.4 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.1/1.3 
มฐ.10/10.6 
มฐ.13/13.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 

3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ป้องกันต้นเองจาก
อันตรายต่างๆ และสิ่งเสพ
ติดทุกชนิด 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
ปรับตัวในสังคม ได้อย่าง
เหมาะสม กล้าแสดงออก 
และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคคลอื่นๆ 

เชิงคุณภาพ 
      โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยของเด็กโดยความ
ร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง 
และชุมชน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

 

5.  โครงการพัฒนา
ทักษะชีวิตพิชิตปัญหา 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความ 
สามารถปรับตัวเข้ากับ
สังคม สามารถใช้ทักษะ
ชีวิตในการแก้ปัญหา การ
เผชิญสถานการณ์ และลด
ข้อขัดแย้ง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์
ตรงและเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน
ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้นักเรียนผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความ 
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม 
สามารถใช้ทักษะชีวิตใน การแก้ 
ปัญหาการเผชิญสถานการณ์และ
ลดการขัดแย้ง 
2.  นักเรียนร้อยละ 85 มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในและนอก
สถานศึกษา 
3.  นักเรียนร้อยละ 100 ผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.2/2.2 
มฐ.3/3.3 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.6/6.1-6.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 4. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ

ในการท างาน รักการ
ท างาน สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจต
คติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 

4.  นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะ 
ในการท างาน รักการท างาน  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
และมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
5.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในผลของ 
โครงการ เพ่ือให้นักเรียนผ่าน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม 
เกณฑ์ที่ก าหนด 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
ทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันในการ
แก้ปัญหา และการด าเนินใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
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กลยุทธ์ที่  5  เพิ่มคุณค่าเทคโนโลยี 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการศูนย์
พัฒนาการเรียนรู้เฉลิม
พระเกียรติฯ 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้จาก
หนังสือ เอกสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อ Social 
medias และ Network 
ต่าง ๆ 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
สร้างสรรค์ผลงาน หรือ
ชิ้นงานการเรียนรู้ผ่านการ
สืบเสาะหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 
3. ผู้ปกครองครูและ
นักเรียนรวมทั้งชุมชน 
สามารถเข้าใช้ห้อง
เทคโนโลยี เนื้อหาความรู้
และน าไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
ค รู ส า ม า ร ถ ใ ช้ สื่ อ
เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ 
นวัตกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เชิงปริมาณ 
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความ 
สามารถในการค้นคว้าหาความรู้
จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อจาก 
Network ต่าง ๆ 
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถ 
สร้างสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงาน 
การเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหา 
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ 
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี 
ความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้ปกครองครูและนักเรียน
รวมทั้งชุมชน สามารถเข้าใช้ห้อง
เทคโนโลยี เนื้อหาความรู้และ 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
2. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี  
แหล่ ง เ รี ยนรู้ น วั ต กร รมและ                     
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ 
เรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.5/5.4 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.3/3.4 
มฐ.7/7.4 
มฐ.11/11.3 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มี

ความพึงพอใจในผลงาน
ของโครงการ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

รายงานประจ าปี 2558 

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว 

  

 

หน้า | 100 

กลยุทธ์ที่  6  มีมาตรฐานการประกัน 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 
 

1. เพ่ือให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เหมาะสม
สอดคล้องกับบริบท และ 
อัตลักษณ์ของทางโรงเรียน 
มีการด าเนินการอย่าง
ครบถ้วนครอบคลุมภารกิจ
ตามกฎกระทรวง 
2. เพ่ือให้มีข้อมูลผลการ
ประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา 
ส าหรับใช้ในการวางแผน
พัฒนาโรงเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
3. เพ่ือให้ทางโรงเรียนมี
พัฒนาการของคุณภาพ
การศึกษาสูงขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่อง 
4. เพ่ือประกันความส าเร็จ
และความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและผู้ปกครองจาก
การเข้ารับการศึกษากับ
ทางโรงเรียน 
 
 

เชิงประมาณ 
สถานศึกษาร้อยละ 90 เป็นไป 
ตามกฎกระทรวงระบบการ 
พัฒนาคุณภาพภายใน 
 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีระบบการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษา 
2.  สถานศึกษามีมาตรฐานตาม 
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
3. สถานศึกษามีการตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา  เพ่ือรับรอง 
การประเมินภายนอก 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.6/6.1-6.6 
มฐ.7/7.2,7.4 
มฐ.8/8.1-8.6 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.8/8.1-8.6 
 มฐ.9/9.1-9.3 
มฐ.12/12.1-
12.6 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
2.  โครงกาจัดท า
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
 

