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บทที่ 1
บทนํา
ประวัติโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ที่ตั้ง ๒๑ หมู ๓ ตําบล บางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสังกัดสํานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร02-385-2462 โทรสาร02-386-5031
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com website http://www.Watnamdangschool.ac.th
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีเนื้อที่ 6 ไร เขตพื้นที่บริการ 9 หมูบาน ไดแก หมู
1 ถึงหมู 6, หมู 9 หมู 11 และหมู 16
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ตั้งอยู ณ เลขที่ 21 หมู 3 ตําบลบางแกว อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พุทธศักราช 2467
โดยพระฉัตร พวงมาลี พระภิกษุของวัดหนามแดง เพื่อหวังเอาบุญกุศล ตั้งอยูในพื้นที่ธรณีสงฆ ในเนื้อที่
ประมาณ 6 ไร ทิศตะวันตกและทิศใต ติดกับวัดหนามแดง ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพง ทิศเหนือ
ติดกับถนนดานสําโรง บางพลี
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2481 ไดตงั้ เปนโรงเรียนประชาบาล โดยใชศาลาการเปรียญวัด
เปนสถานที่เรียน และกอสรางอาคารเรียน จํานวน 2 หลัง
พ.ศ. 2501 ไดตอเติมอาคารเรียนอีก 2 ขาง โดยใชเงินของโรงเรียนวัดหนามแดง พ.ศ. 2527
ไดงบประมาณของทางราชการมาสรางอาคารเรียนแบบ 017 ใตถุนสูง จํานวน 6 หองเรียน เปนเงิน 100,000
บาท และพระครูวินิจธรรมวาที รองเจาอาวาสวัดหนามแดง ไดดําเนินการหาเงินสมทบอีก 244,220 บาท
โดยใชชื่ออาคารเรียนวา “เรือนพินิจประชาสรรค”
พ.ศ. 2510 ไดสรางสวม 5 ที่นั่งดานทิศตะวันออกหลังอาคารเรียนหลังที่ 1 เปนเงิน 10,500 บาท
และสรางอีก 5 ที่นั่ง หลังโรงอาหารดานทิศตะวันออกของอาคารเรียนหลังที่ 2 เปนเงิน 10,500 บาท
พ.ศ. 2512 ไดรื้ออาคารเรียนหลังแรก นําฝามากั้นชั้นลางอาคารเรียน แบบ 017 ใตถุนสูง จํานวน
6 หองเรียน ทางวัดโดยพระครูวิบูลฐาปนกิจ อดีตเจาอาวาสวัดหนามแดง ไดสรางอาคารเรียนแบบ 017 มี
2 มุข จํานวน 6 หองเรียน โดยใชงบประมาณ 100,000 บาท (สมัยนายชัด รัตนราช เปนนายอําเภอบางพลี)

พ.ศ. 2514 ไดรับงบประมาณจากนายสมรรค ศิริจันทร ส.ส.สมุทรปราการ จํานวน 45,000 บาท
ตอเติมโรงอาหารดานทิศตะวันออก
พ.ศ. 2517 ไดรับงบประมาณสรางบานพักครู จํานวน 1 หลัง
พ.ศ. 2518 ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียน หลังที่ 2 จํานวน 2 หองเรียน เปนเงิน
25,500 บาท
พ.ศ. 2519 ไดรับงบประมาณสรางบานพักครูอีก 2 หลัง รวมทั้งงบประมาณซอมแซมบานพักครู
หลังที่ 1 และไดรับงบประมาณจากสภาตําบลบางแกวมาตอเติมอาคารเรียนอีก 2 หอง จนครบอาคารเรียน
หลังที่ 2 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ 017 จํานวน 5 หองเรียน เปนเงิน 475,500 บาท
ไดเงินบํารุงทองที่มาถมสนามหนาอาคาร 2 และ 3 อีก 10,000 บาท จากนายเปรื่องนางยิ้ม แยมเหมือน
อีก 10,000 บาท จากนายแปนและนายเสริม จํานวน 10,000 บาท กับเงินงบวิบูลฐาปนกิจ (อดีตเจาอาวาสวัด
หนามแดง) ไดบริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท และประชาชนรวมบริจาคอีก 10,000 บาท
พ.ศ. 2520 ไดงบประมาณสรางบานพักครูจํานวน 2 หลัง หลังละ 60,000 บาท ไดเติมหลังคาโรง
อาหาร โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจํากัด และผูปกครองรวมสมทบอีก เปนเงินทั้งสิน้ จํานวน
118,000 บาท
พ.ศ. 2529 ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ กอสรางอาคารอเนกประสงค แบบ สปช.
206/2526 จํานวน 1 หลัง ราคาทั้งสิ้น 1,248,000 บาท
พ.ศ. 2531 ไดรับอนุญาตใหรื้อถอนอาคารเรียนหลังที่ 2 ของโรงเรียน
พ.ศ. 2532 ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษา มาเทพื้นคอนกรีตอาคารเรียนชั่วคราว
1 หองเรียน
พ.ศ. 2534 ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ กอสรางอาคารเรียนหลังที่ 4 แบบ สปช.
2/28 จํานวน 1 หลัง 3 ชั้น 9 หองเรียนเปนจํานวนเงิน 2,666,800 บาท
พ.ศ. 2535 ไดรับอนุญาตใหรื้อถอนสวม จํานวน 6 หลัง
พ.ศ. 2539 ไดรับงบประมาณในการกอสรางสวมแบบ ส.ป.ช. 602/2526 จํานวน 2 หลัง ราคา
180,000 บาท และไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ สรางอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 จํานวน 1
หลัง อาคาร 3 ชั้น 9 หองเรียน ราคา 3,1100,000 บาท
พ.ศ. 2540 ไดรับอนุญาตใหรื้อถอนโรงอาหาร โรงฝกงาน หลังบานพักครูหลังที่ 1
พ.ศ. 2541 ไดรับงบประมาณในการสรางสวมแบบ สปช. 602/2526 จํานวน 1 หลัง
ราคา 180,000 บาท
พ.ศ. 2542 ไดรับเงินบริจาคจากนายสงวน กาญจนชีวะ สรางอาคารเรียน 2 ชั้น 10 หองเรียน

ราคา 2,950,000 บาท
พ.ศ. 2547 – 2549 ไดรับงบประมาณจากอบต.บางแกว ในการสรางรั้วรอบบริเวณโรงเรียน
ราคา 1,260,000 บาท
พ.ศ. 2549 ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษา สรางอาคารเอนกประสงค
พ.ศ. 2549 ไดรับงบประมาณจาก อบต.บางแกว จัดทําหองคอมพิวเตอร
พ.ศ. 2549 ไดรับงบประมาณจาก อบต.บางแกวสรางหองสมุดอีเล็คทรอนิค
พ.ศ. 2551 ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกวสรางอาคารเอนกประสงค
โครงหลังคาเมทัลชีต
พ.ศ. 2552 นายสงวน กาญจนชีวะ บริจาคเงินจํานวน 103,000 บาท (หนึ่งแสนสามพันบาท) สราง
เสาธงสูง 350 เมตร ปูพื้นหินลาง บูรณะศาลาหอพระประจําโรงเรียนเปนศาลาไทย โดยใชงบประมาณเงิน
อุดหนุน จํานวน 95,000 บาท (เกาหมื่นหาพันบาท) เงินบริจาคโดยพระครูปลัด รัตนวัฒน (พระครูแจ)
พระครูสังฆรักษบุญเลิศ ปญญาธโร นายชนินทร สวางแกว เปนเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมืน่
บาท) และจัดสรางวิหารจัตรุ มุข ประดิษฐานพระประจําโรงเรียน โดยไดงบประมาณจากการทอดผาปา
ฉลองโรงเรียนครบรอบ 85 ป เปนเงิน 1,400,000 บาท
(หนึ่งลานสี่แสนบาท) โดยพระครูปลัดรัตน
วัฒน (พระครูแจ) เปประธานอุปถัมภ
พ.ศ. 2554 โรงเรียนไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกว จัดสราง
อาคารทรงไทย 3 ชั้น ดวยเงินงบประมาณ 21 ลานบาท

สภาพทั่วไป
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6
จํานวนนักเรียน 1,035 คน จํานวนขาราชการครู 36 คน จํานวนครูอตั ราจาง 10 คน จํานวนครูชาวตางชาติ
2 คน จํานวนครูธุรการ 2 คน จํานวนนักการภารโรง 2 คน มีจํานวนอา คารเรียน 5 หลัง อาคารชั่วคราว
จํานวน 1 หลัง อาคารอเนกประสงค จํานวน 1 หลัง ลานอนกประสงค เนื้อที่ 164 ตารางเมตร มีไฟฟาให
แสงสวางในหองเรียนอยางเพียงพอ มีน้ําประปาใชสะดวกสบาย มีพื้นที่สําหรับตั้งอาคารเรียนอาคารประกอบ
จํานวน 6 ไร มีรั้วรอบโรงเรียน ทิศเหนือติดกับถนนดานสําโรงบางพลี ทิศใตคิดกับวัดหนามแดง มีคลอง
สําโรงผานหนาวัด ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพง ติดตะวันตกติดกับวัดหนามแดง

สภาพพชุมชน
โรงเรียนรัรับนักเรียนเขาเรี
า ยนทั้งเขตบบริการในตําบลบางแก
บ
ว อํอาเภอบางพลี และเด็กในเขขตอําเภอเมือง
ว
จะอยูที่ถนนเทพารัรักษและมีเขตตแดนติดกัน โดยมีคลอองสําโรงคั่นกลาง ผูปกครองสวนใหญมีมี
ซึ่งสวนใหญ
รายไดดนอย แตมีภาระในการดู
ภ
แ
แลมากทํ
าใหประสบป
ป
ญหาทางดานการรเงิน แตทางโโรงเรียนก็ไดพยายามระดมม
ทุนกาารศึกษาจากแแหลงตางๆ เพืพื่อมอบแกนกเรี
กั ยน ซึ่งไดรัรบั ความรวมมืมือเปนอยางดีดี

แผนที่โรงงเรียน

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ )
ผูอํานวยการโรงเรียน

รองผูอํานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการเครือขาย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

คณะครู/บุคลากร
แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริหารทั่วไป

1. การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการให
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรทองถิ่น
2. การวางแผนดานการวิชาการ
3. การจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา
4. การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา
5. การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู
6. การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมี
แหลงเรียนรู
9. การนิเทศการศึกษา

1. การจัดทําแผนงบประมาณและ
คําขอตั้งงบประมาณ เพื่อเสนอตอ
เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การจัดทําแผนการใชจายเงิน
ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง3. การ
อนุมัติการจายงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร
4. การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใชงบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใชผลผลิตจาก
งบประมาณ

1. การวางแผนอัตรากําลัง
2. การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
4. การเปลี่ยนตําแหนงให
สูงขึ้น การยายขาราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการ
เลื่อนขั้นเงินเดือน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
8. การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ
9. การสั่งพักราชการและการ
สั่งใหออกจากราชการไวกอน
10. การรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ

1, การพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ
2. การประสานงานและพัฒนา
เครือขายสถานศึกษา
3. การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา
4. งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร
6. การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8. การดําเนินงานธุรการ
9. การดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
10. การจัดทําสํามะโนประชากร
11. การรับนักเรียน

โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา(ตอ)
แผนงานวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบุคลากร

แผนงานบริหารทั่วไป

10. การแนะแนว
11. การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา
12. การสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ
13. การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอื่น
14. การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล
ครอบครัว องคกร หนวยงาน
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอื่นที่จัดการศึกษา
15. การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
ของสถานศึกษา
16. การคัดเลือกหนังสือ
แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา
17. การพัฒนาสื่อ และใชสื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
18.การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ไดรับมอบหมาย

8. การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุน
เพื่อการศึกษา
10. การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา
11. การวางแผนพัสดุ
12. การกําหนดรูปแบบรายการ
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใช
งบประมาณเพื่อเสนอตอ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
13. การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ
14. การจัดหาพัสดุ
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษา
และจําหนายพัสดุ
16. การจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสิน
17. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการจายเงิน
19. การจัดทําบัญชีการเงิน
20. การจัดทํารายงานทางการเงิน
และงบการเงิน
21. การจัดทําหรือจัดหาแบบ
พิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน
22.การปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่

11. การอุทธรณและการรอง
ทุกข
12. การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ
13. การจัดทําบัญชีรายชื่อและ
การใหความเห็นเกี่ยวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ
14. การสงเสริมการประเมิน
วิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
15. การสงเสริมและยกยองเชิด
ชูเกียรติ
16. การสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
17. การสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมสําหรับขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
18. การริเริ่มสงเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา
19. การพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
20.การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ไดรับมอบหมาย

12. การเสนอความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือ
เลิกสถานศึกษา
13. การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบ
และตามอัธยาศัย
14. การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา
15. การทัศนศึกษา
16. การสงเสริมงานกิจการ
นักเรียน
17. การประชาสัมพันธงาน
การศึกษา
18. การสงเสริม สนับสนุนและ
ประสานงานการจัดการศึกษา
ของบุคคล องคกร หนวยงาน
และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
19. งานประสานราชการสวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น
20. การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน
21. การจัดระบบการควบคุม
ภายในหนวยงาน
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการลงโทษนักเรียน
23.การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่
ไดรับมอบหมาย

โครงสรางการบริหารบุคคลโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
ผูอํานวยการโรงเรียน

บริหารงานวิชาการ

นางมาลัย ใหญสูงเนิน
นางสมหมาย เคาศรีวงษ
นางจันทรอัมพร ทองวิชิต
นางพรชนมทิพย คชพันธ
นายสายันต เหมรังคะ
น.ส.สมพิศ ฟกศรีเมือง
นางสายพิณ รังรงทอง
นางวันทนา บุณยดุสิต
น.ส.ฉวีวรรณ จันทรนาง

บริหารงานบริหารทั่วไป

นายสันติ กระจางธนโชต
นายสมชาย พูลบรรดิษฐ
นางชุติมา กังสดาร
นางศรีนันท พัฒนพรชัย
นางรุงฤดี จิระเสวี
นางวันทนา บุณยดุสิต
นางสาวสมพิศ ฟกศรีเมือง
นางสายพิณ รังรงทอง
นางสาววิภาพร มั่งมี
น.ส.ดวงชีวัน สุทธสวัสดิ์โสภณ
นางสุคนธทิพย กลิม่ หอม
วาที่ ร.ต.สิทธกานต ธนสัมบันน
นางสาวกาญจนณัฐ ปญญาลิขิตกุล

นายสมชาย เจริญยิ่ง

นายสันติ กระจางธนโชต

นางสาวชญานิษฐ จําปาขันธ

นางปราณี ศรีทับทิม

นายเสมา นุชพันธุ

น.ส.วิภาพร มั่งมี

นายอรรถพล พรหมเมศ

นางจุฑา สุขใส

นางสาวนันทนภัส เพชรกลา

น.ส.มาลี ลาภลมูล

นางสาวไพรินทร เกงแกว

นางศิริลักษณ ศรีเจริญ

นางสาวปานทอง กันหาบาง

นางสาวเจียมจิตร วงษจอม

นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ์

นางสาวอัญชลี แกวนุม

นางบุญตา คราวกลาง
นางวันดี กิตติศักดิ์เสรี
น.ส.จิรัชญา พลับนิล
น.ส.หทัยวรรณ ลอดงบัง
นายชาลี อิ่มพงษ

บริหารงานบุคคล

บริหารงานงบประมาณ

นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ

น.ส.นิตยา นกเอี้ยงทอง

นายศุภชัย มิ่งมงคล

นางสําเริง อาชวานนท

นายสุทธิลักษณ สูงหางหวา

นางมาลัย ใหญสูงเนิน

น.ส.อนงคนารถ นุชสายสวาท

น.ส.สุมาลี ใจอาย

น.ส.อาทิตยา โพธิ์หิรัญ

นางอารีย ดานขุนทด

นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร

นายสายันต เหมรังคะ

นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย

น.ส.วรัญญา ทองแกมแกว
นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย

ผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) รอบที่สาม (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560)
เมื่อวันที่ 3 – 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปโดยภาพรวมเปนรายมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย
น้ําหนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได

คุณภาพ

๑. เด็กมีพฒ
ั นาการดานรางกายสมวัย

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๒. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๓. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๔. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญ
 ญาสมวัย

๑๐.๐๐

๑๐.๐๐

ดีมาก

๕. เด็กมีความพรอมศึกษาตอในขั้นตอไป

๑๐.๐๐

๙.๐๐

ดีมาก

๓๕.๐๐

๓๕.๐๐

ดีมาก

การพัฒนาสถานศึกษา

๑๕.๐๐

๑๒.๕๐

ดี

๘.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับปรฐมวัย
กลุมตัวบงชี้พนื้ ฐาน

๖. ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูที่
เนนเด็กเปนสําคัญ
๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณมาตรฐานที่
๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับปรฐมวัย

น้ําหนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได

คุณภาพ

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๒.๕๐

๒.๕๐

ดีมาก

๑๐๐

๙๖.๕๐

ดีมาก

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริมมาตรฐานที่
๑๑. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม บทบาท
ของสถานศึกษา
๑๒. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนน
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับปรฐมวัย
5 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
น้ําหนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได

คุณภาพ

๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี

๑๐.๐๐

๙.๘๗

ดีมาก

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค

๑๐.๐๐

๙.๙๗

ดีมาก

3. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนือ่ ง

๑๐.๐๐

๙.๖๕

ดีมาก

4. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน

๑๐.๐๐

๙.๘๐

ดีมาก

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

กลุมตัวบงชีพ้ ื้นฐาน

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน

๒๐.๐๐

-

ดี

น้ําหนัก

คะแนน

ระดับ

คะแนน

ที่ได

คุณภาพ

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

๑๐.๐๐

๙.๐๐

ดีมาก

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

๕.๐๐

๓.๓๐

พอใช

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐๐

-

ดี

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สังกัด

กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ
๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ
วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา
๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนทีส่ งผลสะทอน
เปนเอกลักษณของสถานศึกษา
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริมมาตรฐานที่
๑๑. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม บทบาท
ของสถานศึกษา
๑๒. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ ยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศที่
สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
คะแนนรวม
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน

ผูเรียนระดับปฐมวัย

จุดแข็ง (S)
ผูเรียนระดับปฐมวัย
เด็กมีการพัฒนาการดานรางกาย สุขภาพ
กายและ สุขนิสัย พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
มีสุขภาพจิต และสุนทรีภาพ พัฒนาการดานสังคม มี
วินัย รูผิดชอบ สามารถปรับตัวเขากับสังคมได
พัฒนาการดานสติปญญาสมวัย มีความใฝรู เรียนรูดวย
ตนเอง ทักษะในการสื่อสาร มีจินตนาการ ความคิด
สรางสรรคสมวัย และมีความพรอมศึกษาตอในขั้น
ตอไป
ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและ
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป ทีกาํ หนดเปาหมายและกลยุทธ
สอคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ดําเนินการพัฒนาเด็กไดบรรลุจุดเนน จุดเดนของ
สถานศึกษา ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ทําให
เด็กมีอัตลักษณ ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน พันธกิจ
และเปาหมาย มีเอกลักษณของสถานศึกษา คือ “งาม
อยางไทย” และสถานศึกษาดําเนินโครงการพิเศษเพื่อ
สงเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพื่อแกปญ
 หาภายใน
สถานศึกษาและชุมชนโดยรอบที่ไมเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมสามารถนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได เด็กไมรูจักประหยัด อดออมและ
ชุมชนใชทรัพยากรไมคุมคา การดําเนินโครงการ
ดําเนินชีวิตพอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอพียง
บรรลุเปาหมายตามแผน

จุดออน (W)
ผูเรียนระดับปฐมวัย

ดานผลการจัดการศึกษา
ไมมี
ดานการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในดาน
การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ยังมี
การประชุมไมเปนไปตามเกณฑ พัฒนาสัดสวนครู
ตอเด็กใหเปนไปตามเกณฑ คือ เทากับ 1 : 10 ถึง 15
พัฒนาการจัดพื้นที่หองสําหรับการทํากิจกรรมให
เพียงพอตามเกณฑ พัฒนาหองน้ํา หองสุขาใหถูก
หลักอนามัยรวมทั้งการพัฒนาสนามเด็กเลนโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย

ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนเด็ก
เปนสําคัญ
ไมมี

ดานการประกันคุณภาพภายใน
ไมมี

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ผูเรียนระดับปฐมวัย
โอกาส (O)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ
องคการบริหารสวนตําบลบางแกว วัดหนามแดง
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผเู รียน วัสดุ
อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนแกสถานศึกษา

อุปสรรค( T)
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเปนผูใ ช
แรงงานมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาดการ
ดูแลเอาใจใสในสุขภาพและการเรียนของผูเ รียน
รวมทั้งมีแหลงบริการเกมออนไลนจากอินเทอรเน็ต
ในชุมชน ทําใหผูเรียนอยูในกลุมเสี่ยง

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน ระดับประถมศึกษา
จุดแข็ง ( S )
ดานการจัดการศึกษา
ผูเรียนสวนใหญมีรูปรางสมสวน รวมกิจกรรม
สงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
วรรณศิลป ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูและภูมิปญญา
ทองถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงและมีหนวยงาน
ราชการ บริษัทเอกชนและชุมชนรวมใหความรู ผูเรียน
สวนใหญไดเรียนรูการวิเคราะห ผานโครงงานและใน
กิจกรรมบูรณาการ มีความหลากหลายในการนําเสนอ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ไดรว มกันกําหนดเปาหมายและกลยุทธ
สอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาหมายของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการดําเนินการ
บรรลุเปาหมาย มีเอกลักษณของสถานศึกษา

จุดออน ( W )
ดานผลการจัดการศึกษา
พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูทุก
กลุมสาระการเรียนรูใหสูงขึน้

ดานบริหารการจัดการศึกษา
1. ระบบขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษายัง

ไมเปนปจจุบนั ยังไมมกี ารตรวจสอบพัสดุประจําป
และยังไมไดจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป
2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุม

ต่ํา
กวาเกณฑ คือภาคเรียนละ 1 ครั้ง และสถานศึกษา
ยังไมไดรายงานผลการประชุมตอหนวยงานตนสังกัด
3. สภาพแวดลอมโดยเฉพาะทอระบายน้ํา

หองน้ํา หองสุขา มีมลภาวะทางดานกลิ่น

จุดแข็ง ( S )

จุดออน ( W )
คือ งามอยางไทย และสถานศึกษาไดจัดทําโครงการคืน
ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ลําคลองสวย น้ําใสใหลําคลองสําโรง ทําใหคุณภาพน้ํา ผูเรียนปนสําคัญ
ในลําคลองดีขึ้น ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมี
ความตระหนักและเห็นคุณคาของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

ดานการบริหารการจัดการศึกษา
สถานศึกษาไดกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
จํานวน 15 มาตรฐาน เพื่อใชในการปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาสูสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพได
มาตรฐานการศึกษา

ดานการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรียน
เปนสําคัญ
ครูไดรับการสงเสริมการอบรมพัฒนาตนเอง
ตามที่คุรุสภากําหนด ไดรับการประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู และประเมินแบบวัดแบบทดสอบทุกภาค
การศึกษา การจัดการเรียนรูของครุสวนใหญมีการ
วางเปาหมาย วิเคราะหผูเรียนออกแบบการจัดการ
เรียนรู เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน ครูสวนใหญ
ใชสื่อการสอน นําผลการประเมินมาซอมเสริมและทํา
วิจัยในชัน้ เรียนทุกคนอยูใ นระดับคุณภาพดีมาก

ดานการประกันคุณภาพภานใน
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง

พัฒนาครูดานการจัดบรรยากาศของหองเรียน
และใชสื่อใหเอื้อตอการเรียนรู

ดานการประกันคุณภาพภายใน
ไมมี

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ระดับประถมศึกษา
โอกาส (O)
องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ
องคการบริหารสวนตําบลบางแกว วัดหนามแดง
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผเู รียน วัสดุ
อุปกรณ สื่อการเรียนการสอนแกสถานศึกษา

อุปสรรค( T)
ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเปนผูใ ช
แรงงานมีฐานะยากจน ครอบครัวแตกแยก ขาดการ
ดูแลเอาใจใสในสุขภาพและการเรียนของผูเ รียน
รวมทั้งมีแหลงบริการเกมออนไลนจากอินเทอรเน็ต
ในชุมชน ทําใหผูเรียนอยูในกลุมเสี่ยง

ขอมูลคณะผูบ ริหารโรงเรียน
๑. ผูอํานวยการโรงเรียน นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหง โทรศัพท ๐๘๑-๔๔๖-๗๐๖๑ e-mail peangpen_p@hotmail.com
ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตงั้ แต ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบนั เปนเวลา
๒ ป ๖ เดือน
๒. รองผูอํานวยการโรงเรียน ๒ คน
๒.๑ นายชลอ มั่นฤทธิ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)
สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทรศัพท ๐๘๓-๑๓๙-๐๓๔๒
รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคคล

ขอมูลนักเรียน
โรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน (10 มิถนุ ายน 2556) ดังนี้
1) จํานวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด 459 คน 38.89% นอกเขตบริการ 61.11%
2) จํานวนนักเรียนจําแนกตามระดับชั้นที่เปดสอน ดังนี้

ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมระดับชั้นอนุบาล
ประถมศึกษาปที่ 1
ประถมศึกษาปที่ 2
ประถมศึกษาปที่ 3
ประถมศึกษาปที่ 4
ประถมศึกษาปที่ 5
ประถมศึกษาปที่ 6
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
รวมจํานวนนักเรียนทั้งหมด

จํานวน
หองเรียน

จํานวนนักเรียน
ชาย

หญิง

รวม

2
3
5
4
4
4
4
5
4
25
30

34
45
79
71
74
85
68
105
72
475
554

25
28
53
54
60
55
84
93
82
428
481

59
73
132
125
134
140
152
198
154
903
1,035

ขอมูลดานอาคารสถานที่
โรงเรียนมีอาคารเรียน หองเรียน หองพิเศษ อาคารประกอบดังนี้

ประเภทอาคาร

ชั้น

จํานวน
หลัง

จํานวน
หอง

หมายเหตุ

อาคารเรียน 017
อาคารเรียนแบบ สปช. 2/2528
อาคารเรียนแบบ สปช. 2/2528
อาคารเรียน 01
อาคารศูนยเรียนรูชุมชน
อาคารอเนกประสงคแบบ สปช.26/2526
หองปฏิบัติการทางภาษา
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
หองประชุม
หองบริหารทัว่ ไป,หองบริหารงาน
วิชาการ และ E-filling
หองสื่อการเรียนการสอน
หองผูบริหาร
หองงบประมาณและหองบุคลากร
หองเรียนคอมพิวเตอร
หองนาฏศิลป
หองพระพุทธศาสนา
หองดนตรีสากล
หองศิลปะ/หองดนตรีไทย
หองสมุด
หองพยาบาล
หองสวม

2
3
3
2
3
-

1
1
1
1
1
1
-

12
9
9
10
14
1
1
1

- อาคารพินิจประชาสรรค
- อาคารราชพฤกษ
- อาคารราชาวดี
-อาคาร ป. 3
- อาคารเรียน ป. 5-6

1

2

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
16

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อ - สกุล
นายชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช
นายชยทัตย พันธุพุม
พระครูสังฆรักษบุญเลิศ ปญญา ธโร
พระปลัดสมพร เกตุโกศล
นางณัฐหทัย ยงคสงวนชัย
นายวิฑูรย ทองแกมแกว
นางสมทรง ไทยตุม
นางมณีรัตน วองเวศน
นายปรมิตร สังขศิลปชัย
นายอนันต จันทรอุน
นายพรชัยพัฒน ติยศิวพร
นายประจวบ เฟองขจร
นายชวลิต เฟอ งขจร
นางรุงฤดี จิระเสวี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน ปการศึกษา 2557
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อ - สกุล
นายนันทสิทธิ์ ชนะไธสงค
นายเพทาย ปวรบุตร
นายสรชัย เอีย่ มกิจการ
นางอุมากรณ โพธิ์ทอง
นายทรงเดช แสนสุรินทร

ตําแหนง
ประธานเครือขายผูปกครอง
รองประธานเครือขายผูปกครอง
เหรัญญิก
ประชาสัมพันธเครือขาย
ประสานงานเครือขาย

6.
7.

นางยุภา แผนผา
นางสาวนุสรา แจงเวชฉาย

ประสานงานเครือขาย
เลขานุการเครือขาย

อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประเภทบุคลากร

เพศ
ชาย

ผูอํานวยการโรงเรียน
รองผูอํานวยการโรงเรียน
ครูประจําการ
พนักงานราชการ
ครูอัตราจาง
ครูชาวตางชาติ
ครูธุรการ
นักการภารโรง
รวม

1
7
2
2
12

หญิง

1
26
1
8
2
2
40

ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ํากวา
ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2
2

2
24
1
9
2
1
38

1
9
1
1
12

อายุ ประสบการณ
เฉลี่ย ในการรับ
ราชการ (ป)

53
57
47
30
30
30
27
41
-

30
33
35
4
3
4
3
17
-

บทที่ 2
ทิศทางการพัฒนาสูความสําเร็จ
วิสัยทัศน
ผูเรียนใฝเรียนใฝรู มีคุณธรรม จริยธรรม รวมใจอนุรกั ษสิ่งแวดลอม รักษความเปนไทย เรียนรูสู
สากล และ ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
วิชาการเดน เนนคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิจ
1. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ
2. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตในการสื่อสารและพัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพ
ุ ภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานตนสังกัด และ
3. จัดการเรียนรูที่หลากหลายอยางมีคณ
มาตรฐานชาติ

อัตลักษณของสถานศึกษา
ออนนอม ถอมตน ไหวงาม ตามแบบไทย

เอกลักษณของสถานศึกษา
โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม

คําขวัญโรงเรียน
มารยาทงาม ความรูดี มีวจิ ยั หางไกลยาเสพติด ใกลชดิ ชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค
1. รักชาติ สาสน กษัตริย
2. ซือ่ สัตยสุจริต

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีวินัย
ใฝเรียน ใฝรู
อยูอยางพอเพียง
มุงมั่นในการทํางาน
รักความเปนไทย
มีจิตสาธารณะ
สํานึกรักบานเกิด

เปาประสงค
1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาความเปนเลิศสูสากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกระดับ ทุกประเภทไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมเต็ม
ตามศักยภาพ
3. ประสานงานองคกรทุกภาคสวนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ
กลยุทธที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
ที่

เปาหมายความสําเร็จ

1.

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชา
หลักเพิ่มรอยละ 4 ตอป

2.

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน
อานออก เขียนได
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน
อานคลอง เขียนคลอง และคิดเปน
- นักเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยี เพื่อ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู รอยละ 90
- นักเรียนมีความรู ความเขาใจ ดานการเมือง

3.
4.

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
เพิ่มขึ้นของกลุม สาระวิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
- รอยละของนักเรียนอานออก เขียนได
อานคลอง เขียนคลอง ใชภาษาไทยอยาง
คลองแคลวและคิดเปน
- รอยละของนักเรียนที่มีความสามารถดาน
เทคโนโลยีเพือ่ เปนเครื่องมือในการเรียนรู
- รอยละของนักเรียนที่มีความรูและ

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน รอยละ 90

ความเขาใจดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาตไิ ทย และ วิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่
1.

2.

3.

4.

เปาหมายความสําเร็จ
ุ ธรรม
- ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีคณ
จริยธรรม และมีจิตสํานึกความเปนไทย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม และมีจิตสํานึกความเปนไทย ยึด
มั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
- รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
- ผูเรียนมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค ตาม
ประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
พุทธศักราช 2551 ไมนอยกวารอยละ 80
- ผูเรียนทุกคนเขารวมกิจกรรมเสริมสราง
-รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม ความสํานึกในความเปน
เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึก
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ ในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิต ตาม
พอเพียง
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
- รอยละของนักเรียนเขารวมกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนโรงเรียน
พอเพียงตนแบบ
- รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
- ผูเรียนทุกคนไดรับการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพตามหลักปรัชญา
การดํารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ
ที่
1.

2.
3.
4.

เปาหมายความสําเร็จ
- ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร ับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
- ผูเรียนไดเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
เวลาที่หลักสูตรกําหนดไมนอ ยกวารอยละ 90
- เด็กพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพไมนอย
กวารอยละ 85
- ผูเรียนทุกคนไดรับการสนับสนุนการศึกษา
โดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการคาเลาเรียน
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน เครื่องแบบเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- รอยละของผูเรียนที่ไดรับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
- รอยละของนักเรียนออกกลางคัน
- รอยละของผูเรียนที่จบการศึกษาภายในเวลา
ที่หลักสูตรกําหนด
- รอยละของเด็กพิการทีไ่ ดรบั การพัฒนา
สมรรถภาพ
- รอยละของผูเรียนที่ไดรับการสนับสนุน
การศึกษา โดยไมเสียคาใชจา ยสําหรับ
ราชการ คาเลาเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ
การเรียน เครือ่ งแบบเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน

กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนได
อยางมีคณ
ุ ภาพ
ที่
1.

2.
3.
4.

เปาหมายความสําเร็จ
- ขาราชการครูที่ไดรับการพัฒนา สามารถ
จัดการเรียนรู ไดอยางมีคณ
ุ ภาพไมนอยกวา
รอยละ 85
- โรงเรียนมีความเขมแข็งดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ
- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ในการประกอบวิชาชีพไมนอ ยกวา รอยละ 85
- บุคลากรทางการศึกษาไดรบการพั
ั
ฒนาใหมี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- รอยละของขาราชการครูที่ไดรับการพัฒนา
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ
- รอยละของโรงเรียนที่มีอัตรากําลังตาม
เกณฑ
- รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
มีความพึงพอใจในการประกอบวิชาชีพ
- รอยละของบุคลากรทางการศึกษาที่ไดรบั

คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน การพัฒนาใหมีคุณภาพและสามารถ
ที่กําหนดไมนอ ยกวา รอยละ 85
ปฏิบัตงิ านไดตามมาตรฐานที่กําหนด
กลยุทธท ี่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ที่
1.

2.
3.

4.

เปาหมายความสําเร็จ
- โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานจาก
สํานักงานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
การศึกษา
- โรงเรียนไดรับการ นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ
การดําเนินงานไดมีคณ
ุ ภาพ
- โรงเรียนมีศกั ยภาพในการบริหารการจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาลไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน
- ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา รอยละ 85

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ผานการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.
- ผูบริหารไดรับการนิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ
การดําเนินงานใหมีคณ
ุ ภาพ
- โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและผานกากรประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน รอยละ 80
- รอยละของผูรับบริการที่มีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย
1.1 มีน้ําหนักสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลี่ยงตอสภาวะที่เสี่ยงตอโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ
2.1 ราเริงแจมใส มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง
2.2 มีความมั่นใจและกลาแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการดานสังคม
3.1 มีวินยั รับผิดชอบ เชื่อฟงคําสั่งสอนของพอแม ครูอาจารย
3.2 มีความซื่อสัตยสุจริต ชวยเหลือแบงปน
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอื่นได
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการดานสติปญ
 ญา
4.1 สนใจเรียนรูสิ่งรอบตัว ซักถามอยางตั้งใจ และรักการเรียนรู
4.2 มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิง่ ตาง ๆ ที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค

น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ 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/ตัวบงชี้
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา

น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
65

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหนาที่อยางมปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
5.1 ครูเขาใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัน และ
2
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ
5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
2
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูทหี่ ลากหลาย สอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล
5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สรางวินัยเชิงบวก
2
5.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก
2
5.5 ครูใชเครื่องมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็กอยางหลากหลายและ 2
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง
5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่ตนรับผิดชอบ และใชผลในการวิจัย
2
5.7 ครูจัดสิ่งแวดลอมใหเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลา
2
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธที่ดีกับเด็ก และผูปกครอง
2
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวัย
2
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพื่อใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก
2
มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3
6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูน ํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3
6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือ
3
การวิจยั เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา
3
คุณภาพสถานศึกษา
6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ
3

20

20

6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา
6.7 เด็ก ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย

3
2
น้ําหนัก

มาตรฐาน/ตัวบงชี้

(คะแนน)
ตัวบงชี้

รวม

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี

4

ประสิทธิภาพ
7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนักและเขาใจการจัดการศึกษา

4

ปฐมวัย
7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักและความเขาใจหลักการจัดการศึกษา

4

20

ปฐมวัย
7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง ชุมชน และ

4

ทองถิ่น
7.5 จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพือ่ พัฒนาเด็กอยางรอบดาน

4

มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

1

8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง

1

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ

1

8.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม

0.5

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8.5 นําผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใชวางแพนพัฒนา

0.5

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
8.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

1

5

น้ําหนัก
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

(คะแนน)
ตัวบงชี้

มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู

รวม
5

มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
9.1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

2.5

9.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ

2.5

5

ครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา

5

มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน และจุดเนนขอ
การศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน และ

3

จุดเนนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

5
2

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม

5

มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพ
ใหสูงขึ้น
11.1 จัดโครงการ กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

3

การศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

5
2

มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

น้ําหนัก
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
30

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สม่ําเสมอ
0.5
1.2 มีน้ําหนัก สวนสูง และมีสมรภาพทางกายตายเกณฑมาตรฐาน
0.5
1.3 ปองกันตนเองจากสิ่งเสพติดใหโทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
1
ตอความรุนแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปญหาทางเพศ
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง มีความมั่นใจ กลาแสดงออกอยางเหมาะสม
1
1.5 มีมนุษยสัมพันธที่ดีและใหเกียรติผูอื่น
1
1.6 สรางผลงานจากเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/
1
นันทนาการ ตามจินตนาการ
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
2.1 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
2
2.2 เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
1
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
1
2.4 ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
1
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
2
และสื่อตาง ๆ
3.2 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพือ่ คนควาหาความรู
1
เพิ่มเติม

5

5

5

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
3.4 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน

1
1

น้ําหนัก
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิดสรางสรรค ตัดสินใจแกปญหาได
อยางมีสติสมเหตุผล
4.1 สรุปความคิดจากเรื่องที่อา น ฟง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
2
ตามความคิดของตนเอง
5
4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
1
4.3 กําหนดเปาหมาย คาดการณ ตัดสินใจแกปญ
 หาโดยมีเหตุผลประกอบ
1
4.4 มีความคิดริเริม่ และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมใิ จ
1
มาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร
5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลีย่ อยูในระดับดีขึ้นไป
1
5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดับผานเกณฑ
1
5
5.3 ผลการประเมินการอาน คิดวิเคราะห และเขียนอยูใ นระดับผานเกณฑ
2
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวาเดิม
1
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ ื่นไดและมีเจตคติ
ที่ดีตออาชีพสุจริต
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
2
6.2 ทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมใิ จในผลงานของตนเอง
1
5
6.3 ทํางานรวมกับผูอื่นได
1
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
1

น้ําหนัก
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา
50
มาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบตั ิงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรู ทักษะกระบวนการ
1
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค
7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล และใชขอมูลในการวางแผนการ
1
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน
7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนองความแตกตางระหวางคุณภาพ
2
และพัฒนาการทางสติปญญา
7.4 ครูใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
1
ของทองถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู
10
7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวย
1
วิธีการที่หลากหลาย
7.6 ครูใหคําแนะนํา คําปรึกษา และแกไขปญหาใหแกผูเรียนทั้งดานการเรียน
1
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค
7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาทีต่ นรับผิดชอบ และ
1
ใชผลการปรับการสอน
7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และเปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา
1
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
1
ความสามารถ
มาตรฐานที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน ภาวะผูน ํา และความคิดริเริ่มที่เนนการพัฒนาผูเรียน
1
8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
2
ผลการวิจัยเปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
8.3 ผูบริหารบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ
2

8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ
8.5 นักเรียน ผูปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกา
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา

2
1
2

10

น้ําหนัก
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบตั งิ านตามบทบาทหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
2
9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
1
5
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
2
มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางรอบดาน
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น
2
10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด
2
ความสามารถและความสนใจ
10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีส่ งเสริมและตอบสนองความตองการ
1
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผูเรียน
10
10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูทใี่ หผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงสรุป
1
ความรูไดดว ยตนเอง
10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
2
สอนอยางสม่ําเสมอ
10.6 จัดระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน
2
ทุกคน
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนา
เต็มศักยภาพ
11.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง
4
อํานวยความสะดวกพอเพียง อยูในสภาพใชการไดดี สภาพแวดลอมรมรื่น
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน

11.2 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน
11.3 จัดหองสมุดทีใ่ หบริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อใหผูเรียน เรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม

3

10

3

น้ําหนัก
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1
12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง
1
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนา
1
5
คุณภาพสถานศึกษา
12.4 ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
0.5
สถานศึกษา
12.5 นําผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
0.5
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
12.6 จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
1
10
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก
5
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทงั้ ผูที่เกี่ยวของ
10
13.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหวาง
5
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ
5
มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนด
14.1 จัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน
3
ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา
5
14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย วิสัยทัศน ปรัชญา
2
และจุดเนนของสถานศึกษา

น้ําหนัก
มาตรฐาน/ตัวบงชี้
(คะแนน)
ตัวบงชี้ รวม
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม
5
มาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ
สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทาง
3
การปฏิรูปการศึกษา
5
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีขึ้นกวาที่ผานมา
2

บทที่ 3
การนํากลยุทธสูการปฏิบัติ
การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จะสําเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค เปาหมาย จุดเนน แนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานและการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School Management) โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยสอดคลองกับนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังนี้

กรอบแนวคิดในการปฏิรปู กระบวนการเรียนรู
1. แนวคิดหลัก
1.1 ดําเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553
1.2 ดําเนินการสอดคลองกับกลยุทธและจุดเนนการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1.3 ดําเนินการสอดคลองกับกลยุทธและจุดเนนการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปงบประมาณ 2557
1.4 ดําเนินการสอดคลองกับสภาพบริบทและปญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)
2. เปาหมายหลัก
2.1 คุณภาพผูเรียนสูงขึ้น
2.2 ผูเรียนทุกคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข
3. แนวทางหลัก
3.1 การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.2 การกระจายอํานาจเนนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3.3 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของทุกคน และทุกภาคสวน

จุดเนนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคนอานออก เขียนได นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ทุกคน อานคลอง เขียนคลองคิดเปน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้น ทุกกลุมสาระวิชาเพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ 4 โดยเนน 5 กลุม
สาระหลักเปนพิเศษ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ และ
ภาษาอังกฤษ และการใชภาษาไทยไดอยางคลองแคลวในการเรียนรูทกุ กลุมสาระ ยกเวนภาษาตางประเทศ
3. เพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคนในดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
4. นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนชาติไทย
5. สรางทางเลือกการเรียนรูอ ยางหลากหลายใหนักเรียนทุกคนเขาถึง ลดอัตราการออกกลางคันและ
เรียนจบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
6. สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสูวิถีชีวิตจริงเปนรูปธรรม
7. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและโรงเรียนที่เขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดรับการรับรองจาก สมศ.
8. นักเรียน ครู และ สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
9. โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน และของสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และมาตรฐานชาติ

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
การปฏิรูปการเรียนการสอนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ไดกําหนดยุทธศาสตร 9 ประการ ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1
เรงรัดการอานออกเขียนได ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3 การอานคลอง เขียนคลอง คิดเปน
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปที่ 6
มาตรการ
1.ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการอานออก เขียนได

2. ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนการอานคลอง เขียนคลอง
และคิดเปน
3. ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนตรวจสอบและลงนามรับรองแผนการจัดการเรียนรูของครู ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สังเกตการสอนในหองเรียน จัดทําขอมูลผลการสังเกตการสอน
สรุป และ รายงานสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาทุกเดือน
4. โรงเรียนจัดใหมกี ารทดสอบความรูและทักษะการอานออก เขียนได ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคน ความรูและทักษะการอานคลอง เขียนคลอง และคิดเปน ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ทุกคน
5. โรงเรียนจัดทีมแกนนําพัฒนาและชวยเหลือการเรงรัดคุณภาพของโรงเรียน
6. โรงเรียนสนับสนุน สื่อ และเครื่องมือในการทดสอบ ประเมินการอานออก เขียนได
อานคลอง เขียนคลอง การใชภาษาไทย อยางคลองแคลวและคิดเปน
7. โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบ นิเทศการศึกษาและประเมินผลคุณภาพนักเรียน
ยุทธศาสตรที่ 2
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชัน้ ทุกกลุมสาระ วิชาเพิ่มขึ้นไมนอ ยกวารอยละ 4 โดยเนน 5
กลุมสาระหลักเปนพิเศษ ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และภาษาอังกฤษ และใชภาษาไทยไดอยางคลองแคลวในการเรียนรูทกุ กลุมสาระ ยกเวนภาษาตางประเทศ
มาตรการ
1.ครูผูสอนทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น ทุกกลุม
สาระการเรียนรู
2. ครูผูสอนทุกคน ทุกกลุมสาระการเรียนรู ยกเวน ภาษาตางประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู ที่เนน
การใชทักษะภาษาไทยในการเรียนรูของนักเรียนใหคลองแคลว
3. จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชัน้ ทุกกลุมสาระการเรียนรูดําเนินการ
ตามแผน และรายงานสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
4. จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชัน้ ทุกกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียน ดําเนินงานตามแผนและรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
5. ครูผูสอนทุกคนจัดทําวิจยั ในชั้นเรียน
6. ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. สงเสริมสนับสนุนการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน
ยุทธศาสตรที่ 3
เพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคนในดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มาตรการ
1. ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน ในดานภาษา
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ดําเนินการตามแผน สรุป และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่
ทุกเดือน
2. ครูผูสอนจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในดานภาษา คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตรที่ 4
นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนชาติไทย
มาตรการ
1. โรงเรียนมีแผนงาน /โครงการเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนใหมีความสํานึกในความเปน
ชาติไทย
2. ครูผูสอนทุกคนทุกชั้น จัดกิจกรรมการเรียนรูเนน นักเรียนใหมีความสํานึกในความเปนชาติไทย
3. ครูผูสอนทุกคนทุกชั้น ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูเนนนักเรียนใหมีความสํานึก
ในความเปนชาติไทย
ยุทธศาสตรที่ 5
สรางทางเลือกการเรียนรูอยางหลากหลายใหนักเรียนทุกคนเขาถึง ลดอัตราการออกกลางคันและเรียน
จบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรการ
1. ครูผูสอนทุกคนทุกชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายในชั้นเรียน
2. โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูน อกหองเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู รวมทั้งกําหนดแหลงเรียนรูในทองถิน่
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูที่สําคัญ
4. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศของครุทุกคนที่เกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรยี นรูและแหลง
เรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน
5. โรงเรียนมีระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง เพือ่ ลดอัตราการออกกลางคันและเรียนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. โรงเรียนมีระบบ ขอมูลสารสนเทศของนักเรียนที่จบชั้นสูงสุดและจบการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
7. โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลการจัดการความรูของโรงเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน
ยุทธศาสตรที่ 6
สงเสริมใหนักเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสูวิถีชีวติ จริง เปนรูปธรรม
มาตรการ

1. ครูผูสอนทุกคน ทุกชั้น รูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจําวัน
2. ครูผูสอนทุกคน ทุกชั้น จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนทุกคน ทุกชั้น เรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจําวัน
4. บุคลากรทุกคน รูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน
5. โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
ยุทธศาสตรที่ 7
นักเรียน ครูและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
มาตรการ
1.โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) เปนตนแบบ ศูนยฟลิปปนส เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม
อาเซียน
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
3. โรงเรียนรับ นิเทศ ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 8
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและสถานศึกษาที่เขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดรับการรับรองจาก สมศ.
มาตรการ
1. โรงเรียนมีมาตรฐานและตัวชี้วดั ที่เปนระบบประกันคุณภาพภายในตามบริบทของตนเอง
2. โรงเรียนรวมประชุม เพื่อตรวจสอบทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน
3. โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน
4. สถานศึกษาที่จะเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มีการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินอยางนอย 1 ป
5. โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตาม สงเสริม สนับสนุน เขารับการประเมินคุณภาพภายใน จาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 9

โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 และตามมาตรฐานของโรงเรียน
มาตรการ
1. โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามาตรฐานและตัวชีว้ ัดของกลุม / กลุมงาน
2. โรงเรียนมีเครื่องมือการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
3. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
4. โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมี
ผลงานดานการวิจัยระดับโรงเรียน
5. โรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอสาธารณชน

กลยุทธการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ
ดานเทคโนโลยี เพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู
1. โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัย
2. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
3. โครงการพัฒนากระบวนการวิจัย
4. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ
5. โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน
6. โครงการหองสมุดมีชีวติ
7. โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา
8. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
9. โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ
กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1. โครงการพัฒนากิจกการลูกเสือ เนตรนารี
2. โครงการวันสําคัญ
3. โครงการโรงเรียนธรรมจารี
4. โครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
5. โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน

6. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
7. โครงการออนนอม ถอมตน ไหวงามตามแบบไทย
8. โครงการพัฒนาสิง่ แวดลอมรวมกับชุมชน
กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ
1. โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
3. โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และกีฬาตานยาเสพติด
4. โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน
5. โครงการสงเสริมสุขภาพ
6. โครงการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน
7. โครงการโภชนาการทีด่ ีเพื่อคุณภาพชีวติ
8. โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพที่สนใจ
9. โครงการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
คุณภาพ
1. โครงการนิเทศภายใน
2. โครงการพัฒนาบุคลากร
กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา
ตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคการ
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
1. โครงการประกันคุณภาพภายใน
2. โครงการพัฒนาจัดองคกร ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
3. โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา
4. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูชุมชน

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร และ
สงเสริมความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเครื่องมือในการเรียนรู

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัย
กลุมงาน
วิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางปริศนา พรหมเมศ , นางสาวไพรินทร เกงแกว
หนวยงาน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน
กลยุทธที่ 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา 2557
......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามกฎหมายกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2554 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมาตร 47 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 “การประเมินคุณภาพภายใน” หมายความวา การประเมินคุณภาพการจัด
การศึ ก ษา การติ ด ตามและการตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สําหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทําโดยบุคคลากรของสถานศึกษานั้น
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) โดยคณะครูจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการประกันคุณภาพ
ภายใน จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวัยขึ้นเพื่อเปนการดําเนินการใหสอบรับ
กับระบบประกันคุณภาพภายในดังกลาว
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ8
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมศึกษาของสถานศึกษา

3.2 เพื่อจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
3.3 เพื่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
3.4 เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมของ
สถานศึกษา
3.5 เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภาพนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึ ษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง
3.6 เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในปฐมวัย
4. เปาหมาย
4.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัยไดทุกมาตรฐานและทุกตัวบงชี้
4.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน
4.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาไดรอยละ 90
4.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาไดรอยละ 90
4.5 เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
4.6 เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษาละ 1 ครั้ง
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร ผูบริหารคณะครู และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน 200,000 บาท
6. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินการตามแผน

6.1.4.1 แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้รอบ
6.1.4.2 แตงตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลรับผิดชอบแตละมาตรฐานและตัวบงชี้
6.1.4.3 ผูรับผิดชอบแตละมาตรฐานรวบรวมเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อเปน
รองรอยในการประเมิน
6.1.4.4 ประเมินมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อสรุปเปนขอมูลสารสนเทศใสแฟม
6.1.4.5 จัดทํารายงานขอมูลสารสนเทศประเมินคุณภาพภายในใหฝายวิชาการเพื่อรวบรวม
สงตนสังกัด
6.1.5. กํากับติดตามผล นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

7. แผนกํากับติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพญ
็ สุรารักษ
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวไพรินทร เกงแกว
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
3. แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวไพรินทร เกงแกว
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
นางปริศนา พรหมเมศ

หมายเหตุ

นางสาวไพรินทร เกงแกว

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยกอนเปดภาคเรียน
2. มีการดําเนินการตามมาตรฐานและรายงาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเมื่อสิ้นป
การศึกษา
3. มีขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการศึกษา
4. รอยละของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง
6. มีรายงานประจําป ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

วิธีการประเมิน

เครื่องมือ/หลักฐาน

1. ตรวจสอบหลักฐาน
2. ตรวจสอบหลักฐาน

1.มาตรปฐมวัยของสถานศึกษา
2. รายงานการพัฒนาการศึกษา

3.ตรวจสอบขอมูล
สารสนเทศ
4. ตรวจสอบหลักฐาน

3. ขอมูลสารสนเทศ

5. ตรวจสอบจากการ
วางแผน

5. บันทึกการประชุม
การวางแผน

6. ตรวจสอบหลักฐาน

6. รายงานการพัฒนาการศึกษา

4. รายงานการพัฒนาการศึกษา

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 12 มาตรฐาน ตัวบงชี้
2. ทุกมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ถูกนําไปวัดและประเมินผลการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
3. บางมาตรฐานจะตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่น วัฒนธรรม และ
ประเพณี
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ…………………………หัวหนาโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผูรวมโครงการ

(นางปริศนา พรหมเมศ )

(นางสาวไพรินทร เกงแกว)

ลงชื่อ.........................................ผูบริหารสถานศึกษา
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ชื่อโครงการ
กลุมงาน
หัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธของโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการคุณภาพการเรยี นการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
งานวิชาการ
นางนาฏยา บรรจงอักษร นางสาวหทัยวรรณ ลอดงบัง
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 1
ปการศึกษา 2557

.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นอกจากครูผูสอนจะตองรูจักนักเรียน เปนรายบุคคล
แลว สิ่งที่สําคัญยิ่งคือการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ สนองความแตกตางของ
ผูเรียน ครูจะตองเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมที่ใหนักเรียนเรียนในหองเรียน ครูเปนผูบอก
สวนใหญ พยายามหาแนวทางวิธีการที่จะใหนักเรียนรูไดดวยตนเอง สรางองคความรูไดดวยตนเอง โรงเรียน
จึงเห็นสมควรใหมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอน
ขึ้น
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
มาตรฐานที่ 10 ตัวบงชี้ที่ 10.2, 10.3, 10.4
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
3.2 เพื่อใหครูพัฒนาสื่อ จัดหาแหลงเรียนรู และพัฒนาการมีวิจัยในชั้นเรียนใหมีคุณภาพ ยิ่งขึ้น
4. เปาหมาย

4.1 ครูทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายยิ่งขึ้น โดนยึดผูเรียนเปนสําคัญ
4.2 ครูทุกคนมีการพัฒนาสื่อ จัดหาแหลงเรียนรู และมีการวิจัยในชั้นเรียน
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 600,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจงสรางความตระหนัก วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน
6.1.4.2 จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนเพิ่มเติม
6.1.4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- กิจกรรมคายวิชาการ
- การสอนแบบโครงการ
- การสอนแบบบูรณาการ
- กิจกรรมศึกษานอกสถานที่
- กิจกรรมชุมนุม
- กิจกรรมแขงขันทางวิชาการ
- การสอนซอมเสริม
6.1.4.4 พัฒนานักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1. สรางความตระหนัก วางแผน
2. เสนอโครงการ

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

3.
4.
5.
6.

แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล
7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางสาวหทัยวรรณ ลอดงบัง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
3. แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน
นางนาฏยา นางสุดา
4. ดําเนินงานตามโครงการ
นางสาวหทัยวรรณ ลอดงบัง
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางนาฏยา นางสุดา
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
นางสาวหทัยวรรณ ลอดงบัง

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

หมายเหตุ

เครื่องมือ/หลักฐาน

1. รอยละของครูที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน
1. นิเทศการสอน
1. แบบนิเทศการสอน
2. รอยละของครูที่มีการพัฒนาสื่อจัดหาแหลงเรียนรู 2. นิเทศงานธุรการ ตรวจสอบ 2. แบบนิเทศงานธุรการ
และมีการวิจัยในขั้นเรียน
งานวิจยั ในชั้นเรียน
ในหองเรียน
3.งานวิจยั ของครู
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเรียนอยางมีความสุข มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ

ลงชื่อ…………………………หัวหนาโครงการ
(นางนาฎยา บรรจงอักษร)

ลงชื่อ...........................................ผูรวมโครงการ
(นางสาวหทัยวรรณ ลอดงบัง)

ลงชื่อ.........................................ผูบริหารสถานศึกษา
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
พัฒนากระบวนการวิจัย
ชื่อโครงการ
กลุมงาน
งานวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ นางสําเริง อาชวานนท , นางสุคนทิพย กลิ่นหอม
หนวยงาน
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ 1
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2557
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล
จาก พ.ร.บ.การศึกษา 2542 มาตรา 24 การจัดการเรียนรู (5) และ เพือ่ ใหสอดคลองกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สงเสริมใหสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อ
การเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูแ ละมีความรอบรู รวมทั้งความสามารถใชการวิจยั เปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผสู อนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการตาง ๆ การวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญตอวงการวิชาการชีพครูเปนอยางยิ่ง เนื่องจากครู
จําเปนตองพัฒนา หลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากรู อยากเรียน การพัฒนา
พฤติกรรมผูเรียน การเพิ่มสัมฤทธิ์ผลการเรียนและสรางบรรยากาศการเรียน ดวยปจจัยดังกลาวจึงทําใหครู
อาจารยตองเปลี่ยนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูวิจยั เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาการสอน การเรียนรูของ
ผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.7
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาคนควาเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

3.2 เพื่อพัฒนาใหนกั เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
3.3 เพื่อพัฒนาใหครูมีผลงานวิจยั ในชั้นเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

4. เปาหมาย
4.1 ครูทุกคนศึกษาคนควาเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์อยูในระดับดี รอยละ 80
4.3 ครูทุกคนมีผลงานวิจัย นําผลงานวิจยั ไปใชพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเกิดและเกิดประสิทธิผล
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ คณะครู
5.2 นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
5.3 งบประมาณจากเงินวัสดุการศึกษา 5,000 บาท
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผนเสนอโครงการ
6.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.3 ดําเนินงานตามแผน
- ศึกษา เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจยั ตาง ๆ
- สรางเครื่องมือ
- ประชากรและกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
- เก็บรวบรวมขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
- รายงานการประเมินโดยจัดเปนรูปเลม
- เผยแพรผลงาน
6.1.4 นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน
6.1.5 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน

6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557

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. ประชุมชี้แจง วางแผน
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินงานตามแผน
- ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลวิจัย
- สรางเครื่องมือ
- ประชากรตอบแบบสอบถาม
- เก็บรวบรวมขอมูล
- วิเคราะหขอมูล
- รายงานผลการประเมิน
4. - เผยแพรผลงาน
5. นิเทศ ติดตามผล
6. ประเมิน สรุป รายงานผล
7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง งานแผนเสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสําเริง อาชวานนท
นางสุคนธทิพย กลิ่นหอม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสําเริง อาชวานนท
นางสุคนธทิพย กลิ่นหอม

หมายเหตุ

5. นิเทศ ติดตาม ผลการวิจยั ในชัน้ เรียน
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานการวิจยั
ในชั้นเรียน

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสําเริง อาชวานนท
นางสุคนธทิพย กลิ่นหอม

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. รอยละของครูที่คนควาเกีย่ วกับกิจกรรม 1. ตรวจสอบ
การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
2.รอยละของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
2. ตรวจสอบ
อยูในระดับดี
3.รอยละของครูที่มีผลงานวิจยั ในชัน้ เรียน 3. ตรวจสอบแฟมสะสมงาน

เครื่องมือ/หลักฐาน
1. แฟมสะสมงาน(ผลงานคนควา)
2. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน
3. แฟมสะสมผลงาน งานวิจัยของครู

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 หนวยงานตนสังกัดไดรับทราบผลการประเมินการวิจัยในชัน้ เรียน เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาในอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
9.2 สถานศึกษาสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และตรง
กับความตองการของนักเรียน ครู ผูปกครอง และ ชุมชน
9.3 ผูบริหารสถานศึกษา สามารถนําผลการประเมินการวิจัยในชั้นเรียน มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ใหมปี ระสิทธิภาพประสิทธิผล สงผลให
สถานศึกษาเปนที่ยอมรับของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ ผูปกครอง และ ชุมชน
9.4 ครูผูสอนสามารถนําผลการประเมินการวิจัยในชั้นเรียน มาเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน วิธีสอน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝก และวิธีการวัดผลและประเมินผล ตลอดตนใชเปน
ขอมูลในการปรับปรุงงานในหนาทีใ่ หมีประสิทธิภาพสงผลดีตอผูเรียนเปนสําคัญ
9.5 จากผลประโยชนของผูท ี่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทั้งหมดทีก่ ลาวขางตนจะสงผลสุดทายกับ
นักเรียน ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ

ลงชื่อ.............................................ผูรวมโครงการ

(นางสําเริง อาชวานนท)

(นางสุคนธทิพย กลิ่นหอม)

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวดั หนามแดง(เขียวอุทิศ)
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระ
ชื่อโครงการ
กลุมงาน
วิชาการ
หัวหนาโครงการ
นางพรชนมทพิ ย คชพันธ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน
กลยุทธที่ 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนตองไดรับการพัฒนาดาน
ความรู ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน เพื่อใหผูเรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูใ นสังคมโลกไดอยางมีความสุข และสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานทีใ่ หยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขัน้ รอยละ 5 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จึงจัดใหมี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุมสาระขึ้น
2. ระดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1, 5.2, 5.3 ,5.4
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหผูเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุม สาระเปนไปตามเกณฑ
3.2 เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
3.3 เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ
3.4 เพื่อใหนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑตน สังกัด
4.2 นักเรียนรอยละ 50 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ

4.3 นักเรียนรอยละ 50 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ
4.4 นักเรียนรอยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้น

5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน 600,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 ประชุมแตงตั้งกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ไดแก
6.1.4.1 การเขาคายวิชาการ
6.1.4.2 กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ
6.4.4.3 กิจกรรมชุมนุม
6.1.4.4 การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา
6.1.4.5 กิจกรรมสอนซอมเสริม
6.1.4.6 การจัดหาสื่ออิเล็คทรอนิกส
6.1.4.7 ติวเขมนอกเวลาเรียน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
3.
4.

