แผนปฏิบตั ิ การ
ปี การศึกษา 2561

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
อาเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เอกสารลาดับที่ 2 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2

คานา
แผน ปฏิ บ ั ติ ก ารป ระจ าปี การศึ ก ษ า 2561 ของโรงเรี ย น วั ด ห นามแดง(เขี ย วอุ ทิ ศ )
เป็ นเสมือนแนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตาม
จุดมุง่ หมายของการจัดการศึกษาซึง่ คณะผูจ้ ดั ทาได้กาหนดโครงการเพื่อตอบสนองกลยุทธ์และมาตนฐาน
ของโรงเรีย นตลอดจนได้ ข้ อ มู ล จากการรายงานประจ าปี ของสถานศึ ก ษาปี การศึ ก ษา 2560
รายงานโครงการในแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี และการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และความจาเป็ นทีต่ ้องปรับป
รุ ง พั ฒ น า ซึ่ ง ภ า ย ใ น แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 6 1 นี้
มีเนื้อหาประกอบไปด้วยประวัตโิ รงเรียนสภาพทัวไปของโรงเรี
่
ยนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม วิสยั ทัศน์
พันธกิจ กลยุทธ์ และมาตรฐานของโรงเรียน
แ ล ะ ใ น ก า ร จั ด ท า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี 2 5 6 1 ใ น ค รั ้ ง นี้
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่ให้คาปรึกษา ให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิบตั กิ าร
และขอขอบคุณ คณะครูทุกท่านที่ร่วมดาเนินการ วางแผนปฏิบตั ิการประจาปี การศึกษา 2561 ฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังว่าผูม้ สี ่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาทุกฝ่ ายจะนาแผนปฏิบตั กิ ารฉบับนี้
ไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลดีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน
วัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) ให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

ผูอ้ นุมตั แิ ผน
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )

ผูเ้ ห็นชอบแผน
(นายชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช)
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

(นายอนันต์ จันทร์อุ่น)
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

(นางสาวชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์)

กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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บทที่ 1
บทนา
ประวัติโรงเรียน
ชื่อโรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ทีต่ งั ้ 21 หมู่ 3ตาบล บางแก้วอาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสังกัดสานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต
2สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร02-385-2462 โทรสาร02386-5031
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com website http://www.Watnamdangschool.ac.th
เปิ ดสอนระดับชัน้ อนุบาล ถึง ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 มีเนื้อที่ 6 ไร่ เขตพืน้ ทีบ่ ริการ 9 หมู่บา้ น
ได้แก่ หมู่ 1 ถึงหมู่ 6 หมู่ 9 หมู่ 11 และหมู่ 16
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 1กรกฎาคม พุทธศักราช 2467 โดยพระฉัตร
พวงมาลี พระภิกษุของวัดหนามแดงเพื่อหวังเอาบุญกุศล ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีธ่ รณีสงฆ์ ในเนื้อทีป่ ระมาณ 6
ไร่ทศิ ตะวันตกและทิศใต้ ติดกับวัดหนามแดง ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพ่งทิศเหนือ
ติดกับถนนด่านสาโรง บางพลี
เมือ่ วันที่ 12สิงหาคม พ.ศ. 2481ได้ตงั ้ เป็ นโรงเรียนประชาบาล โดยใช้ศาลาการเปรียญวัด
เป็ นสถานทีเ่ รียน และก่อสร้างอาคารเรียนจานวน 2หลัง
พ.ศ. 2501ได้ต่อเติมอาคารเรียนอีก 2ข้าง โดยใช้เงินของโรงเรียนวัดหนามแดง พ.ศ. 2527
ได้งบประมาณของทางราชการมาสร้างอาคารเรียนแบบ 017ใต้ถุนสูง จานวน 6ห้องเรียน เป็ นเงิน
100,000บาท และพระครูวนิ ิจธรรมวาที รองเจ้าอาวาสวัดหนามแดง ได้ดาเนินการหาเงินสมทบอีก
244,220บาท โดยใช้ช่อื อาคารเรียนว่า “เรือนพินิจประชาสรรค์”
พ.ศ. 2510 ได้สร้างส้วม 5ทีน่ งด้
ั ่ านทิศตะวันออกหลังอาคารเรียนหลังที่ 1เป็ นเงิน 10,500
บาท และสร้างอีก 5ทีน่ งั ่ หลังโรงอาหารด้านทิศตะวันออกของอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็ นเงิน 10,500บาท

พ.ศ. 2512ได้รอ้ื อาคารเรียนหลังแรก นาฝามากัน้ ชัน้ ล่างอาคารเรียน แบบ 017ใต้ถุนสูง
จานวน 6ห้องเรียน ทางวัดโดยพระครูวบิ ลู ฐาปนกิจ
อดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดงได้สร้างอาคารเรียนแบบ 017 มี 2มุข จานวน 6 ห้องเรียน
โดยใช้งบประมาณ 100,000บาท (สมัยนายชัด รัตนราช เป็ นนายอาเภอบางพลี)
และทางวัดได้รบั การช่วยเหลือจากนางหมา จูใจบุญ สมทบอีก 200,000บาท
และใช้ไม้เก่าของอาคารเรียนหลังที่ 1 (หลังแรก) ซึง่ ได้เทพืน้ ใต้ถุนอาคารเรียนจนสาเร็จ
พ.ศ. 2514ได้รบั งบประมาณจากนายสมรรค ศิรจิ นั ทร์ ส.ส.สมุทรปราการ จานวน
45,000บาท ต่อเติมโรงอาหารด้านทิศตะวันออก
พ.ศ. 2517ได้รบั งบประมาณสร้างบ้านพักครู จานวน 1หลัง
พ.ศ. 2518ได้รบั งบประมาณต่อเติมอาคารเรียน หลังที่ 2 จานวน 2ห้องเรียน เป็ นเงิน
25,500บาท
พ.ศ. 2519ได้รบั งบประมาณสร้างบ้านพักครูอกี 2หลัง
รวมทัง้ งบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครูหลังที่ 1
และได้รบั งบประมาณจากสภาตาบลบางแก้วมาต่อเติมอาคารเรียนอีก 2ห้อง จนครบอาคารเรียนหลังที่ 2
ได้รบั งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3แบบ 017 จานวน 5ห้องเรียน เป็ นเงิน 475,500บาท
ได้เงินบารุงท้องทีม่ าถมสนามหน้าอาคาร 2 และ 3อีก 10,000 บาท จากนายเปรือ่ งนางยิม้
แย้มเหมือนอีก 10,000 บาทจากนายแป้ นและนายเสริม จานวน 10,000 บาท กับเงินงบวิบลู ฐาปนกิจ
(อดีตเจ้าอาวาสวัดหนามแดง) ได้บริจาคเงินจานวน 10,000บาท และประชาชนร่วมบริจาคอีก 10,000
บาท
พ.ศ. 2520ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูจานวน 2หลัง หลังละ 60,000บาท
ได้เติมหลังคาโรงอาหาร โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจากัด และผูป้ กครองร่วมสมทบอีก
เป็ นเงินทัง้ สิน้ จานวน 118,000บาท
พ.ศ. 2529 ได้รบั งบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ
สปช. 206/2526จานวน 1หลัง ราคาทัง้ สิน้ 1,248,000บาท
พ.ศ. 2531ได้รบั อนุญาตให้รอ้ื ถอนอาคารเรียนหลังที่ 2ของโรงเรียน
พ.ศ. 2532ได้ขออนุญาตนาเงินบารุงการศึกษา มาเทพืน้ คอนกรีตอาคารเรียนชัวคราว
่
1ห้องเรียน
พ.ศ. 2534ได้รบั งบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 4แบบ สปช.
2/28จานวน 1หลัง 3ชัน้ 9ห้องเรียนเป็ นจานวนเงิน 2,666,800บาท
พ.ศ. 2535ได้รบั อนุญาตให้รอ้ื ถอนส้วม จานวน 6หลัง
พ.ศ. 2539 ได้รบั งบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบ ส.ป.ช. 602/2526จานวน 2หลัง ราคา
180,000 บาท และได้รบั งบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28จานวน
1หลัง อาคาร 3ชัน้ 9ห้องเรียน ราคา 3,1100,000บาท
พ.ศ. 2540 ได้รบั อนุญาตให้รอ้ื ถอนโรงอาหาร โรงฝึกงาน หลังบ้านพักครูหลังที่ 1

พ.ศ. 2541 ได้รบั งบประมาณในการสร้างส้วมแบบ สปช. 602/2526จานวน 1หลัง
ราคา 180,000บาท
พ.ศ. 2542ได้รบั เงินบริจาคจากนายสงวน กาญจนชีวะ สร้างอาคารเรียน 2ชัน้ 10ห้องเรียน
ราคา 2,950,000บาท
พ.ศ. 2547 – 2549 ได้รบั งบประมาณจากอบต.บางแก้ว
ในการสร้างรัว้ รอบบริเวณโรงเรียน
ราคา 1,260,000 บาท
พ.ศ. 2549 ได้ขออนุญาตนาเงินบารุงการศึกษา สร้างอาคารเอนกประสงค์
พ.ศ. 2549 ได้รบั งบประมาณจาก อบต.บางแก้ว จัดทาห้องคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2549 ได้รบั งบประมาณจาก อบต.บางแก้วสร้างห้องสมุดอีเล็คทรอนิค
พ.ศ. 2551
ได้รบั งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้วสร้างอาคารเอนกประสงค์โครงหลังคาเมทัลชีต
พ.ศ. 2552 นายสงวน กาญจนชีวะ บริจาคเงินจานวน 103,000 บาท
(หนึ่งแสนสามพันบาท) สร้างเสาธงสูง 350 เมตร
ปูพน้ื หินล้างบูรณะศาลาหอพระประจาโรงเรียนเป็ นศาลาไทย โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุน จานวน
95,000 บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาท) เงินบริจาคโดยพระครูปลัด รัตนวัฒน์ (พระครูแจ้)
พระครูสงั ฆรักษ์บุญเลิศ ปญญาธโร นายชนินทร์ สว่างแก้ว เป็ นเงิน 150,000 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท) และจัดสร้างวิหารจัตุรมุข
ประดิษฐานพระประจาโรงเรียนโดยได้งบประมาณจากการทอดผ้าป่ าฉลองโรงเรียนครบรอบ 85 ปี
เป็ นเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสีแ่ สนบาท) โดยพระครูปลัดรัตนวัฒน์ (พระครูแจ้)
เป็ นประธานอุปถัมภ์
พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รบั งบประมาณสนับสนุ นจากองค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว จัดสร้าง
อาคารทรงไทย 3 ชัน้ ด้วยเงินงบประมาณ 21 ล้านบาท

สภาพทัวไป
่
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) เปิ ดทาการสอนตัง้ แต่ชนั ้ อนุบาล 1 ถึงชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
จานวนนักเรียน 1,012 คน จานวนข้าราชการครู 41 คน จานวนครูอตั ราจ้าง 8คนจานวนธุรการ 1 คน
จานวนนักการภารโรง 1 คน มีจานวนอาคารเรียน 5 หลัง อาคารชัวคราว
่
จานวน 1 หลัง
อาคารอเนกประสงค์ จานวน 1 หลัง ลานอนกประสงค์ เนื้อที่ 164 ตารางเมตร
มีไฟฟ้ าให้แสงสว่างในห้องเรียนอย่างเพียงพอ มีน้ าประปาใช้สะดวกสบาย
มีพน้ื ทีส่ าหรับตัง้ อาคารเรียนอาคารประกอบ จานวน 6 ไร่ มีรวั ้ รอบโรงเรียน
ทิศเหนือติดกับถนนด่านสาโรงบางพลี ทิศใต้ตดิ กับวัดหนามแดง มีคลองสาโรงผ่านหน้าวัด
ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพ่ง ติดตะวันตกติดกับวัดหนามแดง

สภาพชุมชน

โรงเรียนรับนักเรียนเข้าเรียนทัง้ เขตบริการในตาบลบางแก้ว อาเภอบางพลี
และเด็กในตาบลเทพารักษ์อาเภอเมืองฯ ซึง่ ส่วนใหญ่จะอยูท่ ถ่ี นนเทพารักษ์และมีเขตแดนติดกัน
โดยมีคลองสาโรงคันกลาง
่
ผูป้ กครองส่วนใหญ่มรี ายได้น้อย
แต่มภี าระในการดูแลมากทาให้ประสบปั ญหาทางด้านการเงิน
แต่ทางโรงเรียนก็ได้พยายามระดมทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ เพื่อมอบแก่นกั เรียน
ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดี

แผนที่โรงเรียน

แผนภูมิการบริ หารจัดการศึกษาโรงเรียน โรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ )
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรี ยน

คณะกรรมกำรเครื อข่ำย

ผูป้ ก

ครอง

คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
พื ้นฐาน

ทำงกำ
รศึกษำ
แผนงานงบประมาณ
คณะครู /บุคลำกร

แผนบุคคล

1. การจัดทาแผนงบประมาณและคาขอตัง้ งบประมาณ
ตรท้องถิน่ เพื่อเสนอต่อเลขาธิการสานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2. การจัดทาแผนการใช้จา่ ยเงิน
ตามทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโดยตรง3.
การอนุ มตั กิ ารจ่ายงบประมาณทีไ่ ด้รบั จัดสรร
4. การขอโอนและการขอเปลีย่ นแปลงงบประมาณ
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
7. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ

1. การวางแผนอัตรากาลัง
2.
การจัดสรรอัตรากาลังข้าราชการครูแ
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตัง้
4. การเปลีย่ นตาแหน่งให้สูงขึน้
การย้ายข้าราชการครุและบุคลากรทา
5. การดาเนินการเกี่ยวกับการเลื่อน
6. การลาทุกประเภท
7. การประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
8. การดาเนินการทางวินยั และการล
9. การสังพั
่ กราชการและการสังให้
่ อ
10. การรายงานการดาเนินการทางว

โครงสร้างการบริ หาร(ต่อ)

ลงทุนเพื่อการศึกษา

แผนงานงบประมาณ
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์

ด้รบั มอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา
พยากรเพื่อการศึกษา

12. การจัดระบบและการจัดทาทะเบียนป
13.
การจัดทาบัญชีรายชื่อและการให้ความเหน
ร
14. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้า
ภัณฑ์หรือสิง่ ก่อสร้างทีใ่ ช้งบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 15. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ
16. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรร
สนเทศเพื่อการจัดทาและจัดหาพัสดุ
17. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมจริยธรรมส
18. การริเริม่ ส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ษาและจาหน่ายพัสดุ
19. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
กทรัพย์สนิ
20.การปฏิบตั งิ านอื่นใดตามทีไ่ ด้รบั มอบห
งิน และการจ่ายเงิน

เงิน และงบการเงิน
พิมพ์บญ
ั ชี ทะเบียนและรายงาน
ด้รบั มอบหมาย

โครงสร้างการบริ หารบุคคลโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )
นางเพียงเพ็ญ สุ รารักษ์
ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาสถา
นศึกษา

บริหารงานวิชาการ

บริหารงานงบประมาณ

บริหารงานบุคคล

บริหารงานบริหารทัว่ ไป

นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางปริ ศนา พรหมเมศ
นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางปราณี ศรี ทบั ทิม
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
นางอารี ย ์ ด่านขุนทด
นางพรชนม์ทิพย์ คชพันธ์
นายเสมา นุชพันธุ์
นางสาวขนิษฐา เจียรณัย
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง
นางสายพิณ รังรงทอง
นางสาวศรัญญา ชัยนาม
นางสาวภัทรพร ประมาตร
นางสาวมาลี ลาภลมูล
นางศิริลกั ษณ์ ศรี เจริ ญ
นางสาวรานี อุตคา
นางวรันณ์ธร บัวคาภู
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
นางสาวพัชรี แข็งแรง
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง

นางสาววิภาพร มั่งมี
นางสาเริ ง อาชวานนท์
นางมาลัย ใหญ่สูงเนิน
นางอารี ย ์ ด่านขุนทด
นางสาวทัศนียา ภิรมย์ศรี
นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา
นางสาวพัตสลาภรณ์ สนธิ
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม
นางสาวอาภา คาภูเวียง
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
นางจันทร์วิภา จักหงษ์สุวรรณ

นายเสริมชัย เลิศศักดิ์พณิชย์
นายศุภชัย มิ่งมงคล
นางหนึ่งนุช จริ ยเสถียร
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
นางวรันณ์ธร บัวคาภู
นางวัจนา โรจนรุ่ งทวี
นางสาวรัตนาวดี สุหล้า
นางสาวพิชญ์สินี พิศวงปราการ

นายประกาศน เจริญยิง่
นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางชุติมา กังสดาร
นางรุ่ งฤดี จิระเสวี
นางสายพิณ รังรงทอง
นายศุภชัย มิ่งมงคล
นายณรงค์ชยั ควรคิด
นางสาวนาริ นทร์ ดาวไธสง
นายเสมา นุชพันธุ์
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง
นางสาวขนิษฐา เจียรณัย
นางสาวพัชรี แข็งแรง
นายชาลี อิ่มพงษ์
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
นางสาวรชิ ตา เพ็งชมจันทร์
นางสาวสายขวัญ ประวัน
นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์
นางสาวศิริวรรณ รักษ์มณี
นางสาวภิชาภัช บัวช่วงรุ จดา

ผลการประเมิ นของสานักรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ได้รบั การประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) รอบทีส่ าม (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560)
เมือ่ วันที่ 3 – 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555
สรุปโดยภาพรวมเป็ นรายมาตรฐานเป็ นตารางดังต่อไปนี้
ตารางสรุปผลการประเมิ นคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับปฐมวัย
กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
1. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกายสมวัย
2. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
3. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคมสมวัย
4. เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติปัญญาสมวัย
5. เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขัน้ ต่อไป
6. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ่ี
เน้นเด็กเป็ นสาคัญ
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา
8.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อตั ลักษณ์มาตรฐานที่
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา
10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมมาตรฐานที่
11. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม บทบาท
ของสถานศึกษา
12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
คะแนน
ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับปฐมวัย


น้าหนักคะ คะแนนที่ ระดับคุณภ
แนน
ได้
าพ
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5.00

12.50
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ดีมาก
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2.50

ดีมาก
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2.50

ดีมาก

2.50

2.50

ดีมาก
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100
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96.50

ดีมาก
ดีมาก

สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

น้าหนักคะ คะแนนที่ ระดับคุณภ
แนน
ได้
าพ

กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน
1. ผูเ้ รียนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
2. ผูเ้ รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์
3. ผูเ้ รียนมีความใฝ่ รู้ และเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง
4. ผูเ้ รียนคิดเป็ น ทาเป็ น
5. ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของผูเ้ รียน
์

มาตรฐานการศึกษาระดับขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

10.00
10.00
10.00
10.00
20.00

9.87
9.97
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9.80
-

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

น้าหนักคะ คะแนนที่ ระดับคุณภ
แนน
ได้
าพ
10.00
9.00
ดีมาก
5.00
3.30
พอใช้

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
กลุ่มตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์
9. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน
พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ สถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

5.00

5.00

ดีมาก

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ ง่ ผลสะท้อน
เป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

11. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริม บทบาท
ของสถานศึกษา

5.00

5.00

ดีมาก

12. ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วามเป็ นเลิศที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
คะแนนรวม

5.00

5.00

ดีมาก

100

-

ดี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมมาตรฐานที่

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน : ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน


สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา  ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา

การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระดับปฐมวัย
จุดแข็ง(S)

จุดอ่อน (W)

ผูเ้ รียนระดับปฐมวัย
เด็กมีการพัฒนาการด้านร่างกาย สุขภาพ
กายและ สุขนิสยั พัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มีสขุ ภาพจิต และสุนทรีภาพ พัฒนาการด้านสังคม มีวนิ ยั
รูผ้ ดิ ชอบ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้
พัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย มีความใฝ่ รู้
เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ทักษะในการสือ่ สาร มีจนิ ตนาการ
ความคิดสร้างสรรค์สมวัย
และมีความพร้อมศึกษาต่อในขันต่
้ อไป
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษามีสว่ นร่วมในการจัดทา
แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี กาหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์
สอดคล้องกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และดาเนินการพัฒนาเด็กได้บรรลุจุดเน้น
จุดเด่นของสถานศึกษา ผลการดาเนินงานบรรลุเป้ าหมาย
ทาให้เด็กมีอตั ลักษณ์ “อ่อนน้อมถ่อมตน
ไหว้งามตามแบบไทย” ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยั ทัศน์
พันธกิจเป้ าหมาย มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ
“โรงเรียนคุณธรรม”
และสถานศึกษาดาเนินโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทข
องสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา

ผูเ้ รียนระดับปฐมวัย
ด้านผลการจัดการศึกษา
ไม่มี
ด้านการบริหารจัดการศึกษา
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาในด้านการป
ระชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาทีย่ งั มีการประชุมไม่เ
ป็ นไปตามเกณฑ์
พัฒนาสัดส่วนครูต่อเด็กให้เป็ นไปตามเกณฑ์ คือ เท่ากับ
1 : 10 ถึง 15
พัฒนาการจัดพืน้ ทีห่ อ้ งสาหรับการทากิจกรรมให้เพียงพ
อตามเกณฑ์ พัฒนาห้องน้า
ห้องสุขาให้ถูกหลักอนามัยรวมทัง้ การพัฒนาสนามเด็กเล่
นโดยคานึงถึงความปลอดภัย
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นเด็กเป็ นสาคัญ
ไม่มี
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
ไม่มี

การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระดับปฐมวัย
โอกาส (O)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว วัดหนามแดง ผูป้ กครอง
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู้ รียน
วัสดุอุปกรณ์ สือ่ การเรียนการสอนแก่สถานศึกษา

อุปสรรค( T)

ผูป้ กครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้แรงงานมีฐานะยากจ
น ครอบครัวแตกแยก
ขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพและการเรียนของผูเ้ รียน
รวมทัง้ มีแหล่งบริการเกมออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตในชุม
ชน ทาให้ผเู้ รียนอยู่ในกลุ่มเสีย่ ง

การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน ระดับประถมศึกษา
จุดแข็ง ( S )
จุดอ่อน ( W )
ด้านการจัดการศึกษา
ด้านผลการจัดการศึกษา
ผูเ้ รียนส่วนใหญ่มรี ปู ร่างสมส่วน
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ พัฒนาผูเ้ รียนให้มผี ลสัมฤทธิทางการเรี
ยนรูท้ ุกกลุ่มสาระ
์
วรรณศิลป์ ได้ศกึ ษาจากแหล่งเรียนรูแ้ ละภูมปิ ั ญญาท้องถิน่
การเรียนรูใ้ ห้สงู ขึน้
ทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อให้ผเู้ รียนได้เรียนรูผ้ ่านประสบการณ์ตรงและมีหน่วยงาน
ราชการ บริษทั เอกชนและชุมชนร่วมให้ความรู้ ผูเ้ รียน
ส่วนใหญ่ได้เรียนรูก้ ารวิเคราะห์
ผ่านโครงงานและในกิจกรรมบูรณาการ
มีความหลากหลายในการนาเสนอทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีสว่ นร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ได้ร่วมกันกาหนดเป้ าหมายและกลยุทธ์สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และเป้ าหมายของการจัดตัง้ สถานศึกษา ผลการดาเนินการ
บรรลุเป้ าหมาย มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
จุดแข็ง ( S )

จุดอ่อน ( W )
คือ งามอย่างไทย
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนป็ น
และสถานศึกษาได้จดั ทาโครงการคืนลาคลองสวย
สาคัญ
น้าใสให้ลาคลองสาโรง ทาให้คณ
ุ ภาพน้าในลาคลองดีขน้ึ
พัฒนาครูดา้ นการจัดบรรยากาศของห้องเรียน
ผูเ้ รียน ครู ผูป้ กครอง
และใช้สอ่ื ให้เอือ้ ต่อการเรียนรู้
และชุมชนมีความตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรกั ษ์ทรั
ด้านการประกันคุณภาพภายใน
พยากรธรรมชาติ
ไม่มี
ด้านการบริหารการจัดการศึกษา
สถานศึกษาได้กาหนดมาตรฐานของสถานศึกษา
จานวน 15 มาตรฐาน เพื่อใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาสถานศึกษาสูส่ ถานศึกษาทีม่ คี ุณภาพได้มาตรฐาน

การศึกษา
ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
ครูได้รบั การส่งเสริมการอบรมพัฒนาตนเองตามทีค่ ุรุสภากา
หนด ได้รบั การประเมินแผนการ
จัดการเรียนรู้ และประเมินแบบวัดแบบทดสอบทุกภาค
การศึกษา
การจัดการเรียนรูข้ องครุสว่ นใหญ่มกี ารวางเป้ าหมาย
วิเคราะห์ผเู้ รียนออกแบบการจัดการเรียนรู้
เหมาะสมกับศักยภาพของผูเ้ รียน ครูสว่ นใหญ่ใช้สอ่ื การสอน
นาผลการประเมินมาซ่อมเสริมและทาวิจยั ในชัน้ เรียนทุกคน
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
ด้านการประกันคุณภาพภานใน
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาแล
ะสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
อย่างเป็ นระบบและต่อเนื่อง

การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระดับประถมศึกษา
โอกาส (O)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบางแก้ว วัดหนามแดง ผูป้ กครอง
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่ผเู้ รียน
วัสดุอุปกรณ์ สือ่ การเรียนการสอนแก่สถานศึกษา

อุปสรรค( T)

ผูป้ กครองนักเรียนส่วนใหญ่เป็ นผูใ้ ช้แรงงานมีฐานะยากจ
น ครอบครัวแตกแยก
ขาดการดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพและการเรียนของผูเ้ รียน
รวมทัง้ มีแหล่งบริการเกมออนไลน์จากอินเทอร์เน็ตในชุม
ชน ทาให้ผเู้ รียนอยู่ในกลุ่มเสีย่ ง

ข้อมูลคณะผู้บริ หารโรงเรียน
1. ผูอ้ านวยการโรงเรียน นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ วุฒกิ ารศึกษาสูงสุด
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคาแหง โทรศัพท์ 081-4467061e-mail peangpen_p@hotmail.comดารงตาแหน่งทีโ่ รงเรียนนี้ตงั ้ แต่ 25พฤศจิกายน 2554
จนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลา 6ปี 6 เดือน

ข้อมูลนักเรียน
โรงเรียนมีขอ้ มูลเกีย่ วกับจานวนนักเรียน (10 มิถุนายน 2559) ดังนี้
1) จานวนนักเรียนในเขตพืน้ ทีบ่ ริการทัง้ หมด 450 คน คิดเป็ น 45.50 % นอกเขตบริการ
539 คน คิดเป็ น 54.50 %
2) จานวนนักเรียนจาแนกตามระดับชัน้ ทีเ่ ปิ ดสอน ดังนี้
ชัน้

จานวน
ห้องเรียน

อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
รวมระดับชัน้ อนุบาล
ประถมศึกษาปี ท่ี 1
ประถมศึกษาปี ท่ี 2
ประถมศึกษาปี ท่ี 3
ประถมศึกษาปี ท่ี 4
ประถมศึกษาปี ท่ี 5
ประถมศึกษาปี ท่ี 6
รวมระดับชัน้ ประถมศึกษา
รวมจานวนนักเรียนทัง้ หมด

2
2
3
7
4
3
4
4
4
4
23
30

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิ ง
รวม
22
30
55
107
93
60
77
71
83
74
458
565

20
28
45
93
55
39
63
62
74
61
354
447

42
58
100
200
148
99
140
133
157
135
812
1,012

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่
โรงเรียนมีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องพิเศษ อาคารประกอบดังนี้
ประเภทอาคาร
อาคารเรียน 017
อาคารเรียนแบบ สปช. 2/2528
อาคารเรียนแบบ สปช. 2/2528
อาคารเรียน กาญจนชีวะ
อาคารศูนย์เรียนรูช้ ุมชน
อาคารอเนกประสงค์แบบ
สปช.26/2526

ชัน้
2
3
3
2
3
-

จานวนหลัง จานวนห้อง
1
1
1
1
1
1

12
9
9
10
14
-

หมายเหตุ
- อาคารพินิจประชาสรรค์
- อาคารราชพฤกษ์
- อาคารราชาวดี
-อาคาร ป. 3
- อาคารเรียน ป. 5-6

ห้องปฏิบตั กิ ารทางภาษา
ห้องปฏิบตั กิ ารวิทยาศาสตร์
ห้องบริหารทัวไป,และ
่
E-filling
ห้องบริหารงานวิชาการ
ห้องงบประมาณและห้องบุคลากร
ห้องผูบ้ ริหาร
ห้องประชุม
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องนาฏศิลป์
ห้องพระพุทธศาสนา
ห้องดนตรีสากล/ห้องดนตรีไทย
ห้องสมุด
ห้องพยาบาล
ห้องส้วม

1

3

1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
26

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ชื่อ – สกุล
นายชอบใจ เศรษฐวัชราวนิช
นางณัฐหทัย ยงค์สงวนชัย
นายวิฑรู ย์ ทองแกมแก้ว
นายณัฐพล พุฒวงษ์
นายสาเริง เข็มทอง
นายวัลลภ สุขเจริญ
นางรัตนากร พุฒพรหม
นางอรทัย เพ็งหนู
นายอนันต์ จันทร์อุ่น
นายอนุวฒ
ั น์ สุรยิ ะยานนท์
นางภัคญดา พึง่ ทอง
พระครูวทิ ูรกิจจาทร
พระปลัดสมพร เกตุโกศล
น.ส.ชัญญานุช
เหลืองอรุณฤกษ์
15 นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
16
17
18
19
20
21
22
23

นายชยทัต พันธ์พุ่ม
นางมณีรตั น์ ว่องเวศน์
นางสมทรง ไทยตุม้
นายประจวบ เฟื่ องขจร
นายปรมิตร สังข์ศลิ ป์ ชัย
นายชวลิต เพือ่ งขจร
นางรุง่ ฤดี จิระเสวี
นายพรชัยพัฒน์ ติยศิวาพร

ตาแหน่ ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒ ิ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
ผูแ้ ทนครู

กรรมการ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองระดับโรงเรียน ปี การศึกษา 2560
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล
นายนันทสิทธิ ์ ชนะไชยสงค์
นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์
นายคาหวัน แสงชา
นางสาวกนกอร โอเจริญ
นางสาวนัดดา เนียมสุวรรณ
นายอุดม เคนนันท์
นายสมเกียรติ การะเกตุ
นายเอกมงคล ล้นเหลือ
นางเกศินี
นางสาวศิรลิ กั ษณ์ วงสินธุ์

ตาแหน่ ง
ประธาน
รองประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เลขานุการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประสานงาน
เหรัญญิก
กรรมการ

อัตรากาลังครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพศ

ประเภทของบุคลากร
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
รองผูอ้ านวยการโรงเรียน
ครูประจาการ
พนักงานราชการ
ครูอตั ราจ้าง
ครูชาวต่างชาติ
ครูธุรการ
นักการภารโรง
รวม

ระดับการศึกษาสูงสุด
ตา่ กว่าปริ
ปริ ญญาโ
ชาย หญิ ง
ปริ ญญาตรี
ญญาตรี
ท
1
1
6
35
30
11
1
1
1
7
3
5
1
1
1
1
8
45
4
37
12

อายุเ
ฉลี่ย
56
41
34
40
29
45
-

ประสบการ
ณ์ในการรับ
ราชการ(ปี )
34
13
8
4
1
21
-

บทที่ 2
ทิ ศทางการพัฒนาสู่ความสาเร็จ
วิ สยั ทัศน์
ผูเ้ รียนใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นเกลียดการโกงความไม่ซ่อื สัตย์
รวมใจอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รักษ์ความเป็ นไทย เรียนรูส้ ่สู ากล และปฏิบตั ติ ามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม จริยธรรม

พันธกิ จ
1. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ
2. ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีทกั ษะชีวติ ในการสื่อสารและพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ
3. จัดการเรียนรูท้ ห่ี ลากหลายอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานต้นสังกัด
และมาตรฐานชาติ
4. จัดกิจกรรมสนับสนุ นให้ผเู้ รียนใฝ่ เรียนใฝ่ รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เน้นเกลียดการโกง
ความไม่ซ่อื สัตย์
5. จัดกิจกรรมสนับสนุ นให้ผเู้ รียนอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม รักความเป็ นไทย
ปฏิบตั ติ ามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
อ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งาม ตามแบบไทย

เอกลักษณ์ ของสถานศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

คาขวัญโรงเรียน
มารยาทงาม ความรูด้ ี มีวนิ ัย ห่างไกลยาเสพติด ใกล้ชดิ ชุมชน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวนิ ยั
ใฝ่ เรียน ใฝ่ รู้
อยูอ่ ย่างพอเพียง
มุง่ มันในการท
่
างาน
รักความเป็ นไทย
มีจติ สาธารณะ
สานึกรักบ้านเกิด

เป้ าประสงค์
1. ผูเ้ รียนทุกคนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาความเป็ นเลิศสู่สากล
2. ประชากรวัยเรียนทุกระดับ
ทุกประเภทได้รบั โอกาสทางการศึกษาอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมเต็มตามศักยภาพ
3. ประสานงานองค์กรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา
4. โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึ กในความเป็ นชาติ ไทย
เพื่อความมันคงของสั
่
งคมและ
ประเทศชาติ
ที่
เป้ าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1 - ร้อยละ 100
. ผูเ้ รียนทุกคนได้รบั การพัฒนาให้มคี ุณธรรมจริยธ ของผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
รรม และมีจติ สานึกความเป็ นไทย
และมีจติ สานึกความเป็ นไทย
ยึดมันในสถาบั
่
นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็ นประมุข
2 - ผูเ้ รียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์
- ร้อยละ 100
. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของผูเ้ รียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสู
พุทธศักราช 2551
ตรแกนกลางการศึกษา ขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
3 -ร้อยละ 100
. ผูเ้ รียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม

จริยธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทย
และวิถชี วี ติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4 . ผูเ้ รียนทุกคนได้รบั การพัฒนาทักษะการดารงชีว ิ
ตทีป่ ลอดภัยมีคุณภาพมีสุขภาพทีด่ ที งั ้ ทางกายแ
ละใจ

จริยธรรม ความสานึกในความเป็ นชาติไทย
และวิถชี วี ติ ตามหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง
ร้อยละของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักปรั
ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นโรงเรียนพอเพียงต้น
แบบ
- ร้อยละ 100
ของผูเ้ รียนได้รบั การพัฒนาทักษะการดารงชีวติ ที่
มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 2
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่
เป้ าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1 - ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 5
. กลุม่ สาระวิชา
หลักเพิม่ ร้อยละ 5 ต่อปี
2 - นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
. 3 ทุกคน
อ่านออก
เขียนได้
- นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
6 ทุกคน อ่านคล่อง
เขียนคล่อง และคิดเป็ น
3 -

- ร้อยละ 100
ของผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีเ่ พิม่ ขึน้ ของกลุ่มสาระวิชาภาษาไท
ย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
- ร้อยละ 100 ของนักเรียนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง
เขียนคล่อง ใช้ภาษาไทยอย่างคล่องแคล่วและคิดเป็ น

- ร้อยละ 100

. นักเรียนมีความสามารถใช้เทคโ
นโลยี
เพื่อเป็ นเครือ่ งมือในการเรียนรู้
4 - นักเรียนมีความรู้
. ความเข้าใจ ด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ของประเทศในประชาคมอาเซีย
น

ของนักเรียนทีม่ คี วามสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็ นเครือ่ งมือใน
การเรียนรู้
- ร้อยละ 100ของนักเรียนทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ความเข้าใจด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบให้สามารถปฏิ บตั ิ งานและจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ
ที่
เป้ าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1 - ข้าราชการครูทไ่ี ด้รบั การพัฒนา
- ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูทไ่ี ด้รบั การพัฒนา
. สามารถจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีคุณภาพ
สามารถจัดการเรียนรูไ้ ด้อย่างมีคุณภาพ
2 - โรงเรียนมีความเข้มแข็งด้านการบริหาร
- ร้อยละ 100
. ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ์
ของโรงเรียนทีม่ อี ตั รากาลังตามเกณฑ์
3 - ร้อยละ 100
. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจใ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ คี วามพึงพอใ
นการประกอบวิชาชีพ
จในการประกอบวิชาชีพ
4 - ร้อยละ
. บุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาให้มคี ุ 100ของบุคลากรทางการศึกษาทีไ่ ด้รบั การพัฒนาใ
ณภาพและสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐา ห้มคี ุณภาพและสามารถปฏิบตั งิ านได้ตามมาตรฐา
นทีก่ าหนด
นทีก่ าหนด
เน้นการพัฒนากระบวนการวิจยั ของครู

กลยุทธ์ที่ 4
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึ
ั ่ งครอบคลุมผูเ้ รียนได้รบั ความเสมอภาคและความเท่ า
เทียมในการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

ที่
เป้ าหมายความสาเร็จ
1 - ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบั การศึกษา
. ขัน้ พืน้ ฐาน
- ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน
2 . ผูเ้ รียนได้เรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานภายในเวลาที่
หลักสูตรกาหนด
3 - เด็กพิการได้รบั การพัฒนาสมรรถภาพ
.
4 - ผูเ้ รียนทุกคนได้รบั การสนับสนุนการศึกษา
. โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย สาหรับรายการค่าเล่าเรียน
หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งแบบเรียน
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
- ร้อยละ 100 ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน
- ร้อยละ 100
ของนักเรียนไม่มกี ารออกกลางคัน
- ร้อยละ 100
ของผูเ้ รียนทีจ่ บการศึกษาภายในเวลาทีห่ ลั
กสูตรกาหนด
- ร้อยละ 100
ของเด็กพิการทีไ่ ด้รบั การพัฒนาสมรรถภาพ
- ร้อยละ 100
ของผูเ้ รียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนการศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยสาหรับราชการ
ค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งแบบเรียน
และกิจกรรม พัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
ที่
เป้ าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1 ส่งเสริมสนับสนุ นการสร้างจิตสานึก
- ร้อยละ 100 ของข้าราชการครูบุคลากร
. รักษ์สงิ่ แวดล้อมมีคุณธรรม จริยธรรม
และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และน้อมนาแนวคิด
และน้อมนาแนวคิด
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ใิ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
นการดาเนินชีวติ
ในชีวติ ประจาวัน
2 ส่งเสริมให้ครูมกี ารพัฒนากระบวนการเรียนรู้
- ร้อยละ 100
. แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้ ่างๆ
ของครูมกี ารพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่ ป็ นมิตร แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรูต้ ่างๆ
กับสิง่ แวดล้อม
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีเ่
ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆในการ - ร้อยละ 100
. อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม
ของภาคส่วนต่างๆให้ความร่วมมือในการอนุ
รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม

พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษา และส่งเสริ มการมีส่วนร่วมอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ที่
เป้ าหมายความสาเร็จ
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1 โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจากสานักงานประเมิน โรงเรียนได้รบั การประเมินคุณภาพภายน
. คุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา
อกผ่านการรับรองมาตรฐานจาก สมศ.
กลยุทธ์ที่ 6

2
.
3
.
4
.
5
.

โรงเรียนได้รบั การ นิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือการดาเนินงานได้มคี ุณภาพ
โรงเรียนมีศกั ยภาพในการบริหารการจัดการตามหลักธร
รมาภิบาลได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน

ผูบ้ ริหารได้รบั การนิเทศ ติดตาม
ช่วยเหลือการดาเนินงานให้มคี ุณภาพ
โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและผ่านกากรประเมินคุณภา
พตามมาตรฐาน ร้อยละ 100
ผูร้ บั บริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐา ร้อยละ 100
น
ของผูร้ บั บริการทีม่ คี วามพึงพอใจในการจั
ดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส่งเสริม สนับสนุนผูป้ กครอง ชุมชน
ร้อยละ 100 ของผูป้ กครอง ชุมชน
สังคมและสาธารณชนให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ
สังคมและสาธารณชน
สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
การกากับ ดูแล
ตลอดจนการมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่ง รวม
ชี้

มาตรฐานด้านคุณภาพผูเ้ รียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านร่างกาย
1.1 มีน้ าหนักส่วนสูงเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.2 มีทกั ษะการเคลื่อนไหวตามวัย
1.3 มีสุขนิสยั ในการดูแลสุขภาพของตน
1.4 หลีกเลีย่ งต่อสภาวะทีเ่ สีย่ งต่อโรค อุบตั เิ หตุภยั และสิง่ เสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านอารมณ์ และจิ ตใจ
2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรูส้ กึ ทีด่ ตี ่อตนเอง
2.2 มีความมันใจและกล้
่
าแสดงออก
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสังคม
3.1 มีวนิ ยั รับผิดชอบ เชื่อฟั งคาสังสอนของพ่
่
อแม่ ครูอาจารย์
3.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปั น
3.3 เล่นและทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาทีต่ นนับถือ
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพฒ
ั นาการด้านสติ ปัญญา
4.1 สนใจเรียนรูส้ งิ่ รอบตัว ซักถามอย่างตัง้ ใจ และรักการเรียนรู้
4.2 มีความคิดรวบยอดเกีย่ วกับสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ กิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
4.3 มีทกั ษะทางภาษาทีเ่ หมาะสมกับวัย
4.4 มีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4.5 มีจนิ ตนาการและความคิดสร้างสรรค์

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

20
1
1.5
1.5
1

5

1
1
1
2

5

2
1
1
1

5

1
1
1
1
1

5

น้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รว
ม
65

มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล
5. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัน
2
1 และสามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

5. ครูจดั ทาแผนการจัดประสบการณ์ทส่ี อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสา
2
2 มารถจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ ห่ี ลากหลาย
สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
5. ครูบริหารจัดการชัน้ เรียนทีส่ ร้างวินัยเชิงบวก
2
3
5. ครูใช้ส่อื และเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
2
4
5. ครูใช้เครือ่ งมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุป
2
20
5 รายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผปู้ กครอง
5. ครูวจิ ยั และพัฒนาการจัดการเรียนรูท้ ต่ี นรับผิดชอบ และใช้ผลในการวิจยั
2
6
5. ครูจดั สิง่ แวดล้อมให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ตลอดเวลา
2
7
5. ครูมปี ฏิสมั พันธ์ทด่ี กี บั เด็ก และผูป้ กครอง
2
8
5. ครูมวี ุฒแิ ละความรูค้ วามสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย
2
9
5. ครูจดั ทาสารนิทศั น์และนามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
2
10
มาตรฐานที่ 6 ผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิ งานตามบทบาทหน้ าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดประสิ ทธิ ผล
6. ผูบ้ ริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3
1
6. ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ า และความคิดริเริม่ ทีเ่ น้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
3
2
6. ผูบ้ ริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลการประเมินผลหรือการวิจยั
3
20
3 เป็ นฐานคิดทัง้ ด้านวิชาการและการจัดการ
6. ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามแผนพัฒนาคุณภา
3
4 พสถานศึกษา
6. ผูบ้ ริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ
3
5
6. ผูบ้ ริหารให้คาแนะนา
3
6 คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเ
วลา
6. เด็ก ผูป้ กครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
2

7

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม

มาตรฐานที่ 7 แนวการจัดการศึกษา
7. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนาสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิภา
4
1 พ
7. มีระบบและกลไกให้ผมู้ สี ่วนร่วมทุกฝ่ ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
4
2
7. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
4
3
7. สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผูป้ กครอง ชุมชน และท้องถิน่
4
4
7. จัดสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
4
5
มาตรฐานที่ 8
สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
8. กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
1
1
8. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีม่ งุ่ พัฒนา
1
2 คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
8. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
1
3
8. ติดตามตรวจสอบ
0.5
4 และประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึ
กษา
8. นาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใช้วางแพนพัฒนาคุณภาพกา 0.5
5 รศึกษาอย่างต่อเนื่อง
8. จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
1
6

2
0

5

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
5

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริ ม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็ นสังคมแห่งการเรียนรู้
9.1 เป็ นแหล่งเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
2.5
9.2 มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันภายในสถานศึกษา
2.5
ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้ าหมายตามปรัชญา วิ สยั ทัศน์
และจุดเน้ นขอ
การศึกษาปฐมวัย
10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุเป้ าหมาย ปรัชญา วิสยั ทัศน์
3
และ จุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
10.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
2

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริ ม
มาตรฐานที่ 11
การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิ รปู การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพ
ให้สงู ขึ้น
11.1 จัดโครงการ
3
กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุ นตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
11.2 ผลการดาเนินงานบรรลุตามเป้ าหมาย
2

5
5

5
5

5

มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผูเ้ รียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางวิ ชาการของผูเ้ รียน
1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสื่อสาร
และการคิดคานวณตามเกณฑ์ของแต่ละระดับชัน้
2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา
3 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
4 ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
5 ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ
6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทางาน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูเ้ รียน
1 มีคุณลักษณะและค่านิยมทีด่ ตี ามทีส่ ถานศึกษากาหนด
โดยไม่ขดั กับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม
2 ความภูมใิ จในท้องถิน่ และความเป็ นไทย
3 ยอมรับทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันบนความแตกต่างและความหลากหลาย

น้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
30
3
3

18

3
3
3
3
3
3
3

12

4 สุขภาวะทางร่างกาย และลักษณะจิตสังคม

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริ หารและการจัดการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.1 การมีเป้ าหมาย วิ สยั ทัศน์ และพันธกิ จ ที่สถานศึกษากาหนดชัดเจน

3

น้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่ง รว
ชี้
ม
25
5

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
1 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาวิชาการทีเ่ น้นคุณภาพของผูเ้ รียนรอบด้าน
ทุกกลุ่มเป้ าหมาย และดาเนินการอย่างเป็ นรูปธรรม

3

2 การวางแผนและดาเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญทางวิชาชีพ
3 การมีส่วนร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ าย
และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มคี ุณภาพและได้มาตรฐาน

3
2

4 การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ

2

2.3 การมีส่วนร่วมของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ5
จัดการศึกษาให้มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน

10

2.4 การกากับ ติ ดตาม ประเมิ นผลการบริ หารและการจัดการศึกษา 5

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
3.1
การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ ผเ้ ู รียนทุกคนมีส่วนร่วม
3.2 การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริ บทของชุมชนและท้องถิ่ น
3.3
การตรวจสอบและประเมิ นความรู้ความเข้าใจของผูเ้ รียนอย่างเป็ นระบบ
และมีประสิ ทธิ ภาพ

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 4ระบบการประกันคุณภาพภายในที่ มีประสิ ทธิ ผล
การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ ผเ้ ู รียนทุกคนมีส่วนร่วม

น้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
25
10
5
5

น้าหนัก
(คะแนน)
ตัวบ่งชี้ รวม
20
20

บทที่ 3
การนากลยุทธ์ส่กู ารปฏิ บตั ิ
การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
จะสาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย จุดเน้น
แนวทางในการดาเนินการตามมาตรฐานและการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน (School
Management) โดยการปฏิรปู กระบวนการเรียนรู้
โดยสอดคล้องกับนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
และสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังนี้

กรอบแนวคิ ดในการปฏิ รปู กระบวนการเรียนรู้
1. แนวคิ ดหลัก
1.1 ดาเนินการตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่
3)
พ.ศ. 2553

1.2 ดาเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึ
กษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
1.3 ดาเนินการสอดคล้องกับกลยุทธ์และจุดเน้นการพัฒนาการศึกษาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึ
กษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ปี งบประมาณ 2558
1.4 ดาเนินการสอดคล้องกับสภาพบริบทและปั ญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนาม
แดง(เขียวอุทศิ )
2. เป้ าหมายหลัก
2.1 คุณภาพผูเ้ รียนสูงขึน้
2.2 ผูเ้ รียนทุกคนอยู่รว่ มกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
3. แนวทางหลัก
3.1 การจัดการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
3.2 การกระจายอานาจเน้นการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐาน
3.3 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกคน และทุกภาคส่วน

จุดเน้ นการปฏิ รปู กระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
1. นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทุกคนอ่านออก เขียนได้ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
ทุกคน อ่านคล่อง เขียนคล่องคิดเป็ น
2. ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทุกชัน้ ทุกกลุ่มสาระวิชาเพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 โดยเน้น 5
กลุ่มสาระหลักเป็ นพิเศษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และ และภาษาอังกฤษ และการใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วในการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระ
ยกเว้นภาษาต่างประเทศ
3. เพิม่ ศักยภาพนักเรียนทุกคนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็ นชาติไทย
5. สร้างทางเลือกการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายให้นกั เรียนทุกคนเข้าถึง
ลดอัตราการออกกลางคันและเรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6.
ส่งเสริมให้นกั เรียนเรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาสู่วถิ ชี วี ติ จริงเป็ นรูปธรรม
7.
โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็งและโรงเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ร ั
บการรับรองจาก สมศ.
8. นักเรียน ครู และ สถานศึกษาได้รบั การพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
9. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน
และของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาและมาตรฐานชาติ

ยุทธศาสตร์การปฏิ รปู การเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)

การปฏิรปู การเรียนการสอนของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต
2
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ 9 ประการ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1
เร่งรัดการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 การอ่านคล่อง เขียนคล่อง
คิดเป็ น ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6
มาตรการ
1. ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการอ่านออก เขียนได้
2. ครูผสู้ อนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นการอ่านคล่อง
เขียนคล่อง และคิดเป็ น
3. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทุกคนตรวจสอบและลงนามรับรองแผนการจัดการเรียนรูข้ องครู
ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 สังเกตการสอนในห้องเรียน
จัดทาข้อมูลผลการสังเกตการสอน สรุป และ รายงานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกเดือน
4. โรงเรียนจัดให้มกี ารทดสอบความรูแ้ ละทักษะการอ่านออก เขียนได้
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 ทุกคน ความรูแ้ ละทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเป็ น
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 ทุกคน
5. โรงเรียนจัดทีมแกนนาพัฒนาและช่วยเหลือการเร่งรัดคุณภาพของโรงเรียน
6. โรงเรียนสนับสนุ น สื่อ และเครือ่ งมือในการทดสอบ ประเมินการอ่านออก เขียนได้
อ่านคล่อง เขียนคล่อง การใช้ภาษาไทย อย่างคล่องแคล่วและคิดเป็ น
7. โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบ นิเทศการศึกษาและประเมินผลคุณภาพนักเรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทุกชัน้ ทุกกลุ่มสาระ วิชาเพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
โดยเน้น 5 กลุ่มสาระหลักเป็ นพิเศษ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
และใช้ภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่วในการเรียนรูท้ ุกกลุ่มสาระ ยกเว้นภาษาต่างประเทศ
มาตรการ
1. ครูผสู้ อนทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ เ่ี น้นผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชัน้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
2. ครูผสู้ อนทุกคน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ยกเว้น ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทีเ่ น้นการใช้ทกั ษะภาษาไทยในการเรียนรูข้ องนักเรียนให้คล่องแคล่ว
3. จัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชัน้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูด้ าเนินการตามแผน และรายงานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

4. จัดทาแผนยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชัน้
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรูข้ องโรงเรียน
ดาเนินงานตามแผนและรายงานสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
5. ครูผสู้ อนทุกคนจัดทาวิจยั ในชัน้ เรียน
6. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทุกคนใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7.
ส่งเสริมสนับสนุ นการใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจยั ในชัน้ เรียน
ยุทธศาสตร์ที่ 3
เพิม่ ศักยภาพนักเรียนทุกคนในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรการ
1. ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียนในโรงเรียน
ในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดาเนินการตามแผน
สรุปและรายงานสานักงานเขตพืน้ ทีท่ ุกเดือน
2. ครูผสู้ อนจัดกิจกรรมเพื่อเพิม่ ศักยภาพการเรียนรูข้ องนักเรียนในด้านภาษา คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 4
นักเรียนทุกคนมีความสานึกในความเป็ นชาติไทย
มาตรการ
1. โรงเรียนมีแผนงาน
/โครงการเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรูข้ องนักเรียนให้มคี วามสานึกในความเป็ นชาติไทย
2.
ครูผสู้ อนทุกคนทุกชัน้ จัดกิจกรรมการเรียนรูเ้ น้นนักเรียนให้มคี วามสานึกในความเป็ นชาติไทย
3. ครูผสู้ อนทุกคนทุกชัน้ ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูเ้ น้นนักเรียนให้มคี วามสานึก
ในความเป็ นชาติไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างทางเลือกการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายให้นกั เรียนทุกคนเข้าถึง
ลดอัตราการออกกลางคันและเรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
มาตรการ
1. ครูผสู้ อนทุกคนทุกชัน้ จัดกิจกรรมการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลายในชัน้ เรียน
2. โรงเรียนจัดแหล่งเรียนรูน้ อกห้องเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้
รวมทัง้ กาหนดแหล่งเรียนรูใ้ นท้องถิน่
3. โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรูท้ ส่ี าคัญ

4.
โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของครุทุกคนทีเ่ กีย่ วกับวิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละแหล่งเรียนรูท้ ั ้
งในและนอกโรงเรียน
5. โรงเรียนมีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างทัวถึ
่ ง
เพื่อลดอัตราการออกกลางคันและเรียนจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6. โรงเรียนมีระบบ ข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนทีจ่ บชัน้ สูงสุดและจบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
7. โรงเรียนมีการจัดระบบข้อมูลการจัดการความรูข้ องโรงเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ส่งเสริมให้นกั เรียนรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาสู่วถิ ชี วี ติ จริง เป็ นรูปธรรม
มาตรการ
1. ครูผสู้ อนทุกคน ทุกชัน้ รูแ้ ละเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาไปปฏิบตั จิ ริง
ในชีวติ ประจาวัน
2. ครูผสู้ อนทุกคน ทุกชัน้ จัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. นักเรียนทุกคน ทุกชัน้ เรียนรูแ้ ละเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนาไปปฏิบตั จิ ริง
ในชีวติ ประจาวัน
4. บุคลากรทุกคน รูแ้ ละเข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนาไปปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจาวัน
5. โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล
ยุทธศาสตร์ที่ 7
นักเรียน ครูและสถานศึกษาได้รบั การพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
มาตรการ
1. โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ ) เป็ นต้นแบบ ศูนย์ฟิลปิ ปิ นส์
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
2. โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกีย่ วกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน
3. โรงเรียนรับ นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 8
สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในทีเ่ ข้มแข็งและสถานศึกษาทีเ่ ข้ารับการประเมินคุณภา
พภายนอกได้รบั การรับรองจาก สมศ.
มาตรการ

1. โรงเรียนมีมาตรฐานและตัวชีว้ ดั ทีเ่ ป็ นระบบประกันคุณภาพภายในตามบริบทของตนเอง
2. โรงเรียนร่วมประชุม เพื่อตรวจสอบทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน
3.
โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพภายใ
น
4. สถานศึกษาทีจ่ ะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.
มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินอย่างน้อย 1 ปี
5. โรงเรียนได้รบั การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุ น เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน
จากสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อย่างต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 9
โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 และตามมาตรฐานของโรงเรียน
มาตรการ
1. โรงเรียนมีการปฏิบตั งิ านตามาตรฐานและตัวชีว้ ดั ของกลุ่ม / กลุ่มงาน
2. โรงเรียนมีเครือ่ งมือการประเมินการปฏิบตั งิ านตามมาตรฐานและตัวชีว้ ดั
3. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด
4.
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุ นให้บุคลากรใช้กระบวนการวิจยั ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมีผลงานด้า
นการวิจยั ระดับโรงเรียน
5. โรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให้หน่วยงานต้นสังกัด
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

กลยุทธ์การดาเนิ นงานจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
กลยุทธ์ที่ 1ปลูกฝังคุณธรรม
ความสานึ กในความเป็ นชาติ ไทยเพื่อความมันคงของสั
่
งคมและประเทศชาติ
1. โครงการโรงเรียนวิถพี ุทธ(มาตรฐานที่ 1)
2. โครงการวันสาคัญ(มาตรฐานที่ 1)
3. โครงการอ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งามตามแบบไทย(มาตรฐานที่ 1)
4. โครงการปฏิบตั ธิ รรมครู บุคลากร ผูป้ กครอง เยาวชนคนดีศรีหนามแดง(มาตรฐานที่ 1)
5. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน(มาตรฐานที่ 2)
6. โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี(มาตรฐานที่ 1)
7. โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาต้านยาเสพติด(มาตรฐานที่ 1)
8. โครงการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการทางาน
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่ (มาตรฐานที่ 3)

9. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (มาตรฐานที่ 1)
10. โครงการใส่ใจความเป็ นไทย ระดับปฐมวัย (มาตรฐานปฐมวัย ที่ 1 , 7)
กลยุทธ์ที่
2การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเพื่อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน
1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์(มาตรฐานที่ 1)
2. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนภาษาไทย(มาตรฐานที่ 1)
3. โครงการยกระดับผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู(้ มาตรฐานที่ 1)
4. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูป้ ฐมวัย(มาตรฐานที่ 2)
5. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(มาตรฐานที่ 2)
6. โครงการห้องสมุด(มาตรฐานที่ 2)
7. โครงการส่งเสริมนิสยั รักการอ่าน(มาตรฐานที่ 2)
8. โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประชาคมอาเซียน(มาตรฐานที่ 2)
9. โครงการลดเวลาเรียนเพิม่ เวลารู(้ มาตรฐานที่ 2)
10. โครงการพัฒนาระบบวัดผลประเมินผลโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )(มาตรฐานที่ 3)
11. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน(มาตรฐานที่ 3)
กลยุทธ์ที่ 3
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คุณภาพ
1. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน(มาตรฐานที่ 3)
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ(มาตรฐานที่ 1)
3. โครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียน(มาตรฐานที2่ )
4. โครงการพัฒนาบุคลากร(มาตรฐานที่ 2)
5. โครงการนิเทศภายใน(มาตรฐานที่ 2)
6. โครงการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจครูและบุคลากร(มาตรฐานที่ 2)
กลยุทธ์ที่ 4
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึ
ั ่ งครอบคลุมผูเ้ รียนได้รบั ความเสมอภาคและความเท่ า
เทียมในการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ
1. โครงการแนะแนวในโรงเรียน(มาตรฐานที่ 1)
2. โครงการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(มาตรฐานที่ 1)
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ (มาตรฐานที่ 2)
4. โครงการส่งเสริมโภชนาการทีด่ เี พื่อคุณภาพชีวติ (มาตรฐานที่ 1)
5. โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ(มาตรฐานที่ 1)
6. โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน(มาตรฐานที่ 1)

7. ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต ระดับชัน้ ปฐมวัย(มาตรฐานปฐมวัย ที่ 1 , 2, 3)
กลยุทธ์ที่ 5ส่งเสริ มคุณภาพชีวิตเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม
1. โครงการพัฒนาสิง่ แวดล้อม สิง่ ทีภาคภูมใิ จและความเป็ นไทยในชุมชน(มาตรฐานที่ 2)
2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(มาตรฐานที่ 1)
3. โครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูส้ ่คู ุณภาพ(มาตรฐานที่ 2)
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษา
และส่งเสริ มการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1. โครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน(มาตรฐานที่ 2)
2. โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา(มาตรฐานที่ 2)
3. โครงการพัฒนาการจัดองค์กร
ระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล(มาตรฐานที่ 2)
4. โครงการประกันคุณภาพภายใน(มาตรฐานที่ 4)
5. โครงการให้ความรูผ้ ปู้ กครองระดับปฐมวัย(มาตรฐานปฐมวัยด้านที่ 4)

กลยุทธ์ที่ 1 ปลูกฝังคุณธรรม ความสานึ กในความเป็ นชาติ ไทย
เพื่อความมั ่นคงของสังคมและประเทศชาติ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

โครงการโรงเรียนวิถพี ุทธ
บริหารทัวไป
่
นาย ศุภชัย มิง่ มงคล
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 1
ปี การศึกษา 2561

1.หลักการและเหตุผล
ความวุ่นวายของสังคมในปั จจุบนั
จากสังเกตและการศึกษาพบว่าคนได้รบั การฝึกฝนให้เก่งในการดารงชีวติ ให้อยูร่ อดเพียงอย่างเดียวจึงขา
ดลักษณะนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ จนเป็ นเหตุให้ขาดระเบียบวินยั ขาดความเอือ้ เฟื้ อเผื่อแผ่
ขาดศีลธรรมทีด่ งี ามดัง(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9
ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 18 กันยายน 2504) ความว่า
"บรรดาผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็เปรียบเหมือนได้กุญแจทีจ่ ะไขไปสู่ชวี ิ
ตทีเ่ จริญต่อไปในวันข้างหน้า แต่ขอเตือนว่าการดาเนินชีวติ โดยใช้วชิ าการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ
จะต้องอาศัยความรูร้ อบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผูท้ ม่ี คี วามรูด้ ี แต่ขาดความยัง้ คิด
นาความรูไ้ ปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็ นบุคคลทีเ่ ป็ นภัยแก่สงั คมของมนุษย์ ฉะนัน้
ขอให้ทุกคนจงดารงชีวติ และประกอบอาชีพโดยอาศัยวิชาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาประกอบด้วยความยัง้ คิดชังใจ
่
และศีลธรรมอันดีงาม เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเองและของประเทศชาติ"
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )ตระหนักในเหตุและผลดังกล่าวจึงได้จดั โครงการโรงเรียนวิถพี ุ
ทธขึน้ เพื่อสอนนักเรียนให้มคี ุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุข
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที1่ ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 .2 (ข้อที่ 1)
3. วัตถุประสงค์
1.
เพื่อปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามและลักษณะอันพึงประสงค์ให้นกั เรียนได้ประพฤติและ
ปฏิบตั ิ
2. เพื่อให้นกั เรียนได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมอันเป็ นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
3. เพื่อนักเรียนสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
4. เป้ าหมาย
4.1 นักเรียน ทุกคนได้รบั การปลูกฝั งคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์

4.2 นักเรียน ทุกคนได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมอันเป็ นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4.3 นักเรียนได้รบั การยอมรับสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมและผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
5.2 งบประมาณทางราชการ จานวน 10,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 สร้างสิง่ แวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการจัดกิจกรรม
6.1.4.2 นักเรียนนังสมาธิ
่
ทุกเช้า บ่าย ก่อนเข้าเรียน
6.1.4.3 สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนกลับบ้านทุกวัน
6.1.4.4 ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ก่อนประชุมทุกครัง้
6.1.4.5 กาหนดวันศุกร์ทุกวันเป็ นวันพระประจาโรงเรียน
จัดกิจกรรมวันพระดังนี้
1.วันพระทุกวันศุกร์
- นักเรียน/ครูสวมชุดขาว ถือศีล5
- รับประทานอาหารมังสวิรตั ิ มือ้ กลางวัน
- สวดมนต์ชวโมงสุ
ั่
ดท้าย นัง่ สมาธิ ครูและนักเรียนเล่าเรือ่ งสัน้
หรือนิทานคติธรรม
2. วันพระทุกวันศุกร์ตน้ เดือน
- ครู นักเรียน และผูป้ กครอง ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
- ถวายปั จจัยแด่พระสงฆ์ รับศีล กรวดน้า ทาวัตรเย็น
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
กิจกรรม/ระยะเวลา
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน โครงการ

ปี การศึกษา 2561

หมา
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ยเหตุ

2.
3.
4.
5
6

เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

6.3 กาหนดกิ จกรรมการจัดกิ จกรรม
วัน เดือน ปี
9 เม.ย. 2561
30 เม.ย. 2561
2 พ.ค.2561
2-4 พ.ค.2561
28พ.ค.2561
1มิ.ย.2561
6ก.ค.2561
26ก.ค.2561
3 ส.ค.2561
7 ก.ย.2561
2พ.ย.2561
7ธ.ค.2561
4ม.ค.2562
1ก.พ.2562
1มี.ค.2562
15 มี.ค.2562
31มี.ค.2562

กิจกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน โครงการ
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
-ปฏิบตั ธิ รรมครูและบุคลากร
-ครูนกั เรียนแสดงตนเป็ นพุทธมามกเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง (เจ้าภาพ สายอนุบาล)
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.1)
ครูนกั เรียนแสดงตนเป็ นพุทธมามกเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.2)
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.3)
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.4)
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.5)
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพ สายป.6)
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพร่วมกันทัง้ โรงเรียน)
-ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง(เจ้าภาพร่วมกันทัง้ โรงเรียน)
5.นิเทศ ติดตามผล
6.ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ครูศุภชัย
ครูศุภชัย
ครูศุภชัย
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ครูศุภชัย และคณะ
ผ.อ.เพียงเพ็ญ
สุรารักษ์
ครูศุภชัย และคณะ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับ และติดตาม
นางเพียงเพ็ญ
นายศุภชัย
นางเพียงเพ็ญ
นายศุภชัย
นางเพียงเพ็ญ
นายศุภชัย

หมายเหตุ

สุรารักษ์
มิง่ มงคล
สุรารักษ์
มิง่ มงคล
สุรารักษ์
มิง่ มงคล

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ น เครื่องมือ/เอกสาร

1
1.สารวจ
.ร้อยละ95ของนักเรียนทีไ่ ด้รบั การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม รายงานโครงการ
2 ร้อยละ95ของนักเรียนทีไ่ ด้ทาคุณประโยชน์ให้ตนเองและสังคม
3.ร้อยละ95ของนักเรียนทีไ่ ด้ได้รบั การยอมรับในสังคม
2. สารวจ
รายงานโครงการ

1.แบบสารวจ
รายงานโครงการ

2. แบบสารวจ
รายงานโครงการ

3. สารวจ
3. แบบสารวจ
รายงานโครงการ รายงานโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 นักเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ ป็ นบุญกุศล
9.2 นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มจี ติ สานึกในการทาความดี มีจติ ใจอ่อนโยน มีเมตตา

10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายศุภชัย มิง่ มงคล)

ลงชื่อ................................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
กลุ่มงาน
หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ
1. หลักการและเหตุผล

โครงการวันสาคัญ
บริหารทัวไป
่
นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา นางสาวพิชญ์สนิ ี พิศวงปราการ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 1
ปี การศึกษา 2561

ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ซึง่ ได้กาหนดความมุง่ หมายและหลักการ
“การจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรูแ้ ละคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ อย่างมีความสุข” ตลอดปี การศึกษา
มีวนั สาคัญหลายวันทีเ่ กี่ยวข้องกับนักเรียน โรงเรียนสามารถนาวันสาคัญต่าง ๆ
เหล่านัน้ มาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ซึง่ แบ่งเป็ นวันสาคัญทางศาสนา
วันสาคัญทางประเพณีของไทย วันสาคัญของชาติ เช่น วันวิสาขบูชา วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา เป็ นต้น
ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของวันสาคัญดังกล่าว จึงได้จดั ให้มโี ครงการวันสาคัญขึ้น
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียนได้ปฏิบตั กิ จิ กรรมวันสาคัญ และนามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1 .2 (ข้อที่ 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรียนได้เรียนรูว้ ธิ ปี ฏิบตั ติ น ในการประกอบพิธกี รรมทางด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ทีด่ งี ามของคนไทย
3.2 เพื่อปลูกฝั งให้นกั เรียนเคารพ รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
4. เป้ าหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบตั ติ นในการประกอบพิธกี รรมทางด้านศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ทีด่ งี ามของคนไทยได้
4.2 นักเรียนทุกคนมีความเคารพ รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ นักเรียน
5.2 งบประมาณค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวันสาคัญต่าง ๆ จานวน 10,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
- จัดกิจกรรมเนื่องในวันสาคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และวันสาคัญอื่น ๆ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

หมายเห
ตุ

ปี การศึกษา 2561

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.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงาน

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการวันสาคัญ
วัน เดือน ปี
กิ จกรรม
เมษายน 2561
1.ประชุม วางแผน เสนอโครงการ
เมษายน 2561
2.เสนอโครงการ
พฤษภาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
ตุลาคม
2561พฤศจิกายน
2561
มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562
31 มีนาคม 2562

ผูร้ บั ผิดชอบ
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา
-นางสาวพิชญ์สนิ ี พิศวงปราการ
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- คณะกรรมการดาเนินงาน

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
- แต่งตัง้ คณะครูช่วยงานวัดหนามแดง
เนื่องในวันวิสาขบูชา
- หล่อเทียนจานาพรรษา
- แห่เทียนจานาพรรษาถวายวัดหนามแดง
และวัดคลองปลัดเปรียง
- ช่วยงานวัดหนามแดงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ
- ช่วยงานวันออกพรรษาวัดหนามแดง
- คณะครู-นักเรียนทากระทงถวาย วัดหนามแดง
- กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมวันครู
- คณะครูช่วยงานวันมาฆบูชาวัดหนามแดง
- คณะกรรมการตรวจสอบ
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
- นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ
-นางสาวพิชญ์สนิ ี พิศวงปราการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิจกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับ และติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา
-นางสาวพิชญ์สนิ ี พิศวงปราการ
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา
-นางสาวพิชญ์สนิ ี พิศวงปราการ
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา
-นางสาวพิชญ์สนิ ี พิศวงปราการ

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ
วิธกี ารประเมิน
เครือ่
1.
1. การสังเกต
1.
ร้อยละของนักเรียนทีส่ ามารถปฏิบตั ติ นในการประกอบพิธกี รรมทางด้านศาสนา 2.
แบบ
ประเพณี วัฒนธรรมทีด่ งี ามของคนไทย
พิจารณาจากรายงานการจัดกิจกรรม 2.
2. ร้อยละของนักเรียนทีม่ คี วามเคารพ หวงแหน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา ต่าง ๆ
แบบ
และพระมหากษัตริย์
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนมีความเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็ นผู้
สืบทอดรักษาประเพณี วัฒนธรรมทีด่ งี ามนี้สบื ไป
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ...................................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ.................................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาวนิลวัลย์ เอกรักษา)
(นางสาวพิชญ์สนิ ี พิศวงปราการ)

ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

อ่อนน้อม ถ่อมตน ไหว้งามตามแบบไทย
บริหารทัวไป
่
นางรุง่ ฤดี จิระเสวี
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 1
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
ความอ่อนน้อมถ่อมตน การไหว้เป็ นกิรยิ า มารยาท และน้าใจทีง่ ดงาม
เป็ นสิง่ ทีแ่ สดงถึงความเป็ นไทย ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ของประเทศเพื่อนบ้านและชาติตะวันตก
แต่ในปั จจุบนั นี้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติได้เข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวติ
ทาให้บุคลิกภาพการแสดงออกแบบไทยถูกละเลย โรงเรียนในฐานะทีเ่ ป็ นสถานที “สร้างคน”
จึงเป็ นหน่วยงานทีต่ อ้ งทาหน้าทีส่ ่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมความเป็ นไทยไว้
ให้สบื เนื่องต่อไปเพื่อให้คนเหล่านี้สบื ต่อเจตนาในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทย ให้ดารงอยู่ ต่อไป
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 (ข้อที่ 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างค่านิยมให้รกั ษาความเป็ นไทย
3.2 เพื่อให้ครูและนักเรียนทุกคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับมารยาทไทย
3.3 เพื่อให้นกั เรียนมีกริ ยิ ามารยาทเรียบร้อยและปฏิบตั จิ นเกิดความเคยชิน
4. เป้ าหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนมีค่านิยมการรักษาความเป็ นไทย
4.2 ครูและนักเรียนทุกคนมีความเข้าใจเกีย่ วกับมารยาทไทย
4.3 นักเรียนทุกคนมีกริยามารยาทเรียบร้อย และปฏิบตั จิ นเกิดความเคยชิน

5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ ค่าเอกสาร ค่าใช้จ่าย ในการจัดอบรมครู
และ
ประกวดมารยาทไทย 5,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 การดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 การอบรมการไหว้ และมารยาทไทยให้กบั ครู
6.1.4.2 การอบรมมารยาทไทยให้กบั นักเรียน แทรกในกิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมวันศุกร์สุดสัปดาห์
6.1.4.3 จัดประกวดมารยาทไทยภายในโรงเรียน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

1. ประชุมชีแ้ จง
วางแผนในการดาเนินงา
น
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเ
นินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศติดตาม ปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงาน
6. ประเมินผล สรุปผล
และรายงานโครงการ

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรม
วัน เดือน ปี
กิ จกรรม
29 เมษายน 2561
1.ประชุม
2.เสนอโครงการ
16 พฤษภาคม 2561
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ตลอดปี การศึกษา
4.ดาเนินตามกิจกรรม
11-12 กรกฎาคม 2561
อบรมการไหว้และฝึกทบทวนมารยาทไทยแก่คณะครู
ตลอดปี การศึกษา
- นักเรียนฝึกมารยาทและการไหว้ 3 ระดับ
13 กรกฎาคม 2561
- จัดประกวดมารยาทไทยและการไหว้ในโรงเรียน
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
กรกฎาคม 2561
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
31 มีนาคม 2562

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
นางรุง่ ฤดี จิระเสวี
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน

ผูบ้ ริหารโรงเรียน
นางรุง่ ฤดี จิระเสวี

7. แผนกากับและติ ดตาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กิ จกรรม
ประชุมชีแ้ จง วางแผนในการดาเนินงาน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ปรับปรุง พัฒนาการดาเนินงานของโครงการ
ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางรุง่ ฤดี จิระเสวี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางรุง่ ฤดี จิระเสวี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางรุง่ ฤดี จิระเสวี

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ น เครื่องมือ/เอกสาร
การสังเกต
แบบสังเกต

1.
ร้อยละของนักเรียนและครูทม่ี คี วามตระหนักถึงคุณค่าของความเป็ นไทย
2. ร้อยละของนักเรียนและครูปฏิบตั เิ กี่ยวกับการไหว้
การประเมิน
และมารยาทไทยได้ถูกต้อง

แบบประเมิน

3. ร้อยละของนักเรียนมีกริยามารยาทเรียบร้อยปฏิบตั ิ
จนเคยชิน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนมีความภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมไทยและเป็ นผูส้ บื ทอดมรดกในการอนุ รกั ษ์วฒ
ั ธรรมไทยด้
านมารยาทไทยให้คงอยูส่ บื ไป
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ.........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางรุง่ ฤดี จิระเสวี)

ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ

โครงการค่ายคุณธรรม ครู บุคลากร ผูป้ กครอง
และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง
แผนงาน
บริหารทัวไป
่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นายประกาศน เจริญยิง่ นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี 1
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี การศึกษา 2561
1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั สังคมไทยมีปั ญ หาหลายด้านบุค คลในสังคมบางส่ วนมีคุ ณ ธรรม จริยธรรม เสื่อ มลง
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกลุ่มเด็กและเยาวชนทีม่ สี งิ่ แวดล้อมทีส่ ามารถชักจูงให้เยาวชน มีพฤติกรรมทีเ่ สีย่ ง