1. เพ่ือให้มีปรับแผนกล
ยุทธ์ที่ก าหนดทิศทางกา
บริหารทางการศึกษา 
สอดคล้องกับหลักการจัด 
การศึกษาของชาติและ
บริบทของสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่สามารถน าไปใช้
ในการบริหารจัดการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิผล 
 

เชิงปริมาณ 
1.  มีการปฏิบัติตามแผนงาน 
โครงการบรรลุส าเร็จร้อยละ 75  
ของแผน 
2.  ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องร้อยละ 80   
มีความพึงพอใจในการบริหาร
การศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนจัดโครงการ / 
กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุ
ตามเป้าหมาย  วิสัยทัศน์   
ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
2.  ผลการด าเนินงานส่งเสริมให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย  
วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้น 
ของสถานศึกษา ระดับดีขึ้นไป 
3.  การจัดท าและด าเนินการ 
พัฒนาตามแผนการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา 
       
 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.10/10.1, 
10.2 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.14/14.1 -
14.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

3.  โครงการปรับปรุง
อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์
และสภาพแวดล้อมใน
บริเวณโรงเรียน 
 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขอาคารสถานที่
บริเวณ โรงเรียนและ
สภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น   
น่าอยู่และเอ้ือประโยชน์
ต่อการเรียนการสอน 
2. เพ่ือให้สามารถใช้
สถานที่ บริเวณโรงเรียนให้
เกิดประโยชน์ต่อการสอน
และมีบรรยากาศ 
3. เพ่ือให้อาคารสถานที่มี
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม  มี
ห้องเรียน สนามเด็กเล่น   
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือให้นักเรียนมี
จิตส านึกในการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงเรียน 
 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ  80  มี 
จิตส านึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90  มี 
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่ 
เหมาะสม อยู่ในระดับ ดี 
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ  
แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สีเขียวและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ 
และใช้การได้ดี อยู่ในระดับดี 
3. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ 
แหล่งเรียนรู้ สามารถใช้ได้ 
เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับดี 

ระดับพื้นฐาน 
มฐ.11/11.1 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
4.  โครงการการเงิน
และบัญชีโรงเรียน 

1. เพ่ือให้มีระบบบริหาร
จัดการงบประมาณและ
การเงินที่มีประสิทธิภาพ  
บริสุทธิ์  โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้สามารถควบคุม  
ก ากับและติดตามการรับ
และจ่ายงบประมาณทาง 
การเงิน ตลอดจนการใช้
งบประมาณให้เป็น ไปตาม
ระเบียบแบบแผนและเกิด
ประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด 
3. เพ่ือให้มีงบดุลบัญชีที่
ถูกต้องเหมาะสม และมี
การรายงานการเงินต่อ
คณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนและหน่วยงานต้น
สังกัดตามระเบียบที่
ก าหนด 

เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนมีการจัดท ารายงาน 
ทางการเงินและการบัญชีเป็น
ปัจจุบัน 
2.  โรงเรียนมีระบบก ากับติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล 
การใช้งบประมาณให้เกิด 
ประโยชน์และคุ้มค่ามากท่ีสุด 
เน้นผลผลิตและผลลัพธ์ 
3.  โรงเรียนมีระบบงานการเงินที่
มีประสิทธิภาพมีที่มาที่ไป โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.6/6.1, 
6.4, 6.6, 6.7 
มฐ.7/7.2-7.5 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ. 8/8.1-8.3 , 
8.5-8.6 
มฐ.9/9.1-9.3  
มฐ.11/11.2 
มฐ.13/13.2 

5.  โครงการจัดหาพัสดุ 
และครุภัณฑ์ 
 

1. เพ่ือให้มีวัสดุ –ครุภัณฑ์  
ที่จ าเป็นต่อการอ านวยการ
และบริหารจัดการศึกษา
อย่างเพียงพอ 
 

เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนมีระบบข้อมูล และ   
สารสนเทศว่าด้วยการพัสดุ 
 
 
 

ระดับพื้นฐาน 
มฐ.11/11.1 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 2. เพ่ือให้นักเรียนมีวัสดุ

อุปกรณ์ เครื่องเขียน
แบบเรียน อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน สื่อ  
นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพอย่างครบถ้วน 
3. เพ่ือให้ครูมีสื่อการเรียน
การสอน วัสดุอุปกรณ์  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและสามารถ
น าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.  ครูและบุคลากร  45 คน  
นักเรียน  815  คน มีวัสดุฝึกสอน 
สอบและใช้อย่างเพียงพอ 
1.  โรงเรียนมีระบบการบริหาร 
จัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่มี 
ประสิทธิภาพ 
2.  โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลักความ
พอเพียงและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 

