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ตอนที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีของสถานศึกษา 
 

1. การบริหารจัดการศึกษา   
 

  โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ด้าน กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
กลุ่มงานวิชาการ   กลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ และ กลุ่มงานกิจการนักเรียน ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/
เทคนิคการบริหารแบบการพัฒนาตามกระบวนการ PDCA  
 

2.  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าหมาย  อัตลักษณ์   และเอกลักษณ์ ของสถานศึกษา 
 
    วิสัยทัศน์  
        โรงเรียนดีใกล้บ้าน  ยึดคุณธรรมน าความรู้  ควบคู่คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  และน้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง 
       
    พันธกิจ 
          1. พัฒนาครูและนักเรียนโดยยึดหลัก “คุณธรรมน าความรู้” 
          2. พัฒนาครูและนักเรียนโดยยึดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
          3. พัฒนาและบูรณาการองค์ประกอบทุกภาคส่วน  ให้ก้าวสู่การเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านอย่างมั่นคง
ตลอดไป 
     4. น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของบุคลากร 
      
    เป้าประสงค์ 
     1. ครูและนักเรียนเป็นผู้ยึดมั่นในหลักคุณธรรมน าความรู้  ใฝ่ดีตามด้วยใฝ่รู้ 
     2. ครุและนักเรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติ 
     3. โรงเรียนได้รับการยอมรับเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ของชุมชนอย่างยั่งยืน 
     4. บุคลากรน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตจริง 
  
    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
             

ยิ้มไหว้ทายทัก  รักสามัคคี 
 
     เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
  

ภูมิทัศน์งามเด่น 
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3.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  ด าเนินการสนองกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
4.  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานักเรียนทุกระดับตามหลักสูตรส่งเสริมความสามารถ 
                         ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
    กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
                         ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน 
  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตา 
                         ศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 
                         อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
        ตามหลักธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคนส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วน 
                          ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 



 

 

2558 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

Self Assessment Report  2015 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 



 

 

2558 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

Self Assessment Report  2015 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

5. การด าเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานักเรียนทุกระดับตามหลักสูตรส่งเสริมความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

1.1  โครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 
8 กลุ่มสาระ 
 

1. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนให้
สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. เพ่ือยกระดับของการ
ทดสอบระดับท้องถิ่น LAS 
และระดับชาติ NT / O-NET  
ของโรงเรียนให้สูงขึ้น 
3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะ
ที่จ าเป็นตามหลักสูตรและ
ตามมาตรฐานการศึกษา 
 

ร้อยละ 98 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 75 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ในระดับดี 
2. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลการ
ทดสอบระดับท้องถิ่นรายสาระไม่ต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยของเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 
3. ผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลการ
ทดสอบระดับชาติเฉลี่ยเป็นรายกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ไม่ต่ ากว่าค่าเฉลี่ย
ระดับประเทศ 
4. ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนใน
ระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  นักเรียนมีผลการเรียนทุกกลุ่มสาระ
มีการพัฒนาในระดับ 5 ขึ้นไปและ
ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับชาติและ
ระดับเขตพ้ืนที่ 
 

ม.5.1, 5.2  ม.
10.5,10.6 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

1.2 โครงการ
ห้องสมุดมีชีวิต 
 

1. เพ่ือส่งเสริมสื่อการเรียนรู้
ตรงตามหลักสูตร 
2. เพ่ือปลูกฝังและส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักเรียน 
3. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ภายในโรงเรียน 
4. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า
ของบุคลากรในโรงเรียน 

- ร้อยละ 95 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม  ร้อยละ  100   เข้าใช้
บริการห้องสมุด 
2.  เป็นแหล่งค้นคว้าและใช้เป็นสื่อ
การเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้  ใฝ่เรียนและ
มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
2. นักเรียนและผู้ใช้บริการมีความ
พึงพอใจในการใช้ห้องสมุด 

ม.3.1,ม.3.2,
ม.3.3,ม.11.3,
ม.14.1 

1.3 โครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา 

1. เพ่ือจัดสร้างและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
หนองนาค าวิทยาคมให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความต้องการของนักเรียน
และชุมชน รวมทั้งสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

 