แ ล ะ มั ก รั บ เ อ า วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ า ง ช า ติ ใ น ส่ ว น ที่ ไ ม่ ดี ม า ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ
ล ะ เ ล ย วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ดี ง า ม ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย
และเนื่องจากศาสนาเป็ นสถาบันหลักแห่งความมันคงของชาติ
่
โรงเรียนจึงสมควรส่งเสริมให้ครู บุคลากร
และเยาวชนเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่จะช่วยทาให้เกิดความเข้าใจในชีวติ
รวมทัง้ ร่ว มกัน รัก ษาความเป็ นชาติไทยที่เข้ม แข็ง ให้เป็ นสัง คมแห่ งการอยู่ร่ว มกันอย่างมีค วามสุ ข
มีก ารปฏิบ ัติต นตามระเบีย บประเพณี ท่ีดีง าม มีก ารใช้ห ลัก พุ ท ธศาสนาเข้า มาใช้ใ นการด ารงชีว ิต
ซึ่ ง โ ร ง เ รี ย น วั ด ห น า ม แ ด ง ( เ ขี ย ว อุ ทิ ศ )
เป็ น สถาบัน ทางการศึก ษาที่ย ึด หลัก ศาสนาเข้ามาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งในการสัง่ สอนเยาวชนให้เป็ น คนดี
เพื่อ ให้ก ารดาเนิ น การบรรลุ เป้ าประสงค์จงึ ได้จดั ท า “โครงการค่ ายคุ ณ ธรรมครู บุค ลากร ผู้ปกครอง
และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง” ขึน้
2.ระดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 (ข้อที่ 1)
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการปฏิบตั ธิ รรมแก่ครู บุคลากร ผูป้ กครอง
และนักเรียนทีจ่ ะนาความรูม้ าประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ได้ถูกต้อง
2. เพื่อสร้างภูมคิ ุม้ กันทีด่ แี ก่นกั เรียน ในการดารงชีวติ ทีม่ รี ะเบียบไม่สร้างปั ญหา
3. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร ผูป้ กครองและนักเรียน มีสมาธิ
เกิดแนวคิดในการดารงชีวติ อย่างพอเพียง ไม่วุ่นวายสับสนไปกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เป็ นคนดีมคี ุณธรรม จริยธรรม
4. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรียน ดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกต้อง
เป็ นแบบอย่างทีด่ งี ามแก่ผอู้ ่นื
4. เป้ าหมาย
4.1 เชิ งปริ มาณ
1. ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ทุกคนได้รบั ความรู้
การปฏิบตั ธิ รรมทีถ่ ูกต้อง
2. นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทุกคนมีภูมคิ ุม้ กันในการดารงชีวติ ทีม่ รี ะเบียบ ไม่สร้างปั ญหา
3. ครู บุคลากร ผูป้ กครองและนักเรียน ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทุกคนมีสมาธิ
เกิดแนวคิดในการดารงชีวติ อย่างพอเพียง ไม่วุ่นวายสับสนไปกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
เป็ นคนดีมคี ุณธรรม จริยธรรม
4. ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรียน
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการทุกคนดาเนินชีวติ ทีถ่ ูกต้องเป็ นแบบอย่างทีด่ งี ามแก่ผอู้ ่นื
4.2 เชิ งคุณภาพ

ครูบุคลากร นักเรียน ผูป้ กครองมีเจตคติทด่ี ใี นการปฏิบตั ธิ รรม
และนาหลักการปฏิบตั ไิ ปใช้ดาเนินในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณงบอุดหนุ น จานวน 600,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 ประชุมแต่งตัง้ กรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผน ได้แก่
6.1.4.1 การเข้าค่ายปฏิบตั ธิ รรมครูและบุคลากร
6.1.4.2 การเข้าค่ายปฏิบตั ธิ รรมผูป้ กครอง
6.1.4.3 การเข้าค่ายปฏิบตั ธิ รรมนักเรียน
6.1.5 นิเทศติดตามผลการดาเนินโครงการ
6.1.6 สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรม
วัน เดือน ปี
มีนาคม 2651
1 พฤษภาคม 2561

5-7 พฤษภาคม 2561
13-15 กรกฎาคม 2561
กรกฎาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา

กิ จกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง
2.เสนอโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
นายประกาศน เจริญยิง่
นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
-การเข้าค่ายปฏิบตั ธิ รรมครู
-การเข้าค่ายปฏิบตั ธิ รรมผูป้ กครอง
-การเข้าค่ายปฏิบตั ธิ รรมนักเรียน
5.นิเทศติดตามผลการดาเนินโครงการ คณะกรรมการตรวจสอบฯ
6.สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
หัวหน้าโครงการ

มีนาคม 2562
7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมเสนอโครงการชีแ้ จงวัตถุประสงค์
2. เสนอโครงการ

3. แต่งตัง้ คณะทางาน ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
4. ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผนการดาเนินงาน
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
หมายเหตุ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายประกาศน เจริญยิง่
น า ย เ ส ริ ม ชั ย
เลิศศักดิ ์พณิชย์
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายประกาศน เจริญยิง่
น า ย เ ส ริ ม ชั ย
เลิศศักดิ ์พณิชย์
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายประกาศน เจริญยิง่
น า ย เ ส ริ ม ชั ย
เลิศศักดิ ์พณิชย์

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น เครื่องมือ/หลักฐาน
1 ร้อยละของครูบุคลากร
1.
1.แบบสารวจ/แบบราย
ผูป้ กครองและนักเรียนทีไ่ ด้รบั การปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรร สารวจ/รายงานโ งานโครงการ

มอันดีงาม
2.
ร้อยละของครูบุคลากรผูป้ กครองและนักเรียนได้รบั ผลอันเ
ป็ นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

ครงการ
2.แบบสารวจ/แบบราย
งานโครงการ
2.สารวจ/รายงา
นโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 ครู บุคลากร ผูป้ กครอง นักเรียน โรงเรียนและชุมชน ปฏิบตั กิ จิ กรรมทีเ่ ป็ นบุญกุศล
9.2 ครู บุคลากร ผูป้ กครอง และนักเรียนมีจติ สานึกในการทาความดี มีจติ ใจอ่อนโยน
มีเมตตา
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ..................................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ.................................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายประกาศน เจริญยิง่ )
(นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์)
ลงชื่อ.....................................................ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน
บริหารทัวไป
่
นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์ นายเสมา นุชพันธุ์
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 1
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
โดยมุง่ หมายเน้นให้นกั เรียน รูจ้ กั ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหา
และประเมินผลรวมกัน การดาเนินการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตย
เน้นให้นกั เรียนมีความเป็ นประชาธิปไตยด้านคาราวะธรรม สามัคคี และปั ญญาธรรม
เพื่อเป็ นการสนับสนุนประชาธิปไตยโรงเรียน โดยจัดให้นกั เรียนทุกคนได้ปฏิบตั จิ ริง
และบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์ เพื่อปลูกฝั งความมีระเบียบวินัย
รูจ้ กั สิทธิและหน้าที่ มีความเสียสละ มีจติ สาธารณะในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจาวัน เป็ นนิจ
จะทาให้นกั เรียนสามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข

2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 (ข้อที่ 3)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรียนมีความรูค้ วามเข้าใจระบบประชาธิปไตย
3.2 เพื่อให้นกั เรียนมีวนิ ัยในตนเอง
3.3 เพื่อให้นกั เรียนสามารถปฏิบตั งิ านร่วมกันเป็ นกลุ่มได้
3.4 เพื่อปลูกฝั งวิถชี วี ติ ประชาธิปไตย
4. เป้ าหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนได้มสี ่วนร่วมในกิจกรรม
4.2 นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมดีขน้ึ
4.3 นักเรียนทุกคนสามารถทางานเป็ นหมูค่ ณะได้
4.4 นักเรียนทุกคนรูจ้ กั สิทธิ และหน้าทีข่ องตนเอง
4.5 นักเรียนทุกคนมีความสามัคคี และรูจ้ กั การเสียสละ
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุ นของทางราชการ เป็ นค่าวัสดุ จานวน 5,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- เลือกตัง้ ประธานนักเรียน
- ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน
- คัดเลือกคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน
- การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสภานักเรียน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

ปี การศึกษา 2561

หมาย
เหตุ

เม.ย.

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

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล
6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนาประชาธิ ปไตยในโรงเรียน
วัน เดือน ปี

เมษายน 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
23-27 พฤษภาคม 2561
1 มิถุนายน 2561
19 มิถุนายน 2561
20 มิ.ย. 61– ก.พ. 62
ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2560

กิ จกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินการตารมโครงการ
- ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
- เลือกตัง้ ประธานนักเรียน
- ประชุมคระกรรมการสภานักเรียน
- คัดเลือกคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน
- การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการสภานักเรียน
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
- สรุปผล สรุปผล และรายงานโครงการ

-ผูบ้ ริหารโรงเรียน
-ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
-ผูบ้ ริหารโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าโครงการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-หัวหน้าโครงการ
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-คณะกรรมการดาเนินงาน

หมายเหตุ

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
หัวหน้าโครงการ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น
เครื่องมือ/เอกสาร
1. นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
1.
1.
2.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมทีด่ ขี น้ึ
ตรวจสอบจากการลงลายมือชื่อ แบบลงลายมือชื่อของการ
3. นักเรียนทุกคนสามารถทางาน เป็ นหมูค่ ณะได้
ของการเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าร่วมกิจกรรม
4. นักเรียนทุกคนรูจ้ กั สิทธิ ์และหน้าที่
2. พิจารณาจากการรายงาน
2. แบบรายงานโครงการ
ของตน
โครงการ
5.
นักเรียนทุกคนมีความสามัคคีและรูจ้ กั ความเสียสละ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
เมือ่ นักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
และนาวิถชี วี ติ แบบประชาธิปไตยไปประยุกต์ใช้เมือ่ อยูร่ ่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์)

(นายเสมา นุชพันธ์)

ลงชื่อ................................................ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ

พัฒนากิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี

แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

บริหารทัวไป
่
นายเสมา นุ ชพันธุ์
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 1
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี
เป็ นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพื่อสร้างเสริมลักษณะนิสยั
ให้นกั เรียนเป็ นผูม้ รี ะเบียบวินยั รูจ้ กั อยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้นกั เรียนได้ปฏิบตั จิ ริง
จึงสมควร จัดทาโครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 (ข้อที่ 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
3.2 เพื่อให้นกั เรียนมีความเอือ้ อาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
3.3 เพื่อให้นกั เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
3.4 เพื่อให้นกั เรียนตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
3.5 เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ให้มกี ารพัฒนาอย่างเป็ นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ
4. เป้ าหมาย
4.1 เชิ งปริ มาณ
4.1.1 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
4.1.2 นักเรียนทีท่ ุกคนมีความเอือ้ อาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
4.1.3 นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
41.4 นักเรียนทุกคนตระหนัก รูค้ ุณค่า ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
4.2 เชิ งคุณภาพ
ภายในปี พ.ศ. 2561 กิจการลูกเสือของโรงเรียนมีการพัฒนาขึน้
สามารถเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มบางพลี 1 ได้
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ

5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จานวน 37,000 บาท

6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
- สนับสนุน ส่งเสริมครูได้พฒ
ั นาอบรมให้มวี ุฒทิ างลูกเสือสูงขึน้
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ - เนตรนารี
- จัดกิจกรรมอยูค่ ่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารี แก่นักเรียนทุกคน
- กิจกรรมการแข่งขันลูกเสือ-เนตรนารี
- กิจกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วกับกิจการลูกเสือ-เนตรนารี
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

กิ จกรรม/ระยะเวลา

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุปผล รายงาน

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนากิ จกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
วัน เดือน ปี
29 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561
พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม61 – มีนาคม 62
ตลอดปี การศึกษา
ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
มีนาคม 2562

กิ จกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผนงาน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินการตามโครงการ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือเนตรนารี
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีสามัญ
ระดับชัน้ ป.5-6
- กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสารอง
(DAY-CAMP) ระดับชัน้ ป.1-4
-กิจกรรมการแข่งขันลูกเสือ-เนตรนารี
และกิจกรรมอื่นๆทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการลูกเสือ
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน โครงการ
2. เสนอโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ
-ครูแต่ละสายชัน้
-คณะกรรมการดาเนินงาน
และผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ
-คณะกรรมการดาเนินงาน
และผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ
-คณะกรรมการดาเนินงาน
และผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ
-ผูบ้ ริหาร
-คณะกรรมการดาเนินงาน

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-หัวหน้าโครงการ

หมายเหตุ

3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-หัวหน้าโครงการ
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-หัวหน้าโครงการ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ร้อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตร
2. ร้อยละของนักเรียนทีม่ คี วามเอือ้ อาทร
และกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ พี ระคุณ
3. ร้อยละของ นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่าง
4. ร้อยละของนักเรียนตระหนัก รูค้ ุณค่า
ร่วมอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
5. ปี พ.ศ. 2561 กิจการลูกเสือของโรงเรียนมีการพัฒนาขึน้
สามารถเป็ นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มบางพลี
1 ได้

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั

วิ ธีการประเมิ น
1. การทดสอบ

เครื่องมือ/เอก
1. แบบทดสอบของ

2. การสังเกต

2. แบบสังเกต

3. สอบถาม

3. แบบสอบถาม

4. พิจารณาจากแบบเข้าร่วม 4.
กิจกรรม
แบบลงลายมือชื่อก
5.
กิจกรรม
พิจารณาจากสถานการณ์จริง 5. รายงานโครงการ
และการรายงานโครงการ

เมือ่ นักเรียนจบการศึกษา นักเรียนจะเป็ นผูม้ รี ะเบียบวินยั
สามารถอยู่รว่ มกันในสังคมไทยได้อย่างสงบสุข
10. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายเสมา นุชพันธุ)์
(นายกฤตกร กุลพัฒนตรานนท์)
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ และกีฬาต้านยาเสพติด
บริหารทัวไป
่
นายประกาศน เจริญยิง่ นางสาวขนิษฐา เจียรณัย
นายณรงค์ชยั ธนกิจภาคิน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 1
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
แนวทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
พุทธศักราช 2561 นักเรียนต้องได้รบั การส่งเสริม พัฒนาในด้านสุนทรียภาพ ด้านการแสดง
รักงานด้านศิลปะ การวาดภาพ รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และนาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาพัฒนาตนเอง

ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด เห็นความสาคัญของวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่มชี วี ติ ทีส่ ดใส สามารถอยูร่ ว่ มกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 (ข้อที่ 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมศักยภาพความสามารถ และประสบการณ์ตรงให้กบั นักเรียน
3.2 เพื่อให้นกั เรียนรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
4. เป้ าหมาย
4.1 เชิ งปริ มาณ
นักเรียนทุกคนได้รบั การส่งเสริมให้มคี วามสามารถและมีความชื่นชมในด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ และกีฬาตามศักยภาพ
4.2 เชิ งคุณภาพ
นักเรียนร้อยละ 80 สามารถพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ ในเวลาว่าง
เพื่อมุง่ สู่ความเป็ นเลิศ และห่างไกลยาเสพติด
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ในแต่ละกิจกรรม
5.2 งบประมาณค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จานวนเงิน 30,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 ให้ความรู้ อบรม สอนซ่อมเสริม ชุมนุ ม
6.1.4.2 ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดกิจกรรมประกวดด้านศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
6.1.4.3 จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ เผยแพร่ส่ชู ุมนุ ม
6.1.4.4 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีนกั เรียน
6.1.4.5 จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ และประกวดคาขวัญต่อต้านยาเสพติด
6.1.5 นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

1.
2.
4.
5.
6.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามแผน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

6.3 รายละเอียดการดาเนิ นงาน
วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
กิ จกรรมกีฬาสี
18 พ . ค . -เสนอโครงการ
2561
-แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
29 มิถุนายน -แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบและประเมินผล
2561
-ประชุมชีแ้ จง วางแผน คณะกรรมการดาเนินงาน
-ประชุมกาหนดประเภทกีฬาและแบ่งสีนกั เรียน
1 สิ ง ห าค ม จัดโปรแกรมการแข่งขันและแข่งกีฬารอบคัดเลือกตามโปรแกรม
2561
-พิธเี ปิ ดและการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
4 กรกฎาคม -นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงโครงการ
2561
-ประเมินผล สรุปผล และรายงาน โครงการ
1 1 -2 1 กิ จกรรมดนตรีและนาฏศิ ลป์
สิ ง ห า ค ม - ประชุมชีแ้ จง วางแผนเสนอโครงการ
2561
- แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
2
2 - ให้ความรู้ อบรม สอนซ่อมเสริม ชุมนุ ม
ก ร ก ฎ า ค ม - ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม
2561
- ประกวดด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
31 มี.ค.
2562

มี.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
หัวหน้าโครงการ
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน
คณะกรรมการดาเนินงาน

29 มีนาคม
2561
19 เมษายน
2561
16 พ.ค.61–
30 มิ.ย.61
16พ.ค.61–
10ก.พ
6.3 รายละเอียดการดาเนิ นงาน (ต่อ)
วัน/เดือน/ปี
กิจกรรม
- จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ เผยแพร่ส่ชู ุมนุม
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
31 มี.ค.62
- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ
กิ จกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติ ด
26 มิถุนายน 2561
-จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
-จัดกิจกรรมประกวดคาขวัญต่อต้านยาเสพติด
31 มี.ค.62
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะกรรมการดาเนินงาน
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
หัวหน้าโครงการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการดาเนินงาน
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
หัวหน้าโครงการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จงวางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ

3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม

5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

ผูก้ ากับและติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายประกาศน เจริญยิง่
นางสาวขนิษฐา เจียรณัย
นายณรงค์ชยั ธนกิจภาคิน
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายประกาศน เจริญยิง่
นางสาวขนิษฐา เจียรณัย
นายณรงค์ชยั ธนกิจภาคิน
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายประกาศน เจริญยิง่
นางสาวขนิษฐา เจียรณัย

หมายเหตุ

นายณรงค์ชยั ธนกิจภาคิน

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น
เครื่องมือ/เอกสาร
1.ร้อยละ80ของนักเรียนได้รบั การส่งเสริมให้มคี วามสามารถ 1. สอบถาม
1.แบบสอบถามในการรายงานกา
และชื่นชมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
2.
2. แบบรายงานโครงการ
และกีฬาเต็มตามศักยภาพและกีฬา
ตรวจสอบการรายงาน
2.ร้อยละ80ของนักเรียนรักการออกกาลังกาย
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี ห่างไกลจาก
ยาเสพติด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
รักการออกกาลังกาย
มีสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กล้าแสดงออก รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
ไม่ไปเกีย่ วข้องกับอบายมุขและสิง่ เสพติด สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ ผูร้ ว่ มโครงการ

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายประกาศน เจริญยิง่ )

(นางสาวขนิษฐา เจียรณัย)

ลงชื่อ..........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายณรงค์ชยั ธนกิจภาคิน)
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)

ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการทางานสู่อาชีพทีส่ นใจที่
สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่
บริหารงานทัวไป
่
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ นางสาวสายขวัญ ประวัน
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 1
ตลอดปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
การจัดการเรียนการสอนในปั จจุบนั
จะต้องให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับการดาเนินชีวติ ในรูปแบบต่างๆ
ในชีวติ ประจาวันได้อย่างมีความสุข
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการพัฒนาผูเ้ รียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุง่ เน้นนักเรียนเป็ นสาคัญ

โดยจะต้องลงมือปฏิบตั จิ ริงและมีความหลากหลาย เน้นการบูรณาการ
และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้มคี วามใกล้เคียงกับชีวติ จริงมากทีส่ ุด
การจัดการเรียนการสอนในเรือ่ งอาชีพเป็ นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551 ทีม่ งุ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูเ้ ริอ่ งอาชีพ
เพื่อให้นกั เรียนได้เข้าใจการทางานในอาชีพต่างๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทกั ษะกระบวนการทางาน
กระบวนการแก้ปัญหา การทางานร่วมกันเป็ นต้น
อาชีพซึง่ มีอยูห่ ลากหลาย
และสิง่ ทีน่ กั เรียนในระดับประถมศึกษาควรเรียนรูเ้ รือ่ งอาชีพทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่ เ
ป็ นการเรียนรูจ้ ากเรือ่ งทีใ่ กล้ตวั ทีจ่ ะเป็ นการจุดประกายความคิดสู่อาชีพทีส่ นใจ
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )จึงจัดให้มโี ครงการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการ
ทางานสู่อาชีพทีส่ นใจทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่ ขึน้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้
และการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลจริงกับนักเรียน
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.2
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกปฏิบตั จิ ริงในการวางแผนการผลิต การจาหน่ าย
และการจัดทา
บัญชี เป็ นพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพ
3.2 เพื่อให้นกั เรียนนาความรูต้ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจาวัน
3.3 เพื่อให้นกั เรียนมีรายได้เสริมระหว่างเรียน
3.4 เพื่อให้นกั เรียนรูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
4. เป้ าหมาย
4.1 เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ
4.1.1 นักเรียน ครู บุคลากร ผูป้ กครองทีเ่ ข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
4.1.2 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการนาความรูต้ ามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบตั จิ ริงใน
ชีวติ ประจาวัน ร้อยละ 90
4.1.3 นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการร้อยละ 90 มีรายได้เป็ นการช่วยเหลือครอบครัว
4.1.4 นักเรียนทุกคนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ รูจ้ กั ใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
4.2 เป้ าหมายเชิ งคุณภาพ
4.2.1 นักเรียนมีการฝึกปฏิบตั จิ ริงทัง้ ระบบจนเกิดองค์ความรูต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
4.2.2 ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือ
4.2.3 ผูป้ กครองให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม
5. ทรัพยากรที่ต้องการ

5.1 บุคลากร ผูบ้ ริหาร คณะครู และวิทยากร
5.2 งบประมาณอุดหนุน 10,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1. ประชุมวางแผนครูและบุคลากรเพื่อจัดทาโครงการ
5.1.2 เสนอโครงการผ่านหัวหน้าบริหารทัวไปและน
่
าเสนอผูบ้ ริหารโรงเรียนพิจารณา
อนุมตั ิ
6.1.3. แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อจัดทาโครงการ
6.1.4. ดาเนินงานตามแผน
1. จัดทาปฏิทนิ ปฏิบตั งิ านและแผนปฏิบตั กิ ารโรงเรียนประจาปี การศึกษา 2555
2.
จัดทาโครงการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการทางานสู่อาชีพทีส่ นใจ
ทีส่ อดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิน่ โดยแบ่งแผนงานย่อย เช่น
แผนงานประดิษฐ์ดอกไม้ แผนงานโบว์ ติดผม แผนงานเมคราเม่ แผนงาน
เครือ่ งดื่มสมุนไพร
3. เชิญภูมปิ ั ญญาท้องถิน่ ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถด้านงานอาชีพหลากหลาย
รูปแบบ
4. การพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจาหน่ ายเป็ นรายได้พเิ ศษระหว่างเรียน
5. นิเทศติดตามผลการดาเนินงาน

6.2 ปฏิ ทินปฏิ บตั ิ งาน

ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
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.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล
6.3 กำหนดกำรจัดกิจกรรมโครงกำรพัฒนำทักษะกำรทำงำนสู่ อำชี พทีส่ นใจสอดคล้ องกับบริบทของชุ มชน
และท้องถิ่น
วัน เดือน
ปี
เมษายน
2561
เมษายน
2561
พฤษภาคม
2561

กิ จกรรม

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมกาดาเนินงาน
4.ดาเนินการตามโครงการ
-ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอาชีพ
-เชิญวิทยากรท้องถิน่
-อบรมสมาชิก(ครู นักเรียนและผูป้ กครองทีส่ นใจ)
22
-ครู
พฤษภาคม นักเรียนและผูป้ กครองปฏิบตั งิ านอาชีพร่วมกันหลังเลิกเรียนเพื่อจาห
2561
น่ายเป็ นรายได้พเิ ศษระหว่างเรียน
5.ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม
25พฤษภา 6.รายงานผล สรุปผลกิจกรรม
คม-27
พฤษภาคม
61
ตลอดปี การ
ศึกษา

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูอ้ านวยการโรงเ
รียน
หัวหน้าโครงการ
ผูอ้ านวยการโรงเ
รียน
คณะกรรมการดา
เนินงาน
คณะกรรมการดา
เนินงาน
คณะกรรมการดา

เนินงาน
คณะกรรมการดา
เนินงาน

ตลอดปี การ
ศึกษา
31
มีนาคม256
2

คณะกรรมการตร
วจสอบ
หัวหน้าโครงการ

7. แผนกากับ และติ ดตาม
กิ จกรรม

ผูก้ ากับ และติ ดตาม

หมายเหตุ

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
นางสาวสายขวัญ ประวัน
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
4.ดาเนินงานตามโครงการ
นางสาวสายขวัญ ประวัน
5.นิเทศ ติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตรวจสอบการดาเนินงาน
นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ
6.ประเมินผล สรุปผล
และรายงานโครงการ
8. การติ ดตามและการประเมิ นผล
ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ

วิธกี ารวัดผลและการประเมินผล

เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั และประเมินผล

1.ผลงานของนักเรียน

1.การตรวจสอบระบบดาเนินงาน 1.แบบประเมินผลการดาเนินงาน

2.ครูนาเสนอผลงานและจัด

2.การสอบถามและการสัมภาษณ์ 2.แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

