แผนปฏิบัติการ
ปี การศึกษา 2560

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารลําดับที 2 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2

คํานํา
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี การศึกษา 2560 ของโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) เป็ นเสมือนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ดตามจุดมุ่งหมายของการจัด
การศึกษา ซึงคณะผูจ้ ดั ทําได้กาํ หนดโครงการเพือตอบสนองกลยุทธ์และมาตนฐานของโรงเรี ยนตลอดจนได้
ข้อมูลจากการรายงานประจําปี ของสถานศึกษา ปี การศึกษา 2559 รายงานโครงการในแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี และการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และความจําเป็ นทีต้องปรับปรุ งพัฒนา ซึ งภายในแผนปฏิบตั กิ าร
ประจําปี การศึกษา 2560 นี มีเนือหาประกอบไปด้วย ประวัติโรงเรี ยน สภาพทัวไปของโรงเรี ยน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และมาตรฐานของโรงเรี ยน
และในการจัดทําแผนปฏิ บตั กิ ารประจําปี 2560 ในครังนี ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขัน
พืนฐาน ทีให้คาํ ปรึ กษา ให้ความเห็นชอบร่ างแผนปฏิบตั ิการ และขอขอบคุณคณะครู ทกุ ท่านทีร่ วม
ดําเนินการ วางแผนปฏิ บตั ิการประจําปี การศึกษา 2560 ฉบับนี สําเร็ จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าผูม้ ีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาสถานศึกษาทุกฝ่ ายจะนําแผนปฏิบตั ิการฉบับนี ไปปฏิบตั ิให้เกิดผลดีตอ่ การจัดการศึ กษาของ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) ให้มีประสิ ทธิภาพและเกิ ดประสิ ทธิผลสู งสุ ดต่อไป
ผูอ้ นุมตั ิแผน
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )

ผูเ้ ห็นชอบ
(นายชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

(นายอนันต์ จันทร์ อุ่น)
กรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน

(ว่าที ร.ต. สิ ทธกานต์ ธนสัมบันน์)
กรรมการสถานศึก ษาขันพืนฐาน

บทที 1
บทนํา
ประวัติโรงเรี ยน
ชือโรงเรี ยน วัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ทีตัง 21 หมู่ 3ตําบล บางแก้วอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสังกัดสํานักเขตพืนทีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ โทร02-385-2462 โทรสาร02-386-5031
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com website http://www.Watnamdangschool.ac.th
เปิ ดสอนระดับชันอนุบาล ถึง ระดับชันประถมศึกษาปี ที 6 มีเนือที 6 ไร่ เขตพืนทีบริ การ 9 หมู่บา้ น ได้แก่
หมู่ 1 ถึงหมู่ 6, หมู่ 9 หมู่ 11 และหมู่ 16
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ตังอยู่ ณ เลขที21หมู่ 3 ตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ก่อตังเมือวันที 1กรกฎาคม พุทธศักราช 2467
โดยพระฉัตร พวงมาลี พระภิกษุของวัดหนามแดง เพือหวังเอาบุญกุศล ตังอยู่ในพืนทีธรณี สงฆ์ ในเนือที
ประมาณ 6 ไร่ ทศิ ตะวันตกและทิศใต้ ติดกับวัดหนามแดง ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพ่งทิศเหนือ
ติดกับถนนด่านสําโรง บางพลี
เมือวันที 12 สิ งหาคม พ.ศ. 2481ได้ตงเป็
ั นโรงเรี ยนประชาบาล โดยใช้ศาลาการเปรี ยญวัด
เป็ นสถานทีเรี ยน และก่ อสร้ างอาคารเรี ยนจํานวน 2หลัง
พ.ศ. 2501ได้ต่อเติมอาคารเรี ยนอีก 2ข้าง โดยใช้เงินของโรงเรี ยนวัดหนามแดง พ.ศ. 2527
ได้งบประมาณของทางราชการมาสร้างอาคารเรี ยนแบบ 017ใต้ถุนสู ง จํานวน 6ห้องเรี ยน เป็ นเงิน 100,000
บาท และพระครู วนิ ิจธรรมวาที รองเจ้าอาวาสวัดหนามแดง ได้ดาํ เนินการหาเงินสมทบอีก 244,220 บาท
โดยใช้ชืออาคารเรี ยนว่า “เรื อนพินิจประชาสรรค์”
พ.ศ. 2510 ได้สร้ างส้ วม 5ทีนังด้านทิศตะวันออกหลังอาคารเรี ยนหลังที 1เป็ นเงิน 10,500 บาท
และสร้างอีก 5ทีนัง หลังโรงอาหารด้านทิศตะวัน ออกของอาคารเรี ยนหลังที 2 เป็ นเงิน 10,500บาท
พ.ศ. 2512ได้รืออาคารเรี ยนหลังแรก นําฝามากันชันล่างอาคารเรี ยน แบบ 017ใต้ถุนสู ง จํานวน
6ห้องเรี ยน ทางวัดโดยพระครู วบิ ูลฐาปนกิ จ อดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง ได้สร้ างอาคารเรี ยนแบบ 017 มี
2มุข จํานวน 6 ห้องเรี ยน โดยใช้งบประมาณ 100,000บาท (สมัยนายชัด รัตนราช เป็ นนายอําเภอบางพลี)
และทางวัดได้รับการช่วยเหลือจากนางหมา จูใจบุญ สมทบอีก 200,000บาท และใช้ไม้เก่าของอาคารเรี ยน
หลังที 1 (หลังแรก) ซึ งได้เทพืนใต้ถนุ อาคารเรี ยนจนสําเร็ จ

พ.ศ. 2514ได้รับงบประมาณจากนายสมรรค ศิริจนั ทร์ ส.ส.สมุทรปราการ จํานวน 45,000บาท
ต่อเติมโรงอาหารด้านทิศตะวันออก
พ.ศ. 2517ได้รับงบประมาณสร้ างบ้านพักครู จํานวน 1หลัง
พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรี ยน หลังที 2 จํานวน 2 ห้องเรี ยน เป็ นเงิน
25,500บาท
พ.ศ. 2519ได้รับงบประมาณสร้ างบ้านพักครู อีก 2หลัง รวมทังงบประมาณซ่ อมแซมบ้านพักครู
หลังที 1 และได้รับงบประมาณจากสภาตําบลบางแก้วมาต่อเติมอาคารเรี ยนอีก 2ห้อ ง จนครบอาคาร
เรี ยนหลังที 2 ได้รับงบประมาณสร้ างอาคารเรี ยนหลังที 3แบบ 017 จํานวน 5 ห้องเรี ยน เป็ นเงิน 475,500
บาท
ได้เงินบํารุ งท้องทีมาถมสนามหน้าอาคาร 2 และ 3อีก 10,000 บาท จากนายเปรื องนางยิ ม แย้มเหมือน
อีก 10,000 บาทจากนายแป้ นและนายเสริ ม จํานวน 10,000 บาท กับเงินงบวิบูลฐาปนกิ จ (อดีตเจ้าอาวาสวัด
หนามแดง) ได้บริ จาคเงินจํานวน 10,000 บาท และประชาชนร่ วมบริ จาคอีก 10,000 บาท
พ.ศ. 2520ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู จาํ นวน 2หลัง หลังละ 60,000บาท ได้เติมหลังคาโรง
อาหาร โดยขอสังกะสี มาจากโรงงานสังกะสี ไทยจํากัด และผูป้ กครองร่ วมสมทบอีก เป็ นเงินทังสิ น
จํานวน 118,000บาท
พ.ศ. 2529 ได้รบั งบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.
206/2526จํานวน 1หลัง ราคาทังสิ น 1,248,000บาท
พ.ศ. 2531ได้รับอนุญาตให้รือถอนอาคารเรี ยนหลังที 2ของโรงเรี ยน
พ.ศ. 2532ได้ขออนุญาตนําเงินบํารุ งการศึกษา มาเทพืนคอนกรี ตอาคารเรี ยนชัวคราว
1ห้องเรี ยน
พ.ศ. 2534ได้รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ ก่อสร้างอาคารเรี ยนหลังที 4 แบบ สปช.
2/28จํานวน 1หลัง 3ชัน 9ห้อ งเรี ยนเป็ นจํานวนเงิน 2,666,800บาท
พ.ศ. 2535ได้รับอนุญาตให้รือถอนส้ วม จํานวน 6หลัง
พ.ศ. 2539 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้ างส้วมแบบ ส.ป.ช. 602/2526จํานวน 2หลัง ราคา
180,000 บาท และได้รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ สร้ างอาคารเรี ยนแบบ สปช. 2/28จํานวน 1
หลัง อาคาร 3ชัน 9ห้องเรี ยน ราคา 3,1100,000บาท
พ.ศ. 2540 ได้รับอนุญาตให้รือถอนโรงอาหาร โรงฝึ กงาน หลังบ้านพักครู หลังที 1
พ.ศ. 2541 ได้รับงบประมาณในการสร้ างส้ วมแบบ สปช. 602/2526จํานวน 1หลัง
ราคา 180,000บาท
พ.ศ. 2542 ได้รับเงินบริ จาคจากนายสงวน กาญจนชีวะ สร้ างอาคารเรี ยน 2ชัน 10ห้องเรี ยน
ราคา 2,950,000บาท

พ.ศ. 2547 – 2549 ได้รับงบประมาณจากอบต.บางแก้ว ในการสร้ างรัวรอบบริ เวณโรงเรี ยน
ราคา 1,260,000 บาท
พ.ศ. 2549 ได้ขออนุญาตนําเงินบํารุ งการศึกษา สร้างอาคารเอนกประสงค์
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจาก อบต.บางแก้ว จัดทําห้องคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจาก อบต.บางแก้วสร้ างห้องสมุดอีเล็คทรอนิ ค
พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางแก้วสร้างอาคารเอนกประสงค์
โครงหลังคาเมทัลชีต
พ.ศ. 2552 นายสงวน กาญจนชีวะ บริ จาคเงินจํานวน 103,000 บาท (หนึงแสนสามพันบาท) สร้ าง
เสาธงสู ง 350 เมตร ปูพืนหิ นล้างบูรณะศาลาหอพระประจําโรงเรี ยนเป็ นศาลาไทย โดยใช้งบประมาณเงิน
อุดหนุน จํานวน 95,000 บาท (เก้าหมืนห้าพันบาท) เงินบริ จาคโดยพระครู ปลัด รัตนวัฒน์ (พระครู แจ้)
พระครูสังฆรักษ์บุญเลิศ ปญญาธโร นายชนินทร์ สว่างแก้ว เป็ นเงิน 150,000 บาท (หนึงแสนห้าหมืน
บาท) และจัดสร้างวิหารจัตุรมุข ประดิษฐานพระประจําโรงเรี ยน โดยได้งบประมาณจากการทอดผ้าป่ า
ฉลองโรงเรี ยนครบรอบ 85 ปี เป็ นเงิน 1,400,000 บาท
(หนึงล้านสี แสนบาท) โดยพระครู ปลัดรัตน
วัฒน์ (พระครู แจ้) เป็ ประธานอุปถัมภ์
พ.ศ. 2554 โรงเรี ยนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริ หารส่ วนตําบลบางแก้ว จัดสร้ าง
อาคารทรงไทย 3 ชัน ด้วยเงินงบประมาณ 21 ล้านบาท

สภาพทัวไป
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) เปิ ดทําการสอนตังแต่ชนอนุ
ั บาล 1 ถึงชันประถมศึกษาปี ที 6
จํานวนนักเรี ยน 1,032 คน จํานวนข้าราชการครู 36 คน จํานวนครู อตั ราจ้าง 10 คนจํานวนครู ชาวต่างชาติ
2 คน จํานวนครู ธุรการ 1 คน จํานวนนักการภารโรง 2 คน มีจาํ นวนอา คารเรี ยน 5 หลัง อาคารชัวคราว
จํานวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค์ จํานวน 1 หลัง ลานอนกประสงค์ เนือที 164 ตารางเมตร มีไฟฟ้ าให้
แสงสว่างในห้องเรี ยนอย่างเพียงพอ มีนาํ ประปาใช้สะดวกสบาย มีพืนทีสําหรับตังอาคารเรี ยนอาคาร
ประกอบ จํานวน 6 ไร่ มีรัวรอบโรงเรี ยน ทิศเหนือติดกับถนนด่านสําโรงบางพลี ทิศใต้ติดกับวัดหนาม
แดง มีคลองสําโรงผ่านหน้าวัด ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพ่ง ติดตะวันตกติดกับวัดหนามแดง

สภาพชุ มชน

โรงเรี ยนรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนทังเขตบริ การในตําบลบางแก้ว อําเภอบางพลี และเด็กในเขตอําเภอ
เมือง ซึ งส่ วนใหญ่จะอยูท่ ีถนนเทพารักษ์และมีเขตแดนติดกัน โดยมีคลองสําโรงคันกลาง ผูป้ กครองส่วน
ใหญ่มีรายได้นอ้ ย แต่มีภาระในการดูแลมากทําให้ประสบปั ญหาทางด้านการเงิน แต่ทางโรงเรี ยนก็ได้
พยายามระดมทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ เพือมอบแก่นกั เรี ยน ซึ งได้รับความร่ วมมือเป็ นอย่างดี

แผนทีโรงเรี ยน

แผนภูมิการบริ หารจัดการศึกษาโรงเรียน โรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ)

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

คณะกรรมการเครื อข่าย

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน

คณะครู /บุคลากร

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริ หารทัวไป

1. การพัฒนาหรื อการ
ดําเนิ นการเกียวกับการให้
ความเห็ นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท้องถิ น
2. การวางแผนด้านการวิชาการ
3. การจัดการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู ้
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนิ นการเทียบโอนผลการเรี ยน
7. การวิจยั เพือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและส่ งเสริ มให้มี
แหล่งเรี ยนรู ้
9. การนิ เทศการศึกษา

1. การจัดทําแผนงบประมาณและ
คําขอตังงบประมาณ เพือเสนอต่อ
เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขันพื นฐาน
2. การจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน
ตามที ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขันพืนฐานโดยตรง3. การ
อนุมตั ิการจ่ายงบประมาณทีได้รับ
จัดสรร
4. การขอโอนและการขอ
เปลียนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิ กจ่าย
งบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช้ผลผลิตจาก
งบประมาณ

1. การวางแผนอัตรากําลัง
2. การจัดสรรอัตรากําลัง
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง
4. การเปลียนตําแหน่งให้
สูงขึน การย้ายข้าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา
5. การดําเนิ นการเกียวกับการ
เลือนขันเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
8. การดําเนิ นการทางวินยั และ
การลงโทษ
9. การสั งพักราชการและการ
สังให้ออกจากราชการไว้ก่อน
10. การรายงานการดําเนินการ
ทางวินยั และการลงโทษ

1, การพัฒนาระบบเครื อข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนา
เครื อข่ายสถานศึกษา
3. การวางแผนการบริ หารงาน
การศึกษา
4. งานวิจยั เพือการพัฒนา
นโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริ หารและ
พัฒนาองค์กร
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
7. งานเทคโนโลยีเพือการศึกษา
8. การดําเนิ นงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานทีและ
สิ งแวดล้อม
10. การจัดทําสํามะโนประชากร
11. การรับนักเรี ยน

โครงสร้ างการบริ หาร(ต่ อ)

แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริ หารทัวไป

10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา
12. การส่ งเสริ มชุมชนให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความร่ วมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอืน
14. การส่ งเสริ มและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่ วยงาน สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอืนทีจัดการศึกษา
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบตั ิ
เกียวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสื อ แบบเรี ยน
เพื อใช้ในสถานศึกษา
17. การพัฒนาสื อ และใช้สือ
เทคโนโลยีเพื อการศึกษา
18.การปฏิบตั ิงานอืนใดตามทีได้รับ
มอบหมาย

8. การระดมทรัพ ยากรและการ
ลงทุนเพือการศึกษา
9. การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมายเกียวกับกองทุน
เพื อการศึกษา
10. การการบริ หารจัดการ
ทรัพ ยากรเพือการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกําหนดรู ปแบบรายการ
หรื อคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุ ภณั ฑ์หรื อสิ งก่อสร้างทีใช้
งบประมาณเพื อเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน
13. การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศเพือการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บํารุ งรักษา
และจําหน่ายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพ ย์สิน
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจ่ายเงิน
19. การจัดทําบัญชีการเงิน
20. การจัดทํารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน
21. การจัดทําหรื อจัดหาแบบ
พิมพ์บญ
ั ชี ทะเบี ยนและรายงาน
22.การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมาย

11. การอุทธรณ์และการร้อง
ทุกข์
12. การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ
13. การจัดทําบัญชีรายชือและ
การให้ความเห็ นเกียวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื องราชอิสริ ยาภรณ์
14. การส่ งเสริ มการประเมิน
วิทยฐานะข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา
15. การส่ งเสริ มและยกย่องเชิด
ชูเกียรติ
16. การส่ งเสริ มมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
17. การส่ งเสริ มวินยั คุณธรรม
จริ ยธรรมสําหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
18. การริ เริ มส่งเสริ มการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
19. การพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
20.การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมาย

12. การเสนอความคิดเห็น
เกียวกับการจัดตัง ยุบ รวมหรื อ
เลิกสถานศึกษา
13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื อ
การศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16.การส่ งเสริ มงานกิจการ
นักเรี ยน
17. การประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา
18. การส่ งเสริ ม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันสังคมอืนทีจัด
การศึกษา
19. งานประสานราชการส่วน
ภูมิภาคและส่ วนท้องถิ น
20. การรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงาน
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน่วยงาน
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื อ
ปรับเปลียนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรี ยน
23.การปฏิบตั ิงานอืนใดตามที
ได้รับมอบหมาย

โครงสร้ างการบริ หารบุคคลโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ผู้อาํ นวยการโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
สถานศึกษา

นายชลอ มันฤทธิ
รองผู้อํานวยการโรงเรียน

บริหารงานวิชาการ
นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางปริ ศนา พรหมเมศ
นางมาลัย ใหญ่ สูงเนิน
นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางปราณี ศรี ทบั ทิม
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
นางอารี ย์ ด่านขุนทด
นางพรชนม์ทพิ ย์ คชพันธ์
นายเสมา นุชพันธุ์
นางสาวขนิ ษฐา เจียรณัย
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ นาง
นางสายพิณ รังรงทอง
นางสาวศรัญ ญา ชัยนาม
นางสาวภัทรพร ประมาตร
นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิ ชย์
นางสาวมาลี ลาภลมูล
นางศิริลกั ษณ์ ศรี เจริ ญ

บริหารงานงบประมาณ
นางสาววิภาพร มังมี
นางสําเริ ง อาชวานนท์
นางมาลัย ใหญ่ สูงเนิน
นางอารี ย์ ด่านขุนทด
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
ว่าที ร.ต.สิ ทธกานต์ ธนสัมบันน์
นางสาวทัศนี ยา ภิรมย์ศรี
นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา
นางสาวพัตสลาภรณ์ สนธิ
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม

บริหารงานบุคคล
นายเสริมชัย เลิศศักดิพณิชย์
นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ
นายศุภชัย มิ งมงคล
นางหนึ งนุ ช จริ ยเสถียร
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง
นางสาวอนงค์นารถ นุ ชสายสวาท
นางสาววรัญ ญา ทองแกมแก้ว
นายธนศกร ชํานาญ
นางวรันณ์ ธร บัวคําภู
นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิ ชย์
นางวัจนา โรจนรุ่ งทวี
นางสาวรัตนาวดี สุหล้า

บริหารงานบริหารทัวไป
นายประกาศน เจริญยิง
นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางชุติมา กังสดาร
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางสายพิณ รังรงทอง
นายศุภชัย มิ งมงคล
นายณรงค์ชยั ควรคิด
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง
นายเสมา นุชพันธุ์
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์ นาง
นางสาวขนิ ษฐา เจียรณัย
นางสาวพัชรี แข็งแรง
นายชาลี อิ มพงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร์
นางสาวสายขวัญ ประวัน

ผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์ กรมหาชน)

โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) รอบทีสาม (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560)
เมือวันที 3 – 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุ ปโดยภาพรวมเป็ นรายมาตรฐานเป็ นตารางดังต่อไปนี
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขันพืนฐาน : ระดับปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่ งชีพืนฐาน
1. เด็กมีพฒั นาการด้านร่ างกายสมวัย
2. เด็กมีพฒั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
3. เด็กมีพฒั นาการด้านสังคมสมวัย
4. เด็กมีพฒั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขันต่อไป
6. ประสิ ทธิผลการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู้ที
เน้นเด็กเป็ นสําคัญ
7. ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา
8.ประสิ ทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่ งชีอัตลักษณ์ มาตรฐานที
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึ กษา
10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชีมาตรการส่ งเสริ มมาตรฐานที
11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ ม บทบาท
ของสถานศึกษา
12. ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับ

นําหนัก
คะแนน

คะแนน
ทีได้

ระดับ
คุณภาพ

5.00
5.00
5.00
10.00
10.00

5.00
5.00
5.00
10.00
9.00

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

35.00

35.00

ดีมาก

15.00
5.00

12.50
5.00

ดี
ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก

การศึกษาขันพืนฐาน : ระดับปฐมวัย
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนน
ในภาพรวมสถานศึ กษาจัดการศึกษาขันพืนฐาน : ระดับปฐมวัย

นําหนัก
คะแนน
2.50
100

คะแนน
ทีได้
2.50
96.50

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึ กษา

ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
มาตรฐานการศึ กษาระดับขันพืนฐาน : ระดับการศึกษาขันพืนฐาน

นําหนัก
คะแนน

คะแนน
ทีได้

ระดับ
คุณภาพ

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.87
9.97
9.65
9.80
-

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

นําหนัก
คะแนน
10.00
5.00
5.00

คะแนน
ทีได้
9.00
3.30
5.00

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
พอใช้
ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชีพืนฐาน
1. ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี
2. ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิ ยมทีพึงประสงค์
3. ผูเ้ รี ยนมีความใฝ่ รู ้ และเรี ยนรู ้อย่างต่อเนือง
4. ผูเ้ รี ยนคิดเป็ น ทําเป็ น
5. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน

มาตรฐานการศึ กษาระดับขันพืนฐาน : ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
6. ประสิ ทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
7. ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น
สังกัด

กลุ่มตัวบ่งชี อัตลักษณ์
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์
ของการจัดตังสถานศึกษา

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ งผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
กลุ่มตัวบ่ งชีมาตรการส่ งเสริ มมาตรฐานที

5.00

5.00

ดีมาก

11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพือส่ งเสริ ม บทบาท
ของสถานศึกษา
12. ผลการส่ งเสริ มพัฒนาสถานศึกษาเพือยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ ความเป็ นเลิศที
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

100

-

ดี

ในภาพรวมสถานศึ กษาจัดการศึกษาขันพืนฐาน : ระดับการศึกษาขันพืนฐาน
 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึ กษา

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

ผู้เรียนระดับปฐมวัย

จุดแข็ง(S)
ผู้เรียนระดับปฐมวัย
เด็กมีการพัฒนาการด้านร่ างกาย สุ ข ภาพ
กายและ สุ ขนิสัย พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มีสุขภาพจิต และสุ นทรี ภาพ พัฒนาการด้านสังคม มี
วินยั รู ้ผิดชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
พัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีความใฝ่ รู ้ เรี ยนรู ้ ดว้ ย
ตนเอง ทักษะในการสื อสาร มีจินตนาการ ความคิด
สร้ างสรรค์สมวัย และมีความพร้ อมศึกษาต่อในขัน
ต่อไป
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึ กษามีส่ วนร่ วมในการจัดทํา
แผนปฏิบตั กิ ารประจําปี ทีกาํ หนดเป้ าหมายและกลยุทธ์
สอคล้องกับ ปรัชญา ปณิ ธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และ
ดําเนินการพัฒนาเด็กได้บรรลุจดุ เน้น จุดเด่นของ
สถานศึกษา ผลการดําเนินงานบรรลุเป้ าหมาย ทําให้
เด็กมีอตั ลักษณ์ ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิ จ
และเป้ าหมาย มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “งาม
อย่างไทย” และสถานศึกษาดําเนินโครงการพิเศษเพือ
ส่ งเสริ มบทบาทของสถานศึกษาเพือแก้ปัญหาภายใน
สถานศึกษาและชุมชนโดยรอบทีไม่เข้าใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจําวันได้ เด็กไม่รู้จกั ประหยัด อดออมและ
ชุมชนใช้ทรัพยากรไม่คมุ ้ ค่า การดําเนินโครงการ
ดําเนินชีวติ พอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอพียง
บรรลุเป้ าหมายตามแผน

จุดอ่อน (W)
ผู้เรียนระดับปฐมวัย

ด้านผลการจัดการศึกษา
ไม่มี
ด้ านการบริ หารจัดการศึกษา
พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาในด้าน
การประชุ มของคณะกรรมการสถานศึกษาทียังมี
การประชุ มไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ พัฒนาสัดส่ วนครู
ต่อเด็กให้เป็ นไปตามเกณฑ์ คือ เท่ากับ 1 : 10 ถึง 15
พัฒนาการจัดพืนทีห้องสําหรับการทํากิจกรรมให้
เพียงพอตามเกณฑ์ พัฒนาห้องนํา ห้องสุ ขาให้ถูก
หลักอนามัยรวมทังการพัฒนาสนามเด็กเล่นโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย

ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเน้ นเด็ก
เป็ นสําคัญ
ไม่มี

ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ผู้เรียนระดับปฐมวัย
โอกาส (O)
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางแก้ว วัดหนามแดง
ผูป้ กครอง ชุ มชน หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและ
เอกชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน วัสดุ
อุปกรณ์ สื อการเรี ยนการสอนแก่สถานศึกษา

อุปสรรค( T)
ผูป้ กครองนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้
แรงงานมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ ในสุ ขภาพและการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
รวมทังมีแหล่งบริ การเกมออนไลน์จากอินเทอร์ เน็ต
ในชุมชน ทําให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นกลุ่มเสี ยง

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระดับประถมศึกษา
จุดแข็ง ( S )
ด้านการจัดการศึกษา
ผูเ้ รี ยนส่ วนใหญ่มรี ู ปร่ างสมส่ วน ร่ วมกิ จกรรม
ส่ งเสริ มสุ นทรี ยภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
วรรณศิลป์ ได้ศึกษาจากแหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ น ทังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือให้
ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ผ่านประสบการณ์ตรงและมีหน่วยงาน
ราชการ บริ ษทั เอกชนและชุมชนร่ วมให้ความรู ้ ผูเ้ รี ยน
ส่ วนใหญ่ได้เรี ยนรู ้การวิเคราะห์ ผ่านโครงงานและใน
กิจกรรมบูรณาการ มีความหลากหลายในการนําเสนอ
ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ได้ร่วมกันกําหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์
สอดคล้องกับ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิ จ และเป้ าหมาย
ของการจัดตังสถานศึกษา ผลการดําเนิ นการ
บรรลุเป้ าหมาย มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

จุดอ่ อน ( W )
ด้านผลการจัดการศึกษา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มผี ลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนรู ้ ทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ให้สูงขึน

ด้านบริหารการจัดการศึกษา
1. ระบบข้อมูลสิ นทรัพย์ของสถานศึกษายัง
ไม่เป็ นปั จจุบนั ในเรื องจัดทํารายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจําปี
2. สภาพแวดล้อม ห้องนํา ห้อ งสุ ขา
มีเพียงพอแต่จะส่ งกลินบ้างเล็กน้อยในช่ วงบ่าย
เนืองจากนักเรี ยนใช้เป็ นจํานวนมากส่ วนท่อระบาย
นําจะมีปัญหา คือ ถ้าฝนตกหนักมาก นําระบาย
ไม่ทนั นําจะท่วมชัวขณะ

จุดแข็ง ( S )

จุดอ่ อน ( W )
คือ งามอย่างไทย และสถานศึ กษาได้จดั ทําโครงการคืน
ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเน้น
ลําคลองสวย นําใสให้ลาํ คลองสําโรง ทําให้คุณภาพนํา ผู้เรี ยนป็ นสําคัญ
ในลําคลองดีขึน ผูเ้ รี ยน ครู ผูป้ กครอง และชุมชนมี
ความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
สถานศึกษาได้กาํ หนดมาตรฐานของสถานศึกษา
จํานวน 15 มาตรฐาน เพือใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาสถานศึกษาสู่ สถานศึกษาทีมีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐานการศึกษา

ด้ านการจัดการเรียนการสอนเน้ นผู้เรี ยน
เป็ นสําคัญ
ครู ได้รับการส่ งเสริ มการอบรมพัฒนาตนเอง
ตามทีคุรุสภากําหนด ได้รับการประเมินแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ และประเมินแบบวัดแบบทดสอบทุกภาค
การศึกษา การจัดการเรี ยนรู ้ของครุ ส่วนใหญ่มีการ
วางเป้ าหมาย วิเคราะห์ผเู้ รี ยนออกแบบการจัดการ
เรี ยนรู ้ เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รี ยน ครู ส่วนใหญ่
ใช้สือการสอน นําผลการประเมินมาซ่ อมเสริ มและทํา
วิจยั ในชันเรี ยนทุกคนอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

ด้ านการประกันคุ ณภาพภานใน
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อย่างเป็ นระบบและ
ต่อเนือง

พัฒนาครู ดา้ นการจัดบรรยากาศของห้องเรี ยน
และใช้สือให้เอือต่อการเรี ยนรู ้

ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระดับประถมศึกษา
โอกาส (O)
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลบางแก้ว วัดหนามแดง
ผูป้ กครอง ชุ มชน หน่วยงานต่างๆ ทังภาครัฐและ
เอกชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู ้ รี ยน วัสดุ
อุปกรณ์ สื อการเรี ยนการสอนแก่สถานศึกษา

อุปสรรค( T)
ผูป้ กครองนักเรี ยนส่ วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้
แรงงานมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาดการ
ดูแลเอาใจใส่ ในสุ ขภาพและการเรี ยนของผูเ้ รี ยน
รวมทังมีแหล่งบริ การเกมออนไลน์จากอินเทอร์ เน็ต
ในชุมชน ทําให้ผเู ้ รี ยนอยูใ่ นกลุ่มเสี ยง

ข้อมูลคณะผู้บริหารโรงเรี ยน
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
วุฒิการศึ กษาสู งสุ ด ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขา บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โทรศัพท์ 081-446-7061e-mail peangpen_p@hotmail.com
ดํารงตําแหน่ งทีโรงเรี ยนนีตังแต่ 25พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบนั เป็ นเวลา
6 ปี 6 เดือน
2. รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน 1 คน
2.1นายชลอ มันฤทธิ วุฒิการศึกษาสู งสุ ด ศึกษาศาสตร์ บณั ฑิต (ศษ.บ)
สาขาบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทรศัพท์ 083-139-0342
รับผิดชอบงานบริ หารงบประมาณ งานบริ หารบุคคลงานบริ หารวิชาการและงานบริ หารทัวไป

ข้อมูลนักเรียน
โรงเรี ยนมีขอ้ มูลเกียวกับจํานวนนักเรี ยน (10 มิถุนายน 2559) ดังนี
1) จํานวนนักเรี ยนในเขตพืนทีบริ การทังหมด 450 คน คิดเป็ น 45.50 % นอกเขตบริ การ 539 คน
คิดเป็ น 54.50 %
2) จํานวนนักเรี ยนจําแนกตามระดับชันทีเปิ ดสอน ดังนี

ชัน
อนุ บาล 1
อนุ บาล 2
รวมระดับชั นอนุบาล
ประถมศึกษาปี ที 1
ประถมศึกษาปี ที 2
ประถมศึกษาปี ที 3
ประถมศึกษาปี ที 4
ประถมศึกษาปี ที 5
ประถมศึกษาปี ที 6
รวมระดับชั นประถมศึกษา
รวมจํานวนนักเรี ยนทังหมด

จํานวน
ห้ องเรียน

จํานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

รวม

3
2
5
4
4
4
4
4
4
24
29

51
38
89
86
73
86
72
89
81
487
576

30
27
57
76
62
77
65
56
67
403
460

81
65
146
162
135
163
137
145
148
890
1,036

ข้อมูลด้านอาคารสถานที
โรงเรี ยนมีอาคารเรี ยน ห้องเรี ยน ห้องพิเศษ อาคารประกอบดังนี

ประเภทอาคาร

ชัน

จํานวน
หลัง

จํานวน
ห้ อง

หมายเหตุ

อาคารเรี ยน 017
อาคารเรี ยนแบบ สปช. 2/2528
อาคารเรี ยนแบบ สปช. 2/2528
อาคารเรี ยน 01
อาคารศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน
อาคารอเนกประสงค์แบบ สปช.26/2526
ห้องปฏิบตั ิการทางภาษา
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
ห้องบริ หารทัวไป,และ E-filling
ห้องบริ หารงานวิชาการ
ห้องงบประมาณและห้องบุคลากร
ห้องผูบ้ ริ หาร
ห้องประชุม
ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์
ห้องนาฏศิลป์
ห้องพระพุทธศาสนา
ห้องดนตรี สากล/ห้องดนตรี ไทย
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล
ห้องส้วม

2
3
3
2
3
1

1
1
1
1
1
1
3

12
9
9
10
14
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
26

- อาคารพินิจประชาสรรค์
- อาคารราชพฤกษ์
- อาคารราชาวดี
-อาคาร ป. 3
- อาคารเรี ยน ป. 5-6

คณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ที

ชือ - สกุล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช
นายชยทัตย์ พันธ์พุ่ม
พระครู วทิ ูร กิ จจาทร
พระปลัดสมพร เกตุโกศล
นางณัฐหทัย ยงค์สงวนชัย
นายวิฑูรย์ ทองแกมแก้ว
นางสมทรง ไทยตุม้
นางมณีรัตน์ ว่องเวศน์
นายปรมิตร สังข์ศิลป์ ชัย
นายอนันต์ จันทร์ อุ่น
นายพรชัยพัฒน์ ติยศิ วพร
นายประจวบ เฟื องขจร
นายชวลิต เฟื องขจร
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางเพียงเพ็ญสุ รารัก ษ์

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรี ยน ปี การศึกษา 2559
ที
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ชือ - สกุล
จ.ส.อ.สุ รพศ ปะสี กงั
นางเสาวนีย์ บูรณสุ จริ ต
นางอุมาภรณ์ โพธิ ทอง
นางดาราวรรณ รวมธรรม
นางสาวศรี ประภา ราญรอน
นางพัฒนฉัตร ผลมานะ
นางกรรณิ การ์ จันทร์ ทา

ตําแหน่ ง
ประธานกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง
รองประธานกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธ์
ประสานงาน
กรรมการ
เลขานุการ

อัตรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพศ
ประเภทของบุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ครู ประจําการ
พนักงานราชการ
ครู อตั ราจ้าง
ครู ชาวต่างชาติ
ครู ธุรการ
นักการภารโรง
รวม

ระดับการศึกษาสูงสุ ด

ชาย

หญิง

1
7
2
10

1
31
1
12
1
46

ตํากว่า
ปริ ญญาตรี
6
2
8

อายุ
ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท เฉลีย
27
1
5
1
34

1
1
11
1
14

56
60
45
33
33
28
44
-

ประสอบกา
รณในการรับ
ราชการ(ปี )
33
36
19
7
4
3 เดือน 4วัน
20
-

บทที 2
ทิศทางการพัฒนาสู่ ความสําเร็จ
วิสัยทัศน์
ผูเ้ รี ยนใฝ่ เ รี ยนใฝ่ รู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เน้น
เกลียดการโกง ความไม่ซือสัตย์ รวมใจอนุรักษ์สิ งแวดล้อม รักษ์ความเป็ นไทย เรี ยนรู ้สู่สากล และ ปฏิ บตั ิ
ตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริ ยธรรม

พันธกิจ
1. พัฒนาบริ หารจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะชีวติ ในการสื อสารและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
3. จัดการเรี ยนรู ้ทีหลากหลายอย่างมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานของโรงเรี ยน มาตรฐานต้นสังกัด และ
มาตรฐานชาติ
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนใฝ่ เรี ยนใฝ่ รู้ มีคุณธรรม จริ ยธรรม เน้นเกลียดการโกง ความไม่
ซื อสัตย์
5. จัดกิจกรรมสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยนอนุรักษ์สิ งแวดล้อม รักความเป็ นไทย ปฏิ บตั ิตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
อ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งาม ตามแบบไทย

เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
โรงเรี ยนส่ งเสริ มคุณธรรม

คําขวัญโรงเรียน
มารยาทงาม ความรู ้ ดี มีวจิ ยั ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชิดชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
2. ซื อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั

4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู้
อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุ่งมันในการทํางาน
รักความเป็ นไทย
มีจิตสาธารณะ
สํานึกรักบ้านเกิด

เป้าประสงค์
1. ผูเ้ รี ยนทุกคนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาความเป็ นเลิศสู่ สากล
2. ประชากรวัยเรี ยนทุกระดับ ทุกประเภทได้รับโอกาสทางการศึ กษาอย่างทัวถึงและเท่าเทียมเต็ม
ตามศักยภาพ
3. ประสานงานองค์กรทุกภาคส่ วนให้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษา
4. โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ ที 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่ งเสริ ม
ความสามารถด้ านเทคโนโลยีเพือเป็ นเครืองมือในการเรี ยนรู้
ที
เป้าหมายความสํ าเร็จ
ตัวชีวัดความสํ าเร็จ
1.

- ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน 5 กลุ่มสาระวิชา
หลักเพิ มร้อยละ 5 ต่อปี

2.

- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทุกคน
อ่านออก เขียนได้
- นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทุกคน
อ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเป็ น
- นักเรี ยนมีความสามารถใช้เทคโนโลยี เพือ
เป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้ ร้ อยละ 90
- นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประเทศใน
ประชาคมอาเซี ยนร้อยละ 90

3.
4.

- ร้ อยละของผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนที
เพิ มขึนของกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
- ร้อยละของนักเรี ยนอ่านออก เขียนได้
อ่านคล่อง เขียนคล่อง ใช้ภาษาไทยอย่าง
คล่องแคล่วและคิดเป็ น
- ร้อยละของนักเรี ยนทีมีความสามารถด้าน
เทคโนโลยีเพือเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู ้
- ร้อยละของนักเรี ยนทีมีความรู ้และ
ความเข้าใจด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ ที 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํ านึกในความเป็ นชาติไทย และ วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้ น เกลียดการโกง ความไม่ ซือสั ตย์
ที
1.

2.

3.

4.

เป้าหมายความสํ าเร็จ
- ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาให้มคี ุณธรรม
จริ ยธรรม และมีจิตสํานึกความเป็ นไทย

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ
- ร้อยละของผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม และมีจิตสํานึกความเป็ นไทย ยึด
มันในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์
และ การปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
- ผูเ้ รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะทีพึงประสงค์ ตาม
- ร้อยละของผูเ้ รี ยนมีคณ
ุ ลักษณะทีพึง
หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน
ประสงค์ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษา
พุทธศักราช 2551 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
ขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
- ผูเ้ รี ยนทุกคนเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มสร้ าง
-ร้ อยละของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิ จกรรม
คุณธรรมจริ ยธรรม ความสํานึกในความเป็ น
เสริ มสร้างคุณธรรม จริ ยธรรม ความสํานึก
ชาติไทย และวิถชี ีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ในความเป็ นชาติไทย และวิถีชีวติ ตาม
พอเพียง
หลักสู ตรเศรษฐกิจพอเพียง
- ร้อยละของนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นโรงเรี ยน
พอเพียงต้นแบบ
- ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการ
- ร้ อยละของผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาทักษะ
ดํารงชีวติ ทีปลอดภัยมีคุณภาพมีสุขภาพทีดีทงั
การดํารงชี วติ ทีมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
ทางกายและใจ ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง

กลยุทธ์ ที 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทัวถึงครอบคลุมผู้เรี ยนได้ รับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศั กยภาพ
ที
1.

2.
3.
4.

เป้าหมายความสํ าเร็จ
- ประชากรวัยเรี ยนทุกคนได้รับการศึกษา
ขันพืนฐาน
- ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรี ยน
- ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนจบการศึ กษาขันพืนฐานภายใน
เวลาทีหลักสู ตรกําหนดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90
- เด็กพิการได้รับการพัฒนาสมรรถภาพไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 85
- ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการสนับสนุนการศึกษา
โดยไม่เสี ยค่าใช้จา่ ย สําหรับรายการค่าเล่าเรี ยน
หนังสื อเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน เครื องแบบเรี ยน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ
- ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีได้รับการศึกษา
ขันพืนฐาน
- ร้อยละของนักเรี ยนออกกลางคัน
- ร้อยละของผูเ้ รี ยนทีจบการศึกษาภายในเวลา
ทีหลักสู ตรกําหนด
- ร้อยละของเด็กพิการทีได้รับการพัฒนา
สมรรถภาพ
- ร้ อยละของผูเ้ รี ยนทีได้รับการสนับสนุน
การศึกษา โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายสําหรับ
ราชการ ค่าเล่าเรี ยน หนังสื อเรี ยน อุปกรณ์
การเรี ยน เครื องแบบเรี ยน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน

กลยุทธ์ ที 4 พัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษาทังระบบให้ สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพ
ที
1.

2.
3.
4.

เป้าหมายความสํ าเร็จ
- ข้าราชการครู ทีได้รับการพัฒนา สามารถ
จัดการเรี ยนรู ้ ได้อย่างมีคุณภาพไม่นอ้ ยกว่า
ร้ อยละ 85
- โรงเรี ยนมีความเข้มแข็งด้านการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์
- ครูและบุคลากรทางการศึ กษามีความพึงพอใจ
ในการประกอบวิชาชีพไม่นอ้ ยกว่า ร้ อยละ 85
- บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพและสามารถปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐาน
ทีกําหนด เน้นก่รพัฒนากระบวนการวิจยั ของครู
ไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 85

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ
- ร้อยละของข้าราชการครู ทีได้รับการพัฒนา
สามารถจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีคุณภาพ
- ร้ อยละของโรงเรี ยนทีมีอตั รากําลังตาม
เกณฑ์
- ร้ อยละของครู และบุคลากรทางการศึ กษาที
มีความพึงพอใจในการประกอบวิชาชี พ
- ร้ อยละของบุคลากรทางการศึกษาทีได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานทีกําหนด

กลยุทธ์ ที 5 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนและความร่ วมมือกับองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิน เพือส่ งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที
1.

2.
3.

4.

เป้าหมายความสํ าเร็จ
- โรงเรี ยนผ่านการรับรองมาตรฐานจาก
สํานักงานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
การศึกษา
- โรงเรี ยนได้รับการ นิเทศ ติดตาม ช่ วยเหลือ
การดําเนิ นงานได้มีคุณภาพ
- โรงเรี ยนมีศกั ยภาพในการบริ หารการจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาลได้อย่างมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
- ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาขันพืนฐานไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 85

ตัวชีวัดความสํ าเร็จ
- โรงเรี ยนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.
- ผูบ้ ริ หารได้รับการนิเทศ ติดตาม ช่ วยเหลือ
การดําเนิ นงานให้มีคุณภาพ
- โรงเรี ยนมีการบริ หารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและผ่านกากรประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน ร้อยละ 80
- ร้ อยละของผูร้ ับบริ การทีมีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาขันพืนฐาน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี
มาตรฐานด้ านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที 1 เด็กมีพัฒนาการด้ านร่ างกาย
1.1 มีนาํ หนักส่ วนสู งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทกั ษะการเคลือนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพของตน
1.4 หลีกเลียงต่อสภาวะทีเสี ยงต่อโรค อุบตั เิ หตุภยั และสิ งเสพติด
มาตรฐานที 2 เด็กมีพัฒนาการด้ านอารมณ์และจิตใจ
2.1 ร่ าเริ งแจ่มใส มีความรู ้สึกทีดีต่อตนเอง
2.2 มีความมันใจและกล้าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชืนชมศิลปะ ดนตรี การเคลือนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที 3 เด็กมีพัฒนาการด้ านสั งคม
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชือฟั งคําสั งสอนของพ่อแม่ ครู อาจารย์
3.2 มีความซื อสัตย์สุจริ ต ช่วยเหลือแบ่งปัน
3.3 เล่นและทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีตนนับถือ
มาตรฐานที 4 เด็กมีพัฒนาการด้ านสติปัญญา
4.1 สนใจเรี ยนรู ้สิ งรอบตัว ซักถามอย่างตังใจ และรักการเรี ยนรู ้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกี ยวกับสิ งต่าง ๆ ทีเกิดจากประสบการณ์การเรี ยนรู ้
4.3 มีทกั ษะทางภาษาทีเหมาะสมกับวัย
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

นําหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่ งชี รวม
20
1
1.5
1.5
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

5

5

5

5

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี
มาตรฐานด้ านการจัด การศึ กษา

นําหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี รวม
65

มาตรฐานที 5 ครู ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
5.1 ครู เข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัน และ
2
สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
5.2 ครู จดั ทําแผนการจัดประสบการณ์ทีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2
และสามารถจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย สอดคล้องกับความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
5.3 ครู บริ หารจัดการชันเรี ยนทีสร้างวินยั เชิงบวก
2
5.4 ครู ใช้สือและเทคโนโลยีทีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
2
5.5 ครู ใช้เครื องมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ 2
สรุ ปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู ้ กครอง
5.6 ครู วจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ทีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการวิจยั
2
5.7 ครู จดั สิ งแวดล้อมให้เกิดการเรี ยนรู ้ ได้ตลอดเวลา
2
5.8 ครู มปี ฏิสัมพันธ์ทีดีกบั เด็ก และผูป้ กครอง
2
5.9 ครู มีวฒ
ุ ิและความรู ้ ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
2
5.10 ครู จดั ทําสารนิทศั น์และนํามาไตร่ ตรองเพือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
2
มาตรฐานที 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้ าทีอย่ างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิผล
6.1 ผูบ้ ริ หารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3
6.2 ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์ ภาวะผู้นาํ และความคิดริ เริ มทีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3
6.3 ผูบ้ ริ หารใช้หลักการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรื อ
3
การวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้านวิช าการและการจัดการ
6.4 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนา
3
คุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผูบ้ ริ หารส่ งเสริ มและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3
6.6 ผูบ้ ริ หารให้คาํ แนะนํา คําปรึ กษาทางวิชาการและเอาใจใส่ การจัดการศึกษา
3
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษาปฐมวัย
2

20

20

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี

นําหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี รวม

มาตรฐานที 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสู ตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึ กษาและนําสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมี
4
ประสิ ทธิ ภาพ
7.2 มีระบบและกลไกให้ผมู ้ ีส่วนร่ วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
4
ปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความตระหนักและความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา
4
20
ปฐมวัย
7.4 สร้างการมีส่วนร่ วมและแสวงหาความร่ วมมือกับผูป้ กครอง ชุ มชน และ
4
ท้องถิน
7.5 จัดสิ งอํานวยความสะดวกเพือพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
4
มาตรฐานที 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึ กษาปฐมวัยของสถานศึกษา
1
8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง
1
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการ
1
5
8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม
0.5
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา
8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้วางแพนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง
8.6 จัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

0.5
1

นําหนัก
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี
(คะแนน)
ตัวบ่งชี รวม
มาตรฐานด้ านการสร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้
5
มาตรฐานที 9 สถานศึกษามีการสร้ าง ส่ งเสริม สนั บสนุน ให้ สถานศึกษาเป็ นสั งคมแห่ งการเรียนรู้
9.1 เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้เพือพัฒนาการเรี ยนรู ้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
2.5
9.2 มีการแลกเปลียนเรี ยนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึ กษากับ
2.5
5
ครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเกียวข้อง
มาตรฐานด้ านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
5
มาตรฐานที 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรั ชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้ นขอ
การศึ กษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้ าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และ
3
จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
5
10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
2
มาตรฐานด้ านมาตรการส่ งเสริ ม
5
มาตรฐานที 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือยกระดับคุณภาพ
ให้ สูงขึน
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมส่ งเสริ มสนับสนุนตามนโยบายเกี ยวกับการจัด
3
การศึกษาปฐมวัย
5
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
2

มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษาเพือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี
มาตรฐานที 1ด้ านคุณภาพผู้เรี ยน
1.1 ผลสั มฤทธิทางวิชาการของผู้เรี ยน
1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื อสาร และการคิดคํานวณตามเกณฑ์ของ
แต่ละระดับชัน
2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสาร
4 ความก้าวหน้าทางการเรี ยนตามหลักสู ตร
5 ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6 ความพร้ อมในการศึ กษาต่อ การฝึ กงาน หรื อการทํางาน
1.2 คุณลักษณะทีพึงประสงค์ ของผู้เรียน
1 มีคุณลักษณะและค่านิยมทีดีตามทีสถานศึกษากําหนด โดยไม่ข ดั กับกฎหมาย
และวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2 ความภูมิใจในท้องถิ น และความเป็ นไทย
3 ยอมรับทีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย
4 สุ ขภาวะทางร่ างกาย และลักษณะจิตสังคม

นําหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่ งชี รวม
30
3
3

18

3
3
3
3
3
3
3
3

12

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี
มาตรฐานที 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริ หารสถานศึกษา
2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ทีสถานศึกษากําหนดชัดเจน
2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาวิชาการทีเน้นคุณภาพของผูเ้ รี ยนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และดําเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม

นําหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่ งชี รวม
25
5
3

2 การวางแผนและดําเนินงานพัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชียวชาญทาง
วิชาชีพ
3 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ กียวข้องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3

4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเอือต่อการจัดการ
เรี ยนรู ้อย่างมีคุณภาพ

2

10

2

2.3 การมีส่วนร่ วมของผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย และการร่ วมรับผิดชอบต่ อผลการ5
จัดการศึกษาให้ มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน
2.4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา5

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี
มาตรฐานที 3กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนทีเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสําคัญ
3.1 การมีกระบวนการเรี ยนการสอนทีสร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รียนทุกคนมีส่วนร่ วม
3.2 การจัดการเรี ยนการสอนทียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้ องถิน
3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้ าใจของผู้เรี ยนอย่ างเป็ นระบบ และมี
ประสิ ทธิภาพ

นําหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่ งชี รวม
25
10
5
5

มาตรฐาน/ตัวบ่ งชี
มาตรฐานที 4ระบบการประกันคุณภาพภายในทีมีประสิ ทธิ ผล
การมีกระบวนการเรี ยนการสอนทีสร้ างโอกาสให้ ผ้ เู รียนทุกคนมีส่วนร่ วม

นําหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่ งชี รวม
20
20

บทที 3
การนํากลยุทธ์ส่ ู การปฏิบตั ิ
การบริ หารและจัดการศึกษาของโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) จะสําเร็ จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดเน้น แนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานและการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยน
เป็ นฐาน (School Management) โดยการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู ้ โดยสอดคล้อ งกับนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาแห่งชาติ และสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังนี

กรอบแนวคิดในการปฏิรูปกระบวนการเรี ยนรู้
1. แนวคิดหลัก
1.1 ดําเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิ มเติม (ฉบับที 3)
พ.ศ. 2553
1.2 ดําเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึก ษาสมุทรปราการ เขต 2
1.3 ดําเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพืนที
การศึกษาประถมศึก ษาสมุทรปราการ เขต 2 ปี งบประมาณ 2558
1.4 ดําเนินการสอดคล้องกับสภาพบริ บทและปั ญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรี ยนวัดหนาม
แดง(เขียวอุทศิ )
2. เป้าหมายหลัก
2.1 คุณภาพผูเ้ รี ยนสูงขึน
2.2 ผูเ้ รี ยนทุกคนอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
3. แนวทางหลัก
3.1 การจัดการเรี ยนรู ้ ทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3.2 การกระจายอํานาจเน้นการบริ หารโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
3.3 การมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของทุกคน และทุกภาคส่ วน

จุดเน้ นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ ของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
1. นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ นักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่องคิดเป็ น
2. ผลสัมฤทธิทางการเรี ยนทุกชัน ทุกกลุ่มสาระวิชาเพิ มขึนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 โดยเน้น 5 กลุ่ม
สาระหลักเป็ นพิเศษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ และ
ภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วในการเรี ยนรู ้ทุกกลุ่มสาระ ยกเว้นภาษาต่างประเทศ
3. เพิ มศักยภาพนักเรี ยนทุกคนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. นักเรี ยนทุกคนมีความสํานึกในความเป็ นชาติไทย
5. สร้ างทางเลือกการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าถึง ลดอัตราการออกกลางคัน
และเรี ยนจบการศึกษาขันพืนฐาน
6. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสู่ วถิ ชี ีวติ จริ งเป็ นรู ปธรรม
7. โรงเรี ยนมีระบบประกันคุณภาพภายในทีเข้มแข็งและโรงเรี ยนทีเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้รับการรับรองจาก สมศ.
8. นักเรี ยน ครู และ สถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซียน
9. โรงเรี ยนผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรี ยน และของสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
และมาตรฐานชาติ

ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปการเรี ยนการสอนของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
การปฏิรูปการเรี ยนการสอนของสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษาประถมศึ กษาสมุทรปราการ เขต 2
ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ 9 ประการ ดังนี
ยุทธศาสตร์ ที 1
เร่ งรัดการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรี ยนชันประถมศึ กษาปี ที 3 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง คิด
เป็ น ของนักเรี ยนชันประถมศึกษาปี ที 6
มาตรการ
1. ครู ผสู ้ อนชันประถมศึกษาปี ที 3 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทเน้
ี นการอ่านออก เขียนได้
2. ครู ผสู ้ อนชันประถมศึกษาปี ที 6 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทเน้
ี นการอ่านคล่อง เขียนคล่อง
และคิดเป็ น
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกคนตรวจสอบและลงนามรับรองแผนการจัดการเรี ยนรู้ของครู ชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ชันประถมศึกษาปี ที 6 สังเกตการสอนในห้องเรี ยน จัดทําข้อมูลผลการสังเกตการ
สอน สรุ ป และ รายงานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาทุกเดือน

4. โรงเรี ยนจัดให้มีการทดสอบความรู ้ และทักษะการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 3 ทุกคน ความรู ้และทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเป็ น ของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 6 ทุกคน
5. โรงเรี ยนจัดทีมแกนนําพัฒนาและช่วยเหลือการเร่ งรัดคุณภาพของโรงเรี ยน
6. โรงเรี ยนสนับสนุน สื อ และเครื องมือในการทดสอบ ประเมินการอ่านออก เขียนได้
อ่านคล่อ ง เขียนคล่อง การใช้ภาษาไทย อย่างคล่องแคล่วและคิดเป็ น
7. โรงเรี ยนติดตาม ตรวจสอบ นิเทศการศึกษาและประเมินผลคุณภาพนักเรี ยน
ยุทธศาสตร์ ที 2
ยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทุกชัน ทุกกลุ่มสาระ วิชาเพิ มขึนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 4 โดยเน้น 5
กลุ่มสาระหลักเป็ นพิเศษ ได้แก่ ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วในการเรี ยนรู ้ทกุ กลุ่มสาระ ยกเว้นภาษาต่างประเทศ
มาตรการ
1. ครู ผสู ้ อนทุกคน จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทเน้
ี นผลสัมฤทธิทางการเรี ยนของนักเรี ยนทุกชัน ทุก
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2. ครู ผสู ้ อนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ยกเว้น ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที
เน้นการใช้ทกั ษะภาษาไทยในการเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนให้คล่องแคล่ว
3. จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทุกชัน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
ดําเนินการตามแผน และรายงานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
4. จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทุกชัน ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ของ
โรงเรี ยน ดําเนินงานตามแผนและรายงานสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
5. ครู ผสู ้ อนทุกคนจัดทําวิจยั ในชันเรี ยน
6. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาทุกคนใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. ส่ งเสริ มสนับสนุนการใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจยั ในชัน
เรี ยน
ยุทธศาสตร์ ที 3
เพิ มศัก ยภาพนักเรี ยนทุกคนในด้านภาษา คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรการ
1. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในโรงเรี ยน ในด้านภาษา
คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดําเนินการตามแผน สรุ ปและรายงานสํานักงานเขตพืนทีทุกเดือน
2. ครู ผสู ้ อนจัดกิจกรรมเพือเพิมศักยภาพการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนในด้านภาษา คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ ที 4
นัก เรี ยนทุกคนมีความสํานึกในความเป็ นชาติไทย
มาตรการ
1. โรงเรี ยนมีแผนงาน /โครงการเพือจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนให้มีความสํานึกในความ
เป็ นชาติไทย
2. ครู ผสู ้ อนทุกคนทุกชันจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้เน้นนักเรี ยนให้มีความสํานึกในความเป็ นชาติไทย
3. ครู ผสู ้ อนทุกคนทุกชัน ตรวจสอบและประเมินผลการเรี ยนรู ้เน้นนักเรี ยนให้มีความสํานึก
ในความเป็ นชาติไทย
ยุทธศาสตร์ ที 5
สร้ างทางเลือกการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายให้นกั เรี ยนทุกคนเข้าถึง ลดอัตราการออกกลางคันและ
เรี ยนจบการศึ กษาขันพืนฐาน
มาตรการ
1. ครู ผสู ้ อนทุกคนทุกชันจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหลากหลายในชันเรี ยน
2. โรงเรี ยนจัดแหล่งเรี ยนรู ้ นอกห้องเรี ยนทีเอือต่อการเรี ยนรู ้ รวมทังกําหนดแหล่งเรี ยนรู้ ในท้องถิ น
3. โรงเรี ยนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ ทีสําคัญ
4. โรงเรี ยนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของครุ ทุกคนทีเกียวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และ
แหล่งเรี ยนรู ้ ทงในและนอกโรงเรี
ั
ยน
5. โรงเรี ยนมีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนอย่างทัวถึง เพือลดอัตราการออกกลางคันและเรี ยนจบ
การศึกษาขันพืนฐาน
6. โรงเรี ยนมีระบบ ข้อมูลสารสนเทศของนักเรี ยนทีจบชันสู งสุ ดและจบการศึกษาขันพืนฐาน
7. โรงเรี ยนมีการจัดระบบข้อมูล การจัดการความรู้ของโรงเรี ยนผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ยุทธศาสตร์ ที 6
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสู่ วถิ ีชีวติ จริ ง เป็ นรู ปธรรม
มาตรการ
1. ครู ผสู้ อนทุกคน ทุกชัน รู ้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและนําไปปฏิบตั ิจริ ง
ในชีวติ ประจําวัน
2. ครู ผสู ้ อนทุกคน ทุกชัน จัดการเรี ยนรู ้แบบบูรณาการ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรี ยนทุกคน ทุกชัน เรี ยนรู ้และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปปฏิบตั ิจริ ง
ในชีวติ ประจําวัน
4. บุคลากรทุกคน รู ้ และเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจําวัน

5. โรงเรี ยนมีระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
ยุทธศาสตร์ ที 7
นัก เรี ยน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรี ยมความพร้ อมสู่ ประชาคมอาเซียน
มาตรการ
1. โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) เป็ นต้นแบบ ศูนย์ฟิลปิ ปิ นส์ เพือเตรี ยมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซี ยน
2. โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเกียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
3. โรงเรี ยนรับ นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที 8
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในทีเข้มแข็งและสถานศึกษาทีเข้ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได้รับการรับรองจาก สมศ.
มาตรการ
1. โรงเรี ยนมีมาตรฐานและตัวชีวัดทีเป็ นระบบประกันคุณภาพภายในตามบริ บทของตนเอง
2. โรงเรี ยนร่ วมประชุม เพือตรวจสอบทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน
3. โรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนพัฒนารู ปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน
4. สถานศึกษาทีจะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มีการเตรี ยมความพร้อมเพือ
รองรับการประเมินอย่างน้อย 1 ปี
5. โรงเรี ยนได้รับการนิเทศ ติดตาม ส่ งเสริ ม สนับสนุน เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน จาก
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อย่างต่อเนือง
ยุทธศาสตร์ ที 9
โรงเรี ยนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานเขตพืนทีการศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และตามมาตรฐานของโรงเรี ยน
มาตรการ
1. โรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิงานตามาตรฐานและตัวชีวัดของกลุ่ม / กลุ่มงาน
2. โรงเรี ยนมีเครื องมือการประเมินการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานและตัวชี วัด
3. โรงเรี ยนมีการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด

4. โรงเรี ยนส่ งเสริ มสนับสนุนให้บุคลากรใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาและมี
ผลงานด้านการวิจยั ระดับโรงเรี ยน
5. โรงเรี ยนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้หน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ ต่อ
สาธารณชน

กลยุทธ์ การดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
กลยุทธ์ ที 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึ กษาทุกระดับตามหลักสู ตรและส่ งเสริมความสามารถ
ด้ านเทคโนโลยี เพือเป็ นเครื องมือในการเรียนรู้
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนภาษาไทย
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนคณิตศาสตร์
3. โครงการยกระดับผลการเรี ยน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้ปฐมวัย
5. โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
6. โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรี ยนรู ้สู่คุณภาพ
7. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือประชาคมอาเซียน
8. โครงการลดเวลาเรี ยนเพิมเวลารู ้
9. โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
10. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครู และนักเรี ยน
กลยุทธ์ ที 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํ านึกในความเป็ นชาติไทยและวิถีชีวติ ตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการแนะแนวในโรงเรี ยน
2. โครงการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
4. โครงการอ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งามตามแบบไทย
5. โครงการปฏิ บตั ิธรรมครู บุคลากร เยาวชนคนดีศรี หนามแดง
6. โครงการห้องสมุด
7. โครงการรักการอ่าน
8. โครงการนพัฒนาสิ งแวดล้อม สิ งทีภาคภูมิใจและความเป็ นไทยในชุมชน
9. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรี ยน
10. โครงการจัดกิ จกรรมลูกเสื อ เนตรนารี
11. โครงการศิ ลปะ ดนตรี นาฏศิ ลป์ และกีฬาต้านยาเสพติด
12. โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรี ยน

13. โครงการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
14. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงอย่างต่อเนือง
15. โครงการจัดการเรี ยนการสอน การพัฒนาทักษะการทํางาน ทีสอดคล้องกับบริ บทของ
ชุมชนและท้องถิ น
กลยุทธ์ ที 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทัวถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้ รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
1. โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
กลยุทธ์ ที 4 พัฒนาครู และบุ คลากรทางการศึกษาทังระบบให้ สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้ อย่างมี
คุณภาพ
1. โครงการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิภาพ
3. โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ในชันเรี ยน
4. โครงการพัฒนาบุคลากร
5. โครงการนิเทศภายใน
6. โครงการส่ งเสริ มกําลังใจครู และบุคลากร
7. โครงการนิเทศภายใน
กลยุทธ์ ที 5 พัฒนาประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีส่วนร่ วมจากทุกภาคส่ วนและความร่ วมมือกับองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิน เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึ กษา
1. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
2. โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา
3. โครงการพัฒนาการจัดองค์กร ระบบการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดประสิ ทธิ ผล
4. โครงการประกันคุณภาพภายใน

กลยุทธ์ ที 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสู ตร และ
ส่ งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือเป็ นเครื องมือในการเรี ยนรู้

ชือโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
กลุ่มงาน
วิชาการ
หัวหน้ าโครงการ
นางพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
กลยุทธ์ที 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรี ยนต้องได้รบั การพัฒนา
ด้านความรู ้ ทักษะทีจําเป็ นต่อการดํารงชีวติ อย่างเต็มตามศักยภาพของนักเรี ยนแต่ละคน เพือให้ผูเ้ รี ยนสามารถ
ดํารงชีวติ อยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีความสุ ข และสอดคล้องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐานทีให้ยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนเพิมขันร้อยละ 5 โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )จึงจัดให้มี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระขึน
2. ระดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1 ตัวบ่งชีที 1.1(ข้อที 4 และข้อที 5)
3. วัตถุประสงค์
3.1เพือให้ผเู ้ รี ยนให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี ยนแต่ละกลุม่ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์
3.2 เพือให้นกั เรี ยนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็ นไปตามเกณฑ์
4. เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนร้ อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนแต่ละกลุม่ สาระเป็ นไปตามเกณฑ์ตน้ สังกัด
4.2 นักเรี ยนร้ อยละ 50มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลียอยูใ่ นระดับดีขึน
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน 639,436.70 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มเสนอโครงการเพือชีแจงวัตถุประสงค์
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 ประชุ มแต่งตังกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามแผน ได้แก่
6.1.4.1 การเข้าค่ายวิชาการ
6.1.4.2 กิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการ
6.1.4.3 กิจกรรมสอนซ่ อมเสริ ม
6.1.4.4 ติวเข้มนอกเวลาเรี ยน
6.1.4.5 รายงานผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนระดับต่างๆ
6.1.4.6 เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 สรุ ปรายงานผลการดําเนินงาน
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
6.1.4.1กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรนักเรี ยน
8 มิถุนายน 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
8 มิถุนายน 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
20-24 มิถุนายน 2560 -จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
20-24 มิถุนายน2560 -นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
25 มิถุนายน 2560
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-หัวหน้าโครงการ

6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน(ต่อ)
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม สาระสังคมศึ กษาฯ
1 กรกฎาคม 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
1 กรกฎาคม 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
21-29 กรกฎาคม 2560 -จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
21-29 กรกฎาคม 2560 -นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
1 สิ งหาคม 2560
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายบูรณาการ
1 สิ งหาคม 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
2 สิ งหาคม 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
15-23 สิ งหาคม 2560 -จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
15-23 สิ งหาคม 2560 -ตรวจสอบประเมินผล
24 สิ งหาคม 2560
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม
6.1.4.2 กิจกรรมการเข้าแข่งขันทางวิชาการ
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพือเป็ นตัวแทนประกวด
เนืองในวันภาษาไทยแห่ งชาติ
20 พฤษภาคม 2560 -แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
20 พฤษภาคม 2560 -แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
1-2 มิถุนายน 2560
-จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย เพือเป็ นตัวแทน
ประกวดเนืองในวันภาษาไทยแห่งชาติ
3-15 มิถุนายน 2560 -ฝึ กตัวแทนนักเรี ยนเข้าร่ วมแข่งขันทักษะภาษาไทยเนืองใน
วันภาษาไทยแห่งชาติ
1-15 มิถุนายน 2560 -นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
16 มิถุนายน 2560
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม
กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
22 กรกฎาคม 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
22 กรกฎาคม 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
8 สิ งหาคม 2560
-จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
8 สิ งหาคม 2560
-ตรวจสอบประเมินผล
9 สิ งหาคม 2560
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-หัวหน้าโครงการ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-หัวหน้าโครงการ

-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-หัวหน้าโครงการ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-หัวหน้าโครงการ

6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน(ต่อ)
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
กิจกรรมคัดเลือกนักเรี ยนเตรี ยมเข้าร่ วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรี ยนครังที67 ประจําปี การศึกษา 2560
1 กรกฎาคม 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
1 กรกฎาคม 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
5-6 กรกฎาคม 2560 -คัดเลือกนักเรี ยนไปเป็ นตัวแทนเข้าแข่งขัน
7 ก.ค.-10 พ.ย.2560 -ฝึ กตัวแทนนักเรี ยนเข้าแข่งขัน
7 ก.ค.-10พ.ย.2560
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
13 พฤศจิกายน 2560 -รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม
6.1.4.3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม
1 มิถุนายน 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
1 มิถุนายน 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
2 มิ.ย.60-30 มี.ค.61
-จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริ ม 8 กลุ่มสาระ
2 มิ.ย.60-30 มิ.ย.61
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
31 มีนาคม 2561
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม
6.1.4.4 กิจกรรมติวเข้มนอกเวลาเรี ยน
1 พฤศจิกา 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
1 พฤศจิกายน 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
2 พ.ย.60-26 ก.พ.61 -จัดกิจกรรมติวเข้มนอกเวลาเรี ยน
2 พ.ย.60-26 ก.พ.61 -นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
31 มีนาคม 2561
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-หัวหน้าโครงการ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-หัวหน้าโครงการ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ
-หัวหน้าโครงการ

7. แผนกํากับและติดตาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิจกรรม
ประชุ มเสนอโครงการชี แจงวัตถุประสงค์
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะทํางาน ประชุ มวางแผนการดําเนินงาน
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นงานของโครงการ
ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 50 มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนระดับดีทุกกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้
2. ผูเ้ รี ยนร้ อยละ 50 มีผล
การทดสอบระดับชาติเฉลียอยู่ใน
ระดับดีขึนร้อยละ 5

ผู้กํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์

วิธีการประเมิน
1. ทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทุกกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ปลายภาค / ปลายปี
2. สํารวจจํานวนนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ ระดับ
ดีทุกชันทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3.สํารวจจํานวนนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ เป็ นไป
ตามเกณฑ์
4. ทดสอบผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนระดับชาติ
(O-Net) ทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ปลายปี
การศึกษา
5. สํารวจจํานวนนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ
ระดับดีทกุ กลุม่ สาระการเรี ยนรู ้

หมายเหตุ

เครืองมือ/หลักฐาน
1. แบบทดสอบภาค
ความรู ้
2. รายงานผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยน
3. ผลการสอบ O-Net

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนทังระดับโรงเรี ยน ระดับเขตพืนทีการศึ กษาและระดับชาติสูงขึน
ร้ อยละ 3 ของปี ทีผ่านมา

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์)
ลงชือ.....................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ปฐมวัย
กลุ่มงาน
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางหนึงนุช จริ ยเสถียร นางสาววัจนา โรจนรุ่ งทวี
หน่ วยงาน
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
กลยุทธ์ที 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 2559
......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามกฎหมายกระทรวงว่าด้วยระบบหลัก เกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึ กษา พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ งแก้ไขเพิมเติม
โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 และมาตร 47 วรรคสองแห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 “การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมิน
คุณภาพการจัดการศึ กษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที
กระทรวงศึก ษาธิการกําหนด สําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ งกระทําโดยบุคคลากรของสถานศึกษา
นันหรื อโดยหน่วยงานต้นสังกัดทีมีหน้าทีกํากับดูแลสถานศึกษา
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) โดยคณะครู จึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรืองการประกันคุณภาพ
ภายใน จึงจัดให้มีโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ปฐมวัยขึนเพือเป็ นการดําเนินการให้สอบ
รับกับระบบประกันคุณภาพภายใน ดังกล่าว
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึ กษา
3.2 เพือจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาคุณภาพ
ตาม
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
3.3 เพือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
1.4 เพือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ
สถานศึกษา

1.5 เพือนําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนือง
1.6 เพือจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในปฐมวัย
3.7เพือส่ งเสริ มนักเรี ยนระดับปฐมวัยเป็ นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมใน
ระดับภาคและระดับประเทศ
4. เป้าหมาย
4.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาปฐมวัยได้ทุกมาตรฐานและทุกตัวบ่งชี
4.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรี ยน
4.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการเพือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา
ได้ร้อยละ 90
4.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ได้ร้อยละ 90
4.5เพือนําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึ กษาอย่างต่อเนือง
4.6เพือจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในปี การศึก ษาละ 1 ครัง
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร ผูบ้ ริ หารคณะครู และคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน 150,000 บาท
6. วิธีและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินการตามแผน
6.1.4.1 แต่งตังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี
6.1.4.2 แต่งตังคณะกรรมการควบคุมดูแลรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี
6.1.4.3 ผูร้ ับผิดชอบแต่ละมาตรฐานรวบรวมเก็บข้อมูลสารสนเทศเพือเป็ นร่ องรอยในการ
ประเมิน
6.1.4.4 ประเมินมาตรฐานทีตนเองรับผิดชอบเพือสรุ ปเป็ นข้อมูลสารสนเทศใส่ แฟ้ ม

6.1.4.5 จัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศประเมินคุณภาพภายในให้ฝ่ายวิชาการเพือรวบรวม
ส่ งต้นสังกัด
6.1.5 กํากับติดตามผล นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุ มชีแจงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ปรายงาน

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ.
.
.
.
.
.

มี.ค.

6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ปฐมวัย

วัน/เดือน/ปี
29 เม.ย. 2560
9 พ.ค. 2560
16 พ.ค.2560

15 มี.ค. 2560
31 พ.ค. 2560

กิจกรรม
-ประชุ มชีแจง และเสนอโครงการ
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินวางแผน
-จัดทําแผน กําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี
-แต่งตังคณะทํางานรับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี
และทําแฟ้ มจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ
-นิเทศ ติดตามและปรับปรุ งโครงการ
-ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ,
คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน

7. แผนกํากับติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1. มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยก่ อนเปิ ดภาคเรี ยน
2. มีการดําเนินการตามมาตรฐานและรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเมือ
สิ นปี การศึกษา
3. มีขอ้ มูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
ริ หารจัดการศึกษา
4. ร้ อยละของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. นําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและ
ภายนอกไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนือง
6. มีรายงานประจําปี ปี การศึกษาละ 1 ครัง

ผู้กํากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางหนึงนุช จริ ยเสถียร
นางสาววัจนา โรจนรุ่ งทวี
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางหนึงนุช จริ ยเสถียร
นางสาววัจนา โรจนรุ่ งทวี
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางหนึงนุช จริ ยเสถียร
นางสาววัจนา โรจนรุ่ งทวี
วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

เครืองมือ/หลักฐาน

1. ตรวจสอบหลักฐาน
2. ตรวจสอบหลักฐาน

1.มาตรปฐมวัยของสถานศึ กษา
2. รายงานการพัฒนาการศึกษา

3. ตรวจสอบข้อมูล
สารสนเทศ
4. ตรวจสอบหลักฐาน

3. ข้อมูลสารสนเทศ

5. ตรวจสอบจากการ
วางแผน

5. บันทึกการประชุม
การวางแผน

6. ตรวจสอบหลักฐาน

6. รายงานการพัฒนาการศึกษา

4. รายงานการพัฒนาการศึกษา

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
ครู พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนเรี ยนอย่างมีความสุ ข มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนดีขึน

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ…………………………หัวหน้าโครงการลงชือ...........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางหนึงนุช จริ ยเสถียร)
(นางสาววัจนา โรจนรุ่ งทวี)
ลงชือ.........................................ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

โครงการ
กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
งานวิชาการ
นางอารี ย์ ด่านขุนทด
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 1
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
ตามทีโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) ได้มกี ารจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษาในปี การศึกษา 2553
เพือให้สอดคล้องกับหลักสู ตรการศึ กษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 สอดคล้องกับปั ญหา ความต้องการ ความ
จําเป็ น ความสนใจของผูเ้ รี ยน ความต้องการของผูป้ กครองและชุ มชน ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานต้น
สังกัด ในแต่ล ะปี การศึ กษาโรงเรี ยนต้องมาพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ทีดําเนินงานมาแล้วในปี การศึกษาทีผ่าน
มา ว่าจะพัฒนาหลักสู ตรสถานศึ กษาอย่างไร เพือให้การบริ หารจัดการศึ กษามีประสิ ทธิ ภาพเกิ ดประสิ ทธิผล
ตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีกําหนด ซึ งในการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาเป็ นสิ งทีจําเป็ นอย่างยิง ที
จะต้องดําเนินการกทุกปี การศึกษาอย่างต่อเนือง เพือให้ได้หลักสู ตรทีสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนา
การศึกษา สอดคล้องกับบริ บทของความต้องการของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และตลาดแรงงานใน
ปั จจุบนั
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือพัฒนาหลักสู ตรให้มีคุณภาพ มีความเหมาะสม ตรงตามทีกรมวิชาการ
กระทรวงศึก ษาธิการกําหนด
3.2 เพือพัฒนาหลักสู ตรท้องถิ น การวัดผล ประเมินผล ให้มีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ์
ปั จจุบนั
4. เป้าหมาย
ปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษาขันพืนฐานโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ให้แล้วเสร็ จก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2560

5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะครู คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ คณะครู
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ 5,000 บาท
6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- ศึกษาผลการดําเนินงานในปี การศึกษาทีผ่านมา
- ศึกษาความต้องการ ความจําเป็ นในการพัฒนาหลักสู ตร
- ปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตร
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรม
ดําเนินงานตามแผน
ศึกษาผลการดําเนินงานใน
ปี การศึกษาทีผ่านมา
ศึกษาความต้องการ ความ
จําเป็ นในการพัฒนา
หลักสู ตร
ปรับปรุ งพัฒนาหลัก สู ตร
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมินผล สรุ ป รายงานฯ

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
วัน เดือน ปี
19 เมษายน 2560
20 เมษายน 2560
ตลอดปี การศึกษา
3 เมษายน 2561
10 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

- เสนอโครงการ
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- ดําเนินการสอนตามหลักสู ตรของแต่ละกลุ่มสาระ
- ปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร
-รายงานผล สรุ ปผลการปรับปรุ งพัฒนาหลักสู ตร

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผนในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ผู้กํากับและติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางอารี ย์ ด่านขุนทด
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางอารี ย์ ด่านขุนทด
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางอารี ย์ ด่านขุนทด

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
วิธีการประเมิน
1.มีหลักสู ตรสถานศึกษาทีมีความ 1. ประเมิน
เหมาะสมตรงตามทีกระทรวงศึกษา 2. ประเมิน
กําหนดเสร็ จก่อนวันเปิ ดเทอม
2.มีระเบียบวัดผลประเมินผล
ทีเหมาะสมมีคุณภาพ

-นางอารี ย ์ ด่านขุนทด
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ครู ผสู ้ อน
-ครู ผสู ้ อน
-นางอารี ย ์ ด่านขุนทด

หมายเหตุ

เครืองมือ/หลักฐาน
1. แบบประเมินการใช้หลักสู ตร
2. แบบประเมินระเบียบวัดผล
ประเมินผล

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
โรงเรี ยนมีหลักสู ตรสถานศึกษา ทีเหมาะสมตรงตามสถานการณ์ ส่ งผลให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะ
อัน พึงประสงค์ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความรู ้ ความสามารถสมวัย และมีความสุ ขในการเรี ยนรู้
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางอารี ย์ ด่านขุนทด)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
ห้อ งสมุดมีชีวติ
กลุ่มงาน
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางปราณี ศรี ทบั ทิม
หน่ วยงาน
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
กลยุทธ์ที 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 2560
......................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัด การเรี ยนการสอนตามหลัก สู ตรการศึ ก ษาขันพืนฐาน พุ ทธศักราช 2551 โรงเรี ย นต้อ ง
ส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยนรู ้ จกั คิดอย่างเป็ น ระบบ รู ้ จกั แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองจากแหล่งเรี ยนรู้ ทังภายในและ
ภายนอกสถานศึ กษา ห้องสมุ ดเป็ นแหล่ งเรี ยนรู ้ ทีมีความสําคัญนับเป็ นหัวใจของการส่ งเสริ มให้น ักเรี ยน
ได้รับความรู ้ ส่ งเสริ มนิสัยรักการอ่าน สร้างประสบการณ์ตลอดจนรู ้จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ได้เป็ น
อย่างดี
โรงเรี ย นวัดหนามแดง(เขี ย วอุ ทิศ ) จึ ง เห็ นความสํ า คัญ ของการจัดเก็บกิ จกรรมส่ ง เสริ มการใช้
ห้องสมุด เพือให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้อย่างถาวร แต่ ปัจจุบนั ห้อ งสมุดโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขี ยวอุทิศ ) ยังมี
หนังสื อและอุปกรณ์ในการสนับสนุ นการจัดกิ จกรรมตามโครงการห้อ งสมุ ดมีชี วติ ไม่ เพี ยงพอกับความ
ต้องการของนักเรี ยนและบุคลากรของโรงเรี ยน ดังนัน โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) จึงให้มีการพัฒนา
โครงการห้องสมุดมีชีวติ ขึน
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 4)
3. วัตถุประสงค์
4.1 เพือให้นกั เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนมาใช้บริ การและร่ วมกิจกรรมในห้องสมุด
4.2 เพือให้นกั เรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู้
และสื อต่าง ๆ รอบตัว
4.3 เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
4.4 นักเรี ยนใช้สืออิเลคทรอนิคส์ /เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง

4. เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนร้อยละ 90 มาใช้บริ การและร่ วมกิจกรรมให้ห้องสมุด
4.2 นักเรี ยนร้ อยละ 96 มีนิสัยรักการอ่าน แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรี ยนรู ้
และสื อต่าง ๆ รอบตัว
4.3 นักเรี ยนร้ อยละ 90 มีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง
4.4 นักเรี ยนร้ อยละ 90 ใช้สืออิเลคทรอนิคส์/เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา และคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ 380,000 บาท
6. วิธีและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินการตามโครงการ
6.1.4.1 จัดซือ/จัดหาหนังสื อและวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ในห้องสมุด
6.1.4.2 ลงทะเบียนหนังสื อตามหมวดหมู่
6.1.4.3 ให้บริ การแก่นกั เรี ยน บุคลากรของโรงเรี ยนตลอดจนชุมชนใกล้เคียง
6.1.4.4 จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ
6.1.5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

6.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผลสรุ ป รายงานฯ
6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการห้ องสมุดมีชีวติ
วัน เดือน ปี

19 เมษายน 2560
25 เมษายน2560
1-13 พฤษภาคม 2560
ตลอดปี การศึกษา 2560
ตลอดปี การศึกษา 2560
ตลอดปี การศึกษา 2560
27 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

กิจกรรม
- ประชุ มชีแจงโครงการ
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- จัดหา / ซือหาหนังสื อและวัสดุอุปกรณ์
ทีใช้ในห้องสมุด
- ลงทะเบียนหมวดหมู่หนังสื อเข้าห้องสมุด
- ให้บริ การห้องสมุดแก่นกั เรี ยน บุคลากร
- จัดกิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผล และรายงาน

ผู้รับผิดชอบ
-นางปราณี ศรี ทบั ทิม
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการ
-คณะกรรมการ
-คณะกรรมการ
-คณะกรรมการ
-คณะกรรมการ
-ผูอ้ าํ นวยการ
-นางปราณี ศรี ทบั ทิม

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการการดําเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ผู้กํากับและติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางปราณี ศรี ทบั ทิม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางปราณี ศรี ทบั ทิม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางปราณี ศรี ทบั ทิม

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ

วิธีการประเมิน

เครืองมือ/เอกสาร

1. ประเมินจากสถิตกิ ารเข้าใช้
ห้อ งสมุด
2. ประเมินจากสถิตกิ ารเข้าใช้
ห้อ งสมุดและการยืม/คืน
หนังสื อ , สมุดบันทึกการอ่าน
และชิ นงานทีนักเรี ยนเสนอครู
ประจําชัน
3. ประเมินจากชิ นงานที
นัก เรี ยนนําเสนอครู ประจําวิชา
ในรู ปแบบของการใช้สือ
อิเลคทรอนิคส์/เทคโนโลยี

1.คอมพิวเตอร์ สําหรับบันทึก
สถิติ
2. คอมพิวเตอร์ สําหรับบันทึก
การเข้าใช้และการยืม/คืนหนังสื อ
และสมุดบันทึกการอ่าน
3. ใบงานของ 8 กลุ่มสาระ
4. ใบงาน/แบบรายงาน

1. นัก เรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยนร้อยละ 85
มาใช้บริ การและร่ วมกิจกรรมให้หอ้ งสมุด
2. นัก เรี ยนร้ อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน
แสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรี ยนรู ้ และสื อต่าง ๆ รอบตัว

3. นัก เรี ยนร้ อยละ 85 ใช้สืออิเลคทรอนิคส์/
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู ้ ดว้ ยตนเอง

หมายเหตุ

9.ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยน ครู และคนในชุมชนตระหนังถึงความสําคัญของการอ่าน การแสวงหาความรู ้ มีการเรี ยนรู้
ตลอดชีวติ

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางปราณี ศรี ทบั ทิม)

ลงชือ...........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

จัดสภาพแวดล้อมเพือการเรี ยนรู้สู่คุณภาพ
งานบริ หารทัวไป
นางวรันณ์ธร บัวคําภู
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 1
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนเป็ นสถานทีอบรมสังสอนให้ความรู ้ และปลูกฝั งค่านิยมทีพึงประสงค์ให้นกั เรี ยน
ได้เจริ ญงอกงามทังด้านร่ ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็ นคนทีสมบูรณ์สู่สังคม โรงเรี ยน
จึงควรจัดสภาพแวดล้อมทังด้านอาคารสถานที และบริ เวณโรงเรี ยนให้สะอาด ร่ มรื น สวยงาม สามารถ
ใช้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ของนักเรี ยนได้อย่างดี ดังนันจึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการ
เรี ยนรู้สู่คุณภาพ
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือให้อาคารสถานที บริ เวณโรงเรี ยนสะอาด ร่ มรื น สวยงาม
3.2 เพือให้นกั เรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้เพิ มขึน
4. เป้าหมาย
4.1 ร้ อยเปอร์ เซ็นต์ของพืนทีบริ เวณโรงเรี ยนมีความสะอาด ร่ มรื น สวยงาม
4.2 โรงเรี ยนจัดแหล่งเรี ยนรู้ ให้นกั เรี ยนทุกคนทัง 8 กลุ่มสาระ
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะครู คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ นักเรี ยน
นัก การภารโรง
5.2 งบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทําดูแล ซ่อมแซม ตกแต่ง ปรับปรุ ง บํารุ งรักษา จํานวน
605,000 บาท