- ร้อยละ 95 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคมทุกคน มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมมี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีพัฒนา
ต่อเนื่องทุกกลุ่มสาระ 

ม.10,ม.14 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

1.4 โครงการ
โรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพ 
 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขนิสัย 
สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ตนเอง  
2. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติตนใน
ชีวิตประจ าวัน  
3. เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการ
ป้องกันตนเองให้พ้นจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและภัยต่างๆ  
4. เพ่ือให้นักเรียนมีความ
มั่นใจ และกล้าแสดงออก
อย่างมีเหตุผล  
5. เพ่ือให้นักเรียนมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีและมีจิตสาธารณะ   
6. เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลงาน
อนามัยโรงเรียน ข้อมูล
สุขภาพของนักเรียนและอ่ืนๆ  

ร้อยละ 99  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 75 มีสุขนิสัยใน
การดูแลสุขภาพและออกก าลังกาย
สม่ าเสมอ  
2. นักเรียนร้อยละ 75  มีน้ าหนัก 
ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์  
3. นักเรียนร้อยละ 75  รู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ ปัญหา
ทางเพศ โทษและประโยชน์จาก
การใช้อินเตอร์เน็ต เกม
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนอบายมุข
ต่างๆ  
4. นักเรียนร้อยละ 75  มีความ
มั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้เกียรติผู้อ่ืน  
5. นักเรียนร้อยละ 75 มีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน คร ูและผู้อื่น  
6. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ 75  มีความ
พึงพอใจในการด าเนินงานตาม
โครงการของโรงเรียน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี  

ม.1.1,ม.1.2,
ม.1.3,ม.1.4,
ม.1.5,ม.1.6,
ม.11.1,
ม.11.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

  2. นักเรียนน าความรู้ไปใช้ในการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจ าวัน  
3. นักเรียนมีความปลอดภัยจากสิ่ง
เสพติดให้โทษและภัยต่างๆ  
4. นักเรียนมีความมั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างมีเหตุผล  
มาตรฐานของกรมอนามัย 

 

1.5 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 
โรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม 

1. เพ่ือประโยชน์ในการศึกษา
ค้นคว้าและการเรียนการสอน
วิชาต่าง ๆ โดยมุ่งให้นักเรียน
สร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
และ เก่งดีมีความสุข 
2. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนเข้าใจและ
เห็นความส าคัญของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3. เพ่ือให้นักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนร่วมมือ
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจนเกิด
ประโยชน์ถึงท้องถิ่น 
4. เพ่ือให้มีระบบข้อมูล
พันธุกรรมพืชที่มีอยู่ใน
โรงเรียน 
5. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
และพืชหายาก 
6. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน
โรงเรียนให้มากขึ้น 
7. เพ่ือเป็นแหล่งสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ให้เกิด
แก่เยาวชน 

ร้อยละ  90 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค าทุก
คนเข้าร่วมโครงการ 
2. ครูและบุคลากรโรงเรียนหนอง
นาค าทุกคนเข้าร่วมโครงการ 
3. มีทะเบียนและป้ายพรรณพืชใน
โรงเรียนครบ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1. จัดท าทะเบียนพันธุกรรมพันธุ์
พืชท้องถิ่นที่มีอยู่ในโรงเรียนได้ครบ
ตามเขตพ้ืนที่ก าหนด 
2. จัดหาพืชหายากพืชท้องถิ่น ปลูก
เพ่ิมในพ้ืนที่โรงเรียนอย่างน้อย  50  
ชนิด 
3. จัดท าป้ายทะเบียนพันธุ์ไม้ครบ
ทุกต้น 
4. จัดท าจุลสารเอกสารสวน
พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เดือนละ  
1  ฉบับ 
5. จัดท าสารานุกรมป่าในโรงเรียน
หรือจัดท าทะเบียนพรรณพืชใน
โรงเรียน 
6. บุคลากรในโรงเรียนมีจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ม.2.1 
ม.2.4 
ม.3.1- 4 
ม.4.4 
ม.11.2 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

1.6 โครงการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม
นักเรียน 

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและ
ครู ได้แสดงผลงานและ
ผลผลิตที่เกิดจากการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  
2. เพ่ือให้นักเรียนได้ร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการใน
กลุ่มสาระวิชาต่างๆ  
3. เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาหา
ความรู้จากการจัดการ
แสดงผลงานการแข่งขันทักษะ 
วิชาการ 
 