นิทรรศการผลงาน
3.การมีส่วนร่วมของผูป้ กครอง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนได้นาความรูไ้ ปใช้ปฏิบตั จิ ริงในชีวติ ประจาวัน
ลงชื่อ................................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ................................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางณัฐนรี เจ๊ะยูโซ๊ะ)

ชื่อโครงการ

(นางสาวสายขวัญ ประวัน)

ลงชื่อ....................................................ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

งานบริหารทัวไป
่
นายประกาศน เจริญยิง่ นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการนโยบาย
กลยุทธ์ท่ี 1
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ ห้ เ ติ บ โ ต ง ด ง า ม
และเป็ นบุคคลทีม่ คี ุณค่าของสังคม
มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ด า เ นิ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข
ต า ม ที่ สั ง ค ม มุ่ ง ห วั ง โ ด ย ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก แ ห่ ง
ต้องดาเนินการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้นักเรียนเป็ นคนเก่ง
ค น ดี ด า ร ง ต น อ ยู่ ใ น สั ง ค ม อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข น อ ก จ า ก กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม
และสนับสนุ นให้นักเรียนได้รบั กระบวนการเรียนรูแ้ ล้ว การป้ องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากปั จจัยเสี่ยงรอบสถานศึก ษาที่มพี ฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ร้านเกม การพนัน
ห นี เรี ย น ท ะ เล า ะ วิ ว า ท เป็ น ปั ญ ห า สั ง ค ม ที่ ผู้ ป ก ค ร อ ง ค รู ต้ อ ง เข้ า ไ ป ช่ ว ย เห ลื อ
และแก้ปัญหาไม่ให้มพี ฤติกรรมเสีย่ ง ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมความคิด
โ ร ง เ รี ย น วั ด ห น า ม แ ด ง ( เ ขี ย ว อุ ทิ ศ )
เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง ที่ ต้ อ ง ร่ ว ม ด า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ร่ ว ม กั บ ทุ ก ส่ ว น
เพื่ อ แก้ ปั ญ หาตามกระบวนการคิด เป็ น แก้ ปั ญ หาเป็ น จึง ได้ จ ัด ให้ ม ีโ ครงการสถานศึก ษาสีข าว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ขึน้
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 (ข้อที่ 4)
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อป้ องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษา
2.2 เพื่อลดปั ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขทัง้ ในและนอกสถานศึกษา
2.3
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดและอบายมุข
นอกสถานศึกษาให้มกี ระบวนการทีเ่ ข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยังยื
่ น
2.4
เพื่อให้สถานศึกษาเป็ นแหล่งเรียนรูใ้ นการนาไปพัฒนาและสร้างระบบการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
ยาเสพติด อบายมุข ปั จจัยเสีย่ งรอบสถานศึกษา

4. เป้ าหมาย
4..1 ด้านปริ มาณ
ผู้ บ ริ ห า ร ค รู นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง ร้ อ ย ล ะ 8 0
เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
4.2 ด้านคุณภาพ
ผู้ บ ริ ห า ร ค รู นั ก เ รี ย น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง
มีจติ สานึกร่วมกันในการดูแลเฝ้ าระวังไม่ให้มกี ารแพร่ระบาดของยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา

5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการอานวยการ และดาเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุน 10,000 บาท
6. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของโครงการ
6.1.1 ประชุมเสนอโครงการ แจ้งวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
6.1.2 วางแผน แต่ งตั ้ง คณ ะอ านวยการ และด าเนิ น งานสถานศึ ก ษ าสี ข าว
ปลอดยาเสพติด
และอบายมุข
6.1.3 ปฏิบตั กิ จิ กรรมตามแผน
- กิจกรรมด้านการป้ องกัน
- กิจกรรมด้านการค้นหา
- กิจกรรมด้านการรักษา
- กิจกรรมด้านการเฝ้ าระวัง
- กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ปี การศึกษา 2561
หมา
กิจกรรม
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. ยเหตุ
ประชุม วางแผน
1
ในการดาเนินการ
2 เสนอโครงการ

3
4
5

ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ประเมิน สรุป รายงาน

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมตามโครงการ
วัน/เดือน/ปี
กิ จกรรม
พฤษภาคม 2561
1.ประชุม ชีแ้ จง วางแผน
พฤษภาคม 2561
2.เสนอโครงการ
16 พฤษภาคม 2561 3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
ตลอดปี การศึกษา
4.ดาเนินงานตามโครงการ
- กิจกรรมด้านการป้ องกัน
- กิจกรรมด้านการค้นหา
- กิจกรรมด้านการรักษา
- กิจกรรมด้านการเฝ้ าระวัง
- กิจกรรมด้านการบริหารจัดการ
- กิจกรรมห้องเรียนสีขาว
ตลอดปี การศึกษา
5.นิเทศติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
มีนาคม 2561
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
หัวหน้าโครงการ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน
หัวหน้าโครงการ

ผูอ้ านวยการโรงเรียน
หัวหน้าโครงการ

7. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
7 . 1 เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ร้ อ ย ล ะ 8 0 ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ค รู นั ก เ รี ย น
และผูป้ กครองทีเ่ ข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดมีความพึงพอใจ
7.2 เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 นักเรียนมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ เป็ นแบบอย่างทีด่ งี ามของสังคม

ไม่ยงุ่ เกีย่ วกับยาเสพติด และอบายมุข
8. การประเมิ นโครงการ
สถานศึกษาประเมินตนเองเมือ่ สิน้ ปี การศึกษา และรายงานต้นสังกัด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9 .1 ผู้ บ ริ ห า ร ค รู นั ก เรี ย น แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง มี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มี จ ิ ต อ า ส า
ไม่เกีย่ วข้องกับยาเสพติด อบายมุข และดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
9.2 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) มีระบบดาเนินงานป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
และอบายมุขอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง และยังยื
่ น
9 .3 ผู้ น า ชุ ม ช น ผู้ น า ท้ อ ง ถิ่ น วั ด ใ น ชุ ม ช น ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ส นั บ ส นุ น
ส่งเสริมโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

ลงชื่อ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ.........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายประกาศน เจริญยิง่ )
(นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ)

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ชื่อโครงการ
ใส่ใจความเป็ นไทย ระดับปฐมวัย
กลุ่มงาน
งานบริหารงานวิชาการ
นางสาวภิชาภัช บัวช่วงรุจดา
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สายชัน้ อนุบาลโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
โครงการต่อเนื่อง
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี ๑
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี การศึกษา 2561
...........................................................................................................................................................
.............
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากปั จจุบนั ประเทศไทยได้รบั ประเพณีวฒ
ั นธรรม และค่านิยมจากชาวต่างชาติ
ทัง้ ชาวตะวันตกและชาวเอเชียมามากจนปั จจุบนั
เด็กรุน่ หลังลืมเลือนประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของไทยไป การอนุรกั ษ์ประเพณีไทย วัฒนธรรมไทย
ค่านิยม

และการสืบสานวัฒนธรรมไทยเป็ นภาระหน้าทีส่ าคัญประการหนึ่งทีค่ รูปฐมวัยพึงกระทาและปลูกฝั งให้กั
บเด็กปฐมวัย
ดังนัน้ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้จดั
“โครงการใส่ใจความเป็ นไทย ระดับปฐมวัย”
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานปฐมวัย ที่ 1 , 7
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้เด็กมีความตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยและประเพณีไทย
3.2 เพื่อให้เด็กฟั งเพลงไทย ร้องเพลงไทยและราไทย
3.3 เพื่อให้เด็กเรียนรูแ้ ละปฏิบตั มิ ารยาทไทยทัง้ การทาความเคารพแบบไทย
3.4 เพื่อให้เด็กรูจ้ กั การละเล่นของไทย
3.5 เพื่อให้เด็กรูจ้ กั ขนมไทยและอาหารไทย
4. เป้ าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ร้อยละ 90
สามารถปฏิบตั แิ ละให้ความร่วมมือในการอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยและประเพณีไทย
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดหนาแดง (เขียวอุทศิ )
ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยและประเพณีไทย
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการดาเนินงาน
5.2 วัสดุ อุปกรณ์
5.3 งบประมาณ 10,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 วิ ธีการดาเนิ นงาน
6.1.1 ประชุมชีแ้ จงวางแผนการดาเนินการจัดทาโครงการ
6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการ
6.1.4 การดาเนินโครงการ มีขนั ้ ตอนดังนี้
6.1.4.1 กิจกรรมวัฒนธรรมไทย/ประเพณีไทย
6.1.4.2 กิจกรรมราไทย
6.1.4.3 กิจกรรมมารยาทไทย
6.1.4.4 กิจกรรมการละเล่นเด็กไทย
6.1.4.5 กิจกรรมขนม/อาหารไทย

6.1.4.6 กิจกรรมการแต่งกายชุดไทย
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6.1.6 ประเมิน สรุป รายงานผล
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
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.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล
6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการใสใสใส่ใจความเป็ นไทยระดับปฐมวัย
วัน/เดือน/ปี
30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
30 พฤษภาคม 2561

ตลอดปี การศึกษา
30 มีนาคม 2562

กิ จกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
4.ดาเนินงามตามโครงการ
- กิจกรรมวัฒนธรรมไทย/ประเพณีไทย
- กิจกรรมราไทย
- กิจกรรมมารยาทไทย
- กิจกรรมการละเล่นเด็กไทย
- กิจกรรมขนม/อาหารไทย
- กิจกรรมการแต่งกายชุดไทย
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

7. การติ ดตามและประเมิ นผล

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
นางสาวภิชาภัช บัวช่วงรุจดา
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน

ผูอ้ านวยการโรงเรียน
นางสาวภิชาภัช บัวช่วงรุจดา

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

กิ จกรรม
ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

ผูก้ ากับและติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวภิชาภัช
บัวช่วงรุจดา
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวภิชาภัช
บัวช่วงรุจดา
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวภิชาภัช
บัวช่วงรุจดา

หมายเหตุ

8.ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิ ธีการประเ เครื่องมือ/เอกส
มิ น
าร
1.เด็กมีความตระหนักถึงความสาคัญของการอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรมไทยและป การสังเกต , แบบสังเกต
ระเพณีไทย
การสอบถาม ,แบบสอบถาม
2.เด็กฟั งเพลงไทย ร้องเพลงไทยและราไทย
3.เด็กเรียนรูแ้ ละปฏิบตั มิ ารยาทไทยทัง้ การทาความเคารพแบบไทย
การสังเกต , แบบสังเกต
4.เด็กรูจ้ กั การละเล่นของไทย
การทดสอบ ,แบบทดสอบ
5. เด็กรูจ้ กั ขนมไทยและอาหารไทย
การสังเกต , แบบสังเกต
การสอบถาม ,แบบสอบถาม
การสังเกต ,
การสอบถาม
1.
การสังเกต ,
การสอบถาม

แบบสังเกต
,แบบสอบถาม
แบบสังเกต
,แบบสอบถาม

9. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
เด็ ก ได้ พ ั ฒ น าก ารทั ้ ง 4 ด้ า น คื อ ด้ า น ร่ า งก าย ด้ า น อ ารม ณ์ – จิ ต ใจ ด้ า น สั ง ค ม
และด้านสติปัญญา และรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเพื่อเป็ นผูใ้ หญ่ทม่ี คี ุณภาพต่อไป

10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ......................................................... ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
(นางสาวภิชาภัช บัวช่วงรุจดา)

ลงชื่อ............................................................ ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ระบบ
ให้สามารถปฏิ บตั ิ งานและจัดจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
วิชาการ
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม
นางสาวสายขวัญ ประวัน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 3
ตลอดปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
การเรียนแบบโครงงานเป็ นรูปแบบการเรียนหนึ่งที่เหมาะสมสาหรับการเรียนในศตวรรษที่ 21
เนื่องจากเป็ นกิจกรรมที่เน้นการปฏิบตั ติ ามความสนใจของนักเรียน ซึ่งนักเรียนเลือกปั ญหาที่จะศึกษา
โ ด ย มี ค รู เ ป็ น ผู้ จุ ด ป ร ะ ก า ย แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า
ซึง่ โครงงานสามารถส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ดว้ ยการค้นคว้าลงมือปฏิบตั จิ ริงในลักษณะของการสารวจ
ค้ น คว้ า ท ดล อง ป ระดิ ษ ฐ์ ค ิ ด ค้ น รวบ รวม ข้ อ มู ล น ามาวิ เ คราะห์ ท ดสอ บ เพื่ อแก้ ปั ญ ห า
นั ก เรี ย น จ ะ น า ค ว า ม รู้ จ า ก ชั ้ น เรี ย น ม า บู ร ณ า ก า ร ใน ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ค้ น ห า ค า ต อ บ
เป็ นกระบวนการค้นพบนาไปสู่การเรียนรู้ นักเรียนจะเกิดทักษะการทางานกั บผู้อ่นื ทักษะการจัดการ

ซึ่ ง ก า ร เ รี ย น แ บ บ โ ค ร ง ง า น นี้
เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า ที่ ใช้ ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม า ใช้ ใน ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ทาให้เป็ นการพัฒ นาผู้เรียนให้เป็ น คนมีเหตุ ผ ล สรุปเรื่องราวอย่างมีกฎเกณฑ์ ท างานอย่างมีระบบ
โดยใช้การคิดวิเคราะห์
โรงเรีย นวั ด หนามแดง(เขี ย วอุ ทิ ศ ) เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในเรื่อ งคุ ณ ภาพของผู้ เ รีย น
โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้ นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า
จึงจัดให้มโี ครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้อง มาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งที่ 1.1 (ข้อที่ 2)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรียนเกิดทักษะการคิดแก้ไขปั ญหาโดยการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
3.2 เพื่อให้นกั เรียนเกิดความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการจัดทาโครงงาน
4. เป้ าหมาย
4.1 นักเรียนร้อยละ80 เกิดทักษะการคิดแก้ไขปั ญหาโดยการเรียนรูแ้ บบโครงงาน
4.2 นักเรียนร้อยละ80 เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทาโครงงาน
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร ผูบ้ ริหารคณะครู และคณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุ น จานวน 10,000 บาท
6. วิ ธีและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินการตามแผน
6.1.4.1 จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน
6.1.4.2ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการประกวดโครงงานภายนอกโรงเรียน
6.1.5 กากับติดตามผล นิเทศติดตามผลการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ปฏิ ทินปฏิ บตั ิ งาน ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561

กิ จกรรม/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.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล
6.3 ปฏิ ทินกิ จกรรมและการดาเนิ นงาน
ที่
1
2
3

4
5

6
7

กิ จกรรม

ระยะเวลาดาเนิ นกา
ผูร้ บั ผิดชอบ
ร
ประชุมชีแ้ จงคณะครู
30 เมษายน 2560 ผูอ้ านวยการโรงเรีย
เกีย่ วกับรูปแบบการสอนแบบโครงงาน
น
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
15 พฤษภาคม 2560 ผูอ้ านวยการโรงเรีย
“จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน”
น
คณะครูดาเนินการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงา 16 พฤษภาคม 2560
คณะครูทุกท่าน
น
28 กุมภาพันธ์ 2561
ส่งนักเรียนประกวดโครงงานภายนอกโรงเรียน
20 พฤศจิกายน 2561 ครูทป่ี รึกษาโครงงา
น
นิเทศติดตามการดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2561 หัวหน้าโครงการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประเมิน สรุป และรายงานผล
วันสิน้ ภาคเรียนที่
หัวหน้าโครงการ
1 และ 2
เผยแพร่ผลงานให้ครู ผูป้ กครอง
31 มีนาคม 2562 ผูบ้ ริหารและคณะครู

7. แผนกากับติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม
นางสาวสายขวัญ ประวัน
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการการดาเนินงาน
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
4. ดาเนินงานตามโครงการ
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม
นางสาวสายขวัญ ประวัน
5 .
นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
นางสาววิชุณี รักวีรธรรม
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
นางสาวสายขวัญ ประวัน

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่ วกับการเรียนรูแ้ บบโครงงาน

วิ ธีการประเมิ น

เครื่องมือ/หลักฐาน

ประเมินจากผลงานนักเรียนทีน่ าเสนอครู ผลงานของนักเรียน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแก้ปัญหา
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ…………………………ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาววิชุณี รักวีรธรรม)

ลงชื่อ...........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาวสายขวัญ ประวัน)

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
งานวิชาการ
นางนาฏยา บรรจงอักษร นางสาววิภาพร มังมี
่
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 3
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรีย น นอกจากครู ผู้ ส อนจะต้ อ งรู้จ ัก นั ก เรีย น
เป็ นรายบุคคลแล้ว สิง่ ที่สาคัญ ยิง่ คือการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ
ส น อ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ผู้ เ รี ย น
ครูจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมที่ให้นักเรียนเรี ยนในห้อ งเรียน ครูเป็ นผู้บอก
ส่วนใหญ่ พยายามหาแนวทางวิธกี ารที่จะให้นักเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง สร้างองค์ความรูไ้ ด้ด้วยตนเอง
โรงเรียนจึงเห็นสมควรให้มกี ารจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพขึน้
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 (ข้อที่ 3)
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 (ข้อที่ 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ครูเปลีย่ นพฤติกรรมการสอนให้หลากหลายมากยิง่ ขึน้ โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
3.2 เพื่อให้ครูพฒ
ั นาสื่อ จัดหาแหล่งเรียนรู้ ให้มากยิง่ ขึน้
4. เป้ าหมาย
4.1 ครูทุกคนปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการสอนให้หลากหลายยิง่ ขึน้ โดยยึดผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
4.2 ครูทุกคนมีการพัฒนาสื่อ จัดหาแหล่งเรียนรู้
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จานวน 800,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จงสร้างความตระหนัก วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 พัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นโรงเรียน
6.1.4.2 จัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนเพิม่ เติม
6.1.4.3 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
- กิจกรรมค่ายวิชาการ
- การสอนแบบโครงงาน
- การสอนแบบบูรณาการ
- กิจกรรมศึกษานอกสถานทีน่ อกห้องเรียน
- กิจกรรมชุมนุม
- การจัดหาสื่ออิเล็คโทรนิกส์
6.1.4.4 พัฒนานักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
6.1.5 นิเทศ ติดตามผลการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุม วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
วัน/เดือน/ปี

กิ จกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

เมษายน 2561

8 มิถุนายน 2561
8 มิถุนายน 2561
20-24มิ.ย 2561
20-24 มิ.ย. 2561
29มิถุนายน 2561

16พฤษภาคม 2561

16 มีนาคม 2561
16พฤษภาคม 2561

31มีนาคม 2562

1.ประชุม วางแผน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
4.ดาเนินงานตามโครงการ
กิ จกรรมการเข้าค่ายวิ ชาการ
กิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนักเรียน
-แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการกิจกรรมค่ายพุทธบุตร
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบและประเมินผล
-จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนักเรียน
-ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม
-รายงานผล สรุปผล กิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนักเรียน

กิ จกรรมการสอนบูรณา
การการสอนแบบโครงงาน
กิ จกรรมชุมนุม การจัดหาสื่ออิ เล็คโทรนิ กส์
-แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
-แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
-จัดกิจกรรมบูรณาการ
-ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม
-รายงานผล สรุปผล กิจกรรมบูรณาการ
กิ จกรรมศึกษานอกสถานที่นอกห้องเรียน
-แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
-แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
-จัดกิจกรรมบูรณาการ
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
-ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนพัฒนาโครงการ

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-หัวหน้าโครงการ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน

-หัวหน้าโครงการ

-คณะกรรมการดาเนินงาน,
ครูประจาชัน้

-หัวหน้าโครงการ
คณะกรรมการดาเนินงาน,
ครูประจาชัน้

-หัวหน้าโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์

หมายเหตุ

2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

-นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางสาววิภาพร มังมี
่
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางสาววิภาพร มังมี
่
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางนาฏยา บรรจงอักษร
นางสาววิภาพร มังมี
่

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ น

เครื่อ

1. ร้อยละของครูทป่ี รับเปลีย่ นพฤติกรรมการสอน
1. นิเทศการสอน
1. แบบนิเท
2.
2. นิเทศงานธุรการ
2.
ร้อยละของครูทม่ี กี ารพัฒนาสื่อจัดหาแหล่งเรียนรูแ้ ละมีการวิจยั ในขัน้ เรียน ตรวจสอบงานวิจยั ในชัน้ เรียน แบบนิเทศง
3.งานวิจยั ข

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ครูพฒ
ั นาการจัดการเรียนการสอน นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข
มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนดีขน้ึ
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ………………………………......ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางนาฏยา บรรจงอักษร)

(นางสาววิภาพร มังมี
่ )

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

พัฒนากระบวนการวิจยั ในชัน้ เรียน
งานวิชาการ
นางสาเริง อาชวานนท์ นางสาวรานี อุตคา
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 3
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
จาก พ.ร.บ.การศึกษา 2542 มาตรา 24 การจัดการเรียนรู้ (5) และ
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
ส่งเสริมให้สนับสนุ นให้ผสู้ อนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม
สื่อการเรียนและอานวยความสะดวกเพื่อให้เกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้
รวมทัง้ ความสามารถใช้การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ทัง้ นี้ผสู้ อนและผูเ้ รียนอาจเรียนรูไ้ ปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
การวิจยั ในชัน้ เรียนมีความสาคัญต่อวงการวิชาการชีพครูเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากครูจาเป็ นต้องพัฒนา
หลักสูตร วิธกี ารเรียนการสอน การจูงใจให้ผเู้ รียนเกิดความอยากรู้ อยากเรียน
การพัฒนาพฤติกรรมผูเ้ รียน การเพิม่ สัมฤทธิ ์ผลการเรียนและสร้างบรรยากาศการเรียน
ด้วยปั จจัยดังกล่าวจึงทาให้ครูอาจารย์ตอ้ งเปลีย่ นบทบาทจากผูส้ อนมาเป็ นผูว้ จิ ยั
เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาการสอน การเรียนรูข้ องผูเ้ รียนและการพัฒนาวิชาชีพครู
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 (ข้อที่ 1)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาค้นคว้าเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.2 เพื่อพัฒนาให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทีด่ ขี น้ึ
3.3
เพื่อพัฒนาให้ครูมผี ลงานวิจยั ในชัน้ เรียนปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
4. เป้ าหมาย
4.1 ครูทุกคนศึกษาค้นคว้าเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
4.2 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์อยูใ่ นระดับดี ร้อยละ 80
4.3 ครูทุกคนมีผลงานวิจยั
นาผลงานวิจยั ไปใช้พฒ
ั นางานให้มปี ระสิทธิภาพเกิดและเกิดประสิทธิผล
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ คณะครู
5.2 นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
5.3 งบประมาณจากเงินวัสดุการศึกษา 5,000 บาท

6. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผนเสนอโครงการ
6.1.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.3 ดาเนินงานตามแผน
- ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจยั ต่าง ๆ
- สร้างเครือ่ งมือ
- ประชากรและกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
- เก็บรวบรวมข้อมูล
- วิเคราะห์ขอ้ มูล
- รายงานการประเมินโดยจัดเป็ นรูปเล่ม
- เผยแพร่ผลงาน
6.1.4 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาการวิจยั ในชัน้ เรียน
- ประกวดผลงานการวิจยั ในชัน้ เรียน
- มอบเกียรติบตั รระดับโรงเรียน 3 รางวัล
6.1.5 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการพัฒนาการวิจยั ในชัน้ เรียน
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามแผน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงาน

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนากระบวนการวิ จยั
วัน เดือน ปี

กิ จกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

เมษายน 2561
เมษายน 2561
พฤษภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา
ตุลาคม 2561 มีนาคม 2562

1.ประชุมคณะดาเนินงานและกาหนดแผนงาน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
4.ดาเนินงานตามแผน
ชีแ้ จงโครงการพัฒนากระบวนการวิจยั ในทีป่ ระชุมครู
- ครูส่งผลงานวิจยั ในชัน้ เรียนภาคเรียนละ 1 เรือ่ ง
5.นิเทศ ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ
6.ประเมิน สรุปผล รายงานผล

- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- หัวหน้าโครงการ
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน
-นางสาเริง อาชวานนท์

31 มีนาคม 2562

7. แผนการกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง งานแผนเสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับและติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาเริง อาชวานนท์
นางสาวรานี อุตคา
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาเริง อาชวานนท์
นางสาวรานี อุตคา
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาเริง อาชวานนท์
นางสาวรานี อุตคา

- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-หัวหน้าโครงการ

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น
1.ร้อยละของครูทค่ี น้ คว้าเกีย่ วกับกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ 1. ตรวจสอบ
2.ร้อยละของนักเรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิ ์

เค
1. แฟ้ มสะสมง

อยูใ่ นระดับดี
3.ร้อยละของครูทม่ี ผี ลงานวิจยั ในชัน้ เรียน

2. ตรวจสอบ
3.
ตรวจสอบแฟ้ มสะสมงาน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 หน่วยงานต้นสังกัดได้รบั ทราบผลการประเมินการวิจยั ในชัน้ เรียน
เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการจัดการศึกษาในอานาจหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้อง
9.2
สถานศึกษาสามารถนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพระ
ราชบัญญัตแิ ห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551
และตรงกับความต้องการของนักเรียน ครู ผูป้ กครอง และ ชุมชน
9.3 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สามารถนาผลการประเมินการวิจยั ในชัน้ เรียน
มาเป็ นแนวทางในการดาเนินการ ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้มปี ระสิทธิภาพประสิทธิผล ส่งผลให้สถานศึกษาเป็ นทีย่ อมรับของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง ผูป้ กครอง
และ ชุมชน
9.4 ครูผสู้ อนสามารถนาผลการประเมินการวิจยั ในชัน้ เรียน
มาเป็ นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน วิธสี อน การจัดกิจกรรม สื่อ แบบฝึก
และวิธกี ารวัดผลและประเมินผล
ตลอดตนใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุงงานในหน้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพส่งผลดีต่อผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
9.5
จากผลประโยชน์ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาทัง้ หมดทีก่ ล่าวข้างต้นจะส่งผลสุดท้ายกับนักเรียน
ทาให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ดีขน้ึ
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาเริง อาชวานนท์)
(นางสาวรานี อุตคา)
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

2.
รายงานผลสัม
3. แฟ้ มสะสมผ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นุชสายสวาท
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

พัฒนาบุคลากร
บริหารบุคคล
นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์นางสาวอนงค์นารถ
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 3
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
พัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
นัน้ จะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ ผูส้ อนเป็ นผูช้ ่วย ส่งเสริม
แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้
ทัง้ ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน
และนาเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูใ้ ห้มากทีส่ ุด ดังนัน้ ผูส้ อนจะต้องพัฒนาตนเอง

พัฒนาความรูค้ วามสามารถทัง้ ด้านเนื้อหาตามกลุ่มสาระการเรียนรูต้ ่าง ๆ ทีท่ าหน้าทีร่ บั ผิดชอบสอน
ด้านการถ่ายทอดความรูส้ ่ผู เู้ รียนในวิธตี ่าง ๆ ให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรูใ้ ห้มากทีส่ ุด
การพัฒนาตนเองให้มปี ระสิทธิภาพนัน้ ย่อมเกิดมาจากร่างกายและจิตใจทีส่ มบูรณ์แข็งแรง
และขวัญกาลังใจทีด่ ดี ว้ ย
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร
ในสถานศึกษาทีจ่ าเป็ นจะต้องมีการศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติมทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
เพื่อเป็ นการเปิ ดมุมมอง และโลกทัศน์ในแบบต่างๆ เพื่อจะได้นามาถ่ายทอดสู่ผเู้ รียน
ตลอดจนมีการสร้างขวัญและกาลังใจทีด่ ตี ่อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อจะได้มรี ่างกาย
และจิตใจพร้อมทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 (ข้อที่ 2)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรได้รบั ความรูจ้ ากการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ตามความถนัดและวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
3.2
เพื่อให้บุคลากรได้นาเอาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบั บุคลากรภายในสถานศึกษาแล
ะนักเรียน
3.3 เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติทด่ี ตี ่อการพัฒนาตนเอง
3.4 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านแก่บุคลากร
4. เป้ าหมาย
4.1 บุคลากรทุกคนได้รบั ความรูจ้ ากการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ตามความถนัดและวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
4.2
บุคลากรทุกคนได้นาเอาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบั บุคลากรภายในสถานศึกษาแล
ะนักเรียน
4.3 บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและเจตคติทด่ี ตี ่อการพัฒนาตนเอง
4.4 บุคลากรทุกคนมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินโครงการ

5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุน ค่าเอกสาร และค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาบุคลากร 150,000
บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
- จัดทาเอกสารสื่อต่าง ๆ ไว้บริการ
- จัดเข้าอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
- จัดทาแฟ้ มสะสมงาน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

1.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร

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

มี.ค.