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตง ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

5. นิเทศ ติดตามผล
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

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

กิจกรรม
ประชุมเสนอโครงการชี้แจงวัตถุประสงค
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1.ผูเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดีทกุ กลุมสาระ
การเรียนรู
2. ผูเรียนรอยละ 50 มีผล
การประเมินสมรรถนะสําคัญ
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
3. ผูเรียนรอยละ 50 มีผล
การประเมินการคิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑ
4. ผูเรียนรอยละ 50 มีผล
การทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นรอยละ 5

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางพรชนมทิพย คชพันธ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางพรชนมทิพย คชพันธ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางพรชนมทิพย คชพันธ

วิธีการประเมิน
1. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรูปลายภาค / ปลายป
2. สํารวจจํานวนนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์ระดับ
ดีทุกชั้นทุกกลุม สาระการเรียนรู
3. สํารวจจํานวนนักเรียนทีม่ ีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไป
ตามเกณฑ
4. ทดสอบการคิดวิเคราะหและเขียนปลายป
5. สํารวจจํานวนนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
เปนไปตามเกณฑ
6. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(O-Net) ทุกกลุมสาระการเรียนรูปลายป
การศึกษา
7. สํารวจจํานวนนักเรียนทีม่ ีผลสัมฤทธิ์
ระดับดีทกุ กลุม สาระการเรียนรู

หมายเหตุ

เครื่องมือ/หลักฐาน
1. แบบทดสอบภาค
ความรู
2. รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
3. ผลการสอบ O-Net

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติสูงขึ้น
รอยละ 5 ของปที่ผานมา
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ..................................................ผูเสนอโครงการ
(นางพรชนมทิพย คชพันธ)
ลงชื่อ.....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน
วิชาการ
นางสายพิณ รังรงทอง
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการใหม
กลยุทธที่ 1
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
ภาษาอังกฤษเปนภาษาสําคัญของโลก เพราะเปนภาษาที่ใชติดตอระหวางกันเปนหลัก มีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนไทยมากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในยุคปจจุบัน ซึ่งเปนยุคขอมูลขาวสารที่ตองใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสื่อสารระหวางประเทศตาง ๆ และเมื่อประเทศไทยเปนอีกหนึ่งสมาชิกที่
กําลังกาวสูประชาคมอาเซียน ในอนาคตอันใกลภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญและความจําเปนมากขึ้น ดังที่
กฎบัตรอาเซียน ขอ 34 บัญญัติวา “The working language of ASEAN shell be English” หมายถึง
“ภาษาที่ใชการทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” นักเรียนมีความจําเปนที่จะตองมีความรูดาน
ภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสามารถดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนได และภาษาอังกฤษก็เปนแกนหลักของ
หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ตั้งแตปฐมวันไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งการเรียนภาษาอังกฤษใหไดผลดี
นั้น ครูผูสอนซึ่งเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอดความรู ตองมีการปรับการเรียนเปลี่ยน การสอน ใฝศึกษา
เรียนรูตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ เพื่อสรางบรรยากาศและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลาย นักเรียนจะตองไดเรียนปฏิบัติจริง และฝกทักษะตาง ๆ อยางตอเนื่อง โดยมีกระบวนการในการ
สรางประสบการณตรงใหกับนักเรียน ในดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และการสรางองคความรูใหใช
ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถแสวงหาความรูในสังคมอาเซียน
และเวทีโลกตอไป
ดวยเหตุผลดังกลาว โรงเรียนจึงตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความพรอมและศักยภาพของผูเรียนใหเขาสูประชาคมอาเซียน
2. ความสําคัญของโครงการ

สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3, ตัวบงชี้ที่ 3.2
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 5 ตัวบงชี้ที่ 5.1 , 5.4

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหนกั เรียนมีทกั ษะในการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษ
3.2 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความมั่นใจและเกิดทัศนคติที่ดีในการใชภาษาอังกฤษ
3.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3.4 เพื่อกระตุน ใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในประเทศอาเซียน
และทั่วโลก
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนมีทักษะในการฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษดีขนึ้
4.2 นักเรียนทุกคนมีความมัน่ ใจในการใชภาษาอังกฤษ กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
4.3 นักเรียนทุกคนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
4.4 นักเรียนทุกคนเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความพรอมและศักยภาพของ
ตนเองใหเขาสูประชาคมอาเซียนได
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) คณะกรรมการ
ดําเนินการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุน 50,000 บาท
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา
- กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ (English Camp)
- กิจกรรมการแขงขันรองเพลงภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ

6.1.5 นิเทศผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุป รายงานผล

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผนโครงการ เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ
4. นิเทศ ติดตามผล
5. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1.นักเรียนมีทกั ษะในการฟง พูด อาน เขียน
ภาษาอังกฤษดีขึ้น
2.นักเรียนมีความมั่นใจในการใชภาษาอังกฤษ
กลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
3.นักเรียนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐาน
การศึกษา ในระดับที่สูงขึ้น

ผูกํากับและติดตาม
นางสายพิณ รังรองทอง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสายพิณ รังรงทอง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสายพิณ รังรงทอง

วิธีการประเมิน
1. การทดสอบ

หมายเหตุ

2. การสังเกต

เครื่องมือ/หลักฐาน
1. แบบประเมินทักษะ
ทางภาษา
2. แบบสังเกตพฤติกรรม

3. การประเมินตนเอง

3. แบบประเมินตนเอง

4. นักเรียนเห็นความสําคัญภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา
ใหเขาสูประชาคมอาเซียนได

4. สอบถาม

4. แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 โรงเรียนมีทักษะในการ ฟง พูด อาน เขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น
9.2 นักเรียนมีความมั่นใจและเกิดทัศนคติที่ดีในการใชภาษาอังกฤษ
9.3 นักเรียนสามารถแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
9.4 นักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาความพรอมและศักยภาพของตนเอง
ใหเขาสูประชาคมอาเซียนได
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสายพิณ รังรงทอง)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
หองสมุดมีชีวติ
วิชาการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
นางสาวมาลี ลาภลมูล , นางสาวชญานิษฐ จําปาขันธ
หนวยงาน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน
กลยุทธที่ 1
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดปการศึกษา 2557
......................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนตองสงเสริม
ใหผูเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา หองสมุดเปนแหลงเรียนรูที่มีความสําคัญนับเปนหัวใจของการสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรู
สงเสริมนิสัยรักการอาน สรางประกอบการณตลอดจนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดเปนอยางดี
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) จึงเห็นความสําคัญของการจัดเก็บกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูอยางถาวร แตปจจุบันหองสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ยังมีหนังสือและ
อุปกรณ ในการสนับสนุ นการจัด กิ จ กรรมตามโครงการหองสมุ ด มีชีวิ ต ไมเ พี ย งพอกับความต อ งการของ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ดังนั้น โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) จึงใหมีการพัฒนาโครงการ
หองสมุดมีชีวิตขึ้น
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.4
3. วัตถุประสงค
4.1 เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมาใชบริการและรวมกิจกรรมในหองสมุด
4.2 เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน แสวงหาความรูดว ยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตาง ๆ รอบตัว
4.3 เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม

4.4 นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูแ ละนําเสนอผลงาน

4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรอยละ 85 มาใชบริการและรวมกิจกรรมใหหอ งสมุด
4.2 นักเรียนรอยละ 85 มีนสิ ัยรักการอาน แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
และสื่อตาง ๆ รอบตัว
4.3 นักเรียนรอยละ 85 มีทกั ษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
4.4 นักเรียนรอยละ 85 ใหเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ 258,000 บาท
6. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินการตามโครงการ
6.1.4.1 จัดซื้อ/จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณที่ใชในหองสมุด
6.1.4.2 ลงทะเบียนหนังสือตามหมวดหมู
6.1.4.3 ใหบริการแกนกั เรียน บุคลากรของโรงเรียนตลอดชุมชนใกลเคียง
6.1.4.4 จัดกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต
1) ครอบครัวรักการอาน
2) หองสมุดเคลื่อนที่
3) แนะนําหนังสือใหม
4) ตอบปญหาจากสารานุกรม
5) ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
6) คายวิชาการ
8) ตอบปญหาความรูทวั่ ไป
7) สัปดาหหองสมุดและวันสุนทรภู
9) แขงขันคนควาหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต 10) เลนเกมเสริมความรู
11) แขงขันหาคําจากซองขนม
12) ตอบปญหาจากบอรดวันสําคัญ
13) เกมตกปลา
14) ไขหรรษา

15) เกมเซียมซีที่รัก
16) แขงขันแสดงละครสอนคน
17) เกมจับคูคาํ กับภาพ
18) เกมจับคูคําศัพทอังกฤษ - ไทย
19) แขงขันประดิษฐเศษวัสดุ
6.1.5. นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม
ประเมิน สรุป รายงานผล

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวมาลี ลาภลมูล
นางสาวชญานิษฐ จําปาขันธ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวมาลี ลาภลมูล
นางสาวชญานิษฐ จําปาขันธ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวมาลี ลาภลมูล
นางสาวชญานิษฐ จําปาขันธ

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรอยละ 85
มาใชบริการและรวมกิจกรรมใหหองสมุด
2. นักเรียนรอยละ 85 มีนิสยั รักการอาน
แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด
แหลงเรียนรู และสื่อตาง ๆ รอบตัว
3. นักเรียนรอยละ 85 มีทักษะในการอาน ฟง ดู
พูด เขียนและตั้งคําถาม เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
4. นักเรียนรอยละ 85 ใหเทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจากสถิติการเขา
ใชหองสมุด
2. ประเมินจากสถิติการเขา
ใชหองสมุด และตรวจสอบ
แบบบันทึกการอาน
3. ประเมินจาการทดสอบ

4. ประเมินโดยการ
ตรวจสอบ

เครื่องมือ/เอกสาร
1.คอมพิวเตอรสําหรับบันทึก
สถิติ
2. คอมพิวเตอรสําหรับบันทึก
สถิติ และสมุดบันทึกการอาน
3. แบบทดสอบการอานของ
โรงเรียน
4. แบบบันทึกคะแนน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน ครู และคนในชุมชนตระหนังถึงความสําคัญของการอาน การแสวงหาความรู มีการเรียนรู
ตลอดชีวิต
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ........................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวมาลี ลาภลมูล)

ลงชื่อ.......................... .............ผูรวมโครงการ
(นางสาวชญานิษฐ จําปาขันธ)

ลงชื่อ...........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา
บริหารทั่วไป
นางสาวฉวีวรรณ จันทรนาง นางสาวจิรัชญา พลับนิล
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 1
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขนั้ พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เปนการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ โดยใหชุมชนและทองถิ่นเขมามีสวนรวมในการจัดสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรูรอบดาน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล รวมกันวางแผนจัดการศึกษา สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภูมิ
ปญญาทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาภายในของ สพฐ มาตรฐานที่ 3 ที่วา “ผูเรียนมีทักษะใน
การแสวงหาความรูดว ยตนเอง รักเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง” และ
มาตรฐานที่ 13 ที่วา “สถานศึกษามีการสราง สงเสริม สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู”
ดวยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางกวางขวาง
รอบดาน
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบงชี้ที่ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 13 ตัวบงชี้ที่ 13.1, 13.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมผูเรียนนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรูและ
สื่อตาง ๆ รอบตัว
3.2 เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขยี น และ ตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม
3.3 เพื่อผูเรียนเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน
3.4 เพื่อใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน

3.5 เพื่อสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง
ผูเกี่ยวของ
3.6 เพื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับครอบครัว
ชุมชน และ องคกรที่เกี่ยวของ
4. เปาหมาย
4.1 ผูเรียนรอยละ 85 มีนิสยั รักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลงเรียนรู
และ สื่อตาง ๆ รอบตัว
4.2 ผูเรียนรอยละ 85 มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม
4.3 ผูเรียนรอยละ 85 เรียนรูรว มกันเปนกลุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร ะหวางกัน
4.4 ผูเรียนรอยละ 85 ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนําเสนอผลงาน
4.5 รอยละ 85 สถานศึกษาสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผูเกีย่ วของ
4.6 รอยละ 85 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลภายในสถานศึกษา ระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัวชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ชุมชน และ คณะกรรมการมีผูดําเนิน
โครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุน จํานวน 65,800 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดาํ เนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมเสนอโครงการ
6.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
6.1.3 ดําเนินงานตามโครงการ
6.1.3.1 กิจกรรมสงเสริมการอาน
6.1.3.2 กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี
6.1.3.3 กิจกรรพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
6.1.3.4 กิจกรรมพาผูเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพือ่ ศึกษาหา

ความรู
6.1.3.5 กิจกรรมประชุมครูประจําเดือน กิจกรรมประชุมผูปกครอง กิจกรรม
ประชุมกลุมโรงเรียน และกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
6.1.4 นิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.5 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1. ประชุมเสนอโครงการ
ขออนุมัติโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการ
3. ดําเนินงานตามโครงการ
-กิจกรรมสงเสริมการอาน
-กิจกรรมสงเสริมการเรียน
การสอนโดยใชเทคโนโลยี
-กิจกรรมพัฒนา
แหลงเรียนรูภายในสถาน
-กิจรรมพาผูเรียนไปศึกษา
แหลงเรียนรูภายนอก
สถานศึกษา
-กิจกรรมประชมครู
-กิจกรรมประชุมผูปกครอง
-กิจกรรมประชุม
กลุมโรงเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
4. นิเทศกําลังติดตามผล
5. ประเมิน สรุป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมเสนอโครงการและขออนุมัติ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดําเนินงานตามโครงการ

4 นิเทศกําลังติดตามผลการดําเนินโครงการ
5. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. รอยละของผูเรียนมีนิสัยรักการอาน และ
แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรูและสื่อตาง ๆ รอบตัว
2. รอยละผูเรียน มีทักษะในการ อาน ฟง พูด
เขียน และตั้งคําถามเพื่อคนหาความรูเพิ่มเติม
3. รอยละผูเรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูร ะหวางกัน
4. รอยละผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูแ ละ
นําเสนอผลงาน
5. รอยละการสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผูเกีย่ วของ
6. รอยละมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวฉวีวรรณ จันทรนาง
นางสาวจิรัชญา พลับนิล
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวฉวีวรรณ จันทรนาง
นางสาวจิรัชญา พลับนิล
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวฉวีวรรณ จันทรนาง
นางสาวจิรัชญา พลับนิล
วิธีการประเมิน
1. ตรวจสอบสถิติการเขา
หองสมุดและตรวจสอบลายมือ
ชื่อนักเรียน
2. ทดสอบการอาน การเขียน

หมายเหตุ

3.. สังเกตการสอน

เครื่องมือ/หลักฐาน
1. สถิติการเขาหองสมุด
และแบบลงลายมือชื่อ
นักเรียน
2. แบบรายงานการสอบ
อาน การเขียนของโรงเรียน
3.แบบสังเกตการสอน

4. สังเกตการสอน

4.แบบสังเกตการสอน

5. ตรวจสอบทําเนียบแหลง
เรียนรู

5.ทําเนียบแหลงเรียนรู
และแบบบันทึกการใช
แหลงเรียนรู

6. รายงานตาง ๆ ที่เสนอผูบริหาร 6.แบบรายงานการพัฒนา
เกี่ยวกับการเสริมสรางสังคมแหง

รู การแลกเปลี่ยนเรียนรู และแบบรายงานโครงการ
และรายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 ผูเรียนอานคลอง เขียนคลอง
9.2 โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูภายในที่ทันสมัยตามวิทยาการ
9.4 ชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ.......................... .............ผูรวมโครงการ
(นางสาวจิรชั ญา พลับนิล )
(นางสาวฉวีวรรณ จันทรนาง)

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

โครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
งานวิชาการ
นางนิตยา นกเอี้ยงทอง , นางสาวปานทอง กัณหาบาง
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 1
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ไดมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษา 2553
เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 สอดคลองกับปญหา ความตองการ ความ
จําเปน ความสนใจของผูเรียน ความตองการของผูปกครองและชุมชน ตลอดจนนโยบายของหนวยงานตน
สังกัด ในแตละปการศึกษาโรงเรียนตองมาพิจารณาขอมูลตาง ๆ ที่ดําเนินงานมาแลวในปการศึกษาที่ผานมา
วาจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายทีก่ ําหนด ซึ่งในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนสิ่งทีจ่ ําเปนอยางยิ่ง ที่จะตอง
ดําเนินการกทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดหลักสูตรที่สอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาการศึกษา
สอดคลองกับบริบทของความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และตลาดแรงงานในปจจุบนั
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 10 ตัวบงชี้ที่ 10.1, 10.2, 10.3
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ มีความเหมาะสม ตรงตามที่กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
3.2 เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น การวัดผล ประเมินผล ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน
4. เปาหมาย
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ใหแลวเสร็จกอนเปดภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557

5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ คณะครู
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ 5,000 บาท
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- ศึกษาผลการดําเนนิ งานในปการศึกษาที่ผานมา
- ศึกษาความตองการ ความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
6.1.5 นิเทศ ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตร
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตร

6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรม
ดําเนินงานตามแผน
ศึกษาผลการดําเนินงานใน
ปการศึกษาที่ผา นมา
ศึกษาความตองการ ความ
จําเปนในการพัฒนา
หลักสูตร
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
5. นิเทศติดตาม ติดตามผล
6. ประเมิน สรุป รายงาน
7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผนในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

1.
2.
3.
4.