ร้อยละ  95 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1 ครูและนักเรียนโรงเรียนหนองนา
ค าวิทยาคมทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ผลงานและรางวัลที่ได้รับจากการ
แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ 

ม.4.1-4.3 ม.
5.1-5.3 

1.7 โครงการปัจฉิม
นิเทศนักเรียนชั้น ม.3 
และ ม.6 

1.  เพ่ือให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของการเรียน 
2.  เพื่อเสริมสร้างขวัญและกา
ลังใจให้กับนักเรียนที่ส าเร็จ
การศึกษา 
3. เพ่ือให้นักเรียนเกิดความ
ภาคภูมิใจในความส าเร็จ 
4.  เพ่ือเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง
ครูกับนักเรียน 
5.  เพ่ือให้นักเรียนเกิด
ทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียน 
6.  เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่
นักเรียนรุ่นต่อไป 

ร้อยละ  95 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 119 คน  และ ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 6  จ านวน 185 คน ที่
ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2558  จ านวนทั้งหมด  
304  คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1 นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาชั้นสูง
สุดของโรงเรียนเกิดความภาคภูมิใจ
ในความส าเร็จของตน 
2 นักเรียนมีขวัญและกาลังใจใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 
3 นักเรียนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียนรุ่นต่อไป 
 

ม. 6.1-4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

1.8 โครงการพัฒนา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 

1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณค่าของการเรียน
ภาษาไทย 
2. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการฝึก
ทักษะทางภาษาไทย 

ร้อยละ 95 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1.นักเรียน ร้อยละ 80 ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ใน
การใช้ภาษาไทย และตระหนักถึง
ความส าคัญของการเรียนภาษาไทย 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
 

ม.5.1 
ม.5.3 

1.9 โครงการปลอด
นักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้ 

1. เพ่ือให้นักเรียนอ่านออก 
เขียนได้ ตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2. เพ่ือปลูกฝัง และส่งเสริม
นิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 

ร้อยละ  90 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ร้อยละ 100 ของผู้อ่าน
ไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้รับการพัฒนา 
2. นักเรียนทุกคนที่อ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ ได้รับการปลูกฝัง และ
ส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่านพัฒนา 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคมทุกคน อ่านออก เขียนได้ 
อยู่ในระดับดีขึ้นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา 
2. นักเรียนทุกคนมีนิสัยรักการอ่าน 
 

ม.3.2 
ม.5.1-5.3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

1.10 โครงการสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

1. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงออกซ่ึงความรู้
ความสามารถตามความถนัด
และความสนใจ 

ร้อยละ 95 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม จ านวน 120 คน ได้ไป
ทัศนศึกษานอกสถานที่ 

2. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคมทุกคนคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน และมีความ
สนใจในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนวิทยาศาสตร์และมีเจตคติ
ที่ดีในวิชาวิทยาศาสตร์ และ
สามารถประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิตของตน และ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได้ 

ม.5.1-5.5 

 

1.11 โครงการค่าย
คณิตศาสตร ์
 

1. เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเห็น
ความส าคัญของคณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น 
2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและ
แสดงออกซ่ึงความรู้
ความสามารถตามความถนัด
และความสนใจ  

ร้อยละ  98 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม 100 % 
2. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคมทุกคน มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน และมีความ
สนใจ และใช้เทคโนโลยีเป็น 
 

ม.5.1-5.5 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนคณิตศาสตร์คิดค านวณ
คณิตศาสตร์ และสามารถน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวันได้ 

 

1.12 โครงการส่งเสริม
อัจฉริยภาพด้านศิลปะ  
ดนตรี  นาฎศิลป ์

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลการ
เรียนที่สูงขึ้น เพิ่มจ านวน
นักเรียนที่ผ่านในรายวิชา และ
ลดจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน 
3. นักเรียนได้น าเสนอผลงาน
ศิลปะของตนเองอย่างเป็น
รูปธรรม เกิดการเรียนการรู้ที่
มีประสิทธิภาพ  มี
ประสบการณ์ที่หลากหลาย  
รู้จักการวางแผนการท างาน
ร่วมกัน การแก้ไขปัญหา  และ
เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. นักเรียนมีความรัก  ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
5. นักเรียนรักและภาคภูมิใจ
ในศิลปะประจ าชาติ  เห็น
ความส าคัญ  รู้คุณค่า  
ตลอดจนสามารถเชิดชูและ
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