6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- จัดกิจกรรมดูแลด้านความสะอาดโดยสภานักเรี ยน
- จัดกิจกรรมแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ
- ประสานงานของบประมาณจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ น
- จัดให้มีแหล่งเรี ยนรู ้ เพิ มเติม
- ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุ ปรายงาน

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัด สภาพแวดล้ อมเพือการเรียนรู้ส่ ูคุณภาพ
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
29 มีนาคม 2560
เสนอโครงการ
2 พฤษภาคม 2560
แต่งตังคณะดําเนินงาน
16 พฤษภาคม 2550 –
จัดกิจกรรม มีดงั นี
17 มีนาคม2561
-กิจกรรมเขตบริ การจิตอาสาตามระดับชัน
-จัดแหล่งเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
-จัดแหล่งเรี ยนรู้ BBL
-กิจกรรมปลูก ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ
-กิจกรรมซ่อ มแซมโต๊ะ เก้าอี
-ของบประมาณจาก อบต.เพือปรับปรุ งอาคาร
สถานทีต่าง ๆ
10 มีนาคม 2561
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
20 มีนาคม 2561
ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงาน
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน /
คณะครู ทุกคน

-คณะกรรมการตรวจสอบ
-หัวหน้าโครงการ

ผู้กํากับและติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นายสมชาย พูลบรรดิษฐ์ นายประกาศน เจริ ญยิ ง
นางวรันณ์ธร บัวคําภู
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นายสมชาย พูลบรรดิษฐ์ นายประกาศน เจริ ญยิ ง
นางวรันณ์ธร บัวคําภู
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นายสมชาย พูลบรรดิษฐ์ นายประกาศน เจริ ญยิ ง
นางวรันณ์ธร บัวคําภู

หมายเหตุ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1. อาคารสถานทีบริ เวณโรงเรี ยน ทุกพืนที
สะอาดร่ มรื น สวยงาม
2.ร้ อยละของบริ เวณในโรงเรี ยนมี
แหล่งเรี ยนรู ้ ในโรงเรียนเพิ มขึนเพียงพอ
กับนักเรี ยน

วิธีการประเมิน
1.ตรวจสอบความพึงพอใจเรื อง
อาคารสถานที
2. ตรวจสอบทําเนียบแหล่ง
เรี ยนรู ้ และรายงานโครงการ

เครืองมือ/เอกสาร
1. แบบประเมินความพึงพอใจ
2.ทําเนียบแหล่งเรี ยนรู ้ และ
รายงานโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
โรงเรี ยนมีความสะอาดร่ มรื น สวยงาม มีแหล่งเรี ยนรู ้สําหรับนักเรี ยน เป็ นทีชืนชมของผู้พบเห็น
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางวรันณ์ธร บัวคําภู)

ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือประชาคมอาเซี ยน
วิชาการ
นางสายพิณ รังรงทอง
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการใหม่
กลยุทธ์ที 1
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเป็ นภาษาสําคัญของโลก เพราะเป็ นภาษาทีใช้ติดต่อระหว่างกันเป็ นหลัก มีบทบาทใน
ชีวติ ประจําวันของคนไทยมากขึนทุกวัน โดยเฉพาะในยุคปั จจุบนั ซึ งเป็ นยุคข้อมูลข่าวสารทีต้องใช้
ภาษาอังกฤษเป็ นสือกลางในการสือสารระหว่างประเทศต่าง ๆ และในประชาคมอาเซียน ภาษาอังกฤษยิ ง
ทวีความสําคัญและความจําเป็ นมากขึน ดังทีกฎบัตรอาเซี ยน ข้อ 34 บัญญัติวา่ “The working language
of ASEAN shell be English” หมายถึง “ภาษาทีใช้การทํางานของอาเซี ยน คือ ภาษาอังกฤษ” นัก เรี ยนมี
ความจําเป็ นทีจะต้องมีความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ เพือทีจะสามารถดําเนินชีวติ ในประชาคมอาเซียนได้ และ
ภาษาอังกฤษก็เป็ นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตังแต่ปฐมวันไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวติ
ซึ งการเรี ยนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีนนั ครู ผสู ้ อนซึ งเป็ นบุคลากรสําคัญในการถ่ายทอดความรู ้ ต้อ งมีการ
ปรับการเรี ยนเปลียน การสอน ใฝ่ ศึกษาเรี ยนรู ้ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ เพือสร้ าง
บรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย นักเรี ยนจะต้องได้เรี ยนปฏิบตั ิจริ ง และฝึ กทักษะต่าง ๆ
อย่างต่อเนือง โดยมีกระบวนการในการสร้ างประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรี ยน ในด้านการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และการสร้างองค์ความรู ้ให้ใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผลยิงขึน
เพือทีจะสามารถแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซี ยนและเวทีโลกต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรี ยนจึงต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้เกียวกับการส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพือพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของผูเ้ รี ยนเพือประชาคมอาเซียน
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2(ข้อที 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือให้นกั เรี ยนมีทกั ษะในการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ
3.2 เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความมันใจและเกิดทัศนคติทดีี ในการใช้ภาษาอังกฤษ

3.3 เพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรู ้ จกั แสวงหาความรู ้ เพือเป็ นพืนฐานการศึกษาในระดับทีสู งขึน
3.4 เพือกระตุน้ ให้นกั เรี ยนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในประเทศอาเซี ยน
และทัวโลก
4. เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนทุกคนมีทกั ษะในการฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดีขนึ
4.2 นักเรี ยนทุกคนมีความมันใจในการใช้ภาษาอังกฤษ กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก
4.3 นักเรี ยนทุกคนรู ้จกั แสวงหาความรู ้เพือเป็ นพืนฐานการศึกษาในระดับทีสู งขึน
4.4 นักเรี ยนทุกคนเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพือพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของ
ตนเองให้สือสารในประชาคมอาเซี ยนได้
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะครู ในโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) คณะกรรมการ
ดําเนินการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุน 50,000 บาท
6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา
- กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)
- กิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุ ป รายงานฯ
6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพือประชาคมอาเซี ยน
วัน เดือน ปี

29 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
19 เมษายน 2560
ตลอดปี การศึกษา
กรกฎาคม 2560 –
กุมภาพันธ์ 2561
21-23ธันวาคม 2560
21ธันวาคม 2560
22ธันวาคม 2560
23ธันวาคม 2560
26 ธันวาคม 2560

กิจกรรม
- ประชุมชีแจงโครงการ วางแผน
เสนอโครงการ
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- ประชุมคณะทํางานเพือกําหนดกิจกรรม
ดังนี
- กิ จกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา
- กิ จกรรมแข่งขันร้ องเพลงภาษาอังกฤษ
และกิจกรรมเล่านิทานภาษาอังกฤษ
- กิ จกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
เข้าค่ายภาษาอังกฤษชันอนุบาล, ป.1-2
เข้าค่ายภาษาอังกฤษชัน ป.3-4
เข้าค่ายภาษาอังกฤษชัน ป.5-6
- นิเทศ ติดตามการดําเนิ นโครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานฯ

ผู้รับผิดชอบ
-นางสายพิณ รังรงทอง

-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน/คณะครู

-ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้าโครงการ
-นางสายพิณ รังรงทอง

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผนโครงการ เสนอโครงการ
2. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1.นักเรี ยนมีทกั ษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษดีขนึ
2.นักเรี ยนมีความมันใจในการใช้ภ าษาอังกฤษ
กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก
3.นักเรี ยนรู ้ จกั แสวงหาความรู ้เพือเป็ นพืนฐาน
การศึกษา ในระดับทีสู งขึน
4.นักเรี ยนเห็นความสําคัญภาษาอังกฤษเพือพัฒนา
ให้เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้

ผู้กํากับและติดตาม
-นางสายพิณ รังรองทอง
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสายพิณ รังรงทอง
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสายพิณ รังรงทอง

วิธีการประเมิน
1. การทดสอบ

หมายเหตุ

เครืองมือ/หลักฐาน
1. แบบประเมินทักษะทางภาษา
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. การสังเกต
3. แบบประเมินตนเอง
3. การประเมินตนเอง
4. แบบสอบถาม
4. สอบถาม

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
9.1 โรงเรี ยนมีทกั ษะในการ ฟั ง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษดีขึน
9.2 นักเรี ยนมีความมันใจและเกิ ดทัศนคติทีดีในการใช้ภาษาอังกฤษ
9.3 นักเรี ยนสามารถแสวงหาความรู ้เพือเป็ นพืนฐานการศึกษาในระดับทีสู งขึน
9.4 นักเรี ยนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาความพร้อมและศักยภาพของ
ตนเองให้เข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนได้

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชือ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสายพิณ รังรงทอง)

ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู ้
แผนงาน
แผนงานบริ หารวิชาการ
หัวหน้ าโครงการ
นางนาฏยา บรรจงอักษร นางสาววิภาพร มังมี
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนือง
ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน 2560– มีนาคม 2561
....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามทีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึ กษาธิ การมีนโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู ้ :
(Moderate Class More Knowledge ) โดยกําหนดให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน(สพฐ)
หาแนวทางการดําเนิ นงาน เรื องเวลาเรี ยนของเด็กในปั จจุบนั ซึ งเดิมเด็กเลิกเรี ยนเวลา 15.30น จะเปลียนไป
เป็ นเวลา 1430น. เพือนํา 1 ชัวโมงไปจัดกิ จกรรมเพิ มเติมความรู ้ ให้กบั เด็ก ลดความเครี ยดของเด็ก เด็ก
ไม่ควรมีการบ้าน แต่ให้เด็กได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุข เมือเด็กมีความสุ ข เชือว่าผูป้ กครอง ครู และทุกคนก็มี
ความสุ ขด้วย
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )ได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของนโยบายดังกล่าว จึงหา
แนวทางรู ปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทีหลากหลาย ตรงตามหลักสู ตรแกนกลาง และมาตรฐานตัวชี วัดที
กําหนดเพือพัฒนาคุณภาพและประสิ ทธิภาพของนักเรี ยนให้เป็ นคนดี คนเก่ ง และมีความสุ ขทีแท้จริ งเน้น
การฝึ กปฏิบตั ิให้เด็กคิดเป็ น แก้ปัญหา เป็ นส่ งเสริ มทักษะการสื อสารระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน กับครู หรื อ
บุคคลอืน รู ้ จกั ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน ยอมรับฟั งเหตุและฟั งผล ใช้หลักคุณธรรมและจริ ยธรรม ส่ งเสริ มและ
ปลูกฝังให้ผเู้ รี ยนรู ้ จกั บาปบุญคุณโทษ รู ้ จกั ให้อภัย รู ้ จกั เสี ยสละเพือส่ วนรวม โดยยึดหลักค่านิยม 12ประการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ
ดังนันโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )ได้เล็งเห็นความสําคัญจึงได้ดาํ เนิ นการจัดทําโครงการลด
เวลาเรี ยน เพิ มเวลารู ้ ขนเพื
ึ อเป็ นการสนองนโยบาย และเพือให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะ ตามที
กระทรวงศึก ษาธิการได้กาํ หนดไว้ใน 4 หมวดซึ งประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หมวดสร้ าง
เสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู ้ หมวดสร้ างเสริ มคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดการสร้างเสริ มทักษะ
การทํางาน ทักษะอาชีพ โดยทางโรงเรี ยนมีกิจกรรมทีหลากหลายเพือให้เกิดคุณภาพต่อนักเรี ยนและ
ส่ งเสริ มความรู ้ความเข้าใจให้กบั ครู ในการถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ทีสู่ นกั เรี ยนซึ งจะนําไปใช้ในการ
ดํารงชีวติ ต่อไป
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 3 ตัวบ่งชีที 3.1

3. วัตถุประสงค์ ของโครงการ
2.1 เพือให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะตามทีกําหนดใน 4 หมวดประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมวดสร้างเสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู ้ หมวดสร้างเสริ มคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดการสร้าง
เสริ มทักษะการทํางาน ทักษะอาชีพ
2.2 เพือให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจและสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความสุ ข
4. เป้าหมาย
เชิ งปริ มาณ
3.1 การดําเนิ นการกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการสําเร็ จลุล่วงทุกกิจกรรม
3.2 คณะครู นักเรี ยน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคนและผูม้ สี ่ วนเกี ยวข้องมีความพึงพอใจ
เชิ งคุณภาพ
นัก เรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )ทุกคนมีคุณลักษณะทีกําหนดใน 4 หมวดประกอบด้วย
หมวดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หมวดสร้างเสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู ้ หมวดสร้ างเสริ มคุณลักษณะ และ
ค่านิยม และหมวดการสร้ างเสริ มทักษะการทํางาน ทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจและสามารถเรี ยนรู ้ได้
อย่างมีความสุขในทุกกิ จกรรม
5. ขันตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
5.1 ขันเตรี ยมการ(P)
1. ประชุมผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน หัวหน้าสายชัน ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มอื การบริ หารจัดการ
เวลาเรี ยน “ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ และชุดเอกสารกิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ ทัง 4 เล่ม และ
เอกสารอืน ๆเพิ มเติม
2. ประชุมคณะครู และผูเ้ กียวข้องสร้ างความตระหนัก ความเข้าใจในการดําเนินงานกําหนด
ตัวชีวัด ภาพความสําเร็ จของการบริ หารจัดการ กิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ วางแผนการดําเนินงาน
ของโรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และนักเรี ยนอย่างชัดเจน และมีความเข้าใจทีตรงกันตลอดจน
ศึกษาบริ บทและสภาพความเป็ นไปได้เพือนําไปปฏิ บตั แิ ละพัฒนาโครงการฯ
3. จัดทําแผนงานดําเนินการโครงการ “ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้
4. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรี ยน เพิมเวลารู ้”
5.2 ขันดําเนินการ (D)
1. ประชุ มคณะทํางานเพือชีแจงกิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิมเวลารู ้”และมอบหมายภาระงาน
2. ดําเนินงานตามกิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ ตามกิจกรรมต่างๆทีครู นาํ เสนอตาม
ระดับชัน ป.1-3 , ป.4-6

3. ศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ดูความถนัด ความสนใจ ความต้องการของนักเรี ยน
4. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา และการนําหลักสู ตรไปใช้ หลักสู ตรระดับชันเรี ยน
ความพร้ อมของครู ผูส้ อน สื อ แหล่งเรี ยนรู ้ อาคารสถานที และห้องปฏิ บตั กิ ารต่างๆ
5. ปรับและออกแบบตารางเรี ยนทีเอือต่อการดําเนินโครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ ตาม
แนวทางการบริ หารจัดการเวลาเรี ยนทีลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู ้
6. ออกแบบกิจกรรมทีหลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัยของนักเรี ยน สนองความสนใจ ความ
ถนัด และความต้องการของผูเ้ รี ยน
7. วางแผนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ นมามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
ของนักเรี ยน
8. เสนอกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
5.3 ขันนิ เทศติดตาม ( C)
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโดยฝ่ ายผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน ซึ งร่ วมกันนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรมของผูเ้ กี ยวข้องให้เป็ นไปตามภาระ
งานทีได้รับมอบหมายและให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
5.4 ขันประเมินและรายงานผล ( A )
1. สรุ ปประเมินโครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ มเวลารู”้ โดยการประชุมเสวนา ทบทวนหลังการ
ปฏิบตั ิงาน (AAR) ทุกสัปดาห์เพือนําผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนือง ทุกสายชันนําเสนอ
2. สรุ ปรายงานและเผยแพร่ การดําเนินงานแต่ละกิจกรรม สรุ ปความพึงพอใจ จัดทํารายงาน
นําเสนอทีประชุมใหญ่เพือเสริ มเติมเต็ม รายงานโครงการ นําเสนอผูบ้ ริ หาร และรายงานสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ต่อไป

ปฏิทินกิจกรรมและการดําเนินงาน
ที
1.

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ประชุ มผูบ้ ริ หาร หัวหน้างาน หัวหน้าสายชัน
ประชุ มคณะครู และผูเ้ กียวข้องสร้ างความ
ตระหนัก ความเข้าใจในการดําเนินงาน
กําหนดตัวชีวัด ภาพความสําเร็ จของการ
บริ หารจัดการ กิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิ ม
เวลารู้ ” วางแผนการดําเนินงานแต่งตัง
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ “ลดเวลา
เรี ยน เพิ มเวลารู”้

6 เมษายน 2560

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

18 เมษายน 2560

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะครู ทุกท่าน

3.

คณะครู แต่ละสายชันดําเนินการตามแผน

4.

นิเทศติดตามการดําเนินงาน

18 เมษายน 2560
21 เมษายน 2560-30
เมษายน 2560
21 เมษายน 2560-30
เมษายน 2560

2

5.

ประเมินและรายงานผล
เผยแพร่ ผลงานให้ครู ผู้ปกครอง

6.

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยน หัวหน้างาน
หัวหน้างาน คณะครู
ทุกท่าน

ทุกวันศุกร์ (AAR) และ ผูบ้ ริ หาร และ คณะครู
วันสิ นภาคเรี ยนที 1และ2
31 มีนาคม 2561

6. งบประมาณทีใช้
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
เงินงบประมาณ
จํานวน 300,000บาท
เงินนอกงบประมาณ จํานวน .........-........บาท
รวม 300,000 บาท

ผูบ้ ริ หาร และ คณะครู

7. การประเมินผล
ตัวชีวัดความสํ าเร็จ
1.นัก เรี ยนร้ อยละ 95 มีคุณลักษณะตามทีกําหนด
ใน 4 หมวดประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมวดสร้างเสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู ้ หมวด
สร้ างเสริ มคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดการ
สร้ างเสริ มทักษะการทํางาน ทักษะอาชีพ
2.นัก เรี ยนอย่างน้อยร้ อยละ 95 และ ทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
มีความพึงพอใจและเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขในทุก
กิจกรรมทีกําหนดในโครงการ

วิธีการประเมิน
เครืองมือทีใช้
-สังเกตความสนใจ
-แบบสังเกตความสนใจ ความสุ ข
ความสุ ขในการเรี ยน ในการเรี ยน
-สํารวจความพึงพอใจ -แบบสํารวจความพึงพอใจ

-ประเมิน
ความก้าวหน้า

-แบบประเมินความก้าวหน้า
นักเรี ยน

8. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
8.1 โรงเรี ยนมีเทคนิคหรื อกระบวนการส่ งเสริ มกิ จกรรมลดเวลาเรี ยน เพิมเวลารู ้อย่างหลากหลาย
8.2 นักเรี ยนมีความสนใจสามารถใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เข้าร่ วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
อย่างเต็มศักยภาพ
8.3 โรงเรี ยนมีกิจกรรมหลากหลาย นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็ นคนดี คนเก่ง โดยมีคุณธรรม
จริ ยธรรมมีค่านิยมทีพึงประสงค์และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขในทุกกิจกรรม
ลงชือ....................................... ผูเ้ สนอโครงการ ลงชือ......................................... ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางนาฏยา บรรจงอักษร)
(นางสาววิภาพร มังมี)

ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานครู และนักเรี ยน
หัวหน้ าโครงการ
นายประกาศน เจริ ญยิง นางสาวมาลี ลาภละมูล
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
กลยุทธ์ที 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) เป็ นโรงเรี ยน ทีจัดการศึกษาตังแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึง
ระดับชันประถมศึกษา เพือให้เด็กทีอยู่ในวัยเรี ยนได้มกี ารศึกษาพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เหมาะสมกับวัย
มีความสมบูรณ์พอ้ มทังด้านร่ างกาย จิตใจ - อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดํารงชีวติ อยู่ในสังคม
ท้องถินได้อย่างมีความสุข มีความภูมิใจในตนเอง ให้เกียรติ ยกย่อง ยอมรับและเคารพสิ ทธิ ผอู ้ ืนเป็ นวิสัยที
ยังยืนและเพือเป็ นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของสถานศึกษา ของครู และนักเรี ยนให้เป็ นที
ประจักษ์ อีกทังเพือส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน ทีมีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรม
ได้มีโอกาสแสดงออกในเชิงประจักษ์ จึงกําหนด โครงการจัดนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานครู และ
นัก เรี ยน
2. ระดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 3 ตัวบ่งชีที 3.3
3. วัตถุประสงค์
1. เพือเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการของครู แ ละนักเรี ยน
2. เพือเปิ ดโอกาสให้ครู และนักเรี ยนได้แสดงออกซึ งความรู ้ความสามารถทางวิชาการ ศิลปะ การ
แสดงฯ และวัฒนธรรมฯ
3. เพือส่ งเสริ มให้ครู และนักเรี ยน ได้มีการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ และศึกษาเรี ยนรู ้ จากประสบการณ์ตรง
4. เป้าหมาย
4.1 ผลงานวิชาการของครู และนักเรี ยน ได้เผยแผ่ให้ผปู ้ กครองและชุมชนได้รับทราบ
4.2 ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาผลงานอย่างสร้างสรรค์
4.3 ครู และนักเรี ยนมีการพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยเน้นการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ ไปด้วยกัน

5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน 30,000บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มเสนอโครงการเพือชีแจงวัตถุประสงค์
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 ประชุ มแต่งตังกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามแผน ได้แก่
6.1.4.1 รวบรวมผลงานครู และนักเรี ยนตลอดปี การศึกษา
6.1.4.2 คัดเลือกผลงานครู และนักเรี ยน
6.1.4.3ฝึ กซ้อมการแสดงของนักเรี ยน
6.1.4.4 จัดแสดงนิทรรสการผลงานครู และนักเรี ยน การแสดงของนักเรี ยน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 สรุ ปรายงานผลการดําเนินงาน
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มเสนอโครงการชี แจงวัตถุประสงค์
2. เสนอโครงการ
3.
4.
5.
6.

ผู้กํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายประกาศน เจริ ญยิง
นางสาวมาลี ลาภลมูล
แต่งตังคณะทํางาน ประชุ มวางแผนการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
นายประกาศน เจริ ญยิง
นางสาวมาลี ลาภลมูล
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
นายประกาศน เจริ ญยิง
นางสาวมาลี ลาภลมูล

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
วิธีการประเมิน
1.ร้ อยละของครู มผี ลงานทาง
1.สังเกตการจัดกิจกรรม
วิชาการมาจัดแสดง
2.สอบถามผู้ปกครอง
2.ร้ อยละของนักเรี ยนมีแฟ้ ม
ผลงานมาจัดแสดง
3.ร้ อยละของผูป้ กครองมีความพึง
พอใจการจัดนิทรรศการผลงานครู
และนักเรี ยน

หมายเหตุ

เครืองมือ/หลักฐาน
1.แบบบันทึกสังเกตการ
จัดกิจกรรม
2.แบบสอบถาม

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
ครู และนักเรี ยนมีผลงานทางวิชาการเป็ นทียอมรับของผูป้ กครองและชุมชนและสามารถพัฒนาการ
เรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างสู งสุ ด

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ และบุคลากรในโรงเรี ยน
ลงชือ..................................................ผูเ้ สนอโครงการลงชือ............................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นายประกาศน เจริ ญยิง)
(นางสาวมาลี ลาภลมูล)
ลงชือ.....................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

กลยุทธ์ ที 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสํานึกในความเป็ น
ชาติไทยและวิถชี ีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ชือโครงการ
แผนงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

ดําเนินงานระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
บริ หารทัวไป
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 3
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาํ หนดความมุ่งหมายและหลักการจัด
การศึกษาต้องเป็ นไป เพือพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทสมบู
ี รณ์ทงทางร่
ั
างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู ้
คู่คุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนได้อย่างมีความสุข ซึ ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้กาํ หนดเป็ นนโยบายให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่ วยเหลือ
นัก เรี ยนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขันพืนฐาน เพือให้นกั เรี ยนมีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ลักษณะอัน
พึงประสงค์ มีภูมิคุม้ กันทางจิตใจทีเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ทีดีมีทกั ษะในการดํารงชีวติ รอกพ้นจากวิกฤตทัง
ปวง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นกระบวนการดําเนิ นงานเพือดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบ มี
ขันตอน วิธีการและการทํางานทีชัดเจน โดยมีครู ทีปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักในการดําเนินการและมีการ
ประสานความร่ วมมือ อย่างใกล้ชิดกันครู ทเกี
ี ยวข้อง ผูป้ กครอง และชุมชน โดยมีวธิ ีการและเครื องมือที
ชัดเจน
มีมาตรฐานคุณภาพและหลักฐานการทํางานทีตรวจสอบได้ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อ นักเรี ยนทีจะเป็ น
เยาวชนคนไทยทีดี เก่ ง และมีความสุ ข มีคุณธรรมนําความรู ้ ของประเทศชาติตอ่ ไป โรงเรี ยนวัดหนามแดง
(เขียวอุทศิ ) ตระหนักถึงความสําคัญของผูเ้ รี ยนและความสําคัญของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1 ตัวบ่งชีที 1.1 (ข้อที 6)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือส่ งเสริ มให้ครู ผสู ้ อนได้ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
นัก เรี ยน
3.2 เพือจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนให้ครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจตามนโยบาย
3.3 เพือให้นกั เรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลือ แนะแนวให้คาํ ปรึ กษา ป้ องกันและแก้ปัญหา
ให้สามารถศึกษา จนสําเร็ จหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน

4. เป้าหมาย
4.1 ครู ทุกคนมีความรู ้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ให้ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิกิจกรรม และ
สามารถจัดกิ จกรรมในการดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 โรงเรี ยนมีขอ้ มูลนักเรี ยนในระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนครบทุกชัน ทุกคน
4.3 นักเรี ยนทุกคนได้รับการช่วยเหลือ แนะแนวให้คาํ ปรึกษา ป้ องกันและแก้ปัญหาให้มี
คุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตรสถานศึกษากําหนด
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 5,000 บาท
6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
6.1.4 ดําเนินงานตามโครงการ
6.1.4.1 จัดทําขอมูล สารสนเทศเกียวกับนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
6.1.4.2 คัดกรองนักเรี ยนรายบุคคล
6.1.4.3 วิเคราะห์กลุ่มผูเ้ รี ยน
6.1.4.4 การประชุมผูป้ กครองและคณะกรรมการเครื อข่าย
6.1.4.5 การเยียมบ้าน
6.1.4.6 การจัดกิจกรรมโฮมรู ม
6.1.4.7 การให้คาํ ปรึ กษา แนะแนวตามสภาพปัญหาของแต่ละคน
6.1.4.8 การให้ความช่วยเหลือ
6.1.4.9 การส่ งต่อ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1. ประชุ มชีแจงวางแผน
2 เสนอโครงการ
3 แต่งตังคณะกรรมการ
4

ดําเนินงานตามโครงการ
-จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
นัก เรี ยนเป็ นรายบุคคล
-คัดกรองนักเรี ยนรายบุคคล
-วิเคราะห์กลุ่มผูเ้ รี ยน
-การประชุ มผูป้ กครองและ
คณะกรรมการเครื อข่าย
-การเยียมบ้าน
-การจัดกิจกรรมโฮมรู ม
-การให้คาํ ปรึ กษา,แนะแนว
-การให้ความช่วยเหลือ
-การส่ งต่อ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
โครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และ
รายงานโครงการ

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน
วัน/เดือน/ปี
29 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560

กิจกรรม
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบ และ
ประเมินผล
- ประชุมชีแจง วางแผน คณะกรรมการดําเนิ นงาน
- เสนอโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

23 พฤษภาคม 256031 มีนาคม 2561
1 มิถุนายน 2560 31 มีนาคม 2561
1 มิถุนายน 256031 มีนาคม 2561
5 มิถุนายน 2560

- จัดทําข้อมูลสารสนเทศเกียวกับนักเรี ยนรายบุคคล
ระดับชัน ป.1 เข้าใหม่
- คัดกรองนักเรี ยนรายบุคคล