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตามผล
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผลโครงการ

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางนิตยา นกเอี้ยงทอง
นางสาวปานทอง กัณหาบาง
นางเพียงเพญ
็ สุรารักษ
นางนิตยา นกเอี้ยงทอง
นางสาวปานทอง กัณหาบาง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางนิตยา นกเอี้ยงทอง
นางสาวปานทอง กัณหาบาง

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1.มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มคี วาม
เหมาะสมตรงตามที่กระทรวงศึกษา
กําหนดเสร็จกอนวันเปดเทอม
2.มีระเบียบวัดผลประเมินผล
ที่เหมาะสมมีคณ
ุ ภาพ

วิธีการประเมิน
1. ประเมิน

เครื่องมือ/หลักฐาน
1. แบบประเมินการใชหลักสูตร

2. ประเมิน

2. แบบประเมินระเบียบวัดผล
ประเมินผล

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา ที่เหมาะสมตรงตามสถานการณ สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความรู ความสามารถสมวัย และมีความสุขในการเรียนรู
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นางนิตยา นกเอี้ยงทอง)

ลงชื่อ.............................................ผูรวมโครงการ
(นางสาวปานทอง กัณหาบาง)

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

จัดการสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ
งานบริหารทั่วไป
นายสมชาย พูลบรรดิษฐ , นางปราณี ศรีทับทิม
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 1
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเปนสถานที่อบรมสั่งสอนใหความรู และปลูกฝงคานิยมที่พงึ ประสงคใหนักเรียน
ไดเจริญงอกงามทั้งดานรายกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา เปนคนที่สมบูรณสูสังคม โรงเรียน
จึงควรจัดสภาพแวดลอมทั้งดานอาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียนใหสะอาด รมรืน่ สวยงาม สามารถใช
เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนไดอยางดี ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดใหมีโครงการจัดสภาพแวดลอมเพือ่ การเรียนรู
สูคุณภาพ
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.1
มาตรฐานที่ 13 ตัวบงชี้ที่ 13.1
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียนสะอาด รมรื่น สวยงาม
3.2 เพื่อใหนักเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มขึ้น
4. เปาหมาย
4.1 รอยเปอรเซ็นตของพื้นทีบ่ ริเวณโรงเรียนมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม
4.2 โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูใ หนกั เรียนทุกคนทั้ง 8 กลุมสาระ
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ นักเรียน นักการ
ภารโรง

5.2 งบประมาณคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําดูแล ซอมแซม ตกแตง ปรับปรุง บํารุงรักษา จํานวน
400,000 บาท
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- จัดกิจกรรมดูแลดานความสะอาดโดยสภานักเรียน
- จัดกิจกรรมแบงหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
- ประสานงานของบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- จัดใหมีแหลงเรียนรูเพิม่ เติม
- ปลูกตนไมดอกไมประดับ
- กิจกรรมซอมแซมอาคารสถานที่
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. อาคารสถานที่บริเวณโรงเรียน ทุกพื้นที่
สะอาดรมรื่น สวยงาม
2.รอยละของบริเวณในโรงเรียนมี
แหลงเรียนรู ในโรงเรียนเพิม่ ขึ้นเพียงพอ
กับนักเรียน

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสมชาย พูลบรรดิษฐ
นางปราณี ศรีทับทิม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสมชาย พูลบรรดิษฐ
นางปราณี ศรีทับทิม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสมชาย พูลบรรดิษฐ
นางปราณี ศรีทับทิม

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ/เอกสาร
1. ตรวจสอบความพึงพอใจเรื่อง 1. แบบประเมินความพึงพอใจ
อาคารสถานที่
2. ตรวจสอบทําเนียบแหลง
2. ทําเนียบแหลงเรียนรู และ
เรียนรู และรายงานโครงการ
รายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนมีความสะอาดรมรื่น สวยงาม มีแหลงเรียนรูสําหรับนักเรยี น เปนที่ชื่นชมของผูพบเห็น
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ............................................ผูรวมโครงการ
(นางปราณี ศรีทับทิม)
(นายสมชาย พูลบรรดิษฐ)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ

(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

กลยุทธที่ 2 ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปน
ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ
พัฒนากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นายเสมา นุชพันธุ นายชาลี อิ่มพงษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธของโรงเรียน
กลยุทธที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี เปนกิจกรรมที่จัดขึน้ เพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัย
ใหนกั เรียนเปนผูมีระเบียบวินัย รูจักอยูรวมกับผูอื่น เพื่อเปนการสงเสริมใหนกั เรียนไดปฏิบัติจริง จึงสมควร
จัดทําโครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
3.2 เพื่อใหนกั เรียนมีความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมพี ระคุณ
3.3 เพื่อใหนักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง
3.4 เพื่อใหนักเรียนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
3.5 เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
4.2 นักเรียนทีท่ ุกคนมีความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอ ผูมีพระคุณ
4.3 นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง

4.4 นักเรียนทุกคนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
4.5 ภายในป พ.ศ. 2557 กิจการลูกเสือของโรงเรียนมีการพัฒนาขึ้น สามารถเปนแบบอยางในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียนในกลุมบางพลี 1 ได
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 20,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- สนับสนุน สงเสริมครูไดพัฒนาอบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ - เนตรนารี
- ประชุม วางแผนและประสานงานกับกลุมโรงเรียนบางพลี 1
- จัดกิจกรรมอยูคายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี แกนกั เรียนทุกคน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนิน โครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั
 ้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุปผล รายงาน

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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. ประชุมชี้แจง วางแผน โครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะที่
พึงประสงคตามหลักสูตร
2. รอยละของนักเรียนที่มีความเอื้ออาทร
และกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ
3. รอยละของ นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกตาง
4. รอยละของนักเรียนตระหนัก รูคุณคา
รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม
5. ป พ.ศ. 2557 กิจการลูกเสือของโรงเรียน
มีการพัฒนาขึน้ สามารถเปนแบบอยางในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนในกลุมบางพลี 1 ได

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายเสมา นุชพันธุ
นายชาลี อิ่มพงษ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายเสมา นุชพันธุ
นายชาลี อิ่มพงษ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายเสมา นุชพันธุ
นายชาลี อิ่มพงษ

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน
1. การทดสอบ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบทดสอบของโรงเรียน

2. การสังเกต

2. แบบสังเกต

3. สอบถาม

3. แบบสอบถาม

4. พิจารณาจากแบบเขารวม
กิจกรรม
5. พิจารณาจากสถานการณจริง
และการรายงานโครงการ

4. แบบลงลายมือชื่อการเขารวม
กิจกรรม
5. รายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เมื่อนักเรียนจบการศึกษา นักเรียนจะเปนผูมีระเบียบวินยั สามารถอยูรวมกันในสังคมไทยไดอยาง
สงบสุข
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ............................................ผูรวมโครงการ
(นายชาลี อิ่มพงษ)
(นายเสมา นุชพันธุ)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
โครงการวันสําคัญ
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นายสายันต เหมรังคะ , นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธของโรงเรียน
กลยุทธที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
……………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ
“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข” ตลอดปการศึกษา มีวันสําคัญ
หลายวันที่เกี่ยวของกับนักเรียน โรงเรียนสามารถนําวันสําคัญตาง ๆ เหลานั้นมาบูรณาการกับกิจกรรมการ
เรียนการสอนได ซึ่งแบงเปนวันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญทางประเพณีของไทย วันสําคัญของชาติ เชน
วันวิสาขบูชา วันไหวครู วันเขาพรรษา เปนตน ทางโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญดังกลาว
จึงไดจัดใหมีโครงการวันสําคัญขึ้น เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมวันสําคัญ และนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนได
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 14 ตัวบงชี้ที่ 14.1, 14.2
3. วัตถุประสงค
3.1เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูว ิธีปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ที่ดงี ามของคนไทย
3.2 เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
4. เปาหมาย

4.1 นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ที่ดีงามของคนไทยได
4.2 นักเรียนทุกคนมีความเคารพ รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ นักเรียน
5.2 งบประมาณคาวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 10,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
จัดกิจกรรมเนือ่ งในวนั สําคัญ ดังนี้
* วันวิสาขบูชา
* วันไหวครู
* วันสุนทรภู
* วันตอตานยาเสพติด
* วันอาสาฬหบูชา
* วันเขาพรรษา ( หลอเทียนพรรษา แหเทียนพรรษา)
* วันแม
* วันออกพรรษา
* วันพอ
* วันลอยกระทง
* วันขึ้นปใหม
* วันเด็ก
* วันมาฆบูชา
* ฯลฯ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงาน

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสายันต เหมรังคะ
นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสายันต เหมรังคะ
นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสายันต เหมรังคะ
นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบรายงานกิจกรรม
1.รอยละของนักเรียนที่สามารถปฏิบัติตนในการ 1. การสังเกต
2. พิจารณาจากรายงานการจัดกิจกรรม 2. แบบรายงานโครงการ
ประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณี
ตาง ๆ
วัฒนธรรมที่ดงี ามของคนไทย
2. รอยละของนักเรียนที่มีความเคารพ หวงแหน
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีความเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเปนผู
สืบทอดรักษาประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามนี้สืบไป
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นายสายันต เหมรังคะ)

ลงชื่อ.............................................ผูรวมโครงการ
(นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย)

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
โรงเรียนธรรมจารี
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นาย ศุภชัย มิง่ มงคล,นายอรรถพล พรหมเมศ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธของโรงเรียน
กลยุทธที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
…………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน ถือเปนหนาทีส่ ําคัญของทุกคนในสังคม
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เปนหนวยงานหนึง่ ที่ตระหนักถึงความสําคัญในการปลูกฝง ใหนกั เรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางสังคมแหงคุณธรรมโดยจัดใหมีโครงการ “โรงเรียนธรรมจารี” ขึ้น
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1 , 2.2 ,2.4
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 14 ตัวบงชี้ที่ 14.1, 14.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามใหนกั เรียนไดประพฤติและปฏิบัติ
3.2 เพือ่ ใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
4.2 นักเรียนทุกคนไดปฏิบัตกิ ิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม
5. ทรัพยากรที่ตองการ
4.1 บุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมและผูที่เกีย่ วของ
4.2 งบประมาณทางราชการ จํานวน 15,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
* กําหนดวันศุกรทุกวันเปนวันพระประจําโรงเรียน
* จัดกิจกรรมวันพระดังนี้
1. นักเรียน/ครูสวมชุดขาว ถือศีล 5
2. สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการจัดกจิ กรรม
3. นักเรียน ครู ผูปกครองตักบาตรอาหารแหง
4. ถวายจตุปจ จัยแกพระสงฆ 5 รูป รับศีล กรวดนา้ํ
5. สวดมนต นัง่ สมาธิ ตัวแทนนักเรียนพูดเรื่องธรรมะ
6. ครูและนักเรียนรับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน
7. ครู นักเรียน พูดแตสิ่งดีๆ พูดจาไพเราะ
8. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญธงชาติลงในตอนเย็น
* กิจกรรมการสวดมนตและนั่งสมาธิทุกวันศุกร
* จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
* สวดมนตกอ นการประชุมและเลาเรื่องเกี่ยวกับการกระทําความดีในการ
ประชุมทุกครั้ง
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมวางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานตามแผน
นิเทศติดตามผล
ประเมิน สรุป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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. ประชุมชี้แจง วางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3.
4.
5.
6.

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายศุภชัย มิ่งมงคลนาย
อรรถพล พรหมเมศ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
นายศุภชัย มิ่งมงคลนาย
ดําเนินงานตามโครงการ
อรรถพล พรหมเมศ
นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
นายศุภชัย มิ่งมงคลนาย
อรรถพล พรหมเมศ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1 รอยละของนักเรียนที่ไดรบั การ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม
2. รอยละของนักเรียนที่ไดอนั เปน
ประโยชนแกตนเองและสังคม

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน
1. สํารวจ/รายงานโครงการ

เครื่องมือ/เอกสาร
1.แบบสํารวจ/แบบรายงานโครงการ

2.สํารวจ/รายงานโครงการ

2.แบบสํารวจ/แบบรายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
9.1 นักเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมที่เปนบุญกุศล
9.2 นักเรียนมีจิตสํานึกในการทําความดี มีจิตใจออนโยน มีเมตตา
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผูรวมโครงการ
(นายศุภชัย มิ่งมงคล)
(นายอรรถพล พรหมเมศ)
ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
หัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
บริหารทั่วไป
นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการใหม
กลยุทธที่ 2
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
การเพิ่มขึ้นของประชากรและเทคโนโลยี ทําใหมีความตองการใชพลังงานมากขึ้น ประกอบกับ
พลังงานที่ใชอยูในปจจุบนจํ
ั าเปนตองนําทรัพยากรตาง ๆมาผลิต ซึ่งสงผลใหเกิดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว ทรัพยากรบางชนิดใชแลวหมดไป บางชนิดสามารถทดแทนขึ้นได แตตอง
อาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน เพื่อเปนการชวยสงเสริมและรณรงคการใชพลังงานอยางถูกตอง และทราบถึง
วิธีการประหยัดพลังงานอยางถูกวิธี เราจึงคิดที่จะปลูกฝงเยาวชนของเราใหมีความตระหนักในการอนุรักษ
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ จึงจัดใหมีโครงการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมขึ้น
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.4
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 14 ตัวบงชี้ที่ 14.1, 14.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหครูและนักเรียนไดรูวิธีการอนุรกั ษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
3.2 เพื่อเปนตนแบบในการปฏิบัติเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมสูชุมชน
4. เปาหมาย
4.1 ครูและนักเรียนทุกคนไดรูวิธีการอนุรกั ษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
4.2 โรงเรียนเปนตนแบบในการปฏิบัติเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมสูชุมชน
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ สภานักเรียน
5.2 งบประมาณคาวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรม 20,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน

6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ
6.1.4 การดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 ประชุมชี้แจงผานสภานักเรียน
6.1.4.2 ใหความรูในเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
6.1.4.3 จัดกิจกรรมรณรงคในการอนุรักษพลังงานและสิง่ แวดลอม
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจงวางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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. ประชุมชี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูกํากับ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. รอยละของครูและนักเรียนไดรูวิธีการ 1. สอบถาม
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
2. ฝกปฏิบัติ
2. โรงเรียนเปนตนแบบในการปฏิบัติ
เรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
สูชุมชน

หมายเหตุ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบสอบถาม
2. แบบฝก

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูและนักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม และเปนจุดหนึ่งที่จะสงผล
ไปสูผูปกครอง ชุมชน และ ประเทศชาติ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวอาทิตยา โพธิ์หิรัญ)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
บริหารทั่วไป
กลุมงาน
หัวหนาโครงการ
นายสันติ กระจางธนโชต , นางศิริลักษณ ศรีเจริญ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการตอเนื่อง
ลักษณะของโครงการ
กลยุทธที่ 2
สนองกลยุทธของโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
…………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย เปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมุงหมายเนนใหนกั เรียน รูจกั ทํางานรวมกับผูอ ื่นได รวมคิด รวมทํา
รวมแกปญหา และประเมินผลรวมกัน การดําเนินการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตย เนนใหนกั เรียนมีความ
เปนประชาธิปไตยดานคาราวะธรรม สามัคคี และปญญาธรรม เพื่อเปนการสนับสนุนประชาธิปไตยโรงเรียน
โดยจัดใหนักเรียนทุกคนไดปฏิบัติจริง และบูรณาการเขากับการเรียนการสอนทุกกลุมประสบการณ เพื่อ
ปลูกฝงความมีระเบียบวินยั รูจักสิทธิและหนาที่ในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน ซึ่งจะทําใหนกั เรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.3
3. วัตถุประสงค
3.1
3.2
3.3
3.4

เพื่อปรับปรุง แกไขนักเรียนใหมีพฒ
ั นาการทางดานประชาธิปไตย ทั้ง 3 ดาน
เพื่อใหนักเรียนมีวนิ ัยในตนเอง
เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมได
เพื่อปลูกฝงวิถีชีวิตประชาธิปไตย

4. เปาหมาย
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

นักเรียนทุกคนไดมีสว นรวมในกิจกรรม
นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมดีขึ้น
นักเรียนทุกคนสามารถทํางานเปนหมูค ณะได
นักเรียนทุกคนรูจักสิทธิ และหนาที่ของตนเอง
นักเรียนทุกคนมีความสามัคคี และรูจกั การเสียสละ

5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการ เปนคาวัสดุ จํานวน 10,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- จัดตั้งสภานักเรียน /ฝกคุณธรรม 3 ดาน
- กิจกรรมหนาเสาธง /ฝกคุณธรรม 3 ดาน
- กิจกรรมจิตสาธารณะ /ฝกคุณธรรม 3 ดาน
- กิจกรรมปกครอง /ฝกคุณธรรม 3 ดาน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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. ประชุมชี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิ งานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1.นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรม
2.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น
3. นักเรียนทุกคนสามารถทํางาน เปน
หมูคณะได
4. นักเรียนทุกคนรูจักสิทธิ์และหนาที่
ของตน
5. นักเรียนทุกคนมีความสามัคคีและรูจัก
ความเสียสละ

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสันติ กระจางธนโชต
นางศิริลักษณ ศรีเจริญ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสันติ กระจางธนโชต
นางศิริลักษณ ศรีเจริญ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสันติ กระจางธนโชต
นางศิริลักษณ ศรีเจริญ

หมายเหตุ

เครื่องมือ/เอกสาร
วิธีการประเมิน
1. ตรวจสอบจากการลงลายมือชื่อ 1. แบบลงลายมือชื่อของการ
ของการเขารวมกิจกรรม
เขารวมกิจกรรม
2. พิจารณาจากการรายงาน
2. แบบรายงานโครงการ
โครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
เมื่อนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) นักเรียนจะนําวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยไปประยุกตใชเมื่ออยูรวมกับสังคมอยางปกติสุข

10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ

ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นายสันติ กระจางธนโชต)

ลงชื่อ..........................................ผูรวมโครงการ
(นางศิรลิ ักษณ ศรีเจริญ)

ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
งานบริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นางสาวเจียมจิตร วงศจอม
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ 2
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2557
......................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชดํารัสแนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณ
ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไข เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัฒนแ ละการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง เพื่อใหเกิด
ความพอมีพอกิน พอใชและมีความสุข โดยใชหลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันทีด่ ี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาที่สมดุล กาวหนาไป
อยางสมดุล ในแตละขั้นตอนอยางถูกตองตามหลักวิชาและการมีคุณธรรม จริยธรรม เปนกรอบการคิด และ
การกระทํา สามารถประยุกตใชในทุกมิตชิ ีวิต ทุกภาคสวนและทุกดานของการพัฒนา เพื่อสังคมสวนรวมจะ
ไดอยูรวมกันอยางสันติสุขและเจริญกาวหนาไปพรอมกันอยางมัน่ คงและยั่งยืน
โรงเรียนวัดหนามแดงในฐานะหนวยงานปฏิบัติในการพัฒนาพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ เปน
แหลงการเรียนรู พัฒนาทางดานสติปญญาทางดานรางกาย ทางดานอารมณ และทางดานสังคม ในสังคม
ปจจุบันมีความเจริญกาวหนาและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาดานจิตใจ คุณธรรม และ
จริยธรรมยังมีนอย ดังนั้น โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1
3. วัตถุประสงค
3.1 โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหลักการบริหารสถานศึกษา
จัดการศึกษาและดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม
3.2 ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานเปน
แบบอยางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.3 นักเรียนมีความรู ทักษะ ปฏิบัติตนและดําเนินชีวติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อยูอยาง
พอเพียง”
4. เปาหมาย
4.1 ภายในป พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน
การบริหารสถานศึกษา จัดการศึกษาและดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม
4.2 ผูอํานวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู ความเขาใจและ
ปฏิบัติงานเปนแบบอยางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 นักเรียนทุกคนมีความรู ทักษะ ปฏิบัตติ น และดําเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“อยูอยางพอเพียง”
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณคาวัสดุ 20,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมคณะครู ใหมคี วามรู ความเขาใจ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ
ในโรงเรียน
6.1.4 การดําเนินงานตามแผน
การบริหารสถานศึกษา
6.1.4.1 จัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูอยู “อยางตอเนื่อง”
6.1.4.2 สรางวัฒนธรรมองคกร “อยูอยางพอเพียง” เชน การประหยัดใช
ทรัพยากรอยางคุมคา
6.1.4.3 ใชทรัพยากรอยางพอเพียง เชน การประหยัดน้ํา การประหยัดไฟฟา
6.1.4.4 ปลูกฝงใหเปนวิถีชีวติ เชน การออมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร ตลาด
นัดนักเรียน วันพระในวันศุกร
6.1.4.5 ชุมชนสัมพันธ ใหชมุ ชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน
6.1.4.6 กําหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงในแตละสาระการเรียนรู

6.1.4.7 จัดทําหนวย/แผนการจัดการเรียนรู
6.1.4.8 จัดกิจกรรมการเรียนรู
6.1.4.9 จัดทําสื่อ/แหลงเรียนรู
6.1.4.10 จัดทําเครื่องมือวัด/ประเมินผล
6.1.5 นิเทศติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผลสรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชี้แจงวางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุป รายงาน

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

กิจกรรม
ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิ งานของโครงการ
ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูกํากับ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
ี ติ ร วงศจอม
นางสาวเจยมจ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
ี ติ ร วงศจอม
นางสาวเจยมจ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวเจียมจิตร วงศจอม

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. ป พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
1. การสังเกต
2. การประเมิน
สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
บริหารสถานศึกษาจัดการศึกษาและดําเนินกิจกรรมที่เปน
ประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม
2. รอยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจ
และปฏิบัติงานเปนแบบอยางตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. รอยละของนักเรียนมีความรู มีทักษะ ปฏิบัติตน และ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“อยูอยางพอเพียง”

เครื่องมือ/หลักฐาน
1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียน ครู ผูอํานวยการโรงเรียน ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถ
ขยายผลสูผูปกครอง ชุมชน
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวเจียมจิตร วงศจอม)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

โครงการ
แผนงาน
หัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

ออนนอม ถอมตน ไหวงามตามแบบไทย
บริหารทั่วไป
นางรุงฤดี จิระเสวี
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 2
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
ความออนนอมถอมตน การไหวเปน กิริยา มารยาท และน้ําใจที่งดงาม เปนสิ่งที่แสดงถึงความ
เปนไทย ซึ่งเปนที่รูจักของประเทศเพื่อนบานและชาติตะวันตก แตในปจจุบันนี้เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
ทําใหบุคลิกภาพการแสดงออกแบบไทยถูกละเลย
ของชาวตางชาติไดเขามามบี ทบาทตอการดํารงชีวิต
ั นธรรม
โรงเรียนในฐานะที่เปนสถานที “สรางคน” จึงเปนหนวยงานที่ตองทําหนาที่สงเสริมและอนุรักษวฒ
ความเปนไทยไว ใหสืบเนื่องตอไปเพื่อใหคนเหลานี้สืบตอเจตนาในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย ใหดํารงอยู
ตอไป
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบงชี้ที่ 2.1
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 14 ตัวบงชี้ที่ 14.1, 14.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสรางคานิยมใหรักษาความเปนไทย
3.2 เพื่อใหครูและนักเรียนทุกคนมีความเขาใจเกีย่ วกับมารยาทไทย
3.3 เพื่อใหนักเรียนมีกิรยิ ามารยาทเรียบรอยและปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนรวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย ในดานมารยาทไทย
และมีความภาคภูมใิ จที่ไดมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความเปนไทย
4.2 ครูและนักเรียนทุกคนมีความเขาใจเกีย่ วกับมารยาทไทย
4.3 นักเรียนทุกคนมีกริยามารยาทเรียบรอย และปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน

5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ คาเอกสาร คาใชจาย ในการจัดอบรมครู และ
ประกวดมารยาทไทย 20,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 การดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 การอบรมการไหว และมารยาทไทยใหกับครู
6.1.4.2 การอบรมมารยาทไทยใหก ับนักเรียน แทรกในกิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมวันศุกรสุดสัปดาห
6.1.4.3 จัดประกวดมารยาทไทยภายในโรงเรียน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1. ประชุมชี้แจง วางแผนใน
การดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศติดตาม ปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงาน
6. ประเมินผล สรุปผล และ
รายงานโครงการ

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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.ประชุมชี้แจง วางแผนในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศติดตาม ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูกํากับ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางรุงฤดี จิระเสวี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางรุงฤดี จิระเสวี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางรุงฤดี จิระเสวี

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. รอยละของนักเรียนและครูที่มีความตระหนักถึงคุณคาของ การสังเกต
ความเปนไทย
การประเมิน
2. รอยละของนักเรียนและครูปฏิบัติเกี่ยวกับการไหว และ
มารยาทไทยไดถูกตอง
3. รอยละของนักเรียนมีกริยามารยาทเรียบรอยปฏิบัติ
จนเคยชิน

เครื่องมือ/เอกสาร
แบบสังเกต
แบบประเมิน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทยและเปนผูสืบทอดตอเจตนาในการอนุรักษว ฒ
ั ธรรมไทย
ดานมารยาทไทยใหคงอยูสืบไป
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.........................................ผูเสนอโครงการ
(นางรุงฤดี จิระเสวี)
ลงชื่อ.........................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
บริหารทั่วไป
นางสาวนันทนภัส เพ็ชรกลา
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 2
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเปนชุมชนเมือง ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน
กอใหเกิดปญหาเกีย่ วกับสภาพแวดลอม มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูขอคนในชุมชน เชน ปญหาขยะทีไ่ ม
สามารถกําจัดไดทันเวลา ปญหาน้ําในคูคลองเนาเสียไมสามารถใชประโยชนได ปญหาขาดสถานที่พักผอน
หยอนใจ สิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ทําใหสูญเสียทัศนียภาพความสวยงาม ความสะอาดและความรมรื่น การให
ความรู ความเขาใจ ปลูกจิตสํานึกรักษสงิ่ แวดลอมและรวมมือรวมใจกันปฏิบัติจริงเพื่อทําใหสภาพแวดลอม
ในชุมชนดีขึ้น
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 14 ตัวบงชี้ที่ 14.1, 14.2
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 15 ตัวบงชี้ที่ 15.1, 15.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมรวมกับชุมชนโดยรอบโรงเรียนใหสะอาด รมรื่น สวยงาม
3.2 เพื่อใหนักเรียน ครู และชุมชน มีจิตสํานึก ตระหนักและรูคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม
3.3 เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง
4. เปาหมาย
4.1 พัฒนาสภาพแวดลอมรวมกับชุมชนใหสะอาด รื่มรื่น สวยงาม
ุ คาของการอนุรักษและพัฒนา
4.2 นักเรียน ครู และชุมชน รอยละ 85 มีจิตสํานึก ตระหนักและรูคณ
สิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน
4.3 นักเรียนรอยละ 85 ปฏิบัติจริงในการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน

5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา ชุมชนและคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ 5,000 บาท
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
6.1.4 ดําเนินการตามโครงการ
6.1.4.1 สรางความเขาใจ ดวยการประชุมครูและนักเรียน
6.1.4.2 เชิญวิทยากรมาอบรมใหความรู ครู และ นักเรียน เรื่องการอนุรักษ
สภาพแวดลอมในชุมชนใหนาอยู
6.1.4.3 ประชาสัมพันธชกั ชวนคนในชุมชน อปท. วัด ผูนําทองถิ่นมารวมโครงการ
6.1.4.4 จัดกิจกรรมรณรงคการพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน
6.1.4.5 นักเรียน และครู ชุมชน ปฏิบัติกิจกรรมโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมรวมกับ
ชุมชน
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวนันทนภัส เพ็ชรกลา
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวนันทนภัส เพ็ชรกลา
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวนันทนภัส เพ็ชรกลา

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. มีการพัฒนาสิ่งแวดลอมรวมกันชน 1.พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรม
2. รอยละของนักเรียน ครู และชุมชน
มีจิตสํานึก ตระหนักและรูคณ
ุ คาของ 2.รายงานโครงการ
พัฒนาสิ่งแวดลอม
3.รอยละของนักเรียนปฏิบัติจริงใน
การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

เครื่องมือ/เอกสาร
1.แบบลงลายมือชื่อการเขารวม
กิจกรรม
2.แบบรายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครู นักเรียน คนในชุมชนมีความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมจนเปนวิถีชีวิต ทําใหชุมชนไมมี
ปญหาดานสิ่งแวดลอม
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวนันทนภัส เพ็ชรกลา)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

กลยุทธที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุม
ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

ประกันโอกาสทางการศึกษา
บริหารทั่วไป
นางมาลัย ใหญสูงเนิน
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 3
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
การประกันโอกาสทางการศึกษา เปนนโยบายสําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล เพื่อใหเด็กในวัยเรียนทุกคนไดมีโอกาสไดเขาเรียนอยางทัว่ ถึง ซึ่งเปนอีกหนทางที่จะชวยแกไขปญหา
ความยากจนในอนาคต เพื่อเปนการสนองนโยบายดังกลาว โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
จึงจัดใหมีโครงการประกันโอกาสทางการศึกษา
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.5
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 15 ตัวบงชี้ที่ 15.1
3. วัตถุประสงค
เพื่อจัดการศึกษาใหกับเด็กในเขตบริการและนอกเขตบริการใหเขาเรียน
4. เปาหมาย
4.1 เด็กที่อยูใ นเขตบริการทุกคนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ไดเขาเรียน
4.2 เด็กที่อยูน อกเขตบริการ เด็กพิการ เด็กดอยโอกาสทุกคนที่ประสงคจะเรียนที่โรงเรียน
วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ไดเขาเรียน
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 5,000 บาท

6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมตกลง ชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา บุคคลากรในโรงเรียน
6.1.2 เสนองโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะทํางาน วางแผนการดําเนินงาน
6.1.4 ดําเนินกิจกรรม
- จัดทําสํามะโนประชากรเด็กวัยเรียน
- ประกาศแจงการรับเด็กเขาเรียน
- ติดตามนักเรียนทีย่ ังไมเขาเรียน
- ติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงโครงการ
6.1.6 วัดผล ประเมินผลการดําเนินงาน สรุปรายงาน
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามโครงการ
ประเมิน สรุป รายงานผล

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะทํางาน วางแผนดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามแผน
5. นิเทศ ติดตามโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางมาลัย ใหญสูงเนิน
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางมาลัย ใหญสูงเนิน
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางมาลัย ใหญสูงเนิน

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. นักเรียนที่อยูในเขตบริการของโรงเรียน
ไดเขาเรียนทุกคน
2. นักเรียนนอกเขตบริการ เด็กพิการ เด็ก
ดอยโอกาส สามารถเขาเรียนที่โรงเรียนได
ทุกคน

วิธีการประเมิน
1. ประเมินจาก ทร.14
2. ประเมินจากขอมูลการแจงเด็ก
เขาเรียน
3. ประเมินจากขอมูลการยาย
4. ประเมินจากการติดตามนักเรียน
ที่ไมเขาเรียน
5. ประเมินจากการติดตามนักเรียน
ที่ขาดเรียน

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบ ทร.14
2. แบบการรับแจงเด็กในเขต
บริการและเด็กนอกเขต
บริการเขาเรียน
3. เอกสารการยาย
4. แบบติดตามนักเรียนที่
ไมเขาเรียน
5. แบบติดตามนักเรียน
ที่ขาดเรียน

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสไดเขาเรียน ไดพัฒนาตนเองจนจบการศึกษาภาคบังคับ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นางมาลัย ใหญสูงเนิน)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
หัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ
วิชาการ
นางจุฑา สุขใส, นางสาวไพรินทร เกงแกว
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 3
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 10 วรรคสอง ไดกลาวไววา
“การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทางรายกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู
หรือดอยโอกาส
หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล
ตลอดจนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ใหมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา ขัน้ พื้นฐานเปนพิเศษ”
ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาดานการศึกษา สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองดังกลาว เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ซึ่งเปนศูนยพัฒนาวิชาการการศึกษาพิเศษเรียน
มีหนาที่สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษ เพื่อใหโรงเรียนเครือขายแกน
นําจัดการเรียนรวม ไดฝกทักษะพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา อารมณและสังคม สามารถชวยเหลือ
ตนเอง และอยูร วมกับสังคมไดอยางมีความสุข เปนแนวทางสูก ารเตรียมเยาวชนที่อยูในความรับผิดชอบ
ใหมีคุณภาพออกไปสูสังคม เปนมนุษยทสี่ มบูรณตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมจะสัมฤทธิ์ผลไดนั้นตองอาศัยผูบ ิรหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
ผูปกครอง และผูที่เกี่ยวของทุกฝายรวมมือกันใหการดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จไดดว ยดี
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.6
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.3
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.5
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 10 ตัวบงชี้ที่ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6

3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางดานการศึกษาของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมใหมี
ความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม
ั นาการ
3.2 เพื่อจัดอบรมใหความรูผปู กครองใหดแู ลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพฒ
ที่ดีขึ้น
3.3 เพื่อจัดกิจกรรมเขาคายวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพัฒนาการที่พึงประสงค ตามศักยภาพ
3.4 เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียนพิเศษเรียนรวม ใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดวยการจัด
กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการและการรวมจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู
3.5 เพื่อสงเสริมนักเรียนพิเศษเรียนรวมทีม่ ีความสามารถเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับภาคและในระดับชาติ
4. เปาหมาย
4.1 เปาหมายเชิงปริมาณ
4.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมรอยละ 80 มี
ความรู ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม
4.1.2 ผูปกครองสามารถนําความรูไปดูแลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพัฒนาการ
ที่ดีขึ้น รอยละ 80
ั นาการที่พึงประสงคตามศักยภาพ
4.1.3 นักเรียนพิเศษเรียนรวม เมื่อเขาคายวิชาการแลวมีพฒ
รอยละ 80
4.1.4 นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีโอกาสแสดงศักยภาพในการแขงขันทักษะวิชาการ รอยละ
95 และสามารถรวมจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู รอยละ 95
4.1.5 นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีความสามารถเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรม ระดับภาค รอยละ 80 และระดับชาติ รอยละ 70
4.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนํา จัดการเรียนรวมมีความรู ความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม มีการจัดอบรมใหความรูผ ูปกครองให
ดูแลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมพี ัฒนาการที่ดขี ึ้น และสนับสนุนนักเรียนพิเศษเรียนรวมเขาคาย
วิชาการแลวมีพัฒนาการที่พงึ ประสงคตามศักยภาพ รวมทั้งการเปดโอกาสใหนกั เรียนไดแสดงศักยภาพดวย
การแขงขันทักษะวิชาการ การศึกษาพิเศษในระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา และสามารถรวมจัดเวทีวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อคัดเลือกนักเรียนพิเศษเรียนรวมเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาค และระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ

5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 กิจกรรมการอบรมพัฒนาครู จํานวน 100 คน

30,000.00 บาท

- การคัดกรองแยกประเภทความพิการ
- การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
- การดูแลชวยเหลือและจัดการเรียนการสอน
- การบันทึกพฤติกรรม/ประเมินผล /จัดทําแฟมสะสมงาน
- การวิจัยในชั้นเรียน
5.2 กิจกรรมอบรมใหความรูผ ูปกครอง จํานวน 100 คน

30,000.00 บาท

- การดูแลชวยเหลือ/บําบัดนักเรียนเมือ่ อยูที่บาน
5.3 กิจกรรมเขาคายวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนรวม จํานวน 150 คน

30,000.00 บาท

- กิจกรรมบําบัด (ดนตรีบําบัด , ศิลปะบําบัด , ภายภาพบําบัด ฯลฯ)
- ฝกทักษะวิชาการ
- ฝกพัฒนาการที่พึงประสงคตามศักยภาพ
5.4 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

20,000.00 บาท

5.5 กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค , ระดับชาติ 20,000.00 บาท
รวม

130,000.00 บาท

5.5 ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป กครองนักเรียนทุกคน และคณะกรรมการโครงการ
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมวางแผนการจัดดําเนินโครงการ
6.1.2 เสนอโครงการเพื่ออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน
6.1.3 ประชาสัมพันธโครงการ
6.1.4 การดําเนินโครงการ มีขั้นตอนดังนี้
6.1.4.1 ประชุมคณะทํางาน
6.1.4.2 ประชาสัมพันธโครงการ
6.1.4.3 คณะทํางานแบงกิจกรรมเพื่อดําเนินงาน ดังนี้
- กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน แกนนํา
จัดการเรียนรวม เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลา 2 วัน

- กิจกรรมอบรมใหความรูผปู กครองใหดแู ลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมให
มีพัฒนาการทีด่ ีขึ้น เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ระยะเวลา 2 วัน
ั นาการที่พึงประสงค
- กิจกรรมเขาคายวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพฒ
ตามศักยภาพ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลา 2 วัน
- กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการและการจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู เดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระยะเวลา 1 วัน
- กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค เดือน ธันวาคม
พ.ศ. 2557
6.1.5 คณะผูบริหารและทีมงานนิเทศ ติดตามผล
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้ แจงวางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามโครงการ
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะทํางาน วางแผนดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามแผน
5. นิเทศ ติดตามโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางจุฑา สุขใส
นางสาวไพรินทร เกงแกว
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางจุฑา สุขใส
นางสาวไพรินทร เกงแกว
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางจุฑา สุขใส
นางสาวไพรินทร เกงแกว

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกบั
เด็กพิเศษ
2. รอยละของผูปกครองดูแลชวยเหลือ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดอยางถูกตอง
3. รอยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมมี
พัฒนาการที่พงึ ประสงคตามศักยภาพ
4. รอยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมไดเขา
แขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ

วิธีการประเมิน
1. สังเกตการสอน

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบบันทึกการสังเกตการ
สอน

2. สอบถามผูปกครอง

2. แบบสอบถาม

3. บันทึกการพัฒนาการของ 3. แบบบันทึกการพัฒนาการ
ของนักเรียนพิเศษเรียนรวม
นักเรียนพิเศษเรียนรวม
4. แบบรายงานโครงการ
4. ประเมินผลจากการจัด
กิจกรรมการแขงขันทักษะ
วิชาการระดับเขตฯระดับภาค
และระดับชาติ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดเรียนรู และไดรบั การพัฒนาตามศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตไดดว ยตนเอง
และเปนคนดีของสังคม
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผูเสนอโครงการ
(นางจุฑา สุขใส)

ลงชื่อ..........................................ผูรวมโครงการ
(นางสาวไพรินทร เกงแกว)

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป และกีฬาตานยาเสพติด
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นางวันทนา บุณยดุสิต
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธของโรงเรียน
กลยุทธที่ 3
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
......................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
แนวทางการศึกษาตามหลกั สูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) พุทธศักราช
2553 นักเรียนตองไดรับการสงเสริม พัฒนาในดานสุนทรีภาพ รักงานดานศิลปะ
การวาดภาพ มี
ความรู ความสามารถการเลนกีฬา นําความรูที่ไดรับมาพัฒนาตนเอง เพื่อใหเปนผูมสี ุขภาพรางกายแข็งแรง
ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน เห็นความสําคัญของวิชาศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป และกีฬาเพือ่ ใหเยาวชนรุนใหมมีชวี ิตทีส่ ดใส สามารถอยูรวมกับผูอ ื่นไดอยางมีความสุข
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.6
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมศักยภาพความสามารถ และประสบการณตรงใหกับนักเรียน
3.2 เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงหางไกลยาเสพติด
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถและมีความชื่นชมในดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป
และกฬี าตามศักยภาพ
4.2 นักเรียนทุกคนรักการออกกําลังกายมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หางไกลจากยาเสพติด
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 ผูบริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการที่แตงตั้งในแตละกิจกรรม
5.2 งบประมาณคาวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรม จํานวนเงิน 20,000 บาท

6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 ใหความรู อบรม สอนซอมเสริม ชุมนุม
6.1.4.2 จัดกิจกรรมประกวดดานศิลปะ ดนตรี
6.1.4.3 จัดการแสดงดานนาฏศิลป รวมกับชุมนุม
6.1.4.4 จัดการแขงขันที่ตอตานยาเสพติด
6.1.5 นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1.
2.
4.
5.