ร้อยละ  95 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 
6     จ านวน  800 คนเป้าหมาย
เชิงคุณภาพ 
1. กระบวนการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
2.  นักเรียนมีผลการเรียนที่สูงขึ้น 
เพ่ิมจ านวนนักเรียนที่ผ่านใน
รายวิชา(ผลการเรียน 1.00-4.00) 
และลดจ านวนนักเรียนที่ไม่ผ่าน(ผล
การเรียน 0,ร) นักเรียนได้น าเสนอ
ผลงานศิลปะของตนเอง 
อย่างเป็นรูปธรรม เกิดการเรียน
การรู้ที่มีประสิทธิภาพ  มี
ประสบการณ์ที่หลากหลาย  รู้จัก
การวางแผนการท างานร่วมกัน การ
แก้ไขปัญหา  และเกิดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
3. นักเรียนมีความรัก  ความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
4. นักเรียนรักและภาคภูมิใจใน
ศิลปะประจ าชาติ  เห็นความส าคัญ  
รู้คุณค่า  ตลอดจนสามารถเชิดชู
และและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทย 

ม.1.4-6  
ม.2.3 
ม.3.3 
ม.4.4 
ม.6.1-3 
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      กลยุทธ์ที่ 2  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก 12 ประการ  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
                     เศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

2.1 โครงการเข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ - เนตร
นารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 

1. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้
ฝึกความอดทนความมี
ระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง 
รู้จักอยู่และท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
2. เพ่ือให้ลูกเสือ-เนตรนารี
เป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือ
สังคมด้วยความเต็มใจ 
3. เพ่ือให้ลูกเสือเนตรนารีได้
พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
จากประสบการณ์ตรงและ
เรียนรู้เพิ่มเติม 

ร้อยละ  100 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 100 เข้าร่วม
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
2. นักเรียนร้อยละ  100   ผ่านการ
ประเมินกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้และ
ประสบการณ์จากกิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี ร้อยละ 90   
2. นักเรียนผ่านการประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี อยู่
ในระดับดี มากกว่า 
ร้อยละ 90 

ม. 1.1 
ม.1.6 
ม.2.1 
ม. 2.4 
 

2.2 โครงการ
สถานศึกษาสีขาว 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้
ตระหนักและปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน 
และปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม
ให้แก่นักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนที่มีปัญหา
ต้องการความช่วยเหลือได้รับ
ค าปรึกษา ค าแนะน าที่ถูกต้อง
เหมาะสม 
จากผู้ที่เป็นแกนน า และครูที่
ปรึกษา 
3. เพ่ือเสริมสร้างเยาวชนให้
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
 

ร้อยละ 90   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 95 ปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยของโรงเรียน  
2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้รับความ
ช่วยเหลือได้รับค าปรึกษา 
ค าแนะน าที่ถูกต้องเหมาะสมจากผู้
ที่เป็นแกนน า และครูที่ปรึกษา 
3. นักเรียนร้อยละ 95 เป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดี 
4. ปัญหาการระบาดของยาเสพติด 
โรคเอดส์ การตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน
สมควร อบายมุขท่ีเป็น 
สิ่งมัวเมาท้ังหลาย และปัญหา
อุบัติภัย ลดลงร้อยละ 5 
 

ม. 1.1 
ม.1.6 
ม.2.1 
ม. 2.4 

 

39 



 

 

2558 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

Self Assessment Report  2015 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