-คณะกรรมการดําเนินงาน

- วิเคราะห์กลุ่มนักเรี ยน เก่ ง กลาง อ่อน ของแต่ละห้อง

16 พฤษภาคม
2556015 มีนาคม 2561
16 พฤษภาคม 256015 มีนาคม 2561
16 พฤษภาคม 256015 มีนาคม 2561
1 ม◌ีนาคม 256031 มีนาคม 2561
6 พ.ย. 2560

-กิจกรรมโฮมรู มระหว่างครู กบั นักเรี ยน

-คณะกรรมการดําเนินงาน
ครู ประจําชัน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะกรรมการดําเนินงาน
ครู ประจําชัน
-ครู ประจําชัน

-ให้คาํ ปรึ กษานักเรี ยนทีมีปัญหาและแนะแนวการศึกษา
ต่อให้แก่ นกั เรี ยนชัน ป.6 เพือเข้าศึ กษาต่อ
-ให้ความช่วยเหลือ พิจารณานักเรี ยนทีควรได้รับทุน
การศึกษา
-คณะครู ออกเยียมบ้านนักเรี ยน

-คณะกรรมการดําเนินงาน
ครู ประจําชัน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
ครู ประจําชัน
-ครู ประจําชัน

-ประชุ มผูป้ กครองและคณะกรรมการเครื อข่าย
ครังที 2/2560

-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะกรรมการดําเนินงาน

16 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560

- ประชุมผูป้ กครองและคณะกรรมการเครื อข่าย
ครังที 1/2560

-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง

-คณะกรรมการดําเนินงาน

6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยน (ต่ อ)
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
16 พฤษภาคม 2560- - นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
31 มีนาคม 2561
1 มีนาคม 2560- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ
31 มีนาคม 2561

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบโครงการ
ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานฯ

ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรมการดําเนินงาน
ครู ประจําชัน
-นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง

ผู้กํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง นางสาวสลักจิตร ชื นตา
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง นางสาวสลักจิตร ชื นตา
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาวนาริ นทร์ ดาไธสง นางสาวสลักจิตร ชื นตา

หมายเหตุ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1.ร้ อยละของครู ทีมีความรู ้ ความเข้าใจ
มีความตระหนัก ให้ความสําคัญต่อการ
ปฏิบตั กิ ิจกรรมและสามารถจัดกิจกรรม
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2.ข้อมูลนักเรี ยนในระบบดูแลช่ วยเหลือ
นักเรี ยนครบทุกชัน ทุกคน
3.ร้ อยละของนักเรี ยนได้รับการช่วยเหลือ
แนะแนว , ส่ งเสริ ม พัฒนา ป้ องกัน
แก้ปัญหาและมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ตามหลักสู ตรสถานศึกษากําหนด

วิธีการประเมิน
1. พิจารณาจากความ
ครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล
นักเรี ยนทีครู ดาํ เนินการ
2. พิจารณาจากการรายงาน
โครงการ
3. ประเมินผลโดยใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมนักเรี ยน

เครืองมือ/เอกสาร
1. ข้อมูลนักเรี ยน
2. รายงานโครงการ
3. แบบรายงานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยนในโรงเรี ยนมีความสุ ขทีเรี ยนในโรงเรี ยน มีอตั ราการตกซําชันลดลง มีอนาคตทีดี
ด้านการศึ กษาต่อในระดับมัธยมศึกษาสู งขึนและประกอบอาชี พทีต้องการในอนาคต
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ.........................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง)
ลงชือ...................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
กลุ่มงาน
บริ หารทัวไป
หัวหน้ าโครงการ
นาย ศุภชัย มิ งมงคล
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่
ระยะเวลาดําเนินการ ปี การศึกษา 2560
……………………………………………………………………………………………………………….
1.หลักการและเหตุผล
ความวุน่ วายของสังคมในปัจจุบนั จากสังเกตและการศึกษาพบว่าคนได้รับการฝึ กฝนให้เก่งในการ
ดํารงชีวติ ให้อยู่รอดเพียงอย่างเดียวจึงขาดลักษณะนิสัยทีพึงประสงค์จนเป็ นเหตุให้ขาดระเบียบวินยั ขาด
ความเอือเฟื อเผือแผ่ขาดศีลธรรมทีดีงามดัง(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที 9
ในพิธี พระราชทานปริ ญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504) ความว่า
"บรรดาผูส้ ําเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยก็เปรี ยบเหมือนได้กุญแจทีจะไขไปสู่ ชีวติ ที
เจริ ญต่อไปในวันข้างหน้า แต่ขอเตือนว่าการดําเนินชีวติ โดยใช้วชิ าการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัย
ความรู ้ รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผูท้ ีมีความรู ้ดี แต่ขาดความยังคิด นําความรู ้ ไปใช้ในทางมิ
ชอบ ก็เท่ากับเป็ นบุคคลทีเป็ นภัยแก่สังคมของมนุษย์ ฉะนัน ขอให้ทุกคนจงดํารงชีวติ และประกอบอาชี พ
โดยอาศัยวิชาความรู ้ทีได้รับมาประกอบด้วยความยังคิดชังใจ และศี ลธรรมอันดีงาม เพือความเจริ ญก้าวหน้า
ของตนเองและของประเทศชาติ"
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )ตระหนักในเหตุและผลดังกล่าวจึงได้จดั โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
ขึนเพือสอนนักเรี ยนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถดํารงชี วติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
2. ลําดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที1 ตัวบ่งชีที 1 .2 (ข้อที 1)
3. วัตถุประสงค์
1. เพือปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมอันดีงามและลักษณะอันพึงประสงค์ให้นกั เรี ยนได้ประพฤติและปฏิบตั ิ
2. เพือให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
3. เพือนักเรี ยนสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
4. เป้าหมาย
4.1นักเรี ยน ทุกคนได้รับการปลูกฝั งคุณธรรม จริ ยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์
4.2นักเรี ยน ทุกคนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคม
4.3นักเรี ยนได้รับการยอมรับสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
5. ทรั พยากรทีต้ องการ

5.1 บุคลากร ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมและผูท้ เกี
ี ยวข้อง
5.2 งบประมาณทางราชการ จํานวน 10,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
* กําหนดวันศุกร์ ทุกวันเป็ นวันพระประจําโรงเรี ยน
* จัดกิจกรรมวันพระดังนี
1. นักเรี ยน/ครู สวมชุดขาว ถือศีล5
2. สร้ างสิ งแวดล้อมทีเอืออาทรต่อการจัดกิจกรรม
3. นักเรี ยน ครู ผูป้ กครองตักบาตรอาหารแห้ง
4. ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ 5 รู ป รับศีล กรวดนํา
5. สวดมนต์แปล นังสมาธิ ตัวแทนนักเรี ยนพูดเรื องธรรมะ
6. ครู และนักเรี ยนรับประทานอาหารมังสวิรัติในมือกลางวัน
7. ครู นักเรี ยน พูดแต่สิ งดีๆ พูดจาไพเราะ
8. ร้ องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี เชิญธงชาติลงในตอนเย็น
* กิจกรรมการสวดมนต์และนังสมาธิ ทกุ วันศุกร์
* จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
* สวดมนต์ก่อนการประชุมและเล่าเรื องเกียวกับการกระทําความดีในการประชุม
ทุกครัง
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานผล

6.2 ขันตอนการดําเนินงาน

กิจกรรม/ระยะเวลา
1.
2.
3.
4.
5
6

ปี การศึกษา 2560

หมาย
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เหตุ

ประชุ มชีแจง วางแผน โครงการ
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุ ป รายงานโครงการ
6.3 กําหนดกิจกรรมการจัดกิจกรรม

วัน เดือน ปี
9 เม.ย. 2560
30 เม.ย. 2560
3 พ.ค.2560

กิจกรรม

ประชุ มชีแจง วางแผน โครงการ
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
ปฏิบตั ิธรรมครู และบุคลากร
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายอนุ บาล)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.1)
ครู นกั เรี ยนแสดงตนเป็ นพุทธมามกเวียนเทียนวันอาสาฬหบูช า
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.2)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.3)
นิเทศ ติดตามผล
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.4)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.5)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.6)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพร่ วมกันทังโรงเรี ยน)
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพร่ วมกันทังโรงเรี ยน)
นิเทศ ติดตามผล

5-7 พ.ค.2560
2มิ.ย.2560
7ก.ค.2560
9ก.ค.2560
4 ส.ค.2560
1 ก.ย.2560
15ก.ย.2560
3พ.ย.2560
1ธ.ค.2560
5ม.ค.2561
2ก.พ.2561
2มี.ค.2561
17 มี.ค.2561
ประเมิน สรุ ป รายงานโครงการ
31มี.ค.2561
อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
7. แผนกํากับและติดตาม

ผูร้ ับผิดชอบ
ครู ศุภชัย
ครู ศุภชัย
ครู ศุภชัย
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ผ.อ.เพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ครู ศุภชัย และคณะ
ผ.อ.เพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
ครู ศุภชัย และคณะ

กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

ผูก้ าํ กับ และติดตาม

ประชุมชีแจง วางแผนโครงการ
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ปรับปรุ งพัฒนาการดําเนินงานของโครงการ
ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
ระดับความสํ าเร็จ

ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ

หมายเหตุ

นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายศุภชัย มิ งมงคล
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายศุภชัย มิ งมงคล
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายศุภชัย มิงมงคล

วิธีการประเมิน

เครืองมือ/เอกสาร

1 .ร้อยละ95ของนักเรี ยนทีได้รับการ 1.สํ ารวจ รายงานโครงการ
1.แบบสํ ารวจ รายงานโครงการ
ปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรมอันดีงาม
2 ร้ อยละ95ของนักเรี ยนทีได้ทาํ
2. สํารวจ รายงานโครงการ
2. แบบสํ ารวจ รายงานโครงการ
คุณประโยชน์ให้ตนเองและสังคม
3.ร้ อยละ95ของนักเรี ยนทีได้ได้รับ 3. สํารวจ รายงานโครงการ
3. แบบสํ ารวจ รายงานโครงการ
การยอมรับในสังคม
9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
9.1 นักเรี ยน โรงเรี ยนและชุมชน ปฏิบตั ิกิจกรรมทีเป็ นบุญกุศล
9.2 นักเรี ยนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีจติ สํานึกในการทําความดี มีจติ ใจอ่อนโยน มีเมตตา
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายศุภชัย มิ งมงคล)
ลงชือ................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

โครงการ
แผนงาน

อ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งามตามแบบไทย
บริ หารทัวไป

หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 2
ปี การศึกษา 2560

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
ความอ่อนน้อมถ่อมตน การไหว้เป็ นกิริยา มารยาท และนําใจทีงดงาม เป็ นสิ งทีแสดงถึงความ
เป็ นไทย ซึ งเป็ นทีรู้จกั ของประเทศเพือนบ้านและชาติตะวันตก แต่ในปั จจุบนั นีเทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ของชาวต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทต่อการดํารงชีวติ
ทําให้บุคลิกภาพการแสดงออกแบบไทยถูกละเลย
โรงเรี ยนในฐานะทีเป็ นสถานที “สร้ างคน” จึงเป็ นหน่วยงานทีต้องทําหน้าทีส่ งเสริ มและอนุ รกั ษ์
วัฒนธรรมความเป็ นไทยไว้ ให้สืบเนืองต่อไปเพือให้คนเหล่านีสื บต่อเจตนาในการอนุรักษ์วฒั นธรรมไทย
ให้ดาํ รงอยู่ ต่อไป
2. ลําดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1 ตัวบ่งชีที 1.2 (ข้อที 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือสร้ างค่านิ ยมให้รักษาความเป็ นไทย
3.2 เพือให้ครู และนักเรี ยนทุกคนมีความเข้าใจเกี ยวกับมารยาทไทย
3.3 เพือให้นกั เรี ยนมีกิริยามารยาทเรี ยบร้อยและปฏิบตั ิจนเกิดความเคยชิน
4. เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนทุกคนร่ วมกิจกรรมทีโรงเรี ยนจัดขึนเพืออนุรักษ์วฒั นธรรมไทย ในด้านมารยาทไทย
และมีความภาคภูมิใจทีได้มีส่วนร่ วมในการแสดงออกถึงความเป็ นไทย
4.2 ครู และนักเรี ยนทุกคนมีความเข้าใจเกี ยวกับมารยาทไทย
4.3 นักเรี ยนทุกคนมีกริ ยามารยาทเรี ยบร้ อย และปฏิบตั ิจนเกิดความเคยชิ น
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมครู และ
ประกวดมารยาทไทย 5,000 บาท

6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 การดําเนิ นงานตามแผน
6.1.4.1 การอบรมการไหว้ และมารยาทไทยให้กบั ครู
6.1.4.2 การอบรมมารยาทไทยให้กบั นักเรี ยน แทรกในกิจกรรมโฮมรู ม
กิจกรรมการเรี ยนการสอน และกิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์
6.1.4.3 จัดประกวดมารยาทไทยภายในโรงเรี ยน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานผล
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. ประชุ มชีแจง วางแผนใน
การดําเนิ นงาน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศติดตาม ปรับปรุ ง
พัฒนาการดําเนิ นงาน
6. ประเมินผล สรุ ปผล และ
รายงานโครงการ

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

29 เมษายน 2560
16 พฤษภาคม 2560
8 กรกฎาคม 2560
11-12 กรกฎาคม 2560
13 กรกฎาคม 2560
กรกฎาคม 2560
31 มีนาคม 2561

- เสนอโครงการ
- แต่งตังคณะกรรมการ
- อบรมการไหว้และฝึ กทบทวนมารยาทไทย
แก่คณะครู
- นักเรี ยนฝึ กมารยาทและการไหว้ 3 ระดับ
- จัดประกวดมารยาทไทยและการไหว้ใน
โรงเรี ยน
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
- ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1.ประชุมชีแจง วางแผนในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศติดตาม ปรับปรุ ง พัฒนาการดําเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ผู้กํากับ
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี

หมายเหตุ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้ อยละของนักเรี ยนและครู ทีมีความตระหนักถึงคุณค่าของ การสังเกต
ความเป็ นไทย
2. ร้ อยละของนักเรี ยนและครู ปฏิบตั ิเกียวกับการไหว้ และ
การประเมิน
มารยาทไทยได้ถูกต้อง
3. ร้ อยละของนักเรี ยนมีกริ ยามารยาทเรี ยบร้อยปฏิบตั ิ
จนเคยชิน
9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ

เครืองมือ/เอกสาร
แบบสังเกต
แบบประเมิน

นัก เรี ยนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและเป็ นผูส้ ื บทอดมรดกในการอนุรักษ์วฒั ธรรมไทย
ด้านมารยาทไทยให้คงอยูส่ ื บไป
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางรุ่ งฤดี จิระเสวี)
ลงชือ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ

โครงการค่ายคุณธรรม ครู บุคลากร และเยาวชนคนดีศรี หนามแดง

กลุ่มงาน
บริ หารทัวไป
หัวหน้ าโครงการ
นายประกาศน เจริ ญยิง
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
กลยุทธ์ที 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา2560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
ปั จจุบัน สั ง คมไทยมี ปัญ หาหลายด้ า นบุ ค คลในสั ง คมบางส่ วนมี คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม เสื อมลง
โดยเฉพาะอย่างยิ งในกลุ่มเด็กและเยาวชนทีมีสิ งแวดล้อมทีสามารถชักจูงให้เยาวชน มีพฤติ กรรมทีเสี ยง
และมักรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติในส่ วนทีไม่ดีมาประพฤติปฏิบตั ิ ละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของวัฒนธรรม
ไทย และเนื องจากศาสนาเป็ นสถาบัน หลัก แห่ งความมันคงของชาติ โรงเรี ยนจึ งสมควรส่ ง เสริ ม ให้ค รู
บุคลากร และเยาวชนเพิ มพูนความรู ้ความเข้าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาทีจะช่วยทําให้เกิ ดความเข้าใจใน
ชีวติ รวมทังร่ วมกันรักษาความเป็ นชาติไทยทีเข้มแข็ง ให้เ ป็ นสังคมแห่ งการอยู่ร่วมกันอย่างมีค วามสุ ข มี
การปฏิบตั ิตนตามระเบียบประเพณี ทีดีงาม มีการใช้หลักพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการดํารงชี วิต ซึ งโรงเรี ยน
วัดหนามแดง (เขี ยวอุทิศ ) เป็ นสถาบันทางการศึ กษาทียึดหลักศาสนาเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งในการสั งสอน
เยาวชนให้เป็ นคนดี เพือให้การดําเนินการบรรลุเป้ าประสงค์จึงได้จดั ทํา “โครงการค่ายคุณธรรมครู บุคลากร
และเยาวชนคนดีศรี หนามแดง” ขึน
2.ระดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1 ตัวบ่งชีที 1.2(ข้อที 1)
3. วัตถุประสงค์
1. เพือส่ งเสริ มการปฏิบตั ธิ รรมแก่ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรี ยนทีจะนําความรู ้ มาประยุกต์ใช้
ในการดํารงชี วติ ได้ถูกต้อง
2. เพือสร้ างภูมิคมุ ้ กันทีดีแก่นกั เรี ยน ในการดํารงชี วติ ทีมีระเบียบไม่สร้างปัญหา
3. เพือส่ งเสริ มให้ครู บุคลากร ผูป้ กครองและนักเรี ยน มีสมาธิ เกิ ดแนวคิดในการดํารงชี วติ อย่าง
พอเพียง ไม่วนุ่ วายสับสนไปกับสังคมทีเปลียนแปลง เป็ นคนดีมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
4. เพือส่ งเสริ มให้ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรี ยน ดําเนิ นชีวติ ทีถูกต้อง เป็ นแบบอย่างทีดีงาม
แก่ผอู ้ ืน
4. เป้าหมาย

1. ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ทุกคนได้รับความรู ้ การ
ปฏิบตั ิธรรมทีถูกต้อง
2. นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ทีเข้าร่ วมโครงการทุกคนมีภูมิคมุ ้ กันในการดํารงชีวติ
ทีมีระเบียบ ไม่สร้ างปัญหา
3. ครู บุคลากร ผูป้ กครองและนักเรี ยน ทีเข้าร่ วมโครงการทุกคนมีสมาธิ เกิดแนวคิดในการ
ดํารงชีวติ อย่างพอเพียง ไม่วนุ่ วายสับสนไปกับสังคมทีเปลียนแปลง เป็ นคนดีมีคุณธรรม จริ ยธรรม
4. ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรี ยน ทีเข้าร่ วมโครงการทุกคนดําเนินชี วติ ทีถูกต้องเป็ นแบบอย่าง
ทีดีงามแก่ผอู ้ ืน
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน 600,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มเสนอโครงการเพือชีแจงวัตถุประสงค์
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 ประชุ มแต่งตังกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ปฏิบตั กิ ิจกรรมตามแผน ได้แก่
6.1.4.1 การเข้าค่าปฏิบตั ิธรรมครู และบุคลากร
6.1.4.2 การเข้าค่าปฏิบตั ิธรรมผูป้ กครอง
6.1.4.3 การเข้าค่าปฏิบตั ิธรรมนักเรี ยน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 สรุ ปรายงานผลการดําเนินงาน

6.2 ขันตอนการดําเนินงาน

ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู
1 พฤษภาคม 2560
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
5-7 พฤษภาคม 2560
จัดค่ายอบรมปฏิบตั ธิ รรมครู
ตรวจสอบ ประเมินผลกิ จกรรม
16 พฤษภาคม 2560
รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม
กิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง
27 พฤษภาคม 2560
ประชุ มชีแจงโครงการให้
ผูป้ กครองทราบ
1 มิถุนายน 2560
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
1-30 มิถุนายน 2560
รับสมัครผูป้ กครองร่ วมกิจกรรม
28-30 กรกฎาคม 2560
จัดค่ายอบรมปฏิบตั ธิ รรม
ผูป้ กครอง
28-30 กรกฎาคม 2560
ตรวจสอบ ประเมินผลกิ จกรรม
1 สิ งหาคม 2560
รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม(ต่ อ)

ผู้รับผิดชอบ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
หัวหน้าโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
หัวหน้าโครงการ

มี.ค.

วัน เดือน ปี
8 มิถุนายน 2560
20-24 มิถุนายน 2560

กิจกรรม
กิจกรรมปฏิบัติธรรมนักเรียน
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
จัดค่ายอบรมปฏิบตั ธิ รรมครู
ตรวจสอบ ประเมินผลกิ จกรรม
รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรม

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมเสนอโครงการชีแจงวัตถุประสงค์
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะทํางาน ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4. ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1 ร้ อยละของครู บุคลากร ผูป้ กครอง
และนักเรี ยนทีได้รับการปลูกฝั ง
คุณธรรมจริ ยธรรมอันดีงาม
2.ร้ อยละของครู บุคลากรผูป้ กครอง
และนักเรี ยนได้รับผลอันเป็ น
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ

ผู้รับผิดชอบ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
หัวหน้าโครงการ

ผู้กํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายประกาศน เจริ ญยิง
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายประกาศน เจริ ญยิง
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายประกาศน เจริ ญิ ง

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน
1. สํารวจ/รายงานโครงการ

เครืองมือ/หลักฐาน
1.แบบสํารวจ/แบบ
รายงานโครงการ

2.สํารวจ/รายงานโครงการ

2.แบบสํารวจ/แบบ
รายงานโครงการ

9.1 ครู บุคลากร ผูป้ กครอง นักเรี ยน โรงเรี ยนและชุมชน ปฏิบตั ิกิจกรรมทีเป็ นบุญกุศล
9.2 ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรี ยนมีจติ สํานึกในการทําความดี มีจิตใจอ่อนโยน มีเมตตา
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายประกาศน เจริ ญยิง)
ลงชือ.....................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ

พัฒนาสิ งแวดล้อม สิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุมชน

กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

บริ หารทัวไป
นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิชย์, นายธนศกร ชํานาญ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 2
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ชุมชนโดยรอบโรงเรี ยนมีสภาพเป็ นชุมชนเมือง ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นก่อให้เกิด
ปั ญหาเกี ยวกับสภาพแวดล้อม มีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ อคนในชุ มชน เช่น ปั ญหาขยะที
ไม่สามารถกําจัดได้ทนั เวลา ปั ญหานําในคูคลองเน่ า เสี ยไม่ส ามารถใช้ประโยชน์ได้ ปั ญหาขาดสถานที
พักผ่อนหย่อนใจ สิ งต่าง ๆ ทีเกิดขึน ทําให้สูญเสี ยทัศนียภาพความสวยงาม ความสะอาดและความร่ มรื น
การให้ค วามรู ้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสํานึ ก รั กษ์สิ งแวดล้อม สิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ น ไทยในชุ มชน
พร้ อมร่ วมมือร่ วมใจกันปฏิ บตั ิจริ ง เพือทําให้สภาพแวดล้อมในชุ มชนดีขึน
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1ตัวบ่งชีที 1.2( ข้อที 2)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือพัฒนาสภาพแวดล้อมร่ วมกับชุมชนโดยรอบโรงเรี ยนให้สะอาด ร่ มรื น สวยงามรวมทังสิ งที
ภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุมชน
3.2 เพือให้นกั เรี ยน ครู และชุมชน มีจติ สํานึก ตระหนักและรู ้ คณ
ุ ค่าของการอนุรักษ์และพัฒนา
สิ งแวดล้อมรวมทังสิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุมชน
3.3 เพือให้ผเู ้ รี ยนได้ลงมือปฎิบตั ิจริ งจนสรุ ปความรู้ได้ดว้ ยตนเอง
4. เป้าหมาย
4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อมร่ วมกับชุ มชนให้สะอาด รื มรื น สวยงามรวมทังสิ งทีภาคภูมิใจ และความ
เป็ นไทยในชุมชน
4.2 นักเรี ยน ครู และชุมชน ร้อยละ 85 มีจิตสํานึ ก ตระหนักและรู ้คุณค่าของการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชนรวมทังสิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุมชน
4.3 นักเรี ยนร้ อยละ 85 ปฏิบตั ิจริ งในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อมร่ วมกับชุมชนรวมทังสิ งที
ภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุมชน
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ชุ มชนและคณะกรรมการดําเนินการโครงการ

5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ 10,000 บาท
6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการ
6.1.4 ดําเนินการตามโครงการ
6.1.4.1 สร้ างความเข้าใจ ด้วยการประชุมครู และนักเรี ยน
6.1.4.2 เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู ้ ครู และ นักเรี ยน เรื องการอนุรักษ์
สภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่รวมทังสิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุ มชน
6.1.4.3 ประชาสัมพันธ์ชกั ชวนคนในชุมชน วัด ผูน้ าํ ท้องถิ นมาร่ วมโครงการ
6.1.4.4 จัดกิจกรรมรณรงค์การพัฒนาสิ งแวดล้อม สิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ น
ไทยในชุ มชน
6.1.4.5 นักเรี ยน และครู ชุมชน ปฏิบตั ิกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ งแวดล้อม สิ งที
ภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุมชน
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2559
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ งแวดล้ อม สิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุ มชน
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
เมษายน 2560
- เสนอโครงการ
นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิชย์
นายธนศกร ชํานาญ
เมษายน 2560
- แต่งตังคณะกรรมการ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มิถุนายน 2560

- ประชุมชีแจงผ่านคณะกรรมการสภานักเรี ยน คณะกรรมการดําเนินงาน

ตลอดปี การศึกษา 2560

มิถุนายน 2560 - มีนาคม 2561

- ให้ความรู ้ ในเรื องการพัฒนาสิ งแวดล้อม สิ ง คณะกรรมการดําเนินงาน
ทีภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุมชน
- จัดกิ จกรรมรณรงค์ในการพัฒนาสิ งแวดล้อม คณะกรรมการดําเนินงาน
สิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยในชุมชน
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

31 มีนาคม 2560

- ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ตลอดปี การศึกษา 2560

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
6.ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ผู้กํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิชย์
นายธนศกร ชํานาญ
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิชย์
นายธนศกร ชํานาญ
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิชย์
นายธนศกร ชํานาญ

นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิชย์
นายธนศกร ชํานาญ

หมายเหตุ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
วิธีการประเมิน
1. มีการพัฒนาสิ งแวดล้อม สิ งที
1.พิจารณาจากการเข้าร่ วมกิจกรรม
ภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยร่ วมกัน
กับชุมชน
2.รายงานโครงการ
2. ร้ อยละของนักเรี ยน ครู และชุ มชน
มีจิตสํานึ ก ตระหนักและรู้คุณค่าของ
พัฒนาสิ งแวดล้อม สิ งทีภาคภูมิใจ
และความเป็ นไทยในชุมชน
3.ร้ อยละของนักเรี ยนปฏิบตั ิจริ งใน
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม สิ ง
ทีภาคภูมิใจ และความเป็ นไทยใน
ชุมชน

เครืองมือ/เอกสาร
1.แบบลงลายมือชือการเข้าร่ วม
กิจกรรม
2.แบบรายงานโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
ครู นักเรี ยน คนในชุมชนมีความตระหนักในการรักษาสิ งแวดล้อม สิ งทีภาคภูมิใจ และความเป็ น
ไทยในชุ มชนจนเป็ นวิถีชีวติ ทําให้ชุมชนไม่มีปัญหาด้านสิ งแวดล้อมและความเป็ นไทย
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื อ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชือ.............................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นายเสริ มชัย เลิศศักดิพณิชย์)
(นายธนศกร ชํานาญ)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ชือโครงการ
กลุ่มงาน

โครงการพัฒนาประชาธิ ปไตยในโรงเรี ยน
บริ หารทัวไป

ว่าที ร.ต.สิ ทธกานต์ ธนสัมบันน์ นางจันทร์ อมั พร ทองวิชิต
นางวันทนา บุณย์ดุสิต
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา 2559
…………………………………………………………………………………………………………
หัวหน้ าโครงการ