6.  โครงการพัฒนา
ระบบงานสารบรรณ
และงานธุรการ 

1. เพ่ือให้มีระบบงานสาร
บรรณและงานธุรการที่มี
ประสิทธิภาพ สะดวกและ
คล่องตัวในการติดต่อ 
ประสานงาน หนังสือหรือ
เอกสารที่จัดท าถูกต้อง
ตามระเบียบงานสาร-
บรรณ 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 2. เพ่ือให้มีระบบเอกสาร

และแฟ้มงานที่เป็นระบบ
ระเบียบ  สะดวกและ
คล่องตัวในการค้นพบและ 
ติดตามก ากับการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ  
3. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการ
ให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร  สารสนเทศ
ทางการศึกษา รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานที่จ าเป็น
ต่อผู้รับบริการ ที่สะดวก  
รวดเร็วทันต่อความ
ต้องการใช้งาน 
4. เพ่ือให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง 
พอใจในการรับบริการ
ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. การด าเนินงานและประสาน 
งานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ร้อยละ  
80  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ราบรื่น  และมีประสิทธิภาพ 
2. ครู  บุคลากร  ผู้เรียน  
ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
ร้อยละ  80  มีความพึงพอใจใน
การรับบริการข้อมูลข่าวสารและ
สารสนเทศของสถานศึกษา 
 
เชิงคุณภาพ 
1. สถานศึกษามีระบบติดตาม
ก ากับการด าเนินงาน  และน า 
ผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง 
แก้ไขอย่างต่อเนื่องระดับดีขึ้นไป 
2. สถานศึกษามีการพัฒนา 
โปรแกรมการบริหารและการ 
จัดเก็บหนังสือ / เอกสารใน 
ระบบคอมพิวเตอร์ ระดับดี 
 
 
 
 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.8/8.3 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.12/12.3 
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กลยุทธ์ที่ 7  สานฝันวิถีเพียงพอ 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการขยะ 
รีไซเคิล 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมี
จิตส านึกในการคัดแยก
ขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม
ภายในโรงเรียนและชุมชน 
2. เพ่ือเป็นการช่วยลด
ปริมาณขยะและส่งเสริม
ความรู้ให้แก่นักเรียนใน
เรื่องการคัดแยกขยะ ที่
ถูกต้องและเหมาะสม 
3. เพ่ือน าผลพลอยได้จาก
การตั้งธนาคารขยะ มาตั้ง
กองทุนสนับสนุนการ 
ศึกษาของนักเรียน 
4. เพ่ือเป็นการสร้าง
รูปแบบการจัดการขยะ 
โดยนักเรียนเข้ามามีส่วน
ร่วม ในการด าเนินงาน 
5. เพ่ือให้นักเรียนได้คิดค้น 
สิ่งประดิษฐ์ใหม่จากเศษ
วัสดุเหลือใช้และจากวัสดุ
ที่มาจากขยะ 
 

เชิงปริมาณ                                                 
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรม การอนุรักษ์
และค่านิยมพอเพียง                       
2. นักเรียนร้อยละ  80  ได้รับ 
ความความรู้ในเรื่องการคัดแยก
ขยะ ที่ถูกต้องและเหมาะสม
สามารถน าความรู้ไปคัดแยกขยะ
ได้ 
3. นักเรียนร้อยละ  85  มีผลงาน
และหรือสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90  มี 
ความพึงพอใจในผลของโครงการ 
 
เชิงคุณภาพ 
มีการร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และเสริมสร้างค่านิยมความ
พอเพียง  อยู่ในระดับดี 
 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.3/3.1 
มฐ.4/4.2 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.2/2.4 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
2.  โครงการธนาคาร
โรงเรียน 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักวาง
แผนการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีนิสัย
ประหยัดรู้จักเก็บออม 
3. เพ่ือให้นักเรียนเห็น
คุณค่าของเงินและสร้าง
นิสัยการประหยัดตามหลัก
ของความพอเพียง 
4. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ
ท างานอย่างมีระบบ ตาม
ขั้นตอน 
5. เพ่ือฝึกให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์ในการ
ปฏิบัติงาน 

เชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักวาง
วางแผนการใช้จ่ายอย่าง
เหมาะสม 
2. นักเรียนร้อยละ  85  มีนิสัย 
ประหยัดรู้จักเก็บออม 
3. นักเรียนร้อยละ  80  เห็น 
คุณค่าของเงินและสร้างนิสัยการ 
ประหยัดตามหลักของความ
พอเพียง 
4. นักเรียนร้อยละ  80  รู้จักการ 
ท างานอย่างมีระบบตามขั้นตอน 
 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืนและใช้จ่ายเงินอย่าง
คุ้มค่า ในระดับคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.3/3.2 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.2/2.1 
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กลยุทธ์ที่ 8   ก่อวัฒนธรรมน าสู่สากล 

โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

1.  โครงการสาน
สัมพันธ์ชุมชนและ
ผู้ปกครอง 

1. เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียน  ผู้ปกครองและ
ชุมชน 
2. เพ่ือเสริมสร้างบทบาท 
ของโรงเรียนให้มีศักยภาพ
เป็นศูนย์กลางการบริหาร
ทางการศึกษา และพัฒนา
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
3. เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และคุณภาพในการ
พัฒนาระหว่างโรงเรียนกับ
หน่วยงานองค์กรเครือข่าย
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับทุน 
การศึกษาจากมูลนิธิ  
สมาคมและหน่วยงาน 
องค์กรที่สนับสนุนทาง
การศึกษา 

เชิงคุณภาพ 
1.  โรงเรียนหนองจอกกงลิบ 
ฮัวเคียวเป็นสังคมแห่งการเรียน
รู้อยู่ในระดับดี 
2.  คณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครองและครู  รวมทั้งชมรม
หรือสมาคมศิษย์เก่าเข้ามามีส่วน
ร่วมการด าเนินการของโรงเรียน
อยู่ในระดับดี 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.9/9.2 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.9/9.3 
มฐ.13/13.2 

2.  โครงการจัดงาน
ประจ าปีโรงเรียน 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และเชื่อม่ันในตนเอง 

เชิงปริมาณ 
1.  ผู้เรียนร้อยละ  80  เข้าร่วม
กิจกรรม กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสมและมีความเชื่อมั่นใน
ตนเอง                    

ระดับปฐมวัย 
มฐ.2/2.2 , 2.4 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.1/1.4 , 1.6 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 
 2. เพ่ือให้ผู้ปกครองและ

ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียน 
3. ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึง
พอใจในผลงานของ
โรงเรียน 
4. เพ่ือสานความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปกครองกับครู
และนักเรียนในการร่วมมือ
ท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพความเชื่อมั่นการ
กล้าแสดงออกอย่าง
ถูกต้อง 

2.  ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องร้อยละ  90  มีความ 
พึงพอใจในผลงานของโรงเรียน 
 
เชิงคุณภาพ 
1.  เพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่าง 
ผู้ปกครองกับครูและนักเรียนใน
การร่วมมือท ากิจกรรมเพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพความเชื่อมั่นการกล้า
แสดงออกอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 

3.  โครงการส่งเสริม
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ และ
นันทนาการ 
 

1. เพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมในหลักสูตรและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรใน  
และนอกโรงเรียน 
2. เพ่ือเป็นการสนับสนุน
นโยบายและแผนการ 
ส่งเสริมของโรงเรียนอย่าง 
เป็นระบบครบวงจร 
 

เชิงปริมาณ 
1.  นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมในหลักสูตรและ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในและ 
นอกโรงเรียนได้ 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 สนับสนุน 
นโยบายและแผนการส่งเสริม 
ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ 
ในการเข้ามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ 
4. เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนให้
ได้รับรางวัลจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมและการ
ประกวด/แข่งขัน 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

3.  นักเรียนร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในการเข้ามีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมต่างๆ 
4.  นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม
และการประกวดแข่งขันกิจกรรม
ที่เก่ียวข้อง 
 
เชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนเกิดสุนทรียภาพใน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ 
วรรณศิลป์ และนันทนาการ 
2.  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง 
ประสงค์ 
3.  นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.2/2.4 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.1/1.4,1.6 

4. โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมไทย-จีน 

1. เพ่ือให้ครูบุคลากร และ
ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง 
ร่วมในการสืบสานด้าน
วัฒนธรรม 
 
 

เชิงปริมาณ  
1. ครูบุคลากร และผู้เรียนร้อยละ  
100 มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการ 
สืบสานด้านวัฒนธรรม 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90  
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ 
 

ระดับปฐมวัย 
มฐ.11/11.1-
11.2 
ระดับพื้นฐาน 
มฐ.15/15.1-
15.2 
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โครงการ / กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) 

สนองมาตรฐาน
การศึกษาของ
สถานศึกษา 

(มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) 

 2. เพ่ือให้ ชุมชน
คณะกรรมการบริหาร ครู
บุคลากรยอมรับ และ 
พึงพอใจในการพัฒนา
เอกลักษณ์ของโรงเรียน 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนมี
ศักยภาพด้านภาษาจีน  
สามารถเข้าร่วมประกวด
การแข่งขัน  และได้รับ 
รางวัลการประกวด
กิจกรรมภาษาจีน 
 

3. ผู้เรียนร้อยละ  80  มีศักยภาพ 
ด้านภาษาจีน  สามารถเข้าร่วม 
ประกวดการแข่งขัน  และ 
ได้รับรางวัลการประกวด 
กิจกรรมภาษาจีน 
 
เชิงคุณภาพ 
ครูบุคลากรและผู้เรียนสามารถน า
ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาจีน และด้านวัฒนธรรมไป
ปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ใน 
ระดับดี 
 

 

 