 4. เพ่ือลดปัญหาการระบาด
ของยาเสพติด โรคเอดส์ การ
ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันสมควร 
อบายมุขท่ีเป็นสิ่งมัวเมา
ทั้งหลาย และปัญหาอุบัติภัย 
5. ครูและบุคลากรให้
ความส าคัญกับโครงการ มี
การประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการเสริมสร้าง
คุณธรรมน าความรู้และท า
ความดีโดยมีความร่วมมือทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง คือ 
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้บริการสถานศึกษา ครู
นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
6. เพ่ือให้นักเรียนเป็นคนดี 
คนเก่ง และด าเนินชีวิตใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูและบุคลากรให้ความส าคัญ
กับโครงการ มีการประกาศ
เจตนารมณ์ร่วมกันในการ
เสริมสร้างคุณธรรมน าความรู้และ
ท าความดีโดยมีความร่วมมือทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง คือคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผู้บริการสถานศึกษา 
ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
 2. นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และ
ด าเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 

 

2.3 โรงเรียน
เสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมละธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา                             
“โรงเรียนสุจริต” 

1. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมใน
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แก้ไข
ปัญหาและป้องกันการทุจริต
(ภายใต้ชื่อโรงเรียนสุจริต)  ใน
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีครูผู้สอนที่
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
จัดกิจกรรมการเรียน        
การสอนเพ่ือส่งเสริมพัฒนา 

- ร้อยละ 93 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  จัดอบรมครู  จ านวน  43 คน 
2. จัดประชุมรายงาน
ความก้าวหน้า และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตัวแทนครู  จ านวน  10  
คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ
สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 

 

 ม. 2.1 ม.2.2 
ม. 2.3  ม.6.4 
ม.14.1 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

 คุณธรรมจริยธรรมและธรร
มาภิบาลในสถานศึกษา 
““โรงเรียนสุจริต”  “คนดี
ของแผ่นดิน”  ให้กับนักเรียน 

คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิ
บาลในสถานศึกษา “โรงเรียน
สุจริต”  ให้กับนักเรียนได้ 
2. โรงเรียนมีบุคลากรที่มีการ
พัฒนาความสามารถในการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่
ก าหนด 

 

2.4  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ของนักเรียน 

 

 

1.  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมี
วินัย  มีความรับผิดชอบและ
ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
เบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับ
ถือ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ความกตัญญูรู้คุณ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ผู้มีความเมตตากรุณา  
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และเสียสละ
เพ่ือส่วนรวม 
4. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเป็น
ผู้ประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์
สิ่งของอย่างคุ้มค่าตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ประพฤติตนถูกต้องตาม
วัฒนธรรมไทยและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 
6. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบ้านวัดและโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน 

- ร้อยละ 97 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป  มี
วินัย  ความรับผิดชอบ  ปฏิบัติตาม
ระเบียบของสถานศึกษาและ
หลักธรรมทางศาสนา 
2. นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป  มี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
3. นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป  มี
ความกตัญญูกตเวที 
4. นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป  มี
เมตตากรุณา  เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่และ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
5. นักเรียนร้อยละ 80  ขึ้นไป  
ประหยัด  รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วน
ตนและส่วนรวมอย่าง  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  นักเรียนมีความภูมิใจในความ
เป็นไทย  เห็นคุณค่าในภูมิปัญญา
ไทย นิยมไทย 

ม.2.1, ม.2.2,ม.
2.3, ม.2.4, ม.
14.1,ม.14.2   
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

2.5  โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ได้อย่างถูกต้อง  
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่าง
ถูกต้อง  
3. เพ่ือให้นักเรียนเป็นผู้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  
4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงให้กับนักเรียน ครู/
บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครองและหน่วยงานอ่ืน  

ร้อยละ  95 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียน ร้อยละ 80 มีความรู้ 
ความเข้าใจหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
2. นักเรียน ร้อยละ 80 สามารถ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างถูกต้อง  
3. นักเรียนร้อยละ 80 มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ “อยู่
อย่างพอเพียง” ในระดับดีขึ้นไป  
4. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง ร้อยละ 80 ใช้
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
หนองนาค าวิทยาคม เป็นแหล่ง
เรียนรู้  
5. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แบบครบวงจร จ านวน 1 ศูนย์  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง  
2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ “อยู่อย่างพอเพียง” 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
  

ม.2.4, ม.3.3, 
ม.6.1, ม.6.2, 
ม.6.3, ม.6.4 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

   3. นักเรียน ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานอื่น 
ใช้ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน
หนองนาค า เป็นแหล่งเรียนรู้  
4. มีศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ครบวงจร 