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิปไตย เป็ นส่ วนหนึงของการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนหลักสู ตร
การศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551โดยมุ่งหมายเน้นให้นกั เรี ยน รู้จกั ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้ ร่ วมคิดร่ วมทํา ร่ วม
แก้ปัญหา และประเมินผลรวมกัน การดําเนินการพัฒนากิจกรรมประชาธิ ปไตยเน้นให้นกั เรี ยนมีความเป็ น
ประชาธิ ปไตยด้านคาราวะธรรม สามัคคีและปั ญญาธรรม เพือเป็ นการสนับสนุนประชาธิปไตยโรงเรี ยน
โดยจัดให้นกั เรี ยนทุกคนได้ปฏิบตั ิจริ ง และบูรณาการเข้ากับการเรี ยนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์เพือ
ปลูกฝังความมีระเบียบวินยั รู ้จกั สิ ทธิและหน้าที มีความเสี ยสละ มีจติ สาธารณะในการปฏิบตั กิ ิจวัตร
ประจําวันเป็ นนิจ จะทําให้นกั เรี ยนสามารถดํารงชีวติ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุ ข
2. ลําดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1 ตัวบ่งชีที 1.2 (ข้อที 3)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือให้นกั เรี ยนมีพฒั นาการทางด้านประชาธิปไตยด้านคาราวะธรรม สามัคคีธรรมและปั ญญา
ธรรม
3.2 เพือให้นกั เรี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง
3.3 เพือให้นกั เรี ยนสามารถปฏิ บตั ิงานร่ วมกันเป็ นกลุ่มได้
3.4 เพือปลูกฝังวิถชี ีวติ ประชาธิ ปไตย
4. เป้าหมาย
4.1 นัก เรี ยนทุกคนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
4.2 นัก เรี ยนทุกคนมีพฤติกรรมดีขึน
4.3 นัก เรี ยนทุกคนสามารถทํางานเป็ นหมู่คณะได้
4.4 นัก เรี ยนทุกคนรู ้ จกั สิ ทธิ และหน้าทีของตนเอง
4.5 นัก เรี ยนทุกคนมีความสามัคคี และรู ้จกั การเสี ยสละ

5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการ เป็ นค่าวัสดุ จํานวน 5,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมเน้นคุณธรรม 3 ด้าน คือ สามัคคีธรรม ปั ญญา
ธรรม
และคารวะธรรม ดังนี
- จัดตังสภา/คณะกรรมการนักเรี ยน
- กิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมจิตสาธารณะ
- กิจกรรมผูน้ าํ /ปกครอง
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

วัน เดือน ปี
29 มีนาคม 2560

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
- ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

16 พฤษภาคม 2560

-แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ สรุ ป และ
ประเมินผลโครงการ ปี 2558
- เสนอโครงการและแต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
- ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงาน

23-27 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560

- ประกาศรับสมัครประธานนักเรี ยน
- เลือกตังประธานนักเรี ยน

-ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
-คณะกรรมการดําเนินงาน

19 มิถุนายน 2560

- แต่งตังคณะกรรมการสภานักเรี ยน
- คัดเลือกคณะกรรมการสารวัตรนักเรี ยน
- การปฏิ บตั ิหน้าทีของคณะกรรมการสภานักเรี ยน
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
- สรุ ปผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าโครงการ

18 เมษายน 2560

20 มิ.ย. 60– ก.พ. 61
ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2560

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1.ประชุ มชีแจง วางแผน
2.เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ

-ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ผู้กํากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-หัวหน้าโครงการ
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
หัวหน้าโครงการ

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

เครืองมือ/เอกสาร

1.นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
2.นักเรี ยนทุกคนมีพฤติกรรมทีดีขึน
3. นักเรี ยนทุกคนสามารถทํางานเป็ นหมู่
คณะได้
4.นักเรี ยนทุกคนรู ้ จกั สิ ทธิ และหน้าที
ของตน
5. นักเรี ยนทุกคนมีความสามัคคีและรู ้ จกั
ความเสี ยสละ

1. ตรวจสอบจากการลงลายมือชื อ 1. แบบลงลายมือชือของการ
ของการเข้าร่ วมกิจกรรม
เข้าร่ วมกิจกรรม
2. พิจารณาจากการรายงาน
2. แบบรายงานโครงการ
โครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
เมือนัก เรี ยนจบการศึกษาจากโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ และ
จะนําวิถชี ี วติ แบบประชาธิ ปไตยไปประยุกต์ใช้เมืออยูร่ ่ วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชือ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(ว่าที ร.ต. สิ ทธกานต์ ธนสัมบันน์)

ลงชือ..........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางจันทร์อมั พร ทองวิชิต)

ลงชือ.............................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางวันทนา บุณญ์ดุสิต)
ลงชือ................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
กลุ่มงาน

พัฒนากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
บริ หารทัวไป

หัวหน้ าโครงการ
นายเสมา นุชพันธุ์
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการเรี ยนการสอนลูกเสื อ - เนตรนารี เป็ นกิจกรรมทีจัดขึนเพือสร้างเสริ มลักษณะนิสัย
ให้นกั เรียนเป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั รู ้จกั อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืน เพือเป็ นการส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ปฏิบตั ิจริ งจึงสมควร
จัดทําโครงการพัฒนากิ จการลูกเสื อ - เนตรนารี
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1 ตัวบ่งชีที 1.2 (ข้อที 3)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
3.2 เพือให้นกั เรี ยนมีความเอืออาทรและกตัญ กู ตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3.3 เพือให้นกั เรี ยนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
3.4 เพือให้นกั เรี ยนตระหนัก รู ้ คณ
ุ ค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
3.5 เพือพัฒนากิจการลูกเสื อ เนตรนารี ของโรงเรี ยน ให้มีการพัฒนาอย่างเป็ นระบบ และมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4. เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนทุกคนมีคณ
ุ ลักษณะทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
4.2 นักเรี ยนทีทุกคนมีความเอืออาทรและกตัญ ูกตเวทีตอ่ ผูม้ ีพระคุณ
4.3 นักเรี ยนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแตกต่าง
4.4 นักเรี ยนทุกคนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
4.5 ภายในปี พ.ศ. 2560 กิจการลูกเสื อของโรงเรี ยนมีการพัฒนาขึน สามารถเป็ นแบบอย่างในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรี ยนในกลุ่มบางพลี 1 ได้
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 25,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- สนับสนุน ส่ งเสริ มครู ได้พฒั นาอบรมให้มีวฒ
ุ ิทางลูกเสื อสู งขึน
- จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในวิชาลูกเสื อ - เนตรนารี
- จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสื อ - เนตรนารี แก่นกั เรี ยนทุกคน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ปผล รายงาน

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

วัน เดือน ปี
29 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560
พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560 –
มีนาคม 2561
15-17 พฤศจิกายน 2560
14–15 ธันวาคม 2560
6 มกราคม 2561
20 มีนาคม 2561

กิจกรรม
- ประชุมชีแจง วางแผนงาน
- เสนอโครงการ
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- อบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ A.T.C. สามัญ
- จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนในวิชาลูกเสื อเนตรนารี
- กิ จกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ-เนตรนารี สามัญ
ระดับชัน ป.5-6
- กิ จกรรมเข้าค่ายลูกเสื อ-เนตรนารี สํารอง
(DAY-CAMP) ระดับชัน ป.1-4
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชีแจง วางแผน โครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็ จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ

ผู้รับผิดชอบ
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
- ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
-คณะกรรมการดําเนินงาน
และผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
-คณะกรรมการดําเนินงาน
และผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
-ผูบ้ ริ หาร
-คณะกรรมการดําเนินงาน

ผู้กํากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นายเสมา นุชพันธุ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นายเสมา นุชพันธุ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นายเสมา นุชพันธุ์

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

เครืองมือ/เอกสาร

1.ร้ อยละของนักเรี ยนมีคุณลักษณะ
ทีพึงประสงค์ตามหลักสู ตร
2. ร้อยละของนักเรี ยนทีมีความเอืออาทร
และกตัญ ูกตเวทีตอ่ ผูม้ ีพระคุณ
3. ร้อยละของนักเรี ยนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมทีแตกต่าง
4. ร้อยละของนักเรี ยนตระหนัก รู ้คุณค่า
ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ งแวดล้อม
5. ปี พ.ศ. 2559 กิจการลูกเสื อของโรงเรี ยนมี
การพัฒนาขึน สามารถเป็ นแบบอย่างในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรี ยนในกลุ่มบางพลี 1 ได้

1. การทดสอบ

1. แบบทดสอบของโรงเรี ยน

2. การสังเกต

2. แบบสังเกต

3. สอบถาม

3. แบบสอบถาม

4. พิจารณาจากแบบเข้าร่ วม
กิจกรรม
5. พิจารณาจากสถานการณ์จริ ง
และการรายงานโครงการ

4. แบบลงลายมือชือการเข้าร่ วม
กิจกรรม
5. รายงานโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
เมือนัก เรี ยนจบการศึกษา นักเรี ยนจะเป็ นผูม้ รี ะเบียบวินยั สามารถอยูร่ ่ วมกันในสังคมไทยได้อย่าง
สงบสุข
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื อ..............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายเสมา นุชพันธุ์)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ

ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ และกีฬาต้านยาเสพติด

กลุ่มงาน
บริ หารทัวไป
หัวหน้ าโครงการ
นายประกาศน เจริ ญยิง, นางสาวขนิษฐา เจียรนัย, นายณรงค์ช ยั ควรคิด
หน่ วยงานทีรับผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที 3
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา 2560
......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
แนวทางการศึกษาตามหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
พุทธศักราช 2560 นัก เรี ยนต้องได้รับการส่ งเสริ ม พัฒนาในด้านสุ นทรี ยภาพ ด้านการแสดง รักงานด้าน
ศิลปะ การวาดภาพ รู ้ จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และนําความรู ้ทีได้รับมาพัฒนาตนเอง ตระหนักถึงภัย
อัน ตรายของยาเสพติด เห็นความสําคัญของวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ เพือให้เยาวชนรุ่ นใหม่มีชีวติ ทีสดใส
สามารถอยูร่ ่ วมกับผูอ้ นได้
ื อย่างมีความสุ ข
2. ลําดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1ตัวบ่งชีที 1.2(ข้อที 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1เพือส่ งเสริ มศักยภาพความสามารถ และประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรี ยน
3.2 เพือให้นกั เรี ยนรู ้ จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
4. เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนทุกคนได้รับการส่ งเสริ มให้มีความสามารถและมีความชืนชมในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
และกีฬาตามศักยภาพ
4.2 นักเรี ยนทีมีศกั ยภาพสามารถพัฒนาทักษะด้านกี ฬา ดนตรี และนาฏศิลป์ ในเวลาว่างเพือมุ่งสู่ ความ
เป็ นเลิศ และห่ างไกลยาเสพติด
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากร คณะกรรมการทีแต่งตังในแต่ละกิจกรรม
5.2 งบประมาณค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิ จกรรม จํานวนเงิน 30,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม

6.1.1 ประชุ มชีแจงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 ให้ความรู ้ อบรม สอนซ่อมเสริ ม ชุมนุม
6.1.4.2 ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรมประกวดด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์ ทังภาครัฐและเอกชน
6.1.4.3 จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ เผยแพร่ สู่ชุมนุม
6.1.5 นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนิ นโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานผล
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ประชุ มชีแจง วางแผน
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามแผน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

ก.พ.

มี.ค.

29 มี.ค. 2560
29มี.ค.2560
16 พ.ค.2560
18พ.ค. 2560
4 กรกฎาคม 2560
11-21 กรกฎาคม 2560
22 กรกฏาคม 2559
1 มี.ค.2560-31 มี.ค.
2561
29 มีนาคม 2560
19 เมษายน 2560
16 พ.ค.60–30 มิ.ย.60
16 พ.ค.60–10 ก.พ.60
16 พ.ค.60 – 17มี.ค.61
16 พ.ค.60 17 มี.ค.61
31 มีนาคม 2560

กิจกรรมกีฬาสี
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
-ประชุ มชีแจง วางแผน คณะกรรมการดําเนินงาน
-เสนอโครงการ
-ประชุ มกําหนดประเภทกีฬาและแบ่งสี นกั เรี ยน
-จัด โปรแกรมการแข่ ง ขัน และแข่ ง กี ฬ ารอบคัด เลื อ กตาม
โปรแกรม
-พิธีเปิ ดและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
-นิเทศ ติดตาม ปรับปรุ งโครงการ
-ประเมินผล สรุ ปผล และรายงาน โครงการ
กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์
-ประชุ มชีแจง วางแผนเสนอโครงการ
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
-ให้ความรู ้ อบรม สอนซ่อมเสริ ม ชุมนุม
-ส่ งเสริ มและสนับสนุนการเข้าร่ วมกิจกรรม
ประกวดด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ทัง
ภาครัฐและเอกชน
-จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ เผยแพร่ สู่ชุมนุม
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
-ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
หัวหน้าโครงการ
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
หัวหน้าโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน

คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
หัวหน้าโครงการ

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม

ผู้กํากับและติดตาม

หมายเหตุ

1. ประชุ มชีแจงวางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ

3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุ ป รายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1.ร้ อยละของนักเรี ยนได้รับการส่ งเสริ มให้มี
ความสามารถ และชื นชมด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬาเต็มตามศักยภาพและกี ฬา
3. ร้ อยละของนักเรี ยนรักการออกกําลังกาย
มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายประกาศน เจริ ญยิ ง
นางสาวขนิษฐา เจียรนัย
นายณรงค์ชยั ควรคิด
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายประกาศน เจริ ญยิ ง
นางสาวขนิษฐา เจียรนัย
นายณรงค์ชยั ควรคิด
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายประกาศน เจริ ญยิ ง
นางสาวขนิษฐา เจียรนัย
นายณรงค์ชยั ควรคิด

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
2. ตรวจสอบการรายงาน

เครืองมือ/เอกสาร
1.แบบสอบถามในการรายงาน
การจัดการศึกษา
2. แบบรายงานโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) มีสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตทีดี รักการออกกําลังกาย
มีสุ นทรี ยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กล้าแสดงออก รู ้ จกั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์ ไม่ไป
เกียวข้องกับอบายมุขและสิ งเสพติด สามารถดํารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุ ข
10.ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชือ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื อ..........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นายประกาศน เจริ ญยิง)
(นางสาวขนิษฐา เจียรณัย)
ลงชือ..........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นายณรงค์ชยั ควรคิด)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
กลุ่มงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

ยุวชนประกันภัยในโรงเรี ยน
บริ หารทัวไป
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว

หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 2
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
การประกันความปลอดภัยของนักเรี ยนเป็ นนโยบายของรัฐบาลทีมอบหมายให้โรงเรี ยนดําเนินการ
บริ หารจัดการให้นกั เรี ยนมีความปลอดภัย ทังด้านร่ างกายและจิตใจ ทังด้านอุบตั เิ หตุ ด้านสภาพแวดล้อม
ทางสังคม ซึงรวมทังการป้ องกันจากสารเสพติดทุกชนิด เพือให้การจัดกิจกรรม การเรี ยนการสอนเป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เกิดประสิ ทธิ ผล ซึ งได้นาํ ข้อมูลจากการดําเนินการในเรื องของความปลอดภัยจากปี ที
ผ่านมา ความต้องการ ความจําเป็ น ปั ญหาทีเกิดขึนในสังคมในปัจจุบนั มาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาความ
ปลอดภัยของนักเรี ยน
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1 ตัวบ่งชีที 1.2 (ข้อที 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือให้นกั เรี ยนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุทงขณะอยู
ั
่ในโรงเรี ยนและระหว่างเดินทางไปกลับ
3.2 เพือให้นกั เรี ยนปลอดภัยจากการถูกร้ายทางด้านร่ างกาย จิตใจ และสังคม
3.3 เพือให้นกั เรี ยนปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด
4. เป้าหมาย
นัก เรี ยนทุกคนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ การถูกทําร้ายทางด้านจิตใจ ร่ างกาย และห่างไกลยาเสพติด
ทุกชนิด
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลกร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ ครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง
และคนในชุมชน
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็ นค่าวัสดุ จํานวน 5,000 บาท

6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผนเสนอโครงการ

6.1.2 เสนองโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินการตามแผน
- สํารวจอาคารสถานทีทีจะทําให้เกิดอุบตั เิ หตุ
- นักเรี ยนประกันอุบตั ิเหตุ
- จัดทํา ทําเนียบรถรับส่ งนักเรี ยน
- ประสานงานกับผูป้ กครอง ชุ มชน หน่วยงานทีเกียวข้องเกียวกับเรื องความปลอดภัย
ทังด้านร่ างกาย จิตใจ และ สิ งเสพติด
- สอดแทรกในเรื องความปลอดภัยในกิจกรรมการเรี ยนการสอน
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน้าเสาธงเกี ยวกับเรื องความปลอดภัย
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชีแจงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุ ป รายงานผลฯ

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรี ยน
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

29 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
16 พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
16-31 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560 –
17 มีนาคม2561
ตลอดปี การศึกษา

20 มีนาคม 2561

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- สํารวจอาคารสถานทีทีจะทําให้เกิดอุบตั ิเหตุ
- จัดทํา ทําเนียบรถรับส่ งนักเรี ยน
- นักเรี ยนทําประกันอุบตั ิเหตุ
- ประสานงานกับผูป้ กครอง ชุมชน
หน่ วยงานทีเกียวข้องเกี ยวกับเรื องความ
ปลอดภัยทังด้านร่ างกาย จิตใจ และ
สิ งเสพติด
- ประชาสัมพันธ์ในเรื องความปลอดภัย
ในกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหน้าเสาธง
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1.ประชุมชีแจง วางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

-นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน

- คณะกรรมการตรวจสอบ
-ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
-นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว

ผู้กํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
วิธีการประเมิน
1.ร้ อยละของการลดอุบตั ิเหตุของนักเรี ยน 1.การสํารวจ

หมายเหตุ

เครืองมือ/เอกสาร
1.แบบสํารวจ

2.ร้ อยละของการลดการถูกทําร้ าย
ทางด้านร่ างกาย จิตใจ ของนักเรี ยน
3.ร้ อยละของนักเรี ยนทีปลอดภัยจาก
ยาเสพติด

2.พิจารณาจากรายงานโครงการ

2.รายงานโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยนปลอดภัยทังทางด้านร่ างกาย จิตใจ สารเสพติด มีความพร้อมทังทางด้านร่ างกายและจิตใจ
ทีจะเข้าร่ วมกิ จกรรมการเรี ยนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว)
ลงชื อ...............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ

โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ

กลุ่มงาน

งานบริ หารทัวไป

หัวหน้ าโครงการ
นางสาวพัชรี แข็งแรงนางชุ ติมา กังสดาร
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน กลยุทธ์ที 3
ระยะเวลาดําเนินการ ปี การศึกษา 2560
……………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สุ ขภาพนักเรี ยนเป็ นสิ งสําคัญทีต้องดูแลเอาใจใส่ อยูเ่ สมอเพือให้เป็ นบุคคลทีมีสุขภาพดี ทังร่ างกาย
และจิตใจ พร้ อมทีจะเรี ยนรู้อย่างเต็มที จึงเป็ นหน้าทีของโรงเรี ยนทีจะปลูกฝั งการปฏิ บตั ิตนทีจะสามารถทํา
ให้สุข ภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ตลอดถึงในเรื องของการให้วคั ซี นป้ องกันโรค การดูแลรักษาเมือเจ็บไข้
ได้ป่วย ดังนันโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) จึงจัดให้มี โครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพขึน
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1ตัวบ่งชีที 1.2 (ข้อที 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือให้นกั เรี ยนได้รับการบริ การทางด้านสุ ขอนามัย
3.2 เพือให้นกั เรี ยนมีสุขภาพทีดีสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทีจะเรี ยนรู ้
4. เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนทุกคนของโรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ได้รับการบริ การด้านสุ ขอนามัย
4.2 นักเรี ยนทุกคนเป็ นผูม้ ีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทีจะเรี ยนรู ้
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ครู อนามัยโรงเรี ยน ผูน้ าํ นักเรี ยนคณะกรรมการดําเนินงาน
5.2 งบประมาณค่าพาหนะนํานักเรี ยนไปยังสถานพยาบาล ตามทีได้รับจัดสรร
5.3 ค่าวัสดุ ครุ ภณั ฑ์ในการจัด ดูแลห้องพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
5.4 ยา และ วัคซีนจากโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ

6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน

6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดทําข้อมูล สารสนเทศในเรื องการดูแลสุ ขภาพนักเรี ยน
6.1.4.2 ประสานงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพประจําตําบล อําเภอ และจังหวัด
6.1.4.3 อบรมผูน้ าํ นักเรี ยนทําหน้าทีช่ วยเหลืองานอนามัยโรงเรี ยน
6.1.4.4 การจัดห้องพยาบาล
6.1.4.5 ช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนทีเจ็บป่ วย
6.1.4.6 ให้วคั ซี นป้ องกันโรคต่าง ๆ
6.1.4.7เฝ้ าระวัง ดูแล รักษาอนามัยในช่องปาก
6.1.4.8 ดูแลรักษาเรื องเหา
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/ระยะเวลา

1.
2.
3.
4.
5
6

ปี การศึกษา 2560
เม.ย

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส..

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

หมาย
เหตุ

ประชุ มชีแจง วางแผน โครงการ
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุ ป รายงานโครงการ

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

19 เมษายน2560
29 เมษายน2560
16 -31 พฤษภาคม 2560
16 -31 พฤษภาคม 2560
พฤษภาคม – มิถุนายน 2560
16-31 พฤษภาคม 2560
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
20 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- จัดทําข้อมูลสารสนเทศในเรื องการดูแลสุ ขภาพ
นักเรี ยน
- ประสานงานโรงพยาบาลส่ งเสริ มสุขภาพประจํา
ตําบล อําเภอ และจังหวัด
- อบรมผูน้ าํ นักเรี ยนทําหน้าทีช่ วยเหลืองานอนามัย
โรงเรี ยน
- การจัดห้องพยาบาล
-ช่วยเหลือดูแลนักเรี ยนทีเจ็บป่ วย
-ให้วคั ซี นป้ องกันโรคต่าง ๆ
-เฝ้ าระวัง ดูแล รักษาอนามัยในช่องปาก
ดูแลรักษาเรื องเหา
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
-ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบ
-ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
หัวหน้าโครงการ

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผน
2. เสนอโครงการ

ผู้กํากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-หัวหน้าโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

เครืองมือ

1. ร้ อยละของนักเรี ยนได้รับการบริ การด้าน
สุ ขภาพอนามัย

1. สํารวจ

1. แบบสํารวจ

2. ร้ อยละของนักเรี ยนเป็ นผูม้ ีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

2. วัดสมรรถภาพ

2. แบบวัดสมรรถภาพ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยนมีความพร้อมทีจะร่ วมกิจกรรมการเรี ยนการสอน สามารถเรี ยนรู ้ได้ดี ทําให้มีผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนสู งขึน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู อนามัยโรงเรี ยน
ลงชื อ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชือ.........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางสาวพัชรี แข็งแรง)
(นางชุติมา กังสดาร)
ลงชือ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
แผนงาน

พัฒนาสถานศึกษาสู่ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
งานบริ หารทัวไป

หัวหน้ าโครงการ
นางสาวศรัญญา ชัยนาม
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน กลยุทธ์ที 2
ระยะเวลาดําเนินการ ปี การศึกษา 2560
......................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นหลักปรัชญาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงมีพระราชดํารัส
แนะแนวทางการดําเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตังแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจและเมือภายหลังได้ทรงเน้นยําแนวทางการแก้ไข เพือให้รอดพ้นและสามารถดํารงอยูไ่ ด้อย่าง
มันคงและยังยืนภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์และการเปลียนแปลงต่าง ๆ บนหลักแนวคิดพึงตนเอง เพือให้เกิด
ความพอมีพอกิน พอใช้และมีความสุ ข โดยใช้หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การ
สร้ างภูมคิ มุ้ กันทีดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาทีสมดุล
ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล ในแต่ล ะขันตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ น
กรอบการคิด และการกระทํา สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิติชีวติ ทุกภาคส่ วนและทุกด้านของการพัฒนา
เพือสังคมส่ วนรวม
จะได้อยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุขและเจริ ญก้าวหน้าไปพร้ อมกันอย่างมันคงและยังยืน
โรงเรี ยนวัดหนามแดงในฐานะหน่วยงานปฏิบตั ิในการพัฒนาพลเมืองทีมีคุณภาพของชาติ เป็ น
แหล่งการเรี ยนรู ้ พัฒนาทางด้านสติปัญญาทางด้านร่ างกาย ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม ในสังคม
ปั จจุบนั มีความเจริ ญก้าวหน้าและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาด้านจิตใจ คุณธรรม และ
จริ ยธรรมยังมีนอ้ ย ดังนัน โรงเรี ยนจึงได้จดั ทําโครงการเศรษฐกิ จพอเพียง เพือเป็ นการปลูกฝั งคุณธรรม
จริ ยธรรมให้เกิดกับนักเรี ยน นักเรี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยนได้อย่างมีค วามสุ ข
2. ลําดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 3 ตัวบ่งชีที 3.1
3. วัตถุประสงค์
3.1 โรงเรี ยนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหลักการบริ หารสถานศึกษา
จัดการศึกษาและดําเนินกิจกรรมทีเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
3.2 ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบตั ิงานเป็ น
แบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง

3.3 นักเรี ยนมีความรู ้ ทักษะ ปฏิบตั ิตนและดําเนินชี วติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่
อย่างพอเพียง”
4. เป้าหมาย
4.1 ภายในปี พ.ศ. 2560 โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการบริ หารสถานศึกษา จัดการศึกษาและดําเนินกิ จกรรมทีเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชน/ต่อสังคม
4.2 ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู ้ ความเข้าใจ และ
ปฏิบตั ิงานเป็ นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 นักเรี ยนทุกคนมีความรู ้ ทักษะ ปฏิ บตั ติ น และดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง “อยูอ่ ย่างพอเพียง”
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณค่าวัสดุ 10,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มคณะครู ให้มีความรู ้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิ
ในโรงเรี ยน
6.1.4 การดําเนิ นงานตามแผน
การบริหารสถานศึกษา
6.1.4.1 จัดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการเรี ยนรู ้อยูอ่ ย่างพอเพียง
6.1.4.2 สร้ างวัฒนธรรมองค์กร “อยูอ่ ย่างพอเพียง” เช่น การประหยัดใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
6.1.4.3 ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง เช่น การประหยัดนํา การประหยัดไฟฟ้ า
6.1.4.4 ปลูกฝั งให้เป็ นวิถีชีวติ เช่น การออมทรัพย์นกั เรี ยนทุกวันศุกร์ ตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งทุกวันศุกร์ตน้ เดือนตลาดนัดพอเพียง
6.1.4.5 ชุมชนสัมพันธ์ ให้ชุมชนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
6.1.4.6 กําหนดมาตรฐานโรงเรี ยนโดยบูรณาการลงในแต่ละสาระการเรี ยนรู ้
6.1.4.7 จัดทําหน่วย/แผนการจัดการเรี ยนรู ้
6.1.4.8 จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้

6.1.4.9 จัดทําสื อ/แหล่งเรี ยนรู ้
6.1.4.10 จัดทําเครื องมือวัด/ประเมินผล
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ประชุ มชีแจงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุ ป รายงาน

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ปรั ชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

วัน เดือน ปี
29 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560
16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม2561

16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561
16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561
16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561
16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

กิจกรรม
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผล
-นัก เรี ยนฝึ กมารยาทและการไหว้3 ระดับ
-คณะครู นักเรี ยนและผูป้ กครอง ตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้งในวันพระประจํา
โรงเรี ยน ทุกวันศุกร์ ตน้ เดือน
- ตลาดนัดพอเพียง
-ออมทรัพย์นกั เรี ยน ทุกวันศุกร์
-อนุ รกั ษ์สิ งแวดล้อม และการประหยัดนํา
ประหยัดไฟ
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ครู ประจําชัน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-ครู ประจําชัน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบ
-นางสาวศรัญญา ชัยนาม

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ

ผู้กํากับ
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาวศรัญญา ชัยนาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาวศรัญญา ชัยนาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาวศรัญญา ชัยนาม

หมายเหตุ

ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ปี พ.ศ. 2559 โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
1. การสังเกต
สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในการ 2. การประเมิน
บริ หารสถานศึกษาจัดการศึกษาและดําเนิ นกิจกรรมทีเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชน/ต่อสังคม
2. ร้ อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ
และปฏิบตั ิงานเป็ นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ร้ อยละของนักเรี ยนมีความรู ้ มีทกั ษะ ปฏิบตั ิตน และ
ดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เครืองมือ/หลักฐาน
1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยน ครู ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน ดําเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึงสามารถ
ขยายผลสู่ ผูป้ กครอง และชุ มชน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวศรัญญา ชัยนาม)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

กลยุทธ์ ที 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ ทัวถึงครอบคลุม
ผู้เรียนได้ รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