ประชุมชี้แจง วางแผน
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามแผน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

6. ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุมชี้แจงวางแผนโครงการ
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถ และชื่นชมดานศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป และกีฬาเต็มตามศักยภาพและกีฬา
3. รอยละของนักเรียนรักการออกกําลังกาย
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี หางไกลจาก
ยาเสพติด

ผูกํากับและติดตาม

หมายเหตุ

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางวันทนา บุณยดุสิต
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางวันทนา บุณยดุสิต
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางวันทนา บุณยดุสิต

วิธีการประเมิน
1. สอบถาม
2. ตรวจสอบการรายงาน

เครื่องมือ/เอกสาร
1.แบบสอบถามในการรายงาน
การจัดการศึกษา
2. แบบรายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รักการออกกําลังกาย มีสุนทรียภาพ
ทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป กลาแสดงออก รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
อยางมีความสุข และหางไกลยาเสพติด

10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ

ลงชื่อ..........................................ผูเสนอโครงการ
(นางวันทนา บุณยดุสิต)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

ยุวชนประกันภัยในโรงเรียน
บริหารทั่วไป
นายชลอ มั่นฤทธิ์ , นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 3
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
การประกันความปลอดภัยของนักเรียนเปนนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายใหโรงเรียนดําเนินการ
บริหารจัดการใหนกั เรียนมีความปลอดภัย ทั้งดานรางกายและจิตใจ ทัง้ ดานอุบัติเหตุ ดานสภาพแวดลอม
ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการปองกันจากสารเสพติดทุกชนิด เพื่อใหก ารจัดกิจกรรม การเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ เกดิ ประสิทธิผล ซึ่งไดนําขอมูลจากการดําเนินการในเรื่องของความปลอดภัยจากปที่
ผานมา ความตองการ ความจําเปน ปญหาที่เกิดขึน้ ในสังคมในปจจุบัน มาเปนขอมูลในการพัฒนาความ
ปลอดภัยของนักเรียน
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.3
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11, 11.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหนกั เรียนปลอดภัยจากอุบัตเิ หตุทั้งขณะอยูในโรงเรียนและระหวางเดินทางไปกลับ
3.2 เพื่อใหนักเรียนปลอดภัยจากการถูกรายทางดานรางกาย จิตใจ และสังคม
3.3 เพื่อใหนักเรียนปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด
4. เปาหมาย
นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การถูกทํารายทางดานจิตใจ รางกาย และหางไกลยาเสพติดทุก
ชนิด
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลกร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน ผูปกครอง
และคนในชุมชน
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนจากหนวยงานตนสังกัด เปนคาวัสดุ จํานวน 15,000 บาท

6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผนเสนอโครงการ
6.1.2 เสนองโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินการตามแผน
- สํารวจอาคารสถานที่ที่จะทําใหเกิดอุบัติเหตุ
- ของบประมาณซอมแซมและซอมแซมอาคารสถานที่ อุปกรณ
- นักเรียนประกันอุบัติเหตุ
- จัดทํา ทําเนียบรถรับสงนักเรียน
- ประสานงานกับผูปกครอง ชุมชน หนวยงานที่เกีย่ วของเกี่ยวกับเรือ่ งความปลอดภัย
ทั้งดานรางกาย จิตใจ และ สิ่งเสพติด
- สอดแทรกในเรื่องความปลอดภัยในกิจกรรมการเรียนการสอน
- ประชาสัมพันธกิจกรรมหนาเสาธงเกีย่ วกับเรื่องความปลอดภัย
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจงวางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามโครงการ
ประเมินผล สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของ
โครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายชลอ มั่นฤทธิ์
นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายชลอ มั่นฤทธิ์
นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ

หมายเหตุ

นายชลอ มั่นฤทธิ์
นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1.รอยละของการลดอุบัติเหตุของนักเรียน 1. การสํารวจ
2.รอยละของการลดการถูกทําราย
2. พิจารณาจากรายงาน
ทางดานรางกาย จิตใจ ของนักเรียน
โครงการ
3.รอยละของนักเรียนที่ปลอดภัยจาก
ยาเสพติด

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบสํารวจ
2. รายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนปลอดภัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สารเสพติด มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
ที่จะเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ

10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ............................................ผูรวมโครงการ
(นายชลอ มั่นฤทธิ์)
(นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

กลุมงาน

งานบริหารทั่วไป

หัวหนาโครงการ

นางศรีนันท พัฒนพรชัย, นางชุติมา กังสดาร

หนวยงานที่รบั ผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ

โครงการตอเนื่อง

สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ 3
ระยะเวลาดําเนินการ

ปการศึกษา 2557

……………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพนักเรียนเปนสิ่งสําคัญที่ตองดูแลเอาใจใสอยูเ สมอ เพื่อใหเปนบุคคลที่มีสุขภาพดี ทั้งรางกาย
และจิตใจ พรอมที่จะเรียนรูอ ยางเต็มที่ จึงเปนหนาที่ของโรงเรียนที่จะปลูกฝงการปฏิบัติตน ที่จะสามารถ
ทําใหสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส ตลอดถึงในเรื่องของการใหวัคซีนปองกันโรค การดูแลรักษาเมื่อเจ็บไข
ไดปวย ดังนัน้ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงจัดใหมี โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพขึ้น
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1, 1.2, 1.3
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหนกั เรียนไดรับการบริการทางดานสุขอนามัย
3.2 เพื่อใหนกั เรียนมีสุขภาพที่ดีสมบูรณแข็งแรง พรอมที่จะเรียนรู
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ไดรบั การบริการดานสุขอนามัย
4.2 นักเรียนทุกคนเปนผูมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงพรอมที่จะเรียนรู
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน ผูนํานักเรียน คณะกรรมการดําเนินงาน
5.2 งบประมาณคาพาหนะนํานักเรียนไปยังสถานพยาบาล ตามที่ไดรับจัดสรร
5.3 คาวัสดุ ครุภัณฑในการจัด ดูแลหองพยาบาล จํานวน 20,000 บาท
5.4 ยา และ วัคซีนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศในเรื่องการดูแลสุขภาพนักเรียน
6.1.4.2 ประสานงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล อําเภอ และจังหวัด
6.1.4.3 อบรมผูนํานักเรียนทําหนาที่ชวยเหลืองานอนามัยโรงเรียน
6.1.4.4 การจัดหองพยาบาล
6.1.4.5 ชวยเหลือดูแลนักเรียนที่เจ็บปวย
6.1.4.6 ใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ
6.1.4.7 เฝาระวัง ดูแล รักษาอนามัยในชองปาก
6.1.4.8 ดูแลรักษาเรื่องเหา
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
กิจกรรม/ระยะเวลา

1. ประชุมชี้แจง วางแผน โครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6 ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

ปการศึกษา 2557
เม.ย

พ.ค

มิ.ย.

ก.ค.

ส..

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

หมาย
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ

มี.ค.

เหตุ

7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม

ผูกํากับ และติดตาม

หมายเหตุ

1. ประชุมชี้แจง วางแผน

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ

2. เสนอโครงการ

นางศรีนันท พัฒนพรชัย , นางชุติมา กังสดาร

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ

4. ดําเนินงานตามโครงการ

นางศรีนันท พัฒนพรชัย , นางชุติมา กังสดาร

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน
ของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางศรีนันท พัฒนพรชัย , นางชุติมา กังสดาร

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

วิธีการประเมิน

1. รอยละของนักเรียนไดรับการบริการดาน

เครื่องมือ

1. สํารวจ

1. แบบสํารวจ

2. วัดสมรรถภาพ

2. แบบวัดสมรรถภาพ

สุขภาพอนามัย
2. รอยละของนักเรียนเปนผูม ีสุขภาพอนามัย
สมบูรณแข็งแรง
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีความพรอมที่จะรวมกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเรียนรูไดดี ทําใหม ีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน
ลงชื่อ...............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผูรวมโครงการ
(นางศรีนันท พัฒนพรชัย)

(นางชุติมา กังสดาร)

ลงชื่อ....................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ

การแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียน

กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นางสาวสมพิศ ฟกศรีเมือง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธของโรงเรียน
กลยุทธที่ 3
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การออกกําลังกายเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตและสุขภาพกิจกรรมกฬี า ทําใหนกั เรียนตระหนัก และ
เห็นคุณคาของการออกกําลังกาย การกีฬา ทําใหสุขภาพแข็งแรง และรูจ ักใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีจิตใจ
ราเริง แจมใส หางไกลจากสารเสพติด และยังฝกใหน กั เรียนมีความอดทน มุมานะ และมีนา้ํ ใจนักกีฬา
จึงจัดใหมีโครงการการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนขึ้น
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.2, 1.3 , 1.4, 1.5
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 11 ตัวบงชี้ที่ 11.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อปลูกฝงใหนกั เรียนรักและเห็นคุณคาของการเลนกีฬา
3.2 เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และหางไกลจากสารเสพติด
3.3 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถดานการกีฬา
3.4 เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
3.5 เพื่อใหนักเรียนเปนผูมนี า้ํ ใจนักกีฬา
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญของการเลนกีฬา หรือออกกําลังกาย
4.2 นักเรียนทุกคนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน และหางไกลจากสารเสพติด
4.3 นักเรียนมีความสามารถพิเศษดานกีฬา ไดรับการสงเสริมใหเปนตัวแทนของโรงเรียน
เขาแขงขันในระดับตางๆ
4.4 นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน
4.5 นักเรียนทุกคนมีใจรักการกีฬา และเปน ผูมีน้ําใจเปนนักกีฬา

5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการและครู
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการเปนคาอุปกรณกฬี าและคาดําเนินการจัดการแขงขัน
จํานวน 25,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
6.1.4.2 แนะนํา ฝกฝนใหนักเรียนไดใชเวลาวางในการเลนกีฬาที่ตนสนใจ
6.1.4.3 คัดเลือกตัวนักกีฬา และจัดทีมนักกีฬาเขาแขงขัน
6.4.4.4 คณะครูรวมกันจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในภาคเรียนที่ 2
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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

ผูกํากับ และตดิ ตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสมพิศ ฟกศรีเมือง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวสมพิศ ฟกศรีเมือง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวสมพิศ ฟกศรีเมือง

1. ประชุมชี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. รอยละของนักเรียนมีสุขนิสัย รักการออกกําลังกาย
1. การสังเกต
เห็นความสําคัญของการเลนกีฬา และออกกําลังกาย
2. การสอบถาม
2. รอยละของนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและรูจัก
หลีกเลี่ยงสารเสพติด
3. รอยละของนักเรียนตองมีความสมารถดานกีฬาและเปนคน
กลาแสดงออก
4. รอยละของนักเรียนมีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน
5. รอยละของนักเรียนเปนผูม ีน้ําใจนักกีฬา รูจักการแพ
รูจักชนะ และใหอภัย

หมายเหตุ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนรักการออกกําลังกาย รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน มีจิตใจราเริงแจมใส หางไกลสาร
เสพติด มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ เปนบุคคลที่มีประสิทธิภาพของประเทศชาติ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.....................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวสมพิศ ฟกศรีเมือง)
ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
การสงเสริมโภชนาการทีด่ ีเพื่อคุณภาพชีวติ
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นายสมชาย เจริญยิ่ง
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธของโรงเรียน
กลยุทธที่ 3
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การสงเสริมดานโภชนาการที่ดีแกนักเรียนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะการรับประทานอาหารทีม่ ี
คุณคาและเพียงพอและรูจักเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภยั มีประโยชนจะชวยใหนกั เรียนมีสุขภาพ ที่สมบูรณ
รางกายแข็งแรง มีภูมิตานทานโรค ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดตี ามวุฒิภาวะของนักเรียนและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ดวยเหตุนี้โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงจัดใหมีโครงการสงเสริมโภชนาการทีด่ ีเพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.2
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหนักเรียนมีอาหารเชาและอาหารกลางวันที่มีคณ
ุ คา หลากหลาย รับประทาน
3.2 เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย และมีประโยชน
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารที่มีคณ
ุ คา และปลอดภัย
4.2 นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูจากการรับประทานอาหารในโรงเรียนเพื่อนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันในการเลือกอาหารที่ประโยชน และปลอดภัย
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูเปนคณะกรรมการของโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการเปนคาเอกสารรายงานผล
จํานวน 5,000 บาท

6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุม วางแผน ในการปรับปรุงพัฒนา
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 แตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการจําหนายอาหาร
6.1.4.2 ตรวจสอบการจําหนาย
6.1.4.3 ประเมินผล สรุปผลรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบการขาย
อาหารทุกเดือน
6.1.4.4 สอดแทรกเรื่องการรับประทานอาหารทั้งการเลือกซื้อ และความ
มีระเบียบในการซื้ออาหาร ในกิจกรรมการเรียนการสอน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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. ประชุมชี้แจง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1.รอยละของนักเรียนมีอาหารเชาและอาหาร
กลางวันที่มีคณ
ุ คาหลากหลายรับประทาน
2.รอยละของนักเรียนรูจักเลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัย และมีประโยชน

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสมชาย เจริญยิ่ง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสมชาย เจริญยิ่ง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นายสมชาย เจริญยิ่ง

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน
1. แบบสํารวจ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบสํารวจ

2. สังเกตพฤติกรรม

2. แบบสังเกตพฤติกรรม

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง มีความพรอมที่เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึน้
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นายสมชาย เจริญยิ่ง)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
พัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพที่สนใจ
แผนงาน
บริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นางณัฐนรี เจะยูโซะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ 3
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2557
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรยี นการสอนในปจจุบัน จะตองใหนกั เรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต
ในรูปแบบตาง ๆ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข ทั้งนี้เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงเนนนักเรียน
เปนสําคัญ โดยจะตองลงมือปฏิบัติจริงและมีความหลากหลาย เนนการบูรณาการ และยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงใหมีความใกลเคียงกับชีวิตจริงมากที่สุด
ดังนั้น โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพ
ที่สนใจ ขึ้น เพื่อใหการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจริงกับนักเรียน
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ที่ 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหนักเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
3.2 เพื่อใหนักเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตน
3.3 เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
3.4 เพื่อใหนักเรียนมีความรูส ึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่ วกับอาชีพที่ตนสนใจ
4. เปาหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนรูจักวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ
4.2 นักเรียนทุกคนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตน
4.3 นักเรียนทุกคนทํางานรวมกับผูอื่นได
4.4 นักเรียนทุกคนมีความรูส ึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่ วกับอาชีพที่ตนสนใจ

5. ทรัพยากรที่ตองการ
7.1 บุคลากร : ผูบริหาร คณะครู และวิทยากร
7.2 งบประอุดหนุน จํานวน 10,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ
6.1.2 เสนอโครงการผานหัวหนาบริหารทั่วไปและนําเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมตั ิ
6.1.3 แตงตั้งคณะทํางานเพือ่ จัดทําโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการ
6.1.4.2 เชิญวทิ ยากรทองถิ่นที่มีความรูความสามารถดานการประดิษฐดอกไม
หลากหลายรูปแบบ
6.1.4.3 จัดทําโครงการหารายไดใ นระหวางเรียนของนักเรียน โรงเรียนวัดหนาม
แดง(เขียวอุทิศ) โดยแบงแผนงานยอย เชน แผนงานประดิษฐดอกไม
6.1.4.4 จัดทําผังมโนทัศนการทํางาน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน
6.1.6 ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมวางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานตามแผน
นิเทศติดตามผล
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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. ประชุมชี้แจง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. รอยละของนักเรียนรูจักวางแผนการทํางาน และ
ดําเนินการจนสําเร็จ
2. รอยละของนักเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงมั่น
พัฒนางาน และภูมใิ จในงานของตน
3. รอยละของนักเรียนทํางานรวมกับผูอื่นได
4. รอยละของนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกีย่ วกับอาชีพที่ตนสนใจ

ผูกํ ากับ และตดิ ตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางณัฐนรี เจะยูโซะ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางณัฐนรี เจะยูโซะ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางณัฐนรี เจะยูโซะ

วิธีการประเมิน
1. ทดสอบ
2. พิจารณาจากผลงานของ
นักเรียน
3. รายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนไดรับความรูไปใชปฏิบัติจริงในชีวติ ประจําวัน
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นางณัฐนรี เจะยูโซะ)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

หมายเหตุ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบทดสอบ
2. ผลงานของนักเรียน
3. แบบรายงานโครงการ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
บริหารทั่วไป
นางสาววิภาพร มั่งมี
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 3
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง ชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด
การศึกษาตองเปนไป เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูคู
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ไดกําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษาจัดระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค มีภมู ิคุมกันทางจิตใจที่เขมแข็ง มีคุณภาพชีวติ ที่ดีมีทักษะในการดํารงชีวติ รอกพนจากวิกฤตทั้งปวง
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ มีขั้นตอน
วิธีการและการทํางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการและมีการประสานความ
รวมมือ อยางใกลชิดกันครูที่เกี่ยวของ ผูปกครอง และชุมชน โดยมีวิธีการและเครือ่ งมือที่ชัดเจน มี
มาตรฐานคุณภาพและหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได อันจะเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนที่จะเปน
เยาวชนคนไทยที่ดี เกง และมีความสุข มีคุณธรรมนําความรูของประเทศชาติตอไป โรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ) ตระหนักถึงความสําคัญของผูเรียนและความสําคัญของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.4 , 1.5
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 6 ตัวบงที่ชี้ 6.4
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ที่ 7.6
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 10 ตัวบงชี้ที่ 10.6
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียน
3.2 เพื่อจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมขอบขายและภารกิจตามนโยบาย

3.3 เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ แนะแนวใหคําปรึกษา ปองกันและแกปญหา ให
สามารถศึกษา จนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. เปาหมาย
4.1 ครูทุกคนมีความรู ความเขาใจ มีความตระหนัก ใหความสําคัญตอการปฏิบัติกิจกรรมและ
สามารถจัดกิจกรรมในการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.2 โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนครบทุกชัน้ ทุกคน
4.3 นักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือ แนะแนวใหคําปรึกษา ปองกันและแกปญหาใหมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 25,000 บาท
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
6.1.4 ดําเนินงานตามโครงการ
6.1.4.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเปนรายบุคคล
6.1.4.2 คัดกรองนักเรยี นรายบุคคล
6.1.4.3 วิเคราะหกลุมผูเรียน
6.1.4.4 การประชุมผูปกครองและคณะกรรมการเครือขาย
6.1.4.5 การเยี่ยมบาน
6.1.4.6 การจัดกิจกรรมโฮมรูม
6.1.4.7 การใหคําปรึกษา แนะแนวตามสภาพปญหาของแตละคน
6.1.4.8 การใหความชวยเหลือ
6.1.4.9 การสงตอ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1. ประชุมชี้แจงวางแผน
2 เสนอโครงการ
3 แตงตั้งคณะกรรมการ
4

ดําเนินงานตามโครงการ
-จัดทําขอมูลสารสนเทศ
นักเรียนเปนรายบุคคล
-คัดกรองนักเรียนรายบุคคล
-วิเคราะหกลุมผูเรียน
-การประชุมผูป กครองและ
คณะกรรมการเครือขาย
-การเยีย่ มบาน
-การจัดกิจกรรมโฮมรูม
-การใหคําปรึกษา,แนะแนว
-การใหความชวยเหลือ
-การสงตอ
5. นิเทศ ติดตาม ปรับปรุง
โครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และ
รายงานโครงการ

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงโครงการ
ประเมินผล สรุปผลงาน

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1.รอยละของครูที่มีความรู ความเขาใจ
มีความตระหนัก ใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมและสามารถจัดกิจกรรม
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
2.ขอมูลนักเรียนในระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนครบทุกชั้น ทุกคน
3.รอยละของนักเรียนไดรับการชวยเหลือ
แนะแนว , สงเสริม พัฒนา ปองกัน
แกปญหาและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาววิภาพร มั่งมี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาววิภาพร มั่งมี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาววิภาพร มั่งมี

วิธีการประเมิน
1. พิจารณาจากความ
ครบถวน ถูกตองของขอมูล
นักเรียนที่ครูดาํ เนินการ
2. พิจารณาจากการรายงาน
โครงการ
3. ประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินพฤตกิ รรมนักเรียน

เครื่องมือ/เอกสาร
1. ขอมูลนักเรียน
2. รายงานโครงการ
3.แบบรายงานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขที่เรียนในโรงเรียน มีอัตราการตกซ้ําชั้นลดลง มีอนาคตที่ดี ดาน
การศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาสูงขึ้นและประกอบอาชีพที่ตองการในอนาคต

10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาววิภาพร มั่งมี)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ

โครงการ

นิเทศภายใน

กลุมงาน

บุคลากร

หัวหนาโครงการ

นางจันทรอัมพร ทองวิชิต , นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ

หนวยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ 4
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2557
…………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ปจจัยสําคัญทีส่ งผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งในสวนของการจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงานดานอื่น ๆ คือ พัฒนาใหครูผูสอนมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ วิธีการที่จะชวยพัฒนาใหครูผูสอนมีความรูความสามารถ คือ การนิเทศภายใน การนิเทศ
ภายในเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารโรงเรียน ที่จะใหความรู เสนอแนะวิธีการ สํารวจ ตรวจสอบ
และสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู เพื่อใหการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายทีต่ ั้งไว จากความสําคัญที่กลาวขางตนโรงเรียนจึงจัดใหมีโครงการนิเทศภายในขึ้น
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.3, 8.6
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนางานตามขอบขายของกลุมงานในโรงเรียนทั้ง 4 งาน
3.2 เพือ่ พัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่
4. เปาหมาย
4.1 การบริหารงานทั้ง 4 งาน บรรลุภารกิจรอยละ 80
4.2 ครูไมนอ ยกวารอยละ 85 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาที่
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 8,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน

6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดทําแผนนิเทศภายใน
6.1.4.2 เยี่ยมชัน้ เรียน
6.1.4.3 สังเกตการณสอน
6.1.4.4 เยี่ยมหองเรียนพิเศษ
6.1.4.5 ตรวจแผนการจัดการเรียนรู
6.1.4.6 ตรวจเอกสารธุรการชั้นเรียน
6.1.4.7 ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมวางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานตามแผน
นิเทศติดตามผล
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
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. ประชุมชี้แจง วางแผนในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางจันทรอัมพร ทองวิชิต

หมายเหตุ

นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางจันทรอัมพร ทองวิชิต
นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ

5. นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางจันทรอัมพร ทองวิชิต
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. รอยละของการบริหารงานทั้ง 4 งาน
บรรลุภารกิจ
2. รอยละของครูที่มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหนาที่

วิธีการประเมิน
1.การตรวจสอบระบบ
ดําเนินงาน
2. การประเมินผลงานของครู

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน
2. แบบประเมินผลงานของครู

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียน จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของหนวยงานตนสังกัด ผูป กครอง และ
ชุมชน

10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผูรวมโครงการ
(นางจันทรอัมพร ทองวิชิต)
(นางสาวดวงชีวัน สุทธิสวัสดิ์โสภณ)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
แผนงาน
หัวหนาโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาบุคลากร
งานบริหารบุคคล
นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ , นางสาววรัญญา ทองแกมแกว
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 4
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
พัฒนาการเรียนการสอน ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 นั้นจะเนนการจัดการเรียน
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูสอนเปนผูชวย สงเสริม แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแกผเู รียน โดย
การจัดหาแหลงเรียนรู ทั้งภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน และนําเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูใ หมากที่สุด ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอง พัฒนาความรูความสามารถทั้งดานเนื้อหาตาม
กลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ที่ทําหนาที่รับผิดชอบสอน ดานการถายทอดความรูสูผูเรียนในวิธีตาง ๆ ใหผูเรียน
ไดเกิดการเรียนรูใหมากที่สุด การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพนัน้ ยอมเกิดมาจากรางกายและจิตใจ
ที่สมบูรณแข็งแรง และขวัญกําลังใจที่ดดี วย
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากร ในสถานศึกษาที่จําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
เปนการเปดมุมมอง และโลกทัศนในแบบตาง ๆ เพื่อจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน ตลอดจนมีการสรางขวัญ
และกําลังใจทีด่ ีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะไดมีรางกาย และจิตใจพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 7 ตัวบงชี้ 7.8
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.4
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาที่รับผิดชอบ
3.2 เพื่อใหบุคลากรไดนําเอาความรูที่ไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน

3.5 เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง
3.6 เพือ่ สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร
4. เปาหมาย
4.1 บุคลากรทุกคนไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาที่รับผิดชอบ
4.2 บุคลากรทุกคนไดนําเอาความรูที่ไดรบั มาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน
4.5 บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีตอการพัฒนาตนเอง
4.6 บุคลากรทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุน คาเอกสาร และคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร 195,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
- จัดทําเอกสารสื่อตาง ๆ ไวบริการ
- จัดเขาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- จัดทําแฟมสะสมงาน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2556
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชี้แจงวางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุป รายงานผล

7. แผนกํากับและติดตามผล
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง วางแผน ในการดําเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดาํ เนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
6. ประเมินผล สรุปผลงาน และรายงานโครงการ

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอนงคน ารถ นุชสายสวาท
นางสาววรัญญา ทองแกมแกว
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอนงคน ารถ นุชสายสวาท
นางสาววรัญญา ทองแกมแกว
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอนงคนารถ นุชสายสวาท
นางสาววรัญญา ทองแกมแกว

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. รอยละของบุคลากรไดรับความรูจากการประชุม
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาที่รับผิดชอบ
2. รอยละของบุคลากรไดนําเอาความรูที่ไดรับมา
ขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน

วิธีการประเมินผล
1. การรายงานการประชุม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน

เครื่องมือ
1. แบบรายงานการ
ประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน
2. แบบขยายผลการ
2. พิจารณาจากแบบขยายผล
ประชุม อบรม สัมมนา
การประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน และบันทึก
ศึกษาดูงาน
การประชุมครู
3. รอยละของบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีตอ 3. พิจารณาจากแฟมสะสมงานของ 3.แฟมสะสมงานของ
บุคลากร
การพัฒนาตนเอง
บุคลากร
4. สังเกต
4. รอยละของบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
4. แบบสังเกต
ปฏิบัติงาน
9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และ
มีความสุข
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ.................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสาวอนงคนารถ นุชสายสวาท)
(นางสาววรัญญา ทองแกมแกว)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

กลยุทธที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย
อํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวน และการรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา

ชื่อโครงการ
การประกันคุณภาพภายใน
กลุมงาน
งานบริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นางอารีย ดานขุนทด
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธของโรงเรียน
กลยุทธที่ 5
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนระบบที่สถานศึกษารวมกับชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของภายใตการกํากับ ดูแล สนับสนุน สงเสริมของหนวยงานตน สังกัด เพื่อสรางความมั่นใจบนพื้นฐาน
ของหลักวิชาการ ขอมูลหลักฐานที่ตรวจสอบได และการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกีย่ วของวาผูเรียนไดรับ
ณลักษณะอันพึง
บริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อพัฒนาความรูความสามารถและคุ

ประสงคตามที่กําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขื้นพื้นฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2544 และมาตรฐาน
การศึกษาและตัวบงชี้ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยโรงเรียนยึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของและเพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูเกี่ยวของวาผเู รียนจะไดรับการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพจากสถานศึกษา
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 12 ตัวบงชี้ที่ 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.2 เพื่อจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 เพื่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา
3.4 เพื่อใหมกี ารติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
3.5 เพื่อใหมกี ารนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3.6 เพื่อใหมกี ารจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

4. เปาหมาย
4.1 ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2 ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.3 ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหาร
จัดการศึกษา
4.4 ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
4.5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษา 2557
4.6 มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปการศึกษา 2557
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 12,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
6.1.4.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
6.1.4.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัด
การศึกษา
6.1.4.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
6.1.4.5 นําผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

6.1.4.6 จัดทํารายงานประจําป
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนิน โครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

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

กิจกรรม
ประชุมชี้แจง วางแผน โครงการ
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิ งานของโครงการ
ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูกํากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางอารีย ดานขุนทด
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางอารีย ดานขุนทด
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางอารีย ดานขุนทด

หมายเหตุ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
2. ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีการจัดทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา
4. ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในป
การศึกษา 2557
6. มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในของปการศึกษา 2557

วิธีการประเมิน
1. พิจารณาจากมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
2. พิจารณาจากแผน
ปฏิบัติการ และรายงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการ
3. พิจารณาขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน
4.พิจารณาจากการประเมิน
คุณภาพภายใน

เครื่องมือ/เอกสาร
1. มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. แผนปฏิบัติการและรายงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการ
3.ขอมูลสารสนเทศ
ของโรงเรียน
4. แบบตรวจสอบการประเมิ น
คุณภาพภายใน

5. พิจารณาจากการวางแผน 5. แผนพัฒนาคุณภาพการศกึ ษา
ในปการศึกษา 2557
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปการศึกษา 2557
6. รายงานประจําป 2557
6. พิจารณาจากรายงาน
ประจําป 2557

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนไดการยอมรับจากผูป กครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกีย่ วของ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ..............................................ผูเสนอโครงการ
(นางอารีย ดานขนุ ทด)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สรุ ารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธโรงเรียน
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาการจัดองคกร ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
บริหารทั่วไป
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ , นางสาวกัญจนณัฐ ปญญาลิขิตกุล
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
โครงการตอเนื่อง
กลยุทธที่ 5
ปการศึกษา 2557

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

1. หลักการและเหตุผล
การบริหารที่ขาดการจัดการอยางเปนระบบสงผลใหองคกรขาดการความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
ดังนั้นสถานศึกษาจําเปนตองจัดระบบการบริหารจัดการใหเปนระบบในทุก ๆดานไมวาจะเปนดานสารสนเทศ
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง เพือ่ สรางความพึงพอใจตอผูเกีย่ วของ ซึ่ง
ผูบริหารตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โครงการนี้จึงเปน
โครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อพัฒนาองคกรใหมคี ุณภาพดังกลาว
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 8 ตัวบงชี้ที่ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6
3. วัตถุประสงค
3.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีการพัฒนาองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานใหเปนระบบ
3.2 เพื่อใหผูบริหารใชหลักบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
3.3 เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
3.4 นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
4. เปาหมาย
4.1 รอยละ 85 สถานศึกษาสามารถพัฒนาองคกร โครงสราง ระบบการบริหารงานอยางเปน
ระบบ
4.2 รอยละ 85 ผูบริหารใชหลักบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดทั้งดานวิชาการและการจัดการ
4.3 รอยละ 85 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ

4.4 รอยละ 85 นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุน 5,000 บาท
6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค
6.1.2 แตงตั้งคณะกรรมการประชุมวางแผนการดําเนินงาน
6.1.3 ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน
6.1.4 นิเทศ กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน
- การจัดทําโครงสรางการบริหารงาน
- จัดทําคําสั่งโรงเรียน
- พัฒนาขอมูล
- พัฒนางานวิจยั ของผูบริหารและครู
- จัดทําแผนปฏิบัติการ
- จัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิบัติการ
- สํารวจความพึงพอใจ
6.1.5 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

1. ประชุมเสนอโครงการ
2. แตงตัง้ คณะกรรมการ
3. ดําเนินการตามแผนงาน
4. นิเทศ กํากบั ติดตาม
5. ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง เสนอโครงการ
2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ดาํ เนินงานตามแผน
4. นิเทศติดตาม ตรวจสอบการดําเนินการ
5. ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. สถานศึกษามีโครงสรางการบริหาร มี
ระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
2.สถานศึกษามีคําสั่งแตงตั้งการปฏิบัติงาน
ขอมูลโรงเรียน และงานวิจยั
3.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและรายงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการ
4.สถานศึกษามีแบบสํารวจความพึงพอใจและ
นําผลไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวกัญจนณัฐ ปญญาลิขิตกุล
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวกัญจนณัฐ ปญญาลิขิตกุล
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวกัญจนณัฐ ปญญาลิขิตกุล

วิธีการประเมิน
1. ตรวจสอบเอกสารโครงสราง
การบริหาร
2.ตรวจสอบเอกสารคําสั่ง
แฟมขอมูลโรงเรียนและงานวิจัย
3. ตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบัติ
การและรายงานโครงการ
4. สํารวจความพึงพอใจ

หมายเหตุ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. โครงสรางการบริหาร
2.คําสั่งโรงเรียน
3.ขอมูลโรงเรียน
4.งานวิจยั ของผูบริหารและครู
5.แผนปฏิบัติการ
6.3รายงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการ
7.แบบสํารวจความพึงพอใจ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูรับบริการและผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเรียน

10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ ลงชื่อ..........................................ผูรวมโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
(นางสาวกัญจนณัฐ ปญญาลิตขิตกุล)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งบประมาณ
นางสาวอนงคนารถ นุชสายสวาท , วาที่ ร.ต. สิทธกานต ธนสัมบันน ,
นายอรรถพล พรหมเมศ
หนวยงาน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธที่ 5
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2557
ชื่อโครงการ
กลุมงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ

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

1. หลักการและเหตุผล
การระดับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา จะเปนแนวทางที่จะทําใหสถานศึกษาใชแกปญหา
ความขาดแคลนในเรื่องงบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ สื่อการเรียนการสอน ไดในระดับหนึ่ง นอกจากนัน้
การมีสวนรวมระหวางบาน โรงเรียน องคกรทางศาสนา สถานบันวิชาการ องคกรภาครัฐและเอกชน ยังจะ
ทําใหการบริหารการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาหมาย อยางมีประสิทธิภาพ สงผลตี
แกผูเรียนเปนสําคัญ
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 9 ตัวบงชี้ที่ 9.3
3. วัตถุประสงค
เพื่อประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน กับองคกรของรัฐ องคกรเอกชน และชุมชนในการรวม
พัฒนาและจัดการศึกษา
4. เปาหมาย
องคกรภาครัฐ องคกรเอกชน ชุมชน ใหความรวมมือรอยละ 90 ของการขอความรวมมือ
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนในการจัดทําเอกสาร คาเดินทาง คาจัดเลี้ยงรับรองในการติดตอ
ประสานงาน จํานวน 5,000 บาท

6. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามโครงการ
- ขอความรวมมือจากองคกรภาครัฐ เอกชน ชุมชน เขารวมเปนสมาชิกโครงการ
- ประสานงานในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
6.1.5 นิเทศ ติดตามผล ปรับปรุงกิจกรรม
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

7. แผนการกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ

3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามโครงการ

5. นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสําเร็จ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
1. รอยละของการใหความรวมมือขององคกรภาครัฐ
องคการเอกชน ชุมชน ที่ใหความรวมมือ

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอนงคนารถ นุชสายสวาท
วาที่ ร.ต.สิทธกานต ธนสัมบันน
นายอรรถพล พรหมเมศ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอนงคนารถ นุชสายสวาท
วาที่ ร.ต.สิทธกานต ธนสัมบันน
นายอรรถพล พรหมเมศ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสาวอนงคนารถ นุชสายสวาท
วาที่ ร.ต.สิทธกานต ธนสัมบันน
นายอรรถพล พรหมเมศ

วิธีการประเมิน
1. ประเมิน
2. รายงานโครงการ

หมายเหตุ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบประเมิน
2. แบบรายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
องคกรภาครัฐเอกชน และชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทําใหโรงเรียน
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ เปนที่ยอมรับของหนวยงานตนสังกัด ผูปกครอง และ ชุมชน

10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผูเสนอโครงการ
ลงชื่อ.........................................ผูรวมโครงการ
(นางสาวอนงคนารถ นุชสายสวาท)
(วาที่ ร.ต.สิทธกานต ธนสัมบันน)
ลงชื่อ.........................................ผูรวมโครงการ
(นายอรรถพล พรหมเมศ)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ชื่อโครงการ
พัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
กลุมงาน
บริหารทั่วไป
หัวหนาโครงการ
นางสมหมาย เคาศรีวงษ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ลักษณะของโครงการ
โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธของโรงเรียน
กลยุทธที่ 5
ระยะเวลาดําเนินการ
ปการศึกษา 2557
......................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยุทธศาสตรที่สําคัญในการดําเนินการ คือ การกระจายอํานาจ
การบริ ห ารสู โ รงเรี ย น โดยการใช โ รงเรี ย นเ ป น ฐานในการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย นให มี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยปจจัยองครวมและปจจัยสนับสนุนของโรงเรียนมาประสานสัมพันธ ใหมีพลัง
ผลัก ดั น การเรี ย นรู ใ ห เ กิ ด ขึ้น กับผู เ รี ย นอยางต อเนื่ อง ซึ่ งสอดคลองกั บมาตรฐานการศึ กษาดานการจั ด
การศึกษา มาตรฐานที่ 9 กลาววา “คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองและชุมชนปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล” โดยโรงเรียนไดดําเนินการ ดังนี้
2. ความสําคัญของโครงการ
สอดคลองกับมาตรฐานที่ 9 ตัวบงชี้ที่ 9.1, 9.2, 9.3
3. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมพัฒนาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2. เพื่อสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด
3. เพื่อสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลือ่ นการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
4. เพื่อสงเสริมผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
4. เปาหมาย
ั นาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1. รอยละ 85 โรงเรียนมีพฒ
2. รอยละ 85 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบตั ิหนาที่ตามทีร่ ะเบียบกําหนด
3. รอยละ 85 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย

4. รอยละ 85 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา
5. ทรัพยากรที่ตองการ
5.1 บุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
5.2 เงินงบประมาณทางราชการ และเงินบริจาค จํานวน 10,000 บาท
6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน
6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดําเนินงานตามแผน
6.1.4.1 การประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผูปกครอง
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และชุมชน
6.1.4.2 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง คณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง และชุมชน
6.1.4.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผูปกครอง
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและชุมชน
6.1.5 นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล แลรายงานผล

6.2 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม/ระยะเวลา
เม.ย.

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

หมาย
เหตุ

ปการศึกษา 2557
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ประชุมชี้แจง วางแผนโครงการ
เสนอโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ดําเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุปรายงานโครงการ
7. แผนกํากับและติดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงวางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
4. ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

ผูกํากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสมหมาย เคาศรีวงษ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสมหมาย เคาศรีวงษ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ
นางสมหมาย เคาศรีวงษ

8.แผนการประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
1. พิจารณาจากบันทึก
1. รอยละของการใหความรวมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ผูปกครอง การประชุม
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และชุมชน
2. รายงานโครงการ
ที่ใหความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

หมายเหตุ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. บันทึกการประชุม
2. แบบรายงานโครงการ

9. ผลที่คาดวาจะไดรับ
โรงเรียนประสบผลสําเร็จในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
กอใหเกิดผลตอนักเรียนเปนสําคัญ
10. ผูรับผิดชอบโครงการ
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ
ลงชื่อ................................................ผูเสนอโครงการ
(นางสมหมาย เคาศรีวงษ)
ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ภาคผนวก

คําสั่งโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
ที่ 25 /2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําป ปการศึกษา 2557
..............................................................
เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) สอดคลองกับนโยบายและแผน
กลยุทธพรอมทั้งจุดเนนการและปฏิรูปการศึกษารอบที่สามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2557 ดังนี้

มีหนาที่

1. นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ

ประธานคณะกรรมการ

2. นายชลอ มั่นฤทธิ์

รองประธานคณะกรรมการ

3. นางนาฏยา บรรจงอักษร

กรรมการ

4. นางผกามาศ เลิศชูเกียรติ

กรรมการ

5. นางสาวนิตยา นกเอี้ยงทอง

กรรมการ

6 .นางสาวฉวีวรรณ จันทรนาง

กรรมการ

7. นางสาววรัญญา ทองแกมแกว

กรรมการ

8. นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย

กรรมการ

9. นายสันติ กระจางธนโชต

กรรมการและเลขานุการ

10.นางสาวมาลี ลาภลมูล

กรรมการและผูชวยเลขานุการ

1. ประชุม ปรึกษาหา รวมวางแผนการดําเนินงาน
2. รวบรวมแผนงานโครงการจากผูร ับผิดชอบโครงการ
3. ตรวจทานและแกไขปรับปรุงโครงการใหสอดคลองดัชนีชี้วัดตัวบงชี้มาตรฐานมาตรฐาน

ของ สพฐ. ใหเปนปจจุบนั

4. จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการประจาํ ป ปการศึกษา 2557
5. นําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2557 ขึ้นบนเว็บไซดของโรงเรียนวัดหนามแดง
(เขียวอุทิศ)
6. นําแตละโครงการและขั้นตอนการดําเนินงานใสแฟมเพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการ
ใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ไดรับมอบหมายบังเกิดผลดีตอทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557
สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