 

2.6 โครงการวัน
ส าคัญ 

 

1. เพ่ือเป็นการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีแก่
นักเรียน 
2. เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นนักเรียน 
3. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน
ในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมนักเรียน 
 

ร้อยละ  100 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมีวินัย 
ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตาม
ระเบียบของสถานศึกษาและ
หลักธรรมทางศาสนา 
2.  นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไปมี
ความซื่อสัตย์สุจริต 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี
งามและปฏิบัติตนได้เหมาะสมเป็น
แบบอย่างที่ดีของสังคม 

ม.6.1  ม.6.3  
ม.13.1  ม.13.2 

2.7 ตลาดนัดอาชีพ 
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่ง
อาชีพ” 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
มีกิจกรรมการเรียนรู้ด้าน
อาชีพตามความพร้อมของ
โรงเรียนและความสนใจของ
ผู้เรียน 
2. เพ่ือสร้างโอกาสและ
ทางเลือกด้านอาชีพให้แก่
ผู้เรียน 

ร้อยละ  94 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 100 ของนักเรียน
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  ได้
ท ากิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพ
ให้แก่ผู้เรียน  หนึ่งโรงเรียนหนึ่ง
อาชีพ 

ม.6.1 ,ม.6.3 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

   2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6   ได้ร่วม
กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามความ
สนใจ 

3. จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ  
ตลาดนัดโรงเรียนเพ่ือเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ความส าเร็จของ
โรงเรียน  เวลา  1  วัน  นักเรยีน
ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมี
กิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่
ผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและมีความ
ต่อเนื่องยั่งยืน 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมพัฒนาอาชีพ  มี
ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะทาง
อาชีพอยู่ในระดับน่าพอใจ 

3. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมมีความพึงพอใจในผลการ
จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ  ในระดับ
มาก 
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2558 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

Self Assessment Report  2015 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

3.1 โครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

 

1. เพ่ือให้ครูผู้สอนใช้ในการ
จัดหา/ซื้อ หรือผลิตสื่อหรือ
นวัตกรรมการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการอ่าน 
การเขียนและการคิดค านวณ 
เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน
ได้รับการพัฒนาทักษะ 3 ด้าน  
2. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถคัด
กรองและประเมิน
ความสามารถพ้ืนฐานของเด็ก 
เพ่ือให้ทราบถึง 
ระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
3. เพ่ือให้ครูผู้สอนวาง
แผนการจัดการศึกษาและ
สามารถจัดท าแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP : 
Individual Education 
Program)  ที่เหมาะสมต่อ
พัฒนาการและความต้องการ
พิเศษของเด็ก     แต่ละคน 
และเพ่ิมศักยภาพในการเรียน
การสอนเด็กพิเศษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ทุกคน 
ได้รับการพัฒนาทักษะในด้าน  

ร้อยละ 90 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีสื่อ หรือ
พัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอนส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
2. ครูผู้สอนร้อยละ 90 สามารถคัด
กรองและประเมินความสามารถ
พ้ืนฐาน ระดับความสามารถและ
พัฒนาการของเด็กแต่ละคน 
3. ครูผู้สอนร้อยละ 90 จัดการ
เรียนร่วมสามารถจัดการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคนิคการสอนทาง
การศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับ
ปัญหาและความต้องการเด็กเป็น
รายบุคคล 
4. นักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ร้อยละ 90 ได้รับ
การพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
ทุกคน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนที่จัดการเรียนร่วม มีสื่อ
หรือนวัตกรรม ในการจัดการเรียน
การสอนส าหรับ 
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้  
 

ม.3.1,ม.4.1,ม.
4.2,ม.5.1,ม.
5.2,ม.10.3 
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2558 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 

Self Assessment Report  2015 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

  การอ่าน การเขียน และการ
คิดค านวณ ทั้ง 3 ด้าน ได้รับ
การพัฒนาทางด้านการอ่าน 
การเขียน และการคิดค านวณ 
อย่างเต็มตามศักยภาพเป็น
รายบุคคล 