ชือโครงการ
กลุ่มงาน

พัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเด็กทีมีความต้องการพิเศษ
วิชาการ

หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

นางปริ ศนา พรหมเมศ นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 3
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 10 วรรคสอง ได้กล่าวไว้วา่
“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทางร่ ายกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื อสาร และการเรี ยนรู ้
หรื อมีร่างกายพิการ หรื อทุพพลภาพ หรื อไม่สามารถพึงตนเองได้ หรื อไม่มผี ดู้ แู ล
หรื อด้อยโอกาส
ตลอดจนนักเรี ยนทีมีความสามารถพิเศษ ให้มีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษา ขันพืนฐานเป็ นพิเศษ”
ดังนัน เพือให้การพัฒนาด้านการศึกษา สําหรับนักเรี ยนทีมีความบกพร่ องดังกล่าว เป็ นไป
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ซึ งเป็ นศูนย์พฒั นาวิชาการการศึกษาพิเศษเรี ยน
มีหน้าทีส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรี ยนพิเศษ เพือให้โรงเรี ยนเครื อข่ายแกน
นําจัดการเรี ยนร่ วม ได้ฝึกทักษะพัฒนาการทางด้านร่ างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม สามารถช่วยเหลือ
ตนเอง และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุ ข เป็ นแนวทางสู่ การเตรี ยมเยาวชนทีอยู่ในความรับผิดชอบ
ให้มีคุณภาพออกไปสู่ สังคม เป็ นมนุษย์ทีสมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ทังนี การจัดการศึกษาพิเศษเรี ยนร่ วมจะสัมฤทธิผลได้นนต้
ั องอาศัยผูบ้ ิรหาร ครู บุคลากรทางการศึ กษา
ผูป้ กครอง และผูท้ ีเกียวข้องทุกฝ่ ายร่ วมมือกันให้การดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็ จได้ดว้ ยดี
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือจัดอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางด้านการศึกษาของโรงเรี ยนแกนนําจัดการเรี ยนร่ วมให้มี
ความรู ้ ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน สําหรับนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
3.2 เพือจัดอบรมให้ความรู ้ผปู ้ กครองให้ดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมให้มีพฒั นาการ
ทีดีขึน
3.3 เพือจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย นักเรี ยนเรี ยนร่ วมให้มีพฒั นาการ
ทีพึงประสงค์ตามศักยภาพ

3.4 เพือส่ งเสริ มความสามารถของนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพด้วยการจัด
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและการร่ วมจัดเวทีวชิ าการแลกเปลียนเรี ยนรู ้ รวมทังมีความสามารถเป็ น
ตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคและในระดับประเทศ
3.5 เพือจัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรี ยนรู ้ทเอื
ี อต่อการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนทีมีความต้องการพิเศษ
3.6 เพือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศติดตาม ตรวจสอบ รายงานและประเมินมาตรฐานพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาเรี ยนร่ วมของสถานศึกษา (SAR)
4. เป้าหมาย
4.1 เป้ าหมายเชิงปริ มาณ
4.1.1 ร้ อยละ 90 ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนเรี ยนร่ วม มีความรู ้
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอนสําหรับนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
4.1.2 ร้ อยละ 80 ผูป้ กครองสามารถนําความรู ้ไปดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
ให้มีพฒั นาการทีดีขึน
4.1.3 ร้ อยละ 80 นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม เมือเข้าค่ายวิชาการแล้วมีพฒั นาการทีพึงประสงค์
ตามศักยภาพทีดีขนึ
4.1.4 ร้ อยละ 95 นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมมีโอกาสแสดงศักยภาพในการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ร้อยละ 95 และสามารถร่ วมจัดเวทีวชิ าการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
4.1.5 ระดับเขต ร้อยละ 80 ระดับภาคร้อยละ 70 นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมมีความสามารถ
เป็ นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
4.2 เป้ าหมายเชิงคุณภาพ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยนแกนนํา จัดการเรี ยนร่ วมมีความรู ้
ความสามารถในการจัดกระบวนการเรี ยนการสอน สําหรับนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม มีการจัดอบรมให้
ความรู ้ ผปู ้ กครอง
ให้ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมให้มีพฒั นาการทีดีขึน และสนับสนุนนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมเข้าค่าย
วิชาการแล้วมีพฒั นาการทีพึงประสงค์ตามศักยภาพ รวมทังการเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้แสดงศักยภาพด้วย
การแข่งขันทัก ษะวิชาการ แลกเปลียนเรี ยนรู ้เพือคัดคัดเลือกนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมเป็ นตัวแทนไปแข่งขัน
ทักษะวิชาการงานศิล ปหัตถกรรมระดับภาค และระดับชาติได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 ผูบ้ ริ หาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองนักเรี ยนทุกคนและคณะกรรมการโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุน
50,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม

6.1.1 ประชุ มวางแผนการจัดดําเนินโครงการ
6.1.2 เสนอโครงการเพืออนุ มตั ิจากผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 การดําเนิ นโครงการ มีขนตอนดั
ั
งนี
6.1.4.1 ประชุ มคณะทํางาน
6.1.4.2 ประชาสัมพันธ์ โครงการ
6.1.4.3 คณะทํางานแบ่งกิจกรรมเพือดําเนินงาน ดังนี
- กิ จกรรมการอบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรี ยน แกนนํา
จัดการเรี ยนร่ วม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 2 วัน
- กิ จกรรมเข้าค่ายวิชาการนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมให้มีพฒั นาการทีพึงประสงค์
ตามศักยภาพ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ระยะเวลา 2 วัน
- กิ จกรรมแข่งขันทักษะวิชาการและการจัดเวทีวชิ าการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
เดือนสิ งหาคม พ.ศ. 2559
- กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2560ระยะเวลา 1 วัน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินการ
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุ มชี แจงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามโครงการ
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กทีมีความต้ องการพิเศษ
วัน เดือน ปี
29 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
19 เมษายน 2560
9-10 พฤษภาคม 2560
2 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560-29 มกราคม 2561
14-15 กรกฎาคม 2560
สิ งหาคม 2560
ธันวาคม 2560
20 มีนาคม2561

กิจกรรม
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- ประชุมชีแจง วางแผน
- เสนอโครงการ
- อบรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรี ยน แกนนําจัดการเรี ยนร่ วม
- ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
- คณะครู ออกเยียมบ้านนักเรี ยน
- จัดกิ จกรรมเข้าค่ายวิชาการนักเรี ยนพิเศษ
เรี ยนรวม
- ร่ วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชการและ
การจัดเวทีวชิ าการแลกเปลียนเรี ยนรู ้
- ร่ วมกิจกรรมแข่งขันทัก ษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาค
- ประเมิน สรุ ปผล รายงานโครงการ

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะทํางาน วางแผนดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามแผน
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ผู้กํากับและติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางปริ ศนา พรหมเมศ
นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางปริ ศนา พรหมเมศ
นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางปริ ศนา พรหมเมศ
นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ

ผู้รับผิดชอบ
- ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
- คณะกรรมการดําเนินงาน
- คณะกรรมการดําเนิ นงาน
- คณะกรรมการดําเนินงาน
- คณะกรรมการดําเนินงาน
- คณะครู
- คณะครู
- คณะกรรมการ/คณะครู
- คณะกรรมการ/คณะครู
- นางปริ ศนา พรหมเมศ
นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ
หมายเหตุ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1. ร้ อยละของครู แ ละบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้กบั
เด็กพิเศษ
2. ร้ อยละของผูป้ กครองดูแลช่ วยเหลือ
นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมได้อย่างดี
3. ร้ อยละของนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
มีพฒั นาการทีพึงประสงค์ตามศักยภาพ
4. ร้ อยละของนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมได้
เข้าแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพืนที
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

วิธีการประเมิน
1.สังเกตการสอน

เครืองมือ/เอกสาร
1.แบบบันทึกการสังเกต
การสอน

2.สอบถามผูป้ กครอง

2.แบบสอบถาม

3.บันทึกการพัฒนาการของ
นักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
4.ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะ
วิชาการระดับเขตพืนที
ระดับภาค และระดับชาติ

3.แบบบันทึกการพัฒนาการ
ของนักเรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วม
4.แบบรายงานโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยนพิเศษเรี ยนร่ วมได้เรี ยนรู ้ และได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถดํารงชีวติ ได้ดว้ ยตนเอง
และเป็ นคนดีของสังคม
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางปริ ศนา พรหมเมศ)

ลงชือ..........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางสาวพรรณี แสดงสวัสดิ)

ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

กลยุทธ์ที 4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ
ให้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่ างมีคุณภาพ

ชือโครงการ
โครงการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
กลุ่มงาน
วิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม , นางสาวสายขวัญ ประวัน
หน่ วยงาน
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการใหม่
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
กลยุทธ์ที 4
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 2560
......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การเรี ยนแบบโครงงานเป็ นรู ปแบบการเรี ยนหนึ งทีเหมาะสมสําหรั บการเรี ยนในศตวรรษที 21
เนืองจากเป็ นกิจกรรมทีเน้นการปฏิบตั ิตามความสนใจของนักเรี ยน ซึ งนักเรี ยนเลือกปั ญหาทีจะศึ กษา โดยมี
ครู เป็ นผูจ้ ุดประกายและให้คาํ ปรึ กษา ซึ งโครงงานสามารถส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ด้วยการค้นคว้าลงมื อ
ปฏิ บัติ จริ งในลัก ษณะของการสํา รวจ ค้น คว้า ทดลอง ประดิ ษ ฐ์ คิ ดค้น รวบรวมข้อ มู ล นํา มาวิเ คราะห์
ทดสอบเพือแก้ปัญหา นัก เรี ยนจะนําความรู ้ จากชันเรี ยนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาคําตอบ เป็ น
กระบวนการค้นพบนําไปสู่ การเรี ยนรู้ นักเรี ยนจะเกิ ดทักษะการทํางานกับผูอ้ ืน ทัก ษะการจัดการ ซึ งการ
เรี ยนแบบโครงงานนี เป็ นการศึกษาค้นคว้าทีใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการแก้ปัญหา ทําให้
เป็ นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นคนมีเหตุผล สรุ ปเรื องราวอย่างมีกฎเกณฑ์ ทํางานอย่างมีระบบ โดยใช้การคิด
วิเคราะห์
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ ) เห็นถึงความสําคัญในเรื องคุ ณภาพของผู ้เรี ยน โดยจัดการเรี ยน
การสอนทีเน้นให้ผู ้เรี ยนมี ค วามสามารถในการคิดวิเ คราะห์ คิ ดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี ยนความ
คิดเห็น และแก้ปัญหา จึงจัดให้มีโครงการจัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงานเพือพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยน
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้อง มาตรฐานที 1ตัวบ่งที 1.1 (ข้อที 2)
3. วัตถุประสงค์
3.1เพือพัฒนานักเรี ยนให้เกิ ดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลียนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา
3.2เพือให้นกั เรี ยนนําความรู ้ จากชันเรี ยนมาบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
3.3 เพือพัฒนาให้นกั เรี ยนเกิดทักษะการทํางานกับผูอ้ ืนและทักษะการจัดการ
3.4 เพือส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนกล้าแสดงออกทางความคิดอย่างสร้ างสรรค์

4. เป้าหมาย
4.1นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ยวกับการเรี ยนรู ้แบบโครงงาน
4.2 นักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการประกวดโครงงานภายในโรงเรี ยน
4.3 ตัวแทนนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมการประกวดโครงงานภายนอกโรงเรี ยน
5.ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร ผู้บริห ารคณะครู และคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน 10,000 บาท
6. วิธีและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินการตามแผน
6.1.4.1 จัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน
6.1.4.2 จัดการประกวดโครงงานภายในโรงเรี ยน
6.1.4.3 ส่ งตัวแทนนักเรี ยนเข้าร่ วมการประกวดโครงงานภายนอกโรงเรี ยน
6.1.5. กํากับติดตามผล นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานผล
6.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน ขันตอนการดําเนินงาน

ที

กิจกรรม/ระยะเวลา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุ มชีแจงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ปรายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ.
.
.
.
.
.

มี.ค.

6.3ปฏิทินกิจกรรมและการดําเนินงาน
ที
กิจกรรม
1 ประชุ มชีแจงคณะครู เกียวกับรู ปแบบการ
สอนแบบโครงงาน
2 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
“จัดการเรี ยนการสอนแบบโครงงาน”
3 คณะครู ดาํ เนินการจัดการเรี ยนการสอนแบบ
โครงงาน
4 ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานภายใน
โรงเรี ยน ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึกษา 2560
5 จัดประกวดโครงงาน ภาคเรี ยนที 1 ปี
การศึกษา 2560
6 ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานภายใน
โรงเรี ยน ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2560
7 จัดประกวดโครงงาน ภาคเรี ยนที 2
ปี การศึกษา 2560
8 ส่ งนักเรี ยนประกวดโครงงานภายนอก
โรงเรี ยน
9 นิเทศติดตามการดําเนินงาน
10 ประเมิน สรุ ป และรายงานผล
11 เผยแพร่ ผลงานให้ครู ผูป้ กครอง

ระยะเวลาดําเนินการ
30 เมษายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

15 พฤษภาคม 2560

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน

16 พฤษภาคม 2560 28 กุมภาพันธ์ 2561
21 สิ งหาคม 2560

คณะครู ทุกท่าน

11 กันยายน 2560
22 มกราคม 2561
12 กุมภาพันธ์ 2561
20 พฤศจิกายน 2560
16 พฤษภาคม 2560 28 กุมภาพันธ์ 2561
วันสิ นภาคเรี ยนที
1 และ 2
31 มีนาคม 2561

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ครู ทีปรึ กษาโครงงาน
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผูบ้ ริ หารและคณะครู

7. แผนกํากับติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ

ผู้กํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม
นางสาวสายขวัญ ประวัน
3. แต่งตังคณะกรรมการการดําเนินงาน
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
4. ดําเนินงานตามโครงการ
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม
นางสาวสายขวัญ ประวัน
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม
นางสาวสายขวัญ ประวัน

หมายเหตุ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
นักเรี ยนมีความรู ้ ความเข้าใจ เกี ยวกับการเรี ยนรู ้
แบบโครงงาน

วิธีการประเมิน
ประเมินจากผลงาน
นัก เรี ยนทีนําเสนอครู

เครืองมือ/หลักฐาน
ผลงานของนัก เรี ยน

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
นัก เรี ยนเกิ ดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ…………………………หัวหน้าโครงการลงชือ...........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางสาววิชุณี รักวีรธรรม)
(นางสาวสายขวัญ ประวัน)
ลงชือ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
กลุ่มงาน
หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
งานวิชาการ
นางนาฏยา บรรจงอักษร นางสาววิภาพร มังมี
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 4
ปี การศึกษา 2560

.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของโรงเรี ยน นอกจากครู ผสู ้ อนจะต้องรู ้ จกั นักเรี ยน เป็ นรายบุคคล
แล้ว สิ งทีสําคัญยิงคือการจัดการเรี ยนการสอนทีหลากหลายโดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ สนองความแตกต่าง
ของผูเ้ รี ยน ครู จะต้องเปลียนพฤติกรรมการเรี ยนการสอนแบบเดิมทีให้นกั เรี ยนเรี ยนในห้องเรี ยน ครู เ ป็ นผู ้
บอก ส่ วนใหญ่ พยายามหาแนวทางวิธีการทีจะให้นกั เรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง สร้ างองค์ความรู้ ได้ดว้ ยตนเอง
โรงเรี ยนจึงเห็นสมควรให้มีก ารจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพจัดการ
เรี ยน
การสอนขึน
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 1 ตัวบ่งชีที 1.1 (ข้อที3)
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1เพือให้ครู เปลียนพฤติกรรมการสอนให้หลากหลายมากยิ งขึน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3.2เพือให้ครู พฒั นาสื อ จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ ให้มากยิงขึน
4. เป้าหมาย
4.1 ครู ทุกคนปรับเปลียนพฤติกรรมการสอนให้หลากหลายยิงขึน โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4.2 ครู ทุกคนมีการพัฒนาสื อ จัดหาแหล่งเรี ยนรู ้
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะครู และคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 639,436.70 บาท

6. วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจงสร้ างความตระหนัก วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 พัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน
6.1.4.2 จัดหาวัสดุ สื อการเรี ยนการสอนเพิ มเติม
6.1.4.3 จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
- กิ จกรรมค่ายวิชาการ
- การสอนแบบโครงงาน
- การสอนแบบบูรณาการ
- กิ จกรรมศึ กษานอกสถานทีนอกห้องเรี ยน
- กิจกรรมชุมนุม
- การจัดหาสื ออิเล็คโทรนิกส์
6.1.4.4 พัฒนานักเรี ยนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สร้ างความตระหนัก วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

6.3.1 กิจกรรมการเข้ าค่ ายวิชาการ
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนักเรี ยน
8 มิถุนายน 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
8 มิถุนายน 2560
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล
20-24 มิถุนายน 2560 -จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนักเรี ยน
20-24มิถุนายน 2560 -ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม
29มิถุนายน 2560
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนักเรี ยน

16 พฤษภาคม 2560

16 มีนาคม 2561

16 พฤษภาคม 2560

16มีนาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ

-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-หัวหน้าโครงการ

6.3.2กิจกรรมการสอนบูรณา การการสอนแบบโครงงาน
กิจกรรมชุมนุ ม การจัดหาสื ออิเล็คโทรนิกส์
-คณะกรรมการดําเนินงาน,
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการ
ครู ประจําชัน
-แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
-จัดกิจกรรมบูรณาการ
-ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม
-หัวหน้าโครงการ
-รายงานผล สรุ ปผล กิจกรรมบูรณาการ
6.3.3กิจกรรมศึกษานอกสถานทีนอกห้ องเรี ยน
-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการ
-แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
-จัดกิจกรรมบูรณาการ
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
-ประเมินผล สรุ ปผล รายงานโครงการ

คณะกรรมการดําเนินงาน,
ครู ประจําชัน

-หัวหน้าโครงการ

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1. ร้ อยละของครู ทีปรับเปลียนพฤติกรรมการสอน
2. ร้ อยละของครู ทีมีการพัฒนาสื อจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้
และมีการวิจยั ในขันเรี ยน

ผู้กํากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางสาววิภาพร มังมี
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางสาววิภาพร มังมี
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางสาววิภาพร มังมี

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

เครืองมือ/หลักฐาน

1. นิเทศการสอน
1. แบบนิเทศการสอน
2. นิเทศงานธุ รการ ตรวจสอบ 2. แบบนิเทศงานธุ รการ
งานวิจยั ในชันเรี ยน
ในห้องเรี ยน
3.งานวิจยั ของครู

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
ครู พฒั นาการจัดการเรี ยนการสอน นักเรี ยนเรี ยนอย่างมีความสุ ข มีผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนดีขึน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ…………………………หัวหน้าโครงการ
ลงชือ...........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางนาฏยา บรรจงอักษร)
(นางสาววิภาพร มังมี)
ลงชือ.........................................ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
กลุ่มงาน
หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนากระบวนการวิจยั ในชันเรี ยน
งานวิชาการ
นางสําเริ ง อาชวานนท์
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 4
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
จาก พ.ร.บ.การศึกษา 2542 มาตรา 24 การจัดการเรี ยนรู ้ (5) และ เพือให้สอดคล้องกับหลักสู ตร
การศึกษาขันพืนฐาน พ.ศ. 2551 ส่ งเสริ มให้สนับสนุนให้ผสู ้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื อ
การเรี ยนและอํานวยความสะดวกเพือให้เกิดการเรี ยนรู ้และมีความรอบรู ้ รวมทังความสามารถใช้การวิจยั
เป็ นส่ วนหนึงของกระบวนการเรี ยนรู ้ ทังนี ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนอาจเรี ยนรู ้ไปพร้อมกันจากสื อการเรี ยนการ
สอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ การวิจยั ในชันเรี ยนมีความสําคัญต่อวงการวิชาการชี พครู เป็ นอย่างยิง
เนืองจากครู จาํ เป็ นต้องพัฒนา หลักสู ตร วิธีการเรี ยนการสอน การจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดความอยากรู ้ อยาก
เรี ยน การพัฒนาพฤติก รรมผูเ้ รี ยน การเพิ มสัมฤทธิผลการเรี ยนและสร้างบรรยากาศการเรี ยน ด้วยปั จจัย
ดังกล่าวจึงทําให้ครู อาจารย์ตอ้ งเปลียนบทบาทจากผูส้ อนมาเป็ นผูว้ จิ ยั เพือมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการสอน
การเรี ยนรู ้ข องผูเ้ รี ยนและการพัฒนาวิชาชีพครู
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือพัฒนาค้นคว้าเกียวกับกิจกรรมการเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิภาพ
3.2 เพือพัฒนาให้นกั เรี ยนมีผลสัมฤทธิ ทีดีขึน
3.3 เพือพัฒนาให้ครู มีผลงานวิจยั ในชันเรี ยนปฏิบตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
เกิดประสิ ทธิผล
4. เป้าหมาย
4.1 ครู ทุกคนศึกษาค้นคว้าเกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพ
4.2 นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ อยู่ในระดับดี ร้ อยละ 80
4.3 ครู ทุกคนมีผลงานวิจยั นําผลงานวิจยั ไปใช้พฒั นางานให้มีประสิ ทธิภาพเกิดและเกิด
ประสิ ทธิผล

5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ คณะครู
5.2 นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
5.3 งบประมาณจากเงินวัสดุการศึกษา 5,000 บาท
6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผนเสนอโครงการ
6.1.2 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.3 ดําเนินงานตามแผน
- ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ต่าง ๆ
- สร้ างเครื องมือ
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ข อ้ มูล
- รายงานการประเมินโดยจัดเป็ นรู ปเล่ม
- เผยแพร่ ผลงาน
6.1.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาการวิจยั ในชันเรี ยน
- ประกวดผลงานการวิจยั ในชันเรี ยน
- มอบเกียรติบตั รระดับโรงเรี ยน 3 รางวัล
6.1.5 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการพัฒนาการวิจยั ในชันเรี ยน

6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. ประชุมชีแจง วางแผน
2. แต่งตังคณะกรรมการ
3. ดําเนินงานตามแผน
- ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลวิจยั
- สร้ างเครื องมือ
- ประชากรตอบแบบสอบถาม
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
- รายงานผลการประเมิน
4. - เผยแพร่ ผลงาน
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุ ป รายงาน
6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการวิจัย
วัน เดือน ปี
29 มีนาคม 2560
31 มีนาคม 2560
19 เมษายน 2560
ตุลาคม 2560 และ มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

กิจกรรม
- แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
- ประชุ มคณะดําเนินงานและกําหนดแผนงาน
-ชีแจงโครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ในที
ประชุ มครู
- ครู ส่งผลงานวิจยั ในชันเรี ยนภาคเรี ยนละ 1 เรื อง
- นิเทศ ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
- ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
- คณะดําเนินงาน
-นางสําเริ ง อาชวานนท์
- คณะกรรมการดําเนินงาน
-นางสําเริ ง อาชวานนท์

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง งานแผนเสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1.ร้ อยละของครู ทีค้นคว้าเกียวกับกิ จกรรม
การเรี ยนการสอนทีมีประสิ ทธิ ภาพ
2.ร้ อยละของนักเรี ยนทีมีผลสัมฤทธิ
อยู่ในระดับดี
3.ร้ อยละของครู ทีมีผลงานวิจยั ในชันเรี ยน

ผู้กํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสําเริ ง อาชวานนท์
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสําเริ ง อาชวานนท์
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสําเริ ง อาชวานนท์

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน
1. ตรวจสอบ

เครืองมือ/หลักฐาน
1. แฟ้ มสะสมงาน(ผลงานค้นคว้า)

2. ตรวจสอบ

2. รายงานผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน
ของนักเรี ยน
3. แฟ้ มสะสมผลงานงานวิจยั ของครู

3. ตรวจสอบแฟ้ มสะสมงาน

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
9.1 หน่วยงานต้นสังกัดได้รับทราบผลการประเมินการวิจยั ในชันเรี ยน เพือเป็ นข้อมูลในการ
ปรับปรุ ง พัฒนาการจัดการศึกษาในอํานาจหน้าทีทีเกี ยวข้อง
9.2 สถานศึกษาสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช
2551 และตรงกับความต้องการของนักเรี ยน ครู ผูป้ กครอง และ ชุมชน
9.3 ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สามารถนําผลการประเมินการวิจยั ในชันเรี ยน มาเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินการ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุ งหลักสู ตรสถานศึกษา ให้มีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผล ส่ งผลให้
สถานศึกษาเป็ นทียอมรับของหน่วยงานทีเกียวข้อง ผูป้ กครอง และ ชุมชน
9.4 ครู ผสู ้ อนสามารถนําผลการประเมินการวิจยั ในชันเรี ยน มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุ ง
คุณภาพการเรี ยนการสอน วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื อ แบบฝึ ก และวิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอด
ตนใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งงานในหน้าทีให้มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลดีตอ่ ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
9.5 จากผลประโยชน์ของผูท้ ีเกียวข้องกับการจัดการศึ กษาทังหมดทีกล่าวข้างต้นจะส่ งผลสุ ดท้าย
กับนักเรี ยน ทําให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ ดีขึน

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื อ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสําเริ ง อาชวานนท์)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
แผนงาน
หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาบุคลากร
บริ หารบุคคล
นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 4
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
พัฒนาการเรี ยนการสอน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 นันจะเน้นการจัดการ
เรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ผูส้ อนเป็ นผูช้ ่วย ส่ งเสริ ม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยน
โดยการจัดหาแหล่งเรี ยนรู ้ ทังภายในห้องเรี ยนและภายนอกห้องเรี ยน และนําเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้
ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้ให้มากทีสุ ด ดังนันผูส้ อนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู ้ความสามารถทังด้าน
เนือหาตามกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ ทีทําหน้าทีรับผิดชอบสอน ด้านการถ่ายทอดความรู ้ สู่ผเู ้ รี ยนในวิธีต่าง
ๆ ให้ผเู ้ รี ยนได้เกิดการเรี ยนรู ้ให้มากทีสุ ด การพัฒนาตนเองให้มีประสิ ทธิภาพนันย่อมเกิดมาจากร่ างกาย
และจิตใจ
ทีสมบูรณ์แข็งแรง และขวัญกําลังใจทีดีดว้ ย
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาความรู ้ความสามารถ
ของบุคลากร ในสถานศึกษาทีจําเป็ นจะต้องมีการศึกษาหาความรู ้เพิ มเติมทังภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพือเป็ นการเปิ ดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่าง ๆ เพือจะได้นาํ มาถ่ายทอดสู่ ผเู ้ รี ยน ตลอดจนมีการสร้าง
ขวัญและกําลังใจทีดีต่อบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน เพือจะได้มีร่างกาย และจิตใจพร้อมทีจะปฏิบตั ิหน้าที
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 2)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือให้บุคลากรได้รับความรู ้จากการประชุ ม ฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาทีรับผิดชอบ
3.2 เพือให้บุคลากรได้นาํ เอาความรู ้ ทีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบั บุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรี ยน
3.3 เพือให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติทดีี ต่อการพัฒนาตนเอง
3.4 เพือสร้ างขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิงานแก่ บคุ ลากร

4. เป้าหมาย
4.1 บุคลากรทุกคนได้รับความรู ้ จากการประชุม ฝึ กอบรม สัมมนา และศึ กษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาทีรับผิดชอบ
4.2 บุคลากรทุกคนได้นาํ เอาความรู ้ทีได้รับมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบั บุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรี ยน
4.3 บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและเจตคติทีดีตอ่ การพัฒนาตนเอง
4.4 บุคลากรทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิ บตั ิงาน
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุน ค่าเอกสาร และค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาบุคลากร 153,656 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- จัดทําเอกสารสื อต่าง ๆ ไว้บริ การ
- จัดเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิ บตั กิ าร
- จัดทําแฟ้ มสะสมงาน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุ มชีแจงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

4 เมษายน 2560

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ

8 เมษายน 2560
16-31 พฤษภาคม 2559

-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- จัดทําสื อ เอกสารต่าง ๆ แก่ คณะครู

ภาคเรี ยนที 1/2560

- จัดอบรมครู

11-13 พฤษภาคม 2560
ตลอดปี การศึกษา 2560

- จัดอบรมครู โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ
พระราชทานด้วยพลังบวร
- อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

ตลอดปี การศึกษา 2560
29 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

- จัดทําแฟ้ มสะสมผลงานครู
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
-คณะครู
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว

7. แผนกํากับและติดตามผล
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผน ในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1.ร้ อยละของบุคลากรได้รับความรู ้ จากการ
ประชุ ม ฝึ กอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม
ความถนัดและวิชาทีรับผิดชอบ
2.ร้ อยละของบุคลากรได้นาํ เอาความรู ้ทีได้รับมา
ขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบั บุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรี ยน
3.ร้ อยละของบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติทดีี
ต่อการพัฒนาตนเอง
4.ร้ อยละของบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน

ผู้กํากับและติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว

วิธีการประเมินผล
1. การรายงานการประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน
2. พิจารณาจากแบบขยายผล
การประชุ ม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
3. พิจารณาจากแฟ้ มสะสมงานของ
บุคลากร
4. สังเกต

หมายเหตุ

เครืองมือ
1.แบบรายงานการ
ประชุ ม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
2.แบบขยายผลการ
ประชุ ม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน และบันทึก
การประชุ มครู
3.แฟ้ มสะสมงานของ
บุคลากร
4.แบบสังเกต

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
ครู มีความกระตือรื อร้นในการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้นกั เรี ยนเป็ นคนดี คนเก่ ง
และมีความสุ ข
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชือ.................................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ)
(นางสาววรัญญา ทองแกมแก้ว)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

โครงการ

นิเทศภายใน

กลุ่มงาน

บริ หารบุคคล

หัวหน้ าโครงการ

นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์ นายชลอ มันฤทธิ

หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน กลยุทธ์ที 4
ระยะเวลาดําเนินการ ปี การศึกษา 2560
…………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ปั จจัยสําคัญทีส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทังในส่ วนของการจัดการเรี ยนการสอนและ
ปฏิบตั ิงานด้านอืน ๆ คือ พัฒนาให้ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ ความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าทีได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ วิธีการทีจะช่วยพัฒนาให้ครู ผสู ้ อนมีความรู ้ความสามารถคือ การนิเทศภายใน การนิเทศ
ภายในเป็ นสิ งจําเป็ นอย่างยิ งสําหรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ทีจะให้ความรู ้ เสนอแนะวิธีการ สํารวจ ตรวจสอบ
และสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานของครู เพือให้การดําเนินงานจัดการศึ กษาของโรงเรี ยนบรรลุ
วัตถุประสงค์แ ละเป้ าหมายทีตังไว้ จากความสําคัญทีกล่าวข้างต้นโรงเรี ยนจึงจัดให้มีโครงการนิ เทศภายใน
ขึน
2. ลําดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 2) ตัวบ่งชีที 2.4
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือพัฒนางานตามขอบข่ายของกลุ่มงานในโรงเรี ยนทัง 4 งาน
3.2 เพือพัฒนาครู ให้มีประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานในหน้าที
4.เป้าหมาย
4.1 การบริ หารงานทัง 4 งาน บรรลุภารกิจร้ อยละ 80
4.2 ครู ไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละ 85 มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในหน้าที
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการจํานวน 5,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน

6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดทําแผนนิเทศภายใน
6.1.4.2 เยียมชันเรี ยน
6.1.4.3 สังเกตการณ์สอน
6.1.4.4 เยียมห้องเรี ยนพิเศษ
6.1.4.5 ตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้
6.1.4.6 ตรวจเอกสารธุ รการชันเรี ยน
6.1.4.7 ประชุ มเดือนละ 1 ครัง
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินการ
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุ มวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะทํางาน
ดําเนินงานตามแผน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการนิเทศภายใน
วัน เดือน ปี
29 มีนาคม 2560
15 – 29 เมษายน 2560
16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561
16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561
(ตามตารางนิเทศ)
16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561
(ตามตารางนิเทศ)
16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561
(ตามตารางนิเทศ)
16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561
(ตามตารางนิเทศ)
16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561
(ทุกเดือน)
16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

กิจกรรม
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- จัดทําแผนนิเทศภายใน
- เยียมชันเรี ยน
- สังเกตการสอน

ผู้รับผิดชอบ

-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการรองผูอ้ าํ นวยการ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
- เยียมห้องเรี ยนพิเศษ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
- ตรวจแผนการจัดการเรี ยนรู ้
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
- ตรวจเอกสารธุ รการชันเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
- ประชุ มเดือนละ 1 ครัง
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-รองผูอ้ าํ นวยการ
- นิเทศ ติดตามผลการดําเนินโครงการ
-ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ -ผูอ้ าํ นวยการรองผูอ้ าํ นวยการ

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผนในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ผู้กํากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายชลอ มันฤทธิ
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายชลอ มันฤทธิ
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายชลอ มันฤทธิ

หมายเหตุ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1. ร้ อยละของการบริ หารงานทัง 4 งาน
บรรลุภารกิจ
2. ร้ อยละของครู ทีมีประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที

วิธีการประเมิน
1. การตรวจสอบระบบ
ดําเนินงาน
2. การประเมินผลงานของครู

เครืองมือ/เอกสาร
1. แบบประเมินผล
การดําเนินงาน
2. แบบประเมินผลงานของครู

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
โรงเรี ยน จัดการศึกษาอย่างมีประสิ ทธิภาพเป็ นทียอมรับของหน่วยงานต้นสังกัด ผูป้ กครอง และชุมชน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชือ.....................................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
(นายชลอ มันฤทธิ)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการ
เสริ มสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร

กลุ่มงาน

บริ หารบุคคล

หัวหน้ าโครงการ

นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท

หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน กลยุทธ์ที 4
ระยะเวลาดําเนินการ ปี การศึกษา 2560
…………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน บุคลากรเป็ นปั จจัยหลักของความสําเร็ จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษา เพราะบุคลากรเป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญการสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของ
ผูเ้ รี ยน การบริ หารงานโดยการจัดการให้มีคนร่ วมกันทํางานอย่างมีนาหนึ
ํ งใจเดียวกัน และทํางานด้วยความ
พึงพอใจ ขวัญและกําลังใจมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานเป็ นอันมาก เป็ นสิ งเร้าสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู ้สึกทีมีต่อการปฏิ บตั ิงาน บุคลากรทีมี
ความรู ้ ความสามารถสู ง หากกําลังใจไม่ดีการปฏิบตั ิงานอาจจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพดีเท่าทีควร ในทางตรงกัน
ข้ามคนทีมีความสามารถไม่สูงนักแต่ถา้ มีกาํ ลังใจทีดี การปฏิบตั ิงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรทีมีความรู้
ความสามารถสู ง การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่ บุคลากรนับว่าเป็ นส่ วนหนึงในกระบวนการเสริ มสร้างขวัญ
และกําลังใจทีดี ด้วยเหตุผลดังกล่าว โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) จึงได้จดั จัดโครงการนีขึน
2. ลําดับความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 2)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือเป็ นการสร้ างขวัญและกําลังใจให้แก่ บุคลากร
3.2 เพือเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีซึงกันและกันระหว่างบุคลากร
3.3 เพือเป็ นการสร้ างความรัก ความห่ วงใยของทางโรงเรี ยนต่อบุคลากร
4. เป้าหมาย
4.1 บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีขึน มีความสัมพันธ์อนั ดีซึงกันและกัน มีความรัก ความ
ผูกพัน ต่อโรงเรี ยน
4.2 สร้ างวัฒนธรรมความสามัคคีในองค์กร
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการจํานวน 153,656 บาท

6. วิธีการและขันตอนการดําเนิน งาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 การเยียมบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ
6.1.4.2 กิจกรรมวันเกิด
6.1.4.3 ทัศนศึกษา
6.1.4.4 จัดงานเกษียณอายุราชการ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินการ
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ประชุ มวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะทํางาน
ดําเนินงานตามแผน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้ างขวัญและกํ าลังใจบุ คลากร

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

19 เมษายน2560

- ประชุมวางแผน เสนอโครงการ

25 เมษายน2560
ตลอดปี การศึกษา 2560
กัน ยายน 2560

-แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- กิ จกรรมเยียมบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ
- กิ จกรรมวันเกิดของบุคลากร
- กิ จกรรมงานเกษียณอายุราชการ

29-31 มีนาคม 2561

- กิ จกรรมทัศนศึกษาของบุคลากร

27 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-ผูอ้ าํ นวยการ
-หัวหน้าโครงการ

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผนในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ

ผู้กํากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท

หมายเหตุ

ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1. การสร้ างขวัญและกําลังใจให้แก่
บุคลากร
2. การสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีซึงกันและ
กันระหว่างบุคลากร
3. การสร้ างความรัก ความห่วงใยของ
โรงเรี ยนต่อบุคลากร

วิธีการประเมิน
1.สอบถาม , สัมภาษณ์
2.ประเมินโครงการ

เครืองมือ/เอกสาร
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
1. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีขึน มีความสัมพันธ์อนั ดีซึงกันและกัน
2. บุคลากรในโรงเรี ยนมีความรักความสามัคคี
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชือ.............................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางผกามาศ เลิศชูเกี ยรติ) (นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

กลยุทธ์ที 5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เน้ นการมีส่วนร่ วมจาก
ทุกภาคส่ วน และการร่ วมมือกับองค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน
เพือส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ชือโครงการ

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน

กลุ่มงาน
บริ หารทัวไป
หัวหน้ าโครงการ
นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์ นางสาวโชติกา เก่งแก้วหน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที 5
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา 2560
......................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เป้ าหมายของการจัดการศึ ก ษาของชาติมุ่งพัฒนาผู้เ รี ยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลัก สู ตร
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยุทธศาสตร์ ทีสําคัญในการดําเนินการ คือ การกระจายอํานาจ
การบริ หารสู่ โรงเรี ยน โดยการใช้โรงเรี ยนสร้ างความสัมพันธ์ กบั ชุ มชนในการบริ หารจัดการศึ กษาใน
โรงเรี ย นให้มีประสิ ท ธิ ภ าพ โดยอาศัยปั จจัยองค์รวมและปั จจัยสนับสนุ น ของโรงเรี ยนมาประสาน
สัม พัน ธ์ ให้ มีพลัง ผลัก ดัน การเรี ย นรู้ ให้เ กิ ดขึนกับผูเ้ รี ย นอย่ างต่อเนื อง ซึ งสอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาด้านการจัดการศึกษา มาตรฐานที 9 กล่ าวว่า “คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและผู ้ปกครองและ
ชุมชนปฏิ บตั ิตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล”
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.3
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือส่ งเสริ มพัฒนาการบริ หารงานความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน
3.2 เพือส่ งเสริ มคณะกรรมการสถานศึ กษารู ้และปฏิ บตั ิหน้าทีตามทีระเบียบกําหนด
3.3 เพือส่ งเสริ มคณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลือนการดําเนินงานของ
สถานศึกษา
ให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
3.4 เพือส่ งเสริ มผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา
4. เป้าหมาย
4.1 ร้ อยละ 90 โรงเรี ยนมีพฒั นาการบริ หารงานโดยการมีส่วนร่ วมระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน
4.2 ร้ อยละ 90 คณะกรรมการสถานศึกษารู ้และปฏิบตั ิหน้าทีตามทีระเบียบกําหนด
4.3 ร้อยละ 90 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลือนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็ จตามเป้ าหมาย
4.4 ร้อยละ 90ผูป้ กครอง ผูป้ กครองเครื อข่ายและชุ มชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนาสถานศึกษา

5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
5.2 เงินงบประมาณทางราชการ และเงินบริ จาค จํานวน 25,000 บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมเพือชีแจงวัตถุประสงค์ วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 การประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้ กครองเครื อข่ายและชุมชน
- เชิญประชุม
- แจ้งประชุม
- เชิญร่ วมงาน
6.1.4.2 การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานผูป้ กครอง
คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองและชุมชน
6.1.5 นิเทศติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล แลรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1. ประชุ มชีแจง วางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุ ปรายงานโครงการ

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการความสั มพันธ์ ระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

19 พฤษภาคม2560

ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
- เสนอโครงการในทีประชุม

22 พฤษภาคม 2560

22 พฤษภาคม 2560

ตลอดปี การศึกษา 2560

- แต่งตังคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
- ประชุม วางแผนและชีแจงคณะกรรมการ ฯ
ประชุ มผู้ปกครองนักเรี ยน
- ประชุ มชีแจง วางแผน ผูท้ ีเกียวข้อง
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการประชุ ม
- เชิญประชุม
ประชุ มคณะกรรมการเครือข่ ายผู้ปกครอง
- ประชุมชีแจง วางแผนผูท้ ีเกียวข้อง
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการประชุม
-เชิญประชุม
การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน
ผู้ปกครองคณะกรรมการเครือข่ ายผู้ปกครองและชุ มชน
-หนังสื อเชิญ
-เชิญร่ วมงาน
-แจ้งวันหยุด

ผู้รับผิดชอบ
-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว

-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม

ผู้กํากับและติดตาม

หมายเหตุ

1.ประชุ มชีแจงวางแผนโครงการ
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4.ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
5.นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
6.ประเมิน สรุ ป รายงานโครงการ

-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่ งแก้ว
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่ งแก้ว
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์
นางสาวโชติกา เก่ งแก้ว

8.แผนการประเมินผล
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ร้ อยละของการให้ความร่ วมมือของ
1. พิจารณาจากบันทึก
คณะกรรมการสถานศึ กษาขันพืนฐานผูป้ กครอง
การประชุ ม
คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง และชุมชน
2. รายงานโครงการ
ทีให้ความร่ วมมืออย่างมีประสิ ทธิภาพประสิ ทธิ ผล

เครืองมือ/เอกสาร
1. บันทึกการประชุม
2. แบบรายงานโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
โรงเรี ยนประสบผลสําเร็จในการบริ หารงานโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประสิ ทธิผลก่อให้เกิดผลต่อนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ..............................................ผูเ้ สนอโครงการลงชือ...........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(นางสมหมาย เค้าศรี วงษ์)(นางสาวโชติกา เก่งแก้ว)

ชือโครงการ
กลุ่มงาน

ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา
งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน , ว่าที ร.ต. สิ ทธกานต์ ธนสัมบันน์
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 5
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
การระดับทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึ กษา จะเป็ นแนวทางทีจะทําให้สถานศึกษาใช้
แก้ปัญหาความขาดแคลนในเรื องงบประมาณ เครื องมือ อุปกรณ์ สื อการเรี ยนการสอน ได้ในระดับหนึง
นอกจากนันการมีส่วนร่ วมระหว่างบ้าน โรงเรี ยน องค์กรทางศาสนา สถานบันวิชาการ องค์กรภาครัฐและ
เอกชน ยังจะทําให้การบริ หารการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลตีแก่ผเู ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.3
3. วัตถุประสงค์
เพือประสานความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยน กับองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และชุมชนในการ
ร่ วมพัฒนาและจัดการศึกษา
4. เป้าหมาย
องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ชุ มชน ให้ความร่ วมมือร้อยละ 90 ของการขอความร่ วมมือ
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนในการจัดทําเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าจัดเลียงรับรองในการติดต่อ
ประสานงาน จํานวน 5,000 บาท

6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม

6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามโครงการ
- ขอความร่ วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกโครงการ
- ประสานงานในการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
6.1.5 นิเทศ ติดตามผล ปรับปรุ งกิจกรรม
6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุ มชีแจง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตังคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุ ป รายงานผล

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

29 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
30 มิถุนายน 2560
16 มี.ค.60 – 17 มี.ค.61
ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2561

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- ขอความร่ วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน
- เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกโครงการ
- ประสานงานในการมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ปรับปรุ งพัฒนาการดําเนินงาน
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1. ร้ อยละของการให้ความร่ วมมือขององค์กรภาครัฐ
องค์การเอกชน ชุมชน ทีให้ความร่ วมมือ

ผู้กํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน

วิธีการประเมิน
1. ประเมิน
2. รายงานโครงการ

-

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบฯ
หัวหน้าโครงการ

หมายเหตุ

เครืองมือ/เอกสาร
1. แบบประเมิน
2. แบบรายงานโครงการ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
องค์กรภาครัฐเอกชน และชุมชนให้ความร่ วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ทําให้โรงเรียน
พัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็ นทียอมรับของหน่วยงานต้นสังกัด ผูป้ กครอง และ ชุ มชน

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชือ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน)

ลงชื อ.........................................ผูร้ ่ วมโครงการ
(ว่าที ร.ต.สิ ทธกานต์ ธนสัมบันน์)

ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ

ชือโครงการ
กลุ่มงาน

พัฒนาการจัดองค์กร ระบบการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิดประสิ ทธิ ผล
บริ หารทัวไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรี ยน
ระยะเวลาดําเนินการ

นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
โรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนือง
กลยุทธ์ที 5
ปี การศึกษา 2560

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
การบริ หารทีขาดการจัดการอย่างเป็ นระบบส่ งผลให้องค์กรขาดการความคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน
ดังนันสถานศึกษาจําเป็ นต้องจัดระบบการบริ หารจัดการให้เป็ นระบบในทุก ๆด้านไม่วา่ จะเป็ นด้าน
สารสนเทศ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนือง เพือสร้างความพึงพอใจต่อ
ผูเ้ กียวข้อง ซึ งผูบ้ ริ หารต้องปฏิ บตั ิงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล
โครงการนีจึงเป็ นโครงการทีจัดทําขึนเพือพัฒนาองค์กรให้มคี ุณภาพดังกล่าว
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 2 ตัวบ่งชีที 2.1ตัวบ่งชีที 2.2 (ข้อที 3) ตัวบ่งชี ที 2.3
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือพัฒนาสถานศึกษาให้มีการพัฒนาองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริ หารงานให้เป็ นระบบ
3.2 เพือให้ผบู้ ริ หารใช้หลักบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็ น
ฐานคิดทังด้านวิชาการและการจัดการ
3.3 เพือให้ผบู้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตั ิ
การ
3.4 นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึ กษา
4. เป้าหมาย
4.1 ร้ อยละ 90 สถานศึกษาสามารถพัฒนาองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริ หารงานอย่างเป็ น
ระบบ
4.2 ร้ อยละ 90 ผูบ้ ริ หารใช้หลักบริ หารแบบมีส่วนร่ วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรื อ
ผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทังด้านวิชาการและการจัดการ
4.3 ร้ อยละ 90 ผูบ้ ริ หารสามารถบริ หารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั กิ าร
4.4 ร้ อยละ 90 นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริ หารจัดการศึกษา
5. ทรั พยากรทีต้ องการ

5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะครู คณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุน 5,000 บาท
6. กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มเสนอโครงการเพือชีแจงวัตถุประสงค์
6.1.2 แต่งตังคณะกรรมการประชุมวางแผนการดําเนินงาน
6.1.3 ปฏิบตั ิตามแผนการดําเนินงาน
6.1.4 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
- การจัดทําโครงสร้ างการบริ หารงาน
- จัดทําคําสั งโรงเรี ยน
- พัฒนาข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ
- พัฒนางานวิจยั ของผูบ้ ริ หารและครู
- จัดทําแผนปฏิบตั ิการ
- จัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิบตั ิการ
- สํารวจความพึงพอใจ
- รายงานการจัดการศึกษา (SAR)
6.1.5 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานผล
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. ประชุ มเสนอโครงการ
2. แต่งตังคณะกรรมการ
3. ดําเนินการตามแผนงาน
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
5. ประเมิน สรุ ป รายงานผล

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาจัดองค์ กรระบบการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิภาพเกิดประสิ ทธิผล

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

29 มีนาคม 2560
29 มีนาคม 2560
1 – 30 เมษายน2560

- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
-แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
- การจัดทําโครงสร้างการบริ หารงาน

1 – 30 เมษายน2560
1 – 30 เมษายน2560
1 – 30 เมษายน2560
มีนาคม2561
มีนาคม 2561
มีนาคม2561
มีนาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2561

- จัดทําคําสั งโรงเรี ยน
- พัฒนาข้อมูลเพือการตัดสิ นใจ
- พัฒนางานวิจยั ของผูบ้ ริ หารและครู
- จัดทําแผนปฏิบตั กิ าร
- จัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิบตั ิการ
- สํารวจความพึงพอใจ
- รายงานการจัดการศึกษา (SAR)
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง เสนอโครงการ
2. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามแผน
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

8. ระดับความสํ าเร็จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ

ผู้กํากับและติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์

วิธีการประเมิน

ผู้รับผิดชอบ
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นายชาลี อิ มพงษ์
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการดําเนินงาน
-คณะกรรมการตรวจสอบ
-คณะกรรมการตรวจสอบ
-คณะกรรมการตรวจสอบ
-คณะกรรมการตรวจสอบ
-ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์

หมายเหตุ

เครืองมือ/เอกสาร

1.สถานศึกษามีโครงสร้ างการบริ หาร มีระบบ
การบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภ าพ
2.สถานศึกษามีคาํ สั งแต่งตังการปฏิบตั ิงาน
ข้อมูลโรงเรี ยน และงานวิจยั
3.สถานศึกษามีแผนปฏิบตั ิการและรายงาน
โครงการในแผนปฏิ บตั ิการ
4.สถานศึกษามีแบบสํารวจความพึงพอใจ
และนําผลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา

1. ตรวจสอบเอกสารโครงสร้ าง
การบริ หาร
2. ตรวจสอบเอกสารคําสั ง
แฟ้ มข้อมูลโรงเรี ยนและงานวิจยั
3. ตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบตั ิ
การและรายงานโครงการ
4. สํารวจความพึงพอใจ

1.โครงสร้างการบริ หาร
2.คําสั งโรงเรี ยน
3.ข้อมูลโรงเรี ยน
4.งานวิจยั ของผูบ้ ริ หารและครู
5.แผนปฏิบตั กิ าร
6.รายงานโครงการในแผนปฏิบตั กิ าร
7.แบบสํารวจความพึงพอใจ

9. ผลทีคาดว่าจะได้ รับ
ผูร้ ับบริ การและผูเ้ กียวข้องมีความพึงพอใจผลการบริ หารงานและการพัฒนาผูเ้ รี ยน
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ลงชื อ...........................................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชือโครงการ
การประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มงาน
งานบริ หารทัวไป
หัวหน้ าโครงการ
นางสาวภัทรพร ประมาตร
หน่ วยงานทีรั บผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนือง
สนองกลยุทธ์ ของโรงเรียน
กลยุทธ์ที 5
ระยะเวลาดําเนินการ
ปี การศึกษา 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึ กษาเป็ นระบบทีสถานศึกษาร่ วมกับชุมชนและ
หน่วยงานทีเกียวข้องภายใต้การกํากับ ดูแล สนับสนุน ส่ งเสริ มของหน่วยงานต้นสังกัด เพือสร้างความ
มันใจบนพืนฐานของหลักวิชาการ ข้อมูลหลักฐานทีตรวจสอบได้และการมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายทีเกียวข้อง
ว่าผูเ้ รี ยนได้รับบริ การด้านการศึกษาทีมีคุณภาพจากสถานศึกษาเพือพัฒนาความรู ้ ความสามารถและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีกําหนดในมาตรฐานหลักสู ตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช พ.ศ.
2544 และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี เพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึ กษา ซึ งเป็ น
ส่ วนหนึงของการบริ หารการศึกษา เป็ นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนือง โดยโรงเรี ยนยึดหลักการมีส่วน
ร่ วมของชุมชนและหน่วยงานทีเกียวข้องและเพือสร้างความมันใจให้แก่ ผเู ้ กี ยวข้อ งว่าผูเ้ รี ยนจะได้รับ
การศึกษาทีมีคุณภาพจากสถานศึกษา
2. ความสํ าคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที 4 ตัวบ่งชี ที 4.1
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพือกําหนดมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึกษา
3.2 เพือจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3.3 เพือจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัดการศึกษา
3.4เพือให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึ กษาของ
สถานศึกษา
3.5 เพือให้มีการนําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.6 เพือให้มีการจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

4. เป้าหมาย
4.1 ในปี ก ารศึกษา 2560 โรงเรี ยนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2 ในปี ก ารศึกษา 2560 โรงเรียนมีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา
4.3 ในปี ก ารศึกษา 2560 โรงเรี ยนได้พฒั นาระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการ
บริ หารจัดการศึ กษา
4.4 ในปี ก ารศึกษา 2560 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษา
4.5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปี การศึ กษา 2559
4.6 มีการจัดทํารายงานประจําปี ทีเป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปี การศึกษา 2558
5. ทรั พยากรทีต้ องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 10,000บาท
6. วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสํ าคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุ มชีแจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
1. โครงสร้างการบริ หาร
2. แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา
3. การกําหนดวิสัยทัศน์ / ภารกิจ
6.1.4.2การจัดทํามาตรฐานการศึกษา
6.1.4.3การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษา (แผนกลยุทธ์ แผนปฏิ บตั ิการประจําปี )
6.1.4.4การดําเนิ นการตามแผน (รายงานโครงการ)
6.1.4.5การตรวจสอบคุณภาพการศึ กษา (สพป.สป.2 มาตรวจ)
6.1.4.6 การประเมินคุณภาพการศึ กษา (สอบ ป.3 , ป.6)
6.1.4.7 การรายงานคุณภาพประจําปี (SAR)
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ

6.1.6 ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขันตอนการดําเนินงาน
ที

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2560

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1. ประชุ มชีแจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการ
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุ ป รายงานผล
6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพภายใน
วัน เดือน ปี
18 เมษายน 2560
19 เมษายน 2560
16 พฤษภาคม 2560 –
30 มิถุนายน 2560

กิจกรรม

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ
- แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
- การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
1.โครงสร้างการบริ หาร
2. แต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และ
รายงานคุณภาพการศึ กษา
3. การกําหนดวิสัยทัศน์ / ภารกิจ
16 -31 พฤษภาคม 2560
- การจัดทํามาตรฐานการศึกษา
16 -31 พฤษภาคม 2560
- การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการประจําปี )
ตลอดปี การศึกษา
- การดําเนิ นการตามแผน (รายงานโครงการ)
ตลอดปี การศึกษา
- การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(สพป.สป.2 มาตรวจ)
มกราคม – กุมภาพัน ธุ์ 2561 - การประเมินคุณภาพการศึกษา (สอบ ป.3 , ป.6)
พฤษภาคม 2561
- การรายงานคุณภาพประจําปี (SAR)
ตลอดปี การศึกษา
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
31 มีนาคม 2561
- ประเมินผล สรุ ปผลและรายงานโครงการ

ผู้รับผิดชอบ
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
-นางสาวภัทรพร ประมาตร

-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-คณะกรรมการตรวจสอบ
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
-นางสาวภัทรพร ประมาตร

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุ มชีแจง วางแผน โครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตังคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนิ นโครงการ
6. ประเมินผล สรุ ปผล และรายงานโครงการ

ผู้กํากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
นางสาวภัทรพร ประมาตร

หมายเหตุ

8. ระดับความสํ าเร็ จ
ตัวบ่ งชีความสํ าเร็จ
1. ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนมีมาตรฐานการศึ ก ษา
ของสถานศึกษา
2. ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนได้พฒั นาระบบข้อมูล
สารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริ หารจัด
การศึกษา
4. ในปี การศึกษา 2559 โรงเรี ยนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพทังภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในปี
การศึกษา 2559
6. มี ก ารจัด ทํา รายงานประจํา ปี ที เป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของปี การศึกษา 2559

วิธีการประเมิน
1.พิจารณาจากมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึก ษา
2.พิจารณาจากแผน
ปฏิบตั กิ าร และรายงาน
โครงการในแผนปฏิ บตั ิการ
3.พิจารณาข้อมูล
สารสนเทศของโรงเรี ยน
4.พิจารณาจากการประเมิ น
คุณภาพภายใน
5.พิจารณาจากการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึ กษา
ในปี การศึกษา 2559
6.พิจารณาจากรายงาน
ประจําปี 2559

เครืองมือ/เอกสาร
1.มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2.แผนปฏิบตั กิ ารและรายงาน
โครงการในแผนปฏิ บตั ิการ
3.ข้อมูลสารสนเทศ
ของโรงเรี ยน
4.แบบตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพภายใน
5.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปี การศึกษา 2559
6.รายงานประจําปี 2559

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ
โรงเรี ยนได้การยอมรับจากผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเกี ยวข้อ ง
10. ผู้รับผิด ชอบโครงการ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชือ..............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวภัทรพร ประมาตร)
ลงชือ.............................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