วัน เดือน ปี

กิ จกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

4 เมษายน 2561
8 เมษายน 2560

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ

16-31 พฤษภาคม2561

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
- จัดทาสื่อ เอกสารต่าง ๆ แก่คณะครู

ภาคเรียนที่ 1/2560
11-13 พฤษภาคม 2560
16 พ.ค. -30 มิ.ย.60
ตลอดปี การศึกษา 2560
29 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

4.ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดอบรมครู
- จัดอบรมครูตามโครงการ
-ศึกษาดูงานสายชัน้ อนุบาล
- จัดทาแฟ้ มสะสมผลงานครู
5.นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

7. แผนกากับและติ ดตามผล
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน ในการดาเนินงาน
2. เสนอโครงการ

3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
-นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
-นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
-คณะกรรมการดาเนินงาน

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
-นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์

ผูก้ ากับและติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.ร้อยละของบุคลากรได้รบั ความรูจ้ ากการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
ตามความถนัดและวิชาทีร่ บั ผิดชอบ
2.ร้อยละของบุคลากรได้นาเอาความรูท้ ไ่ี ด้รบั มาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบั บุคลากรภายในสถานศึกษาและนักเรียน
3.ร้อยละของบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติทด่ี ตี ่อการพัฒนาตนเอง
4.ร้อยละของบุคลากรมีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ าน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ครูมคี วามกระตือรือร้นในการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นกั เรียนเป็ นคนดี คนเก่ง
และมีความสุข
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ ลงชื่อ.................................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์) (นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท)
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์)

ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

1.
สัม
2.
กา
ศึก
3.
พจ
4.

โครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

นิเทศภายใน
วิชาการ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 3
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
ปั จจัยสาคัญทีส่ ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัง้ ในส่วนของการจัดการเรียนการสอน
และปฏิบตั งิ านด้านอื่น ๆ คือ พัฒนาให้ครูผสู้ อนมีความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธกี ารทีจ่ ะช่วยพัฒนาให้ครูผสู้ อนมีความรูค้ วามสามารถ คือ การนิเทศภายใน
การนิเทศภายในเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิง่ สาหรับผูบ้ ริหารโรงเรียน ทีจ่ ะให้ความรู้ เสนอแนะวิธกี าร สารวจ
ตรวจสอบและสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั งิ านของครู
เพื่อให้การดาเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ าหมายทีต่ งั ้ ไว้
จากความสาคัญทีก่ ล่าวข้างต้นโรงเรียนจึงจัดให้มโี ครงการนิเทศภายในขึน้
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 (ข้อที่ 2) ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.4
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนางานตามขอบข่ายของกลุ่มงานในโรงเรียนทัง้ 4 งาน
3.2 เพื่อพัฒนาครูให้มปี ระสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
4. เป้ าหมาย
4.1 การบริหารงานทัง้ 4 งาน บรรลุภารกิจร้อยละ 80
4.2 ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านในหน้าที่
5. ทรัพยากรที่ต้องการ

5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการ จานวน 5,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดทาแผนนิเทศภายใน
6.1.4.2 เยีย่ มชัน้ เรียน
6.1.4.3 สังเกตการณ์สอน
6.1.4.4 นิเทศการตรวจสมุดแบบฝึกหัดนักเรียน
6.1.4.5 นิเทศเอกสารธุรการชัน้ เรียน
6.1.4.6 ประชุมเดือนละ 1 ครัง้
6.1.4.7 นิเทศการ AAR/PLC
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุมวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะทางาน
ดาเนินงานตามแผน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป
รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการนิ เทศภายใน
วัน เดือน ปี

30 เมษายน 2561

กิ จกรรม

1.ประชุมวางแผน

ผูร้ บั ผิดชอบ

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน

30 เมษายน 2561
15 พฤษภาคม 2561
16 พฤษภาคม 61-31 มีนาคม 62
16 พฤษภาคม 2561-31 มีนาคม

ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2562

2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะทางาน
4.ดาเนินงานตามแผน
- จัดทาแผนนิเทศภายใน
- เยีย่ มชัน้ เรียน
- สังเกตการสอน
- นิเทศการตรวจสมุดแบบฝึกหัดนักเรียน
- ตรวจเอกสารธุรการชัน้ เรียน
- ประชุมเดือนละ 1 ครัง้
- AAR PLC
5.นิเทศ ติดตามผลการดาเนินโครงการ
6.ประเมินผล
สรุปผลและรายงานโครงการ

-หัวหน้าโครงการ
-ผูอ้ านวยการ
-คณะกรรมการดาเนินงาน

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-หัวหน้าโรงการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนในการดาเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น
1. ร้อยละของการบริหารงานทัง้ 4 งาน 1. การตรวจสอบระบบ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบประเมินผล

บรรลุภารกิจ
2. ร้อยละของครูทม่ี ปี ระสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านในหน้าที่

ดาเนินงาน
2. การประเมินผลงานของครู

การดาเนินงาน
2. แบบประเมินผลงานของครู

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นทีย่ อมรับของหน่วยงานต้นสังกัด ผูป้ กครอง
และชุมชน
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ.....................................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
(นางสาวโสภิดา บัวสุวรรณ)
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

โครงการ
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจครูและบุคลากร
แผนงาน
บริหารบุคคล
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์ นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี 3
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี การศึกษา 2561
…………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
บุคลากรเป็ นปั จจัยหลักของความสาเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา

เพราะบุคลากรเป็ นผูม้ บี ทบาทสาคัญการสนับสนุ นการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รียน
การบริหารงานโดยการจัดการให้มคี นร่วมกันทางานอย่างมีน้าหนึ่งใจเดียวกัน และทางานด้วยความ
พึงพอใจ ขวัญและกาลังใจมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านเป็ นอันมาก
เป็ นสิง่ เร้าสภาพจิตใจ
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรูส้ กึ ทีมตี ่อการปฏิบตั งิ าน
บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถสูง หากกาลังใจไม่ดกี ารปฏิบตั งิ านอาจจะไม่มปี ระสิทธิภาพดีเท่าทีค่ วร
ในทางตรงกันข้ามคนทีม่ คี วามสามารถไม่สงู นักแต่ถา้ มีกาลังใจทีด่ ี
การปฏิบตั งิ านอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรทีม่ คี วามรู้ ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่าง ๆ
ให้แก่บุคลากรนับว่าเป็ นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจทีด่ ี ด้วยเหตุผลดังกล่าว
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) จึงได้จดั จัดโครงการนี้ขน้ึ
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 (ข้อที่ 2)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
3.2 เพื่อเป็ นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีซง่ึ กันและกันระหว่างบุคลากร
3.3 เพื่อเป็ นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร
4. เป้ าหมาย
4.1 บุคลากรทุกคนมีขวัญและกาลังใจดีขน้ึ มีความสัมพันธ์อนั ดีซง่ึ กันและกัน
มีความรัก ความผูกพัน ต่อโรงเรียน
4.2 สร้างวัฒนธรรมความสามัคคีในองค์กร
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุ นของทางราชการ จานวน 150,000บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 การเยีย่ มบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ
6.1.4.2 กิจกรรมวันเกิด
6.1.4.3 ทัศนศึกษา
6.1.4.4 จัดงานเกษียณอายุราชการ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินโครงการ

6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นการ
หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561

ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุมวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะทางาน
ดาเนินงานตามแผน
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป
รายงานผล

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการเสริ มสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร
วัน เดือน ปี
19 เมษายน 2561
25 เมษายน 2561
16 พฤาภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา 2561

กันยายน 2561
29-31 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
31 มีนาคม 2562

กิ จกรรม
1. ประชุมวางแผน
2.เสนอโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
นางสาวอนงค์นารถ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
นุชสายสวาท
4.ดาเนินงานตามแผน
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- กิจกรรมเยีย่ มบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
- กิจกรรมวันเกิดของบุคลากร
-นางสาวอนงค์นารถ
- กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ
นุชสายสวาท
- กิจกรรมทัศนศึกษาของบุคลากร
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
นางสาวอนงค์นารถ
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ นุชสายสวาท
- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
-นางสาวอนงค์นารถ
นุชสายสวาท
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-หัวหน้าโครงการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนในการดาเนินงาน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
-นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์
-นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
บุคลากร
2. การสร้างความสัมพันธ์อนั ดีซง่ึ กันและ
กันระหว่างบุคลากร
3. การสร้างความรัก ความห่วงใยของ
โรงเรียนต่อบุคลากร

วิ ธีการประเมิ น
1.สอบถาม , สัมภาษณ์
2.ประเมินโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
1. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจดีขน้ึ มีความสัมพันธ์อนั ดีซง่ึ กันและกัน
2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรักความสามัคคี
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินโครงการ

ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายเสริมชัย เลิศศักดิ ์พณิชย์) (นางสาวอนงค์นารถ นุชสายสวาท)
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

กลยุทธ์ที่
4ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทวถึ
ั ่ งครอบคลุมผูเ้ รียนได้รบั ความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาอย่างเต็
ม
ศักยภาพ

ชื่อโครงการ
แนะแนวในโรงเรียน
แผนงาน
บริหารทัวไป
่
หัวหน้ าโครงการ
นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ท่ี 4
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี การศึกษา 2561
...........................................................................................................................................................
...................
1. หลักการและเหตุผล
ตามสภาพทีแ่ ท้จริงทีโ่ รงเรียนได้พบเสมอ คือ นักเรียนมักมีปัญหาในด้านต่างๆ
ไม่เฉพาะแต่การเรียนเท่านัน้ และปั ญหาเหล่านี้ บางปั ญหาไม่สามารถหาทางออกทีด่ แี ก่ตนเองได้
โรงเรียนจึงสมควรจัดให้มกี จิ กรรมแนะแนวขึน้ เพื่อให้ครูแนะแนว และครูทุกคนได้มสี ่วนช่วยให้ขอ้ มูล
ให้คาปรึกษา เสนอแนะแนวทางให้นกั เรียนสามารถตัดสินใจได้ดว้ ยตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมทีส่ ุด
และส่งเสริมให้นกั เรียนประสบความสาเร็จในชีวติ และมีความสุขในชีวติ ประจาวัน

2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 (ข้อที่ 6)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ขอ้ มูล เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาให้นกั เรียนสามารถเลือกตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
3.2 เพื่อส่งเสริมให้นกั เรียนประสบความสาเร็จในชีวติ
4. เป้ าหมาย
4.1 เชิ งปริ มาณ
นักเรียนทุกคนได้รบั การส่งเสริมตามสมควรแก่อตั ภาพของตนเองและได้เข้าร่วมกิจกรร
มแนะแนวทีท่ างโรงเรียนได้ดาเนินการ
4.2 เชิ งคุณภาพ
นักเรียนทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูแนะแนว คณะครู
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จานวน 1,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว ตามโครงสร้างแนะแนวของ
นักเรียนระดับชัน้ ป.1-ป.6
6.1.4.2 โรงเรียนมัธยมศึกษาบริเวณใกล้เคียงแนะแนวการศึกษาต่อ
ของนักเรียน
ป.6
6.1.4.3 กิจกรรมแนะแนวด้านยาเสพติด
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่ กิ จกรรม/ระยะเวลา
ปี การศึกษา 2561

หมาย

เหตุ
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.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล
6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการแนะแนวในโรงเรียน
วัน/เดือน/ปี
กิ จกรรม
30 เมษายน 2561 1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
30 เมษายน 2561 2.เสนอโครงการ
16 พฤษภาคม
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
2561
4.ดาเนินงานตามโครงการ
ตลอดปี การศึกษา - จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว
ตามโครงสร้างแนะแนวของนักเรียนระดับชัน้ ป.1-ป.6
โรงเรียนมัธยมศึกษาบริเวณใกล้เคียงแนะแนวการศึกษาต่อ
มกราคม - มีนาคม ของนักเรียน ป.6
2562
- กิจกรรมแนะแนวด้านยาเสพติด
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6.ประเมิน สรุป รายงานผล
ตลอดปี การศึกษา
30 มีนาคม 2562

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวฉวีวรรณ
จันทร์นาง
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวฉวีวรรณ
จันทร์นาง

ผูก้ ากับ และติ ดตาม

หมายเหตุ

1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
น า ง ส า ว ฉ วี ว ร ร ณ
จันทร์นาง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
น า ง ส า ว ฉ วี ว ร ร ณ
จันทร์นาง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
น า ง ส า ว ฉ วี ว ร ร ณ
จันทร์นาง

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ น

1.
1.
นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ประเมินรายงานโครงการ
2. นักเรียนได้รบั การส่งเสริมตามความเหมาะสม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนมีความสุขในชีวติ สามารถเรียนต่อ เป็ นสมาชิกดีมคี ุณภาพของชุมชน
และสังคมสืบไป
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวฉวีวรรณ จันทร์นาง)

ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

เครื่องมือ/เอกสาร
รายงานโครงการ

ชื่อโครงการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แผนงาน
บริหารทัวไป
่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวนารินทร์ ดาวไธสง นางสาวชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์
หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ท่ี 4
ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี การศึกษา 2561
...........................................................................................................................................................
...................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ได้กาหนดความมุง่ หมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็ นไป
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ค่คู ุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข
ซึง่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ได้กาหนดเป็ นนโยบายให้สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการ
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้นกั เรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
มีภูมคิ ุม้ กันทางจิตใจทีเ่ ข้มแข็ง มีคุณภาพชีวติ ทีด่ มี ที กั ษะในการดารงชีวติ รอกพ้นจากวิกฤตทัง้ ปวง
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็ นกระบวนการดาเนินงานเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็ นระบบ
มีขนั ้ ตอน วิธกี ารและการทางานทีช่ ดั เจน
โดยมีครูทป่ี รึกษาเป็ นบุคลากรหลักในการดาเนินการและมีการประสานความร่วมมือ
อย่างใกล้ชดิ กันครูทเ่ี กีย่ วข้อง ผูป้ กครอง และชุมชน โดยมีวธิ กี ารและเครือ่ งมือทีช่ ดั เจน
มีมาตรฐานคุณภาพและหลักฐานการทางานทีต่ รวจสอบได้
อันจะเกิดประโยชน์สงู สุดต่อนักเรียนทีจ่ ะเป็ นเยาวชนคนไทยทีด่ ี เก่ง และมีความสุข
มีคุณธรรมนาความรูข้ องประเทศชาติต่อไป โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ตระหนักถึงความสาคัญของผูเ้ รียนและความสาคัญของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ความสาคัญของโครงการ

สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.1 (ข้อที่ 6)
3. วัตถุประสงค์
3.1
เพื่อส่งเสริมให้ครูผสู้ อนได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.2 เพื่อจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจตามนโยบาย
3.3 เพื่อให้นกั เรียนได้รบั การดูแลช่วยเหลือ แนะแนวให้คาปรึกษา ป้ องกันและแก้ปัญหา
ให้สามารถศึกษา จนสาเร็จหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
4. เป้ าหมาย
4.1 ครูทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรม
และ สามารถจัดกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 โรงเรียนมีขอ้ มูลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกชัน้ ทุกคน
4.3 นักเรียนทุกคนได้รบั การช่วยเหลือ แนะแนวให้คาปรึกษา
ป้ องกันและแก้ปัญหาให้มคี ุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ จานวน 5,000 บาท
6. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
6.1.4 ดาเนินงานตามโครงการ
6.1.4.1 จัดทาขอมูลสารสนเทศเกีย่ วกับนักเรียนเป็ นรายบุคคล
6.1.4.2 คัดกรองนักเรียนรายบุคคล
6.1.4.3 วิเคราะห์กลุ่มผูเ้ รียน
6.1.4.4 การประชุมผูป้ กครองและคณะกรรมการเครือข่าย
6.1.4.5 การเยีย่ มบ้าน
6.1.4.6 การจัดกิจกรรมโฮมรูม
6.1.4.7การให้ความช่วยเหลือ
6.1.4.8การส่งต่อ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
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.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

6.3 กาหนดจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
วัน/เดือน/ปี
30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
16พฤษภาคม2561
ตลอดปี การศึกษา
29พ.ค.-10มิ.ย. 61

5 มิถุนายน 2561

กิ จกรรม
1.ประชุม ชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนรายบุคคล
ระดับชัน้ ป.1 เข้าใหม่
- คัดกรองนักเรียนรายบุคคล

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวนารินทร์ ดางไธสง
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน

-คณะกรรมการดาเนินงาน
ครูประจาชัน้
- วิเคราะห์กลุ่มนักเรียน เก่ง กลาง อ่อน ของแต่ละห้อง คณะกรรมการดาเนินงาน
ครูประจาชัน้
- ประชุมผูป้ กครองและคณะกรรมการเครือข่าย
-คณะกรรมการดาเนินงาน

16พ.ค.61-มี.ค.62
ตลอดปี การศึกษา
1 มิ.ย.61-มี.ค.62
ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2562

ครัง้ ที่ 1/2560
-กิจกรรมโฮมรูมระหว่างครูกบั นักเรียน
-ให้ความช่วยเหลือ พิจารณานักเรียนทีค่ วรได้รบั ทุน
การศึกษา
-คณะครูออกเยีย่ มบ้านนักเรียน
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

7. แผนการกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม

ครูประจาชัน้
-คณะกรรมการดาเนินงาน
ครูประจาชัน้
-ครูประจาชัน้
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวนารินทร์ ดาวไธสง
นางสาวชัญญานุ ช
เหลืองอรุณฤกษ์

ผูก้ ากับและติ ดตาม

หมายเหตุ

1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวนารินทร์ ดาวไธสง
นางสาวชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
4. ดาเนินงานตามโครงการ
นางสาวนารินทร์ ดาวไธสง
นางสาวชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์
5. นิเทศ ติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตรวจสอบโครงการ
นางสาวนารินทร์ ดาไธสง
6. ประเมินผล สรุปผลและรายงานฯ นางสาวชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.ร้อยละของครูทม่ี คี วามรู้ ความเข้าใจ มีความตระหนัก
ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั กิ จิ กรรมและสามารถจัดกิจกรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ข้อมูลนักเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบทุกชัน้ ทุกคน
3.ร้อยละของนักเรียนได้รบั การช่วยเหลือ แนะแนว , ส่งเสริม พัฒนา ป้ องกัน

1. พ
ถูกต
2. พ
3.

แก้ปัญหาและมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษากาหนด

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขทีเ่ รียนในโรงเรียน มีอตั ราการตกซ้าชัน้ ลดลง มีอนาคตทีด่ ี
ด้านการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาสูงขึน้ และประกอบอาชีพทีต่ อ้ งการในอนาคต
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ.................................................ผูเ้ สนอโครงการลงชื่อ...................................................ผูร้ ว่ มโคร
งการ
(นางสาวนารินทร์ ดาวไธสง)
(นางสาวชัญญานุช เหลืองอรุณฤกษ์)
ลงชื่อ...................................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
กลุ่มงาน
วิชาการ
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ ์
หน่ วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี 4
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี การศึกษา ๒๕๖๑
...........................................................................................................................................................
...........