2. โรงเรียนมีฐานข้อมูลนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษเรียนร่วม ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนร่วม 
3. นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษเรียนร่วม ได้รับการศึกษา
อย่างมีคุณภาพทุกคน ทุกด้านและ
เรียนอย่างมีความสุข 

 

3.2 โครงการส่งเสริม
การเรียนรู้สู่อาชีพ
ส าหรับนักเรียนที่มี
ความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ 

1. เพ่ือส่งเสริมนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้
ให้มีความสามารถทางวิชาการ
ควบคู่กับการประกอบอาชีพ 

2. เพ่ือให้นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้มี
ทัศนคติที่ก้าวหน้า  ทันสมัย  
ภูมิใจในอาชีพท้องถิ่นร่วมกับ
ชุมชน  

3. เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้สู่
อาชีพและเป็นการส่งเสริมให้
โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ของ 
โรงเรียนที่มีคุณภาพ  เป็นที่
ยอมรับของชุมชน  

ร้อยละ 90 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ จ านวน 50 คน  เข้าร่วม
โครงการ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ได้เรียนรู้งานอาชีพสู่ธุรกิจ 
ได้ปฏิบัติจริงอย่างครบวงจร 

 

ม.1.4,ม.3.3,ม.
6.1,ม.6.2,ม.
6.3,ม.6.4 
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2558 รายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
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โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

4.1 โครงการพัฒนา
บุคลากร 

 

1.  เพื่อให้บุคลากรมีความ
รอบรู้ในขอบข่ายงานที่ตน 
และมีความรอบรู้ในขอบข่าย
งานของคนอ่ืน ทั้งภายในกลุ่ม
และภายนอกกลุ่ม 
2.  เพื่อให้บุคลากรมีโอกาส
พบปะ  พูดคุย  ปรึกษาหารือ  
ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกัน 
3.  เพื่อจัดทัศนศึกษาดูงาน
เปรียบเทียบในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
4.  เพื่อส่งครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมสัมมนาเพ่ิมพูนความรู้
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนและการปฏิบัติงานใน
อาชีพ 
 

 

 

 

- ร้อยละ 100  

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. จัดการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานของครูภาคเรียนละ  
1  ครั้งเป็นอย่างน้อย 
2. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับงานตามบาทบาทหน้าที่  
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครู ความ
เคลื่อนไหว นวัตกรรมทาง
การศึกษา  สวัสดิการต่าง ๆ  ให้กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา     
3. จัดทัศนศึกษาดูงานเปรียบเทียบ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
อย่างน้อยปีละ 1  ครั้ง 
4.  ส่งครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนา
เพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องที่เก่ียวกับ
การเรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสม 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่
ได้รับการอบรมสัมมนา สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้กับการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ครูสามารถน าประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานมาพัฒนาการเรียน
การสอนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ม.7.7,ม.8.1,
ม.8.3,ม.13.1 
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โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

4.2  โครงการพัฒนา
ครูด้านวิชาการตาม
มาตรฐานสู่ครูมือ
อาชีพ 

1. เพ่ือให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการพัฒนา
วิชาชีพของตนเองและเพ่ิมพูน
ความรู้อยู่เสมอตามแนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ในยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้โดยการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งในและ
นอกสถานศึกษา 

2.  เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพ มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น
มีขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานและสร้างความ
สามัคคีในองค์กร 

ร้อยละ  90 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทุกคนของโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม ได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
ของตนเองและเพ่ิมพูนความรู้อยู่
เสมอ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
สามารถผลิตและพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ สามารถต่อยอดสู่การวิจัย
และพัฒนาการจัดการเรียนรู้อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมีวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
และสร้างความสามัคคีในองค์กร 

ม.7.7, ม.8.4, 
ม.13.2 
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โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

4.3 โครงการสร้าง
ความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

1. เพ่ือให้นักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม
ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

2. เพ่ือให้นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีองค์
ความรู้เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนและมีทักษะทาง
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 

ร้อยละ85 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคมทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม 
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.นักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียนและมีทักษะทาง
ภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

ม.7.7,ม.10.1,
ม.11.1 
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                   กลยุทธ์ที่ 5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
                   ตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคนส่วนและความร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นสนับสนุน 
                   การจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