ประเ

๑. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หวด 2 มาตรา 10 วรรคสอง ได้กล่าวไว้ว่า
“ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู้
ห รื อ มี ร่ า ง ก า ย ห รื อ ทุ พ พ ล ภ า พ ห รื อ ไ ม่ ส า ม า ร ถ พึ่ ง พ า ต น เอ ง ไ ด้ ห รื อ ไ ม่ มี ผู้ ดู แ ล
หรือ ด้ อ ยโอกาสตลอดจนนั ก เรีย นที่ม ีค วามสามารถพิ เ ศษ ให้ ม ีส ิท ธิแ ละโอกาสได้ ร ับ การศึ ก ษา
ขัน้ พืน้ ฐานเป็ นพิเศษ ”
ดั ง นั ้น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษา ส าหรับ นั ก เรีย นที่ ม ี ค วามบกพร่ อ งดั ง กล่ าว
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ซึ่งเป็ นศูนย์พฒ
ั นาวิชาการศึกษาพิเศษ
มี ห น้ า ที่ ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห รั บ นั ก เรี ย น พิ เศ ษ
ในโรงเรีย นเครือ ข่ ายแกนน าจัด การเรีย นรวม ได้ฝึ ก ทัก ษะพัฒ นาทางด้า นร่างกาย อารมณ์ สังคม
แ ล ะ ส ติ ปั ญ ญ า ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เห ลื อ ต น เอ ง แ ล ะ อ ยู่ ร่ ว ม กั บ สั ง ค ม ได้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข
เป็ น แน ว ท างสู่ ก ารเต รี ย ม เยาวช น ที่ อ ยู่ ใ น ค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ ให้ ม ี คุ ณ ภ าพ อ อ ก ไป สู่ สั ง ค ม
เป็ น ม นุ ษ ย์ ที่ ส ม บู ร ณ์ ต า ม ค ว า ม มุ่ ง ห ม า ย ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ
การจัด การศึก ษาพิเศษเรียนรวมจะสัมฤทธิ ์ผลได้นัน้ ต้อ งอาศัยผู้บริห าร ครู บุค ลากรทางการศึกษา
ผูป้ กครอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทุกฝ่ ายร่วมมือกันให้การดาเนินงานโครงการประสบผลสาเร็จได้ดว้ ยดี
๒. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๒ (ข้อที่ ๑)
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๑ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๖
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๖ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖.๓
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๗ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕,๗.๖,๗.๗
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๘ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘.๕
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๑๐
ตัวบ่งชีท้ ่ี
๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.๕,๑๐.๖
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑
เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางด้านการศึกษาให้มคี วามรูค้ วามสามารถในการจัดกระบวนการเรีย
นการสอน สาหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม
๓.๒
เพื่อจัดอบรมให้ความรูผ้ ปู้ กครองให้ดแู ลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนร่วมให้มพี ฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ
๓.๓
เพื่อจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิชาการนักเรียนเรียนรวมให้มพี ฒ
ั นาการทีพ่ งึ ประสงค์ตามศักยภาพ

๓.๔
เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมให้มโี อกาสแสดงศักยภาพด้วยการจัดกิจกรรมแข่ง
ขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมและการร่วมจัดเวทีวชิ าการแลกปลีย่ นเรียนรู้
๔. เป้ าหมาย
๔.๑ เป้ าหมายเชิ งปริ มาณ
๔.๑.๑ ร้อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ ความสามารถ
ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสาหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม
๔.๑.๒ ร้อยละ 80
ผูป้ กครองสามารถนาความรูไ้ ปดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนร่วมให้มพี ฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ
๔.๑.๓ ร้อยละ 80 นักเรียนพิเศษเรียนรวม
เมือ่ เข้าค่ายวิชาการแล้วมีพฒ
ั นาการทีพ่ งึ ประสงค์ตามศักยภาพทีด่ ขี น้ึ
๔.๑.๔ร้อยละ 95
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีโอกาสแสดงศักยภาพในการแข่งขันทักษะวิชาการแข่งขันงานศิลปหัต
กรรมและสามารถร่วมเวทีวชิ าการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
๔.๒ เป้ าหมายเชิ งคุณภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรูค้ วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน
สาหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม
ผูป้ กครองมีความรูใ้ นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมให้มพี ฒ
ั นาการทีด่ ขี น้ึ
และสนับสนุ นนักเรียนพิเศษเรียนรวมเข้าค่ายวิชาการแล้วนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้วยการแข่งขันทัก
ษะวิชาการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมและสามารถร่วมจัดเวทีวชิ าการแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิท
ธิผล
๕. ทรัพยากรที่ต้องการ
๕.๑ ผูบ้ ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้ กครองนักเรียนทุกคน และคณะกรรมการโครงการ
๕.๒ งบประมาณเงินอุดหนุ น๑๐,๐๐๐ บาท
๖. วิ ธีและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
๖.๑ สาระสาคัญของกิ จกรรม
๖.๑.๑ ประชุมวางแผนการจัดดาเนินโครงการ
๖.๑.๒ เสนอโครงการเพื่ออนุมตั จิ ากผูอ้ านวยการโรงเรียน
๖.๑.๓ แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
๖.๑.๔ ดาเนินการตามโครงการ มีขนั ้ ตอนดังนี้

๖.๑.๔.๑ ประชุมคณะทางาน
๖.๑.๔.๒ ประชาสัมพันธ์โครงการ
๖.๑.๔.๓ คณะทางานแบ่งกิจกรรมเพื่อดาเนินงาน ดังนี้
กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
- ประชุมปฐมนิเทศผูป้ กครองนักเรียน
- กิจกรรมเข้าค่ายทักษะวิชาการ
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้เต็มตามศักยภาพ
๖.๑.๕ นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
๖.๑.๖ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
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.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

6.3
กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการพิ เศษ
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
30 เม.ย. 61
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
30 เม.ย. 61
2.เสนอโครงการ
16 พ.ค. 61
1 เม.ย.61-31

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินการตามแผน

ผูร้ บั
- ผูอ้ านวยก
- นางศิรลิ กั
นางสาวพร
แดงสวัสดิ ์
- ผูอ้ านวยก

มี.ค.62

กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนาจัดการเรียนร่วม
- ประชุมปฐมนิเทศผูป้ กครองนักเรียน
- กิจกรรมเข้าค่ายทักษะวิชาการ
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถพิเศษให้เต็มตามศักยภาพ
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ตลอดปี การศึกษา 6.ประเมิน สรุปผล รายงานโครงการ
31 มี.ค.62

คณะกรรมก
คณะกรรมก
- คณะครู
- คณะครู
-คณะกรรม
-คณะกรรม

-ผูอ้ านวยก
-นางศิรลิ กั
นางสาวพ
แดงสวัสดิ ์

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ

3. แต่งตัง้ คณะทางาน วางแผนดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ
นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ ์
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางศิรลิ กั ษณ์
ศรีเจริญนางสาวพรรณี
แดงสวัสดิ ์

5 .
นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม
ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์

หมายเหตุ

6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

นางศิรลิ กั ษณ์
ศรีเจริญนางสาวพรรณี
แดงสวัสดิ ์

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

1.ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กบั เด็กพิเศษ
2.ร้อยละของผูป้ กครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้อย่างดี
3.ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีพฒ
ั นาการทีพ่ งึ ประสงค์ตามศักยภาพ
4.ร้อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพืน้ ทีท่ ก่ี ารศึกษ
ระดับภาคและระดับชาติ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้เรียนรู้ และได้รบั การพัฒนาตามศักยภาพ
สามารถดารงชีวติ ได้ดว้ ยตนองและเป็ นคนดีของสังคม

10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ...............................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ)
(นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ ์ )

ลงชื่อ.................................................ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
( นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
กลุ่มงาน
หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

อาหารกลางวันนักเรียน
บริหารทัวไป
่
นางสายพิณ รังรงทอง
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 4
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมด้านโภชนาการทีด่ แี ก่นกั เรียนเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่
เพราะการรับประทานอาหารทีม่ คี ุณค่าและเพียงพอและรูจ้ กั เลือกบริโภคอาหารทีป่ ลอดภัย
มีประโยชน์จะช่วยให้นกั เรียนมีสุขภาพ ทีส่ มบูรณ์ ร่างกายแข็งแรง มีภูมติ า้ นทานโรค
ทาให้นกั เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดตี ามวุฒภิ าวะของนักเรียนและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ด้วยเหตุน้โี รงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) จึงจัดให้มโี ครงการอาหารกลางวันนักเรียนขึน้
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรียนมีอาหารเช้าและอาหารกลางวันทีม่ คี ุณค่า หลากหลายชนิดรับประทาน
3.2 เพื่อให้นกั เรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารทีป่ ลอดภัย และมีประโยชน์
4. เป้ าหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารทีม่ คี ุณค่า และปลอดภัย
4.2 นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูจ้ ากการรับประทานอาหารในโรงเรีย นเพื่อนาไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันในการเลือกอาหารทีป่ ระโยชน์ และปลอดภัย
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผเู้ ป็ นคณะกรรมการของโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการเป็ นค่าเอกสารรายงานผล จานวน 10,000
บาท

6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุม วางแผนในการปรับปรุงพัฒนา

6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการจาหน่ ายอาหาร
6.1.4.2 ตรวจสอบการจาหน่าย
6.1.4.3 ประเมินผล สรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบการขาย
อาหารทุกเดือน
6.1.4.4 สอดแทรกเรือ่ งการรับประทานอาหารทัง้ การเลือกซือ้ และความ
มีระเบียบในการซือ้ อาหาร ในกิจกรรมการเรียนการสอน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการโภชนาการที่ดีเพื่อสุขภาพชีวิต
วัน เดือน ปี
30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา
16 พฤษภาคม 2561

กิ จกรรม

ผูร้ บั ผิดชอบ

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบการจาหน่าย

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสายพิณ รังรงทอง
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน

ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2562

อาหาร
- ตรวจสอบการจาหน่าย
-ประเมินผล
สรุปผลรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบการขายอาหารทุกเดือน
สอดแทรกเรือ่ งการรับประทานอาหารทัง้ การ
เลือกซือ้ และความ
- มีระเบียบในการซือ้ อาหาร ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน
5.นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-ผูบ้ ริหารโรงเรียน
-นางสายพิณ รังรงทอง

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสายพิณ รังรงทอง
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสายพิณ รังรงทอง
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสายพิณ รังรงทอง

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น
1.ร้อยละของนักเรียนมีอาหารเช้าและอาหารกลางวันทีม่ คี ุณค่าหลากหลายรับประทาน 1. แบบสารวจ
2.ร้อยละของนักเรียนรูจ้ กั เลือกรับประทานอาหารทีป่ ลอดภัย และมีประโยชน์
2.
สังเกตพฤติกรรม
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง มีความพร้อมทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
ทาให้ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้

เครื่องมือ/
1. แบบสารว

2.
แบบสังเกตพ

10. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ..........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสายพิณ รังรงทอง)

ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
แผนงาน
งานบริหารทัวไป
่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นางสาวพัชรี แข็งแรง นางชุตมิ า กังสดาร
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ท่ี 4
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี การศึกษา 2561
1. หลักการและเหตุผล
สุขภาพนักเรียนเป็ นสิง่ สาคัญทีต่ อ้ งดูแลเอาใจใส่อยูเ่ สมอ เพื่อให้เป็ นบุคคลทีม่ สี ุขภาพดี
ทัง้ ร่างกาย และจิตใจ พร้อมทีจ่ ะเรียนรูอ้ ย่างเต็มที่
จึงเป็ นหน้าทีข่ องโรงเรียนทีจ่ ะปลูกฝั งการปฏิบตั ติ น ทีจ่ ะสามารถทาให้สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส
ตลอดถึงในเรือ่ งของการให้วคั ซีนป้ องกันโรค การดูแลรักษาเมือ่ เจ็บไข้ได้ป่วย
ดังนัน้ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) จึงจัดให้ม ี โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึน้
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 (ข้อที่ 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรียนได้รบั การบริการทางด้านสุขอนามัย
3.2 เพื่อให้นกั เรียนมีสุขภาพทีด่ สี มบูรณ์แข็งแรง พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
4. เป้ าหมาย
4.1 นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ได้รบั การบริการด้านสุขอนามัย
4.2 นักเรียนทุกคนเป็ นผูม้ สี ุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน ผูน้ านักเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน
5.2 งบประมาณค่าพาหนะนานักเรียนไปยังสถานพยาบาล ตามทีไ่ ด้รบั จัดสรร
5.3 ค่าวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ในการจัด ดูแลห้องพยาบาล จานวน 20,000 บาท
5.4 ยา และ วัคซีนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน

6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1 จัดทาข้อมูลสารสนเทศในเรือ่ งการดูแลสุขภาพนักเรียน
6.1.4.2 ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล อาเภอ
และจังหวัด
6.1.4.3 อบรมผูน้ านักเรียนทาหน้าทีช่ ่วยเหลืองานอนามัยโรงเรียน
6.1.4.4 การจัดห้องพยาบาล
6.1.4.5 ช่วยเหลือดูแลนักเรียนทีเ่ จ็บป่ วย
6.1.4.6 ให้วคั ซีนป้ องกันโรคต่าง ๆ
6.1.4.7เฝ้ าระวัง ดูแล รักษาอนามัยในช่องปาก
6.1.4.8 ดูแลรักษาเรือ่ งเหา
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.3

กิ จกรรม/ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล
กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริ มสุขภาพ
วัน เดือน ปี

กิ จกรรม

30เมษายน 2561
30เมษายน 2561

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ

16 พฤษภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา
พฤษภาคม – มิถุนายน 2561

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดทาข้อมูลสารสนเทศในเรือ่ งการดูแลสุขภาพ

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวพัชรี แข็งแรง
นางชุตมิ า กังสดาร
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน

31 พฤษภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2562

นักเรียน
- ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจา
ตาบล อาเภอ และจังหวัด
อบรมผูน้ านักเรียนทาหน้าทีช่ ่วยเหลืองานอนามัย
โรงเรียน
- การจัดห้องพยาบาล
- ช่วยเหลือดูแลนักเรียนทีเ่ จ็บป่ วย
- ให้วคั ซีนป้ องกันโรคต่าง ๆ
- เฝ้ าระวัง ดูแล รักษาอนามัยในช่องปาก
ดูแลรักษาเรือ่ งเหา
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ -หัวหน้าโครงการ
-ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวพัชรี แข็งแรง
นางชุตมิ า กังสดาร
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
4. ดาเนินงานตามโครงการ
-นางสาวพัชรี แข็งแรง
นางชุตมิ า กังสดาร
5. นิเทศ ติดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
-นางสาวพัชรี แข็งแรง
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ นางชุตมิ า กังสดาร
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.
ร้อยละของนักเรียนได้รบั การบริการด้านสุขภาพอนามัย

วิ ธีการประเมิ น
1. สารวจ

หมายเหตุ

เครื่องมือ
1. แบบสารวจ

2.
2. วัดสมรรถภาพ
ร้อยละของนักเรียนเป็ นผูม้ สี ุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง

2.
แบบวัดสมรรถภาพ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนมีความพร้อมทีจ่ ะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถเรียนรูไ้ ด้ดี
ทาให้มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน
ลงชื่อ...............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ.........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาวพัชรี แข็งแรง)

(นางชุตมิ า กังสดาร)

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

ยุวชนประกันภัยในโรงเรียน
บริหารทัวไป
่
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 4
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
การป้ องกันอุบตั เิ หตุภายในโรงเรียนถือเป็ นนโยบายทีร่ ฐั บาลให้โรงเรียนดาเนินการเพื่อให้นกั เรี
ยนได้รบั ความปลอดภัย ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ด้วยในปั จจุบนั มีเหตุการณ์
หรือภาวะทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่คาดคิด เป็ นผลให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ
เป็ นอันตรายแก่รา่ งกายและจิตใจและอาจทาให้สญ
ู เสียชีวติ ซึง่ รวมทัง้ การป้ องกันยาเสพติด
จึงได้มกี ารจัดทาโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียนขึน้ เพื่อเป็ นการให้ความรูแ้ ก่บุคลากรและนักเรียน
ตลอดจนมีการนาข้อมูลการดาเนินการในเรือ่ งความปลอดภัยจากปี ทผ่ี ่านมา
มาเป็ นข้อมูลในการพัฒนาความปลอดภัยให้กบั นักเรียน
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2 (ข้อที่ 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรียนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุทงั ้ ขณะอยูใ่ นโรงเรียนและระหว่างการเดินทาง
3.2 เพื่อให้นกั เรียนปลอดภัยจากการถูกร้ายทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
3.3 เพื่อ้นั
ให กเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยอันจะเกิดกับชีวิตและทรัพ้สิ
ย นของตนเองและสังคม
3.4 เพื่อให้นกั เรียนปลอดภัยจากยาเสพติดทุกชนิด
4. เป้ าหมาย
นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ การถูกทาร้ายทางด้านจิตใจ ร่างกาย
และห่างไกลยาเสพติด
ทุกชนิด
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ครู นักเรียน
ผูป้ กครองและคนในชุมชน
5.2 งบประมาณเงินอุดหนุ นจากหน่วยงานต้นสังกัด เป็ นค่าวัสดุ จานวน 5,000 บาท
6. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผนเสนอโครงการ
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินการตามแผน
- สารวจอาคารสถานทีท่ จ่ี ะทาให้เกิดอุบตั เิ หตุ
- นักเรียนประกันอุบตั เิ หตุ
- ประสานงานกับผูป้ กครอง ชุมชน
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเกีย่ วกับเรือ่ งความปลอดภัย
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และ สิง่ เสพติด
- สอดแทรกในเรือ่ งความปลอดภัยในกิจกรรมการเรียนการสอน
- ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมหน้าเสาธงเกีย่ วกับเรือ่ งความปลอดภัย
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุมชีแ้ จงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมินผล สรุป รายงานผลฯ

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน
วัน เดือน ปี

กิ จกรรม

30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา
16พฤษภาคม -มิถุนายน2561
16พฤษภาคม -มิถุนายน 2561
ตลอดปี การศึกษา

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
- สารวจอาคารสถานทีท่ จ่ี ะทาให้เกิดอุบตั เิ หตุ
- นักเรียนทาประกันอุบตั เิ หตุ
- ประสานงานกับผูป้ กครอง ชุมชน

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน

20 มีนาคม 2561
31 มีนาคม 2561

หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับเรือ่ งความ
ปลอดภัยทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ และ
สิง่ เสพติด
- ประชาสัมพันธ์ในเรือ่ งความปลอดภัย
ในกิจกรรมการเรียนการสอน และ
ประชาสัมพันธ์กจิ กรรมหน้าเสาธง
- นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

7. แผนการกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์

ผูก้ ากับและติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น
เครื่องมือ/เอกสาร
1.ร้อยละของการลดอุบตั เิ หตุของนักเรียน 1.การสารวจ
1.แบบสารวจ
2.ร้อยละของการลดการถูกทาร้าย
2.พิจารณาจากรายงานโครงการ 2.รายงานโครงการ
ทางด้านร่างกาย จิตใจ ของนักเรียน
3.ร้อยละของนักเรียนทีป่ ลอดภัยจาก
ยาเสพติด
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนปลอดภัยทัง้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ สารเสพติด
มีความพร้อมทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ทีจ่ ะเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ

10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวมัลลิกา คุณรักษ์)
ลงชื่อ...............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ระดับชัน้ ปฐมวัย
บริหารทัวไป
่
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการใหม่
กลยุทธ์ท่ี 4
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
โ ร ง เ รี ย น วั ด ห น า ม แ ด ง ( เ ขี ย ว อุ ทิ ศ )
ได้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า การส่ ง เสริ ม เรื่ อ งสุ ข ภ าพ ของเด็ ก เป็ นสิ่ ง ส าคั ญ ที่ ต้ อ งดู แ ลเอาใจใส่ อ ยู่ เ สมอ
เพื่ อให้ เ ด็ ก เป็ น บุ คค ลที่ ม ี สุ ข ภ าพ ดี ทั ้ง ร่ า งกายแล ะจิ ต ใจ พ ร้ อ ม ที่ จ ะเรี ย น รู้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
จึงเป็ นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะปลูกฝั งการปฏิบตั ิตน ที่จะสามารถทาให้สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส
ตลอดถึ ง ในเรื่อ งของการรับ ประทานอาหาร การออกก าลัง กาย การให้ ว ัค ซี น ป้ องกั น โรค
แ ล ะ ก า ร ดู แ ล รั ก ษ า เมื่ อ เจ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย ดั ง นั ้ น โร ง เรี ย น วั ด ห น า ม แ ด ง (เขี ย ว อุ ทิ ศ )
จึงจัดให้มโี ครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ระดับชัน้ ปฐมวัย
2.ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานปฐมวัย ที่ ๑ , ๒, ๓
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้เด็กได้รบั การบริการด้านสุขอนามัย
๓.๒ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตทีด่ สี มบูรณ์แข็งแรง พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
๔. กลุ่มเป้ าหมาย
๔.๑ด้านปริ มาณ
๔.๑.๑เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) ทุกคน ได้รบั การบริการด้าน
สุขอนามัย
๔.๑.๒ เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )ทุกคน
เป็ นผูม้ สี ุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
๔.๒ ด้านคุณภาพ
๔.๒.๑ เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ได้รบั บริการทางด้านสุขภาพ
อนามัยอย่างเป็ นระบบมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
๔.๒.๒ เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ ) มีสุขภาพกาย
สุขภาพจิตทีด่ ี
พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้
๕. ทรัพยากรที่ต้องการ

๕.๑ บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน ผูน้ านักเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน
๕.๒ งบประมาณค่าพาหนะนานักเรียนไปยังสถานพยาบาล ตามทีไ่ ด้รบั จัดสรร
๕.๓ค่าวัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ 5000 บาท
๕.๔ยา และ วัคซีจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

๖. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
๖.๑ สาระสาคัญของกิ จกรรม
๖.๑.๑ประชุมชีแ้ จงวางแผนการดาเนินการจัดทาโครงการ
๖.๑.๒เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
๖.๑.๓ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
๖.๑.๔ดาเนินโครงการ มีขนั ้ ตอนดังนี้
๖.๑.๔.๑ กิจกรรมการออกกาลังกาย
๖.๑.๔.๒ กิจกรรมการดื่มนม/อาหารว่างทีม่ ปี ระโยชน์
๖.๑.๔.๓ กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
๖.๑.๔.๔กิจกรรมรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
๖.๑.๔.๕กิจกรรมสุขภาพในโรงเรียน
๖.๑.๔.๖กิจกรรมการดูแลคุม้ ครองความปลอดภัย
๖.๑.๔.๗กิจกรรมการลดอ้วน/เพิม่ น้าหนัก ส่วนสูง
๖.๑.๔.๘ กิจกรรมการพักผ่อน/นอน
๖.๑.๔.๙กิจกรรมการออกกาลังกายก่อนนอน
๖.๑.๔.๑๐กิจกรรมค่ายทดสอบสมรรถภาพ
๖.๑.๕นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
๖.๑.๖ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
๖.๒ ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

๑. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
๒. เสนอโครงการ
๓. แต่งตัง้ คณะกรรมการ

ปี การศึกษา 2561
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หมาย
เหตุ

๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
๖. ประเมิน สรุป รายงานผล

๖.๓ กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการส่งเสริ มสุขภาพกายสบายจิ ต ระดับปฐมวัย
วัน/เดือน/ปี
30 เมษายน ๒๕๖๑
30 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา
30 มีนาคม 2562

กิ จกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงามตามโครงการ
กิจกรรมการออกกาลังกาย
กิจกรรมการดื่มนม/อาหารว่างทีม่ ปี ระโยชน์
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
กิจกรรมรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
กิจกรรมสุขภาพในโรงเรียน
กิจกรรมการดูแลคุม้ ครองความปลอดภัย
กิจกรรมการลดอ้วน/เพิม่ น้ าหนัก/ส่วนสูง
กิจกรรมการพักผ่อน/นอน
กิจกรรมการออกกาลังกายก่อนนอน
กิจกรรมค่ายทดสอบสมรรถภาพ
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6.ประเมิน สรุป รายงานผล

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน

-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ

๗. การติ ดตามและประเมิ นผล
กิ จกรรม
7. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
8. เสนอโครงการ
9. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
10. ดาเนินงานตามโครงการ
11. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
12. ประเมินผล สรุปผล รายงานผล
๘.ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.นักเรียนได้รบั การบริการด้านสุขอ
นามัย
2.นักเรียนมีสุขภาพทีด่ สี มบูรณ์แข็งแ
รง พร้อมทีจ่ ะเรียนรู้

ผูก้ ากับและติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ

หมายเหตุ

วิ ธีการประเมิ น
เครื่องมือ/เอกสาร
ตรวจสอบหลักฐา - ข้อมูลด้านการบริการสุขภาพ
น
ตรวจสอบ
แบบบันทึกการตรวจสอบสมรรถภาพนัก
สมรรถภาพนักเรี เรียน
ยน

๙. ประโยชน์ทค่ี าดว่าจะได้รบั
เด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยทีด่ ี สามารถเรียนรูไ้ ด้ด ี ทาให้มผี ลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
๑๐. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ........................................ ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ)

ลงชื่อ............................................ ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

ฝึกอาชีพให้กบั เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษเรียนรวม
วิชาการ
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญนางวันดี กิตติศกั ดิ ์เสรี
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการใหม่
กลยุทธ์ท่ี 4
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545
ถือว่าผูเ้ รียนมีความสาคัญทีส่ ุด
การจัดการเรียนการสอนต้องมีการปรับแนวการจัดการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เป็ นการเรียนรู้
ตลอดชีวติ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการดารงชีวติ และครอบครัว การอาชีพ การออกแบบเทคโนโ
ลยี ซึง่ สามารถนามาประยุกต์ ใช้ในการทางาน มีทกั ษะกระบวนการในการทางาน
และการจัดการ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาในการทางาน
ขยัน อดทน ประหยัด รักการทางาน ตลอดจนมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน
และสิง่ แวดล้อมอย่างมีจติ สานึกจากภาวะสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั ทาให้ประชาชนทัวไปหั
่ นมาปร
ะกอบอาชีพอิสระมากขึน้ อาชีพทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมกันมาก คือ
อาชีพค้าขาย ทัง้ อุปโภคและบริโภค โรงเรียนเห็นความสาคัญของงานอาชีพ และเพื่อเป็ นการ
ปูพน้ื ฐานให้กบั นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้
ได้เรียนรูแ้ ละปฏิบตั จิ ริง จึงได้จดั ทาโครงการฝึกอาชีพให้กบั เด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษขึน้
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๒ (ข้อที่ ๑)
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๑ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๖
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๖ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖.๓
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๗ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕,๗.๖,๗.๗
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๘ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘.๕
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๑๐
ตัวบ่งชีท้ ่ี
๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.๕,๑๐.๖
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษให้มคี วามสามารถทางอาชีพ
ค้นพบความสนใจในอาชีพ เพื่อเป็ นพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
2.2
เพื่อให้นกั เรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษมีทศั นคติทก่ี า้ วหน้า ทันสมัย ภูมใิ จในอาชีพท้องถิน่ ร่วมกับชุมช

น
2.3 เพื่อพัฒนาการเรียนรูส้ ่อู าชีพและเป็ นการส่งเสริมให้โรงเรียนมีผลิตภัณฑ์ของ
โรงเรียนทีม่ คี ุณภาพ เป็ นทีย่ อมรับของชุมชน
4 . เป้ าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรู้ จานวน 50
คน เข้าร่วมโครงการ
3.2 ด้านคุณภาพ นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการเรียนรูไ้ ด้เรียนรูง้ านอาชีพทีต่ นสนใจ
และได้ปฏิบตั จิ ริงอย่างครบวงจร
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
ค่าอุปกรณ์การสอนจานวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5.1 ทากระเป๋ าเดคูพาจ จานวน 5,000 บาท
5.2 ร้อยลูกปั ดเป็ นเครือ่ งประดับ จานวน 3,000 บาท
5.3 เครือ่ งดื่มต่างๆ ( น้าสมุนไพร ชา กาแฟ น้าหวาน พัน้ ซ์ จานวน 2,000 บาท
5.4 อาหารว่าง
ขนมปั งเนย / นม / ช้อค / สังขยาจานวน 5,000 บาท
แซนวิช / ไข่สติก๊ ส์ / ขนมกล้วย
6. วิ ธีและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1ประชุมชีแ้ จงวางแผนการจัดดาเนินการ
6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
6.1.4 ดาเนินการตามโครงการ
6.1.4.1ฝึกการทากระเป๋ าเดคูพาจ
6.1.4.2 ร้อยลูกปั ดเป็ นเครือ่ งประดับ
6.1.4.3 ฝึกการเครือ่ งดื่มต่างๆ ( น้าสมุนไพร ชา กาแฟ น้าหวาน พัน้ ซ์
6.1.4.4 ฝึกทาอาหารว่าง
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6.1.6 ประเมิน สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่ กิ จกรรม/ระยะเวลา

ปี การศึกษา 2561

หมาย
เหตุ
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1.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

6.3 กิ จกรรมและวิ ธีดาเนิ นการ
วัน เดือน ปี
กิจกรรม
30 เม.ย. 61
1.ประชุมชีแ้ จงวางแผนการจัดดาเนินการ
30 เม.ย. 61
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
31 พ.ค. 61
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
ตลอดปี การศึกษา 4.ดาเนินการตามโครงการ
-ฝึกการทากระเป๋ าเดคูพาจ
-ร้อยลูกปั ดเป็ นเครือ่ งประดับ
-ฝึกการเครือ่ งดื่มต่างๆ ( น้ าสมุนไพร ชา
กาแฟ น้าหวาน พัน้ ซ์ )
-ฝึกทาอาหารว่าง
ตลอดปี การศึกษา 5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
31 มี.ค. 62
6.ประเมิน สรุปผล และรายงานผล

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิจกรรม

ผูก้ ากับและติดตาม

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางวันดี กิตติศกั ดิ ์เสรี
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางวันดี กิตติศกั ดิ ์เสรี
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางวันดี กิตติศกั ดิ ์เสรี
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ

หมายเหตุ

มี.ค.