5.1 โครงการสาน
สัมพันธ์ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
2. เพ่ือเปิดโอกาสให้โรงเรียน
ได้ช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
3. เพ่ือขอความอนุเคราะห์
ชุมชนและสังคมได้ช่วยเหลือ
โรงเรียน 
4. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรียนและเผยแพร่ผลงานสู่
สังคมร่วมของชุมชน 
 
 

 

ร้อยละ95 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
คน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน
และชุมชนมีสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคมและ
ชุมชนได้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนหนอง
นาค าวิทยาคม 

ม.9.3,ม.13.2 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  โครงการกีฬา
ภายใน 

1. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียน  ให้
เป็นไปตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
2. เพ่ือส่งเสริมการออกก าลัง
กาย แก่นักเรียนและชุมชน  
โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
3.  เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียน 

ร้อยละ 90 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม ทุกคน ได้เข้าร่วม
กิจกรรม 
2. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคมทุกคนคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม มีความกระตือรือร้นใน
การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
และมีเจตคติท่ีดีและสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิต
ของตน และสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆได้ 

ม.1.1-6 ,ม.2.1-
2,ม.3,ม.3.3,ม.
4.2 

50 

50 
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โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม 
 

 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ)

ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

5.3 โครงการแข่งขัน
ฟุตซอลสนามเล็ก
พัฒนาเด็ก น.ค.ว. 

1. เพ่ือพัฒนาพฤติกรรม
สุขภาพของนักเรียน  ให้
เป็นไปตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 

2.  เพ่ือส่งเสริมการออก
ก าลังกาย แก่นักเรียนและคน
ชุมชน  โดยมีโรงเรียนเป็น
ศูนย์กลาง 

3.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน  บุคลากรใน
โรงเรียน 

ร้อยละ 90 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม ที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคมทุกคนที่สนใจให้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโรงเรียน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคม มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนสุขศึกษาและพลศึกษาและมีเจต
คติท่ีดีในวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา
และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิตของตน และสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆได้ 

ม.1.1-6 ,ม.
2.1-2,ม.3,ม.
3.3,ม.4.2 

5.4 โครงการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1. เพ่ือก ากับการด าเนิน
กิจการของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ
นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และความต้องการของชุมชน
และท้องถิ่น 
 

ร้อยละ 100 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ผู้บริหาร  ครูสอนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของโรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม  ที่
เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  46 คน 
2.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  
15  รูป/คน 
 
 

ม.12.1-12 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินการกิจการด้านต่าง 
ๆ ของสถานศึกษา 
3. เพ่ือมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษาก าหนด 
4. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่
กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.  มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามบทบาท หน้าที่ตามกระทรวง
ก าหนด 
2.  สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
3.  การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการ
พัฒนาโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการ 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการโรงเรียนหนอง
นาค าวิทยาคม ให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและมีการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

ร้อยละ 95 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
นักเรียนโรงเรียนหนองนาค า
วิทยาคมทุกคนได้ใช้ห้องปฏิบัติการ
เป็นแหล่งเรียนรู้ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.มีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่ง
อ านวยความสะดวก และสื่อการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสม
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
 

ม.11.1,ม.13.1 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย(เชิงปริมาณและ

คุณภาพ)ของโครงการ/กิจกรรม 
มฐ.ที่/ 
ตัวบ่งชี้ 

 

 

 

 

 

 

 2. ครูสามารถน าสื่อเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้
อย่างหลากหลาย 
5.  มีสภาพบรรยากาศแวดล้อมที่
น่าเรียนและผู้เรียนพึงพอใจ 
6.  ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

5.6 โครงการจัดท า
แผนปฏิบัติการ/แผน
กลยุทธ์ประจ าปี 

1. เพ่ือจัดท ากรอบนโยบาย
และแนวทางในการ
บริหารงาน 

2. เพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของ
หน่วยเหนือ 

ร้อยละ 100 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

1. มีคู่มือในการปฏิบัติงาน  จ านวน 
50 เล่ม  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.โรงเรียนหนองนาค าวิทยาคม มี
แผนปฏิบัติการที่ดี สอดคล้องกับ
นโยบายของต้นสังกัด 

ม.9.3, ม. 13.2 
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