1. ประชุมชีแ้ จงวางแผนการจัดดาเนินการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
4. ดาเนินการตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุปผล และรายงานผล

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวชีว้ ดั ความสาเร็จ
1. ผลงานทีป่ ฏิบตั ิ
2. ผลผลิตทีไ่ ด้
3. การทาสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่าย

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางวันดี กิตติศกั ดิ ์เสรี
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางวันดี กิตติศกั ดิ ์เสรี
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางวันดี กิตติศกั ดิ ์เสรี
นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ

วิธวี ดั และประเมินผล
สังเกต
สังเกต
สัมภาษณ์,สังเกต

เครือ่ งมือทีใ่ ช้วดั และประเมินผล
แบบสังเกต
แบบสังเกต
แบบสังเกต

7. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนทีม่ คี วามต้องการพิเศษทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รบั ความรูแ้ ละทักษะงานอาชีพและการบริหาร
จัดการ
สามารถนาความรูไ้ ปประกอบอาชีพในอนาคตได้
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ....................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางศิรลิ กั ษณ์ ศรีเจริญ)

ลงชื่อ..................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางวันดี กิตติศกั ดิ ์เสรี)

ลงชื่อ...........................................ผูเ้ ห็นชอบและอนุมตั โิ ครงการ
( นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทศิ )

กลยุทธ์ที่ 5เสริ มสร้างคุณภาพชีวิตเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม

ชื่อโครงการ
พัฒนาสิง่ แวดล้อม สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ และความเป็ นไทยในชุมชน
แผนงาน
บริหารทัวไป
่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นายศุภชัย มิง่ มงคล นางจันทร์วภิ า จักหงษ์สุวรรณ
หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี 5
ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี การศึกษา 2561
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................

1. หลักการและเหตุผล
ปั จจุบนั ชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเป็ นชุมชนเมือง
ประชากรอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่นก่อให้เกิดปั ญหาเกีย่ วกับสภาพแวดล้อม
มีผลกระทบต่อชีวติ ความเป็ นอยูข่ อคนในชุมชน เช่น ปั ญหาขยะทีไ่ ม่สามารถกาจัดได้ทนั เวลา
ปั ญหาน้ าในคูคลองเน่ าเสียไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ปั ญหาขาดสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ
สิง่ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทาให้สญ
ู เสียทัศนียภาพความสวยงาม ความสะอาดและความร่มรืน่ การให้ความรู้
ความเข้าใจ ปลูกจิตสานึกรักษ์สงิ่ แวดล้อม สิง่ ที่ภาคภูมใิ จ และความเป็ นไทยในชุมชน
พร้อมร่วมมือร่วมใจกันปฏิบตั จิ ริง เพื่อทาให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขน้ึ
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 1ตัวบ่งชีท้ ่ี 1.2( ข้อที่ 2)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้สะอาด ร่มรื่น
สวยงามรวมทัง้ สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ และความเป็ นไทยในชุมชน
3.2 เพื่อให้นกั เรียน ครู และชุมชน มีจติ สานึก
ตระหนักและรูค้ ุณค่าของการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อมรวมทัง้ สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ
และความเป็ นไทยในชุมชน
3.3 เพื่อให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ ริงจนสรุปความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
4. เป้ าหมาย
4.2 นักเรียน ครู และชุมชน ร้อยละ100มีจติ สานึก
ตระหนักและรูค้ ุณค่าของการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชนรวมทัง้ สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ
และความเป็ นไทยในชุมชน
4.3
นักเรียนร้อยละ100ปฏิบตั จิ ริงในการอนุ รกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อมร่วมกับชุมชนรวมทัง้ สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ
และความเป็ นไทยในชุมชน
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ชุมชนและคณะกรรมการดาเนินการโครงการ
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ 20,000 บาท
6. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
6.1.4 ดาเนินการตามโครงการ
6.1.4.1 สร้างความเข้าใจ ด้วยการประชุมครูและนักเรียน

6.1.4.2 เชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ครู และ นักเรียน
เรือ่ งการอนุ รกั ษ์สภาพแวดล้อมในชุมชนให้น่าอยู่รวมทัง้ สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ
และความเป็ นไทยในชุมชน
6.1.4.3 ประชาสัมพันธ์ชกั ชวนคนในชุมชน วัด ผูน้ าท้องถิน่ มาร่วมโครงการ
6.1.4.4 จัดกิจกรรมรณรงค์การพัฒนาสิง่ แวดล้อม สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ
และความเป็ นไทยในชุมชนกิจกรรมธนาคารความดี ทาEM Ball จิตสาธารณะ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

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

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงาน

เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนาสิ่ งแวดล้อม สิ่ งที่ภาคภูมิใจ
และความเป็ นไทยในชุมชน
วัน เดือน ปี
กิ จกรรม
30 เมษายน 2561
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
30 เมษายน 2561
2.เสนอโครงการ
16 พฤษภาคม 2561
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561
ตลอดปี การศึกษา 2561
ตลอดปี การศึกษา 2561
มิถุนายน 61 - มีนาคม 62
31 มีนาคม 2562

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
มี.ค.

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นายศุภชัย มิง่ มงคล
-นางจันทร์วภิ า จักหงษ์สุวรรณ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
-ผูบ้ ริหารโรงเรียน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
ประชุมชีแ้ จงผ่านคณะกรรมการสภานักเรียน -คณะกรรมการดาเนินงาน
- ให้ความรูใ้ นเรือ่ งการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ และความเป็ นไทยในชุมชน -คณะกรรมการดาเนินงาน
- จัดกิจกรรมการพัฒนาสิง่ แวดล้อม
สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ และความเป็ นไทยในชุมชน -ผูบ้ ริหารโรงเรียน
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน -นายศุภชัย มิง่ มงคล
6.ประเมินผล สรุปผล
-นางจันทร์วภิ า จักหงษ์สุวรรณ

และรายงานโครงการ

7. แผนการกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับและติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายศุภชัย มิง่ มงคล
นางจันทร์วภิ า จักหงษ์สุวรรณ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายศุภชัย มิง่ มงคล
นางจันทร์วภิ า จักหงษ์สุวรรณ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายศุภชัย มิง่ มงคล

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. มีการพัฒนาสิง่ แวดล้อม สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ
และความเป็ นไทยร่วมกันกับชุมชน
2. ร้อยละของนักเรียน ครู และชุมชนมีจติ สานึก
ตระหนักและรูค้ ุณค่าของพัฒนาสิง่ แวดล้อม สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ

วิ ธีการประเมิ น
เ
1.พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม 1.แบบลงล
2.แบบรายง
2.รายงานโครงการ

และความเป็ นไทยในชุมชน
3.ร้อยละของนักเรียนปฏิบตั จิ ริงในการอนุรกั ษ์และพัฒนาสิง่ แวดล้อม
สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ และความเป็ นไทยในชุมชน
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ครู นักเรียน คนในชุมชนมีความตระหนักในการรักษาสิง่ แวดล้อม สิง่ ทีภ่ าคภูมใิ จ
และความเป็ นไทยในชุมชนจนเป็ นวิถชี วี ติ ทาให้ชุมชนไม่มปี ั ญหาด้านสิง่ แวดล้อมและความเป็ นไทย
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ...................................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นายศุภชัย มิง่ มงคล)
(นางจันทร์วภิ า จักหงษ์สุวรรณ)
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ชื่อโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
งานบริหารทัวไป
่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นางสาวศรัญญา ชัยนาม
นางจันทร์อมั พร ทองวิชติ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี 5
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี การศึกษา 2561
1. หลักการและเหตุผล
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นหลักปรัชญาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชดารัส
แนะแนวทางการดาเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตัง้ แต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์
ทางเศรษฐกิจและเมือ่ ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้นและสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นภายใต้กระแสโลกาภิวฒ
ั น์และการเปลีย่ นแป
ลงต่างๆ บนหลักแนวคิดพึง่ ตนเอง เพื่อให้เกิดความพอมีพอกิน พอใช้และมีความสุข
โดยใช้หลักความพอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมคิ ุม้ กันทีด่ ี

และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาทีส่ มดุล ก้าวหน้าไปอย่างสมดุล
ในแต่ละขัน้ ตอนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรม จริยธรรม เป็ นกรอบการคิด
และการกระทา สามารถประยุกต์ใช้ในทุกมิตชิ วี ติ ทุกภาคส่วนและทุกด้านของการพัฒนา
เพื่อสังคมส่วนรวม
จะได้อยู่รว่ มกันอย่างสันติสุขและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกันอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ น
โรงเรียนวัดหนามแดงในฐานะหน่วยงานปฏิบตั ใิ นการพัฒนาพลเมืองทีม่ คี ุณภาพของชาติ
เป็ นแหล่งการเรียนรู้ พัฒนาทางด้านสติปัญญาทางด้านร่างกาย ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม
ในสังคมปั จจุบนั มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาด้านจิตใจ
คุณธรรม และจริยธรรมยังมีน้อย ดังนัน้ โรงเรียนจึงได้จดั ทาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็ นการปลูกฝั งคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน
นักเรียนสามารถเรียนรูใ้ นโรงเรียนได้อย่างมีความสุข
2. ลาดับความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 3 ตัวบ่งชีท้ ่ี 3.1
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้โรงเรียนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในหลักการบริหารสถานศึกษา
จัดการศึกษาและดาเนินกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม
3.2 เพื่อให้ผอู้ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีความรูค้ วามเข้าใจและปฏิบตั งิ านเป็ นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 เพื่อให้นกั เรียนมีความรู้ ทักษะ
ปฏิบตั ติ นและดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “อยูอ่ ย่างพอเพียง”
4. เป้ าหมาย
4.1 ภายในปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา
จัดการศึกษาและดาเนินกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อชุมชน/ต่อสังคม
4.2 ผูอ้ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรู้ ความเข้าใจ
และปฏิบตั งิ านเป็ นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3 นักเรียนทุกคนมีความรู้ ทักษะ ปฏิบตั ติ น
และดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “อยูอ่ ย่างพอเพียง”
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินโครงการ
5.2 งบประมาณค่าวัสดุ 10,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมคณะครู ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตั ิ
ในโรงเรียน
6.1.4 การดาเนินงานตามแผน
การบริ หารสถานศึกษา
6.1.4.1 จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ยูอ่ ย่างพอเพียง
1. Big Cleaning Day
2. สวนเศรษฐกิจพอเพียง
3. ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
6.1.4.2 .ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง
1. อนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและพลังงาน
6.1.4.3 การปลูกฝั งให้เป็ นวิถชี วี ติ
1. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง
2. กิจกรรมออมทรัพย์
3. กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
6.1.4.4 การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1. จัดทาหน่วยการเรียนรู้
2. จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้
3. จัดทาสื่อการเรียนรู้
4. การวัดผลประเมินผล
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

ปี การศึกษา 2561

หมาย
เหตุ

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.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จงวางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตามผล
ตรวจสอบ
6. ประเมินผล สรุป รายงาน
6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
วัน เดือน ปี

กิ จกรรม

30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561

1.ประชุมชีแ้ จงวางแผน
2.เสนอโครงการ

16 พฤษภาคม
2561
16 พ.ค.61-17
มี.ค.62
16 พฤษภาคม
2561

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
-แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
ประเมินผล
-จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูอ้ ยูอ่ ย่างพอเพียง
-Big Cleaning Day
- ปรับปรุงสวนเศรษฐกิจพอเพียง
- ห้องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง
- กิจกรรมอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและ
พลังงาน
การปลูกฝั งให้เป็ นวิถชี วี ติ
- กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงทุกวันพุธ
ต้นเดือน
- กิจกรรมออมทรัพย์ทุกวันศุกร์
- กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ทุกวันศุกร์ตน้ เดือน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- จัดทาหน่วยการเรียนรู้
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้

16 พ.ค.61–
17มี.ค.62

16 พ.ค.61-17
มี.ค.62

16 พ.ค.61-17
มี.ค.62

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวศรัญญา
ชัยนาม
-นางจันทร์อมั พร
ทองวิชติ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน
ผูอ้ านวยการโรงเรียน
คณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะครู

คณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะครู

คณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะครู

- จัดทาสื่อการเรียนรู้
- การวัดผลประเมินผล
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

คณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะครู

16 พ.ค.61-17
มี.ค.62
ผูบ้ ริหารโรงเรียน
หัวหน้าโครงการ

พฤษภาคม 61มีนาคม 62
31 มีนาคม 2562
7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
8. ระดับความสาเร็จ

ผูก้ ากับ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวศรัญญา ชัยนาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวศรัญญา ชัยนาม
นางจันทร์อมั พร ทองวิชติ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวศรัญญา ชัยนาม

หมายเหตุ

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

1. ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาจัดการศึกษาและดาเนินกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโ
2. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบตั งิ านเป็ นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพ
3. ร้อยละของนักเรียนมีความรู้ มีทกั ษะ ปฏิบตั ติ น และดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียน ครู ผูอ้ านวยการโรงเรียน ดาเนินชีวติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึง่ สามารถขยายผลสู่ผปู้ กครอง และชุมชน
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ.................................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาวศรัญญา ชัยนาม)
(นางจันทร์อมั พร ทองวิชติ )

ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงาน
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูส้ ่คู ุณภาพ
งานบริหารทัวไป
่
นางวรันณ์ธร บัวคาภู
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 5
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็ นสถานทีอ่ บรมสังสอนให้
่
ความรู้ และปลูกฝั งค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ให้นกั เรียน
ได้เจริญงอกงามทัง้ ด้านร่ายกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็ นคนทีส่ มบูรณ์ส่สู งั คม
โรงเรียนจึงควรจัดสภาพแวดล้อมทัง้ ด้านอาคารสถานที่ และบริเวณโรงเรียนให้สะอาด ร่มรืน่
สวยงาม สามารถใช้เป็ นแหล่งเรียนรูข้ องนักเรียนได้อย่างดี
ดังนัน้ จึงเห็นสมควรจัดให้มโี ครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรูส้ ่คู ุณภาพ
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 (ข้อที่ 4)
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อจัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ให้เพียงพอต่อความต้องการของผูเ้ รียน

3.2 เพื่อให้นกั เรียนมีแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ ขึน้ บริเวณโรงเรียนสะอาด บรรยากาศร่มรืน่
4. เป้ าหมาย
เชิ งปริ มาณ
ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรูต้ ่าง
ภายในโรงเรียน
เชิ งคุณภาพ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีด่ ี และมีแหล่งเรียนรูเ้ พียงพอต่อจานวนนักเรียน
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ นักเรียน
นักการภารโรง
5.2 งบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาดูแล ซ่อมแซม ตกแต่ง ปรับปรุง บารุงรักษา
จานวน 500,000 บาท
6. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
- จัดกิจกรรมดูแลด้านความสะอาดโดยสภานักเรียน
- จัดกิจกรรมแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
- ประสานงานของบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- จัดให้มแี หล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม
- ปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ
- กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

2.
3.
4.
5.

เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ
6. ประเมินผล สรุป รายงาน

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ส่คู ณ
ุ ภาพ
วัน เดือน ปี
กิ จกรรม
ผูร้ บั ผิดชอบ
30 เมษายน 2561
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
30 เมษายน 2561
2.เสนอโครงการ
-นางวรันณ์ธร บัวคาภู
2 พฤษภาคม 2561
แต่งตัง้ คณะดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
16 พฤษภาคม 2561 –
จัดกิจกรรม มีดงั นี้
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
17 มีนาคม2562
-กิจกรรมเขตบริการจิตอาสาตามระดับชัน้
-คณะกรรมการดาเนินงาน /
-จัดแหล่งเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียง
คณะครูทุกคน
-กิจกรรมปลูก ดูแลไม้ดอกไม้ประดับ
-กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้
-ปรับปรุงอาคาร สถานทีต่ ่าง ๆ
10 มีนาคม 2562
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ -คณะกรรมการตรวจสอบ
20 มีนาคม 2562
ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
-หัวหน้าโครงการ

7. แผนการกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ

ผูก้ ากับและติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางวรันณ์ธร บัวคาภู
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางวรันณ์ธร บัวคาภู

หมายเหตุ

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนิน
โครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงาน
โครงการ
8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. อาคารสถานทีบ่ ริเวณโรงเรียน
ทุกพืน้ ทีส่ ะอาดร่มรื่น สวยงาม
2. ร้อยละของบริเวณในโรงเรียนมี
แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนเพิม่ ขึน้ เพียงพอกับนักเรียน

-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางวรันณ์ธร บัวคาภู

วิ ธีการประเมิ น

เครื่องมือ/เอกสาร

1.
1.
ตรวจสอบความพึงพอใจเรือ่ งอาคารสถานที่ แบบประเมินความพึงพอใจ
2. ตรวจสอบทาเนียบแหล่งเรียนรู้
และรายงานโครงการ
2. ทาเนียบแหล่งเรียนรู้
และรายงานโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
โรงเรียนมีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม มีแหล่งเรียนรูส้ าหรับนักเรียน
เป็ นทีช่ ่นื ชมของผูพ้ บเห็น
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ............................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางวรันณ์ธร บัวคาภู)
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
กลุ่มงาน

โครงการปรับปรุงอาคารสถานทีส่ งิ่ แวดล้อม แหล่งเรียนรูร้ ะดับปฐมวัย
บริหารงานทัวไป
่

ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวศิรวิ รรณ รักษ์มณี นางดวงพร พุ่มพวง
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ สายชัน้ อนุบาลโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี 5
ระยะเวลาดาเนิ นการ ปี การศึกษา 2561
……………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา ปี พ.ศ. 2542
ได้กาหนดให้การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเอือ้ ต่อการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อนและเอือ้ ต่อ
การเรียนรูข้ องนักเรียน เพราะจะมีผลต่อการพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา โรงเรียนเป็ นสถานศึกษาทีใ่ ห้การศึกษาแก่เยาวชน
เพื่ออบรมบ่มนิสยั ให้นกั เรียนเป็ นคนดี มีความรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรมสามารถอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ปั จจุบนั สภาพอาคารห้องเรียน
บางส่วนชารุดทรุดโทรมเนื่องจากใช้งานมานาน
จึงควรซ่อมแซมและบารุงรักษาเพื่อใช้ประโยชน์จากอาคารเรียนให้มากทีส่ ุด
เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ประโยชน์สงู สุดต่อนักเรียนและทางราชการ
ห้องการจัดการเรียนการสอน ถือว่ามีความสาคัญทีจ่ ะช่วยให้บุคลากรทางการศึกษาช่วย
สนับสนุ นให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีคุณภาพ
โรงเรียนจึงเปรียบเสมือนบ้านหลังทีส่ องของนักเรียน
ซึง่ ต้องใช้ชวี ติ เพื่อหาประสบการณ์ในวันหนึ่งๆมากกว่าอยูท่ บ่ี า้ นจึงสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็ นพิเศษ
ในการจัดสภาพแวดล้อมให้มบี รรยากาศทีด่ ี และเหมาะสมแก่การเรียนรูข้ องนักเรียน เพื่อพัฒนาร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียน
ให้ดที ส่ี ุด
2 ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานปฐมวัยที่ 1 2 3 4
สอดคล้องกับมาตรฐาน 2 3
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรียนรูส้ กึ ปลอดภัยเมือ่ อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน
3.2 เพื่อจัดทาภูมทิ ศั น์เป็ นแหล่งเรียนรู้
3.3 เพื่อให้นกั เรียนมีส่อื อุปกรณ์ในห้องอย่างครบถ้วน
3.4 เพื่อปลูกฝั งจิตสานึกในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมต่างๆ ของโรงเรียนและนาไป
ประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันได้
3.5 นักเรียนเรียนอย่างมีความสุขภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
3.6 ให้บริการด้านสถานทีแ่ ก่ชุมชน

4. เป้ าหมาย
4.1 ด้านคุณภาพ / ปริมาณ
ด้านปริ มาณ
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาด สวยงาม ร่มรืน่
เอือ้ ต่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผเู้ รียน
ทุกคนเกิดเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
2.
อาคารเรียนและอาคารประกอบทุกห้องมีคุณภาพพร้อมใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
3. ครูทุกคนใช้แหล่งเรียนรูใ้ นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพ
1. สภาพแวดล้อมภายโนโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีความปลอดภัย
มีบรรยากาศทีเ่ อือ้ ต่อการจัดการเรียนรู้
2. อาคารเรียนอยูใ่ นสภาพดี
ปลอดภัยและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
3. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรูท้ เ่ี อือ้ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพิม่ ขึน้
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ นักเรียน
นักการภารโรง
5.2 งบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทาดูแล ซ่อมแซม ตกแต่ง ปรับปรุง บารุงรักษา
จานวน 105,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จงเพื่อวางแผนในการทาโครงการ
6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
6.1.4 การดาเนินโครงการมีขนั ้ ตอนดังนี้
6.1.4.1 ปรับปรุงไฟฟ้ า- พัดลมภายในอาคาร
6.1.4.2 ปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบอาคารให้สวยงาม
- น้าตก
- ทีพ่ กั ผ่อน
- สนามเด็กเล่น
- ห้องน้า
6.1.4.3 จัดทาแหล่งเรียนรูภ้ ายใน

- มุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน
- สื่อ อุปกรณ์
6.1.4.4 จัดทาแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก
- ป้ ายนิเทศ
- มุม 4 ภาค
- มุมอาเซียน
6.1.4.5 บ้านต้นไม้
6.1.4.6 สวนสัมผัส
6.1.4.7 กิจกรรมดูแลรักษาธรรมชาติ
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
หมาย

ปี การศึกษา 2560
ที่

เหตุ

กิ จกรรม/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.
2.
3.
4.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงกา
ร
5. นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป
รายงานผล
6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมและระยะเวลาดาเนิ นงาน
วัน/เดือน/ปี

กิ จกรรม

29 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61

1.ประชุมชีแ้ จง
2.เสนอโครงการ

16 พ.ค. 61
ตลอดปี การศึกษา

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- นางสาวศิรวิ รรณ รักษ์มณี
นางดวงพร พุม่ พวง
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- คณะกรรมการดาเนินงาน

2 – 30มิ.ย. 61
25 มิ.ย. – 10 ก.ค. 2561

4.ดาเนินงานตามโครงการ
-ปรับปรุงไฟฟ้ า- พัดลมภายในอาคาร
-ปรับปรุงภูมทิ ศั น์รอบอาคารให้สวยงาม
น้าตก
ทีพ่ กั ผ่อน
สนามเด็กเล่น
ห้องน้า
- จัดทาแหล่งเรียนรูภ้ ายใน
มุมประสบการณ์ภายในห้องเรียน
สือ่ อุปกรณ์
- จัดทาแหล่งเรียนรูภ้ ายนอก
ป้ ายนิเทศ
มุม 4 ภาค
มุมอาเซียน
บ้านต้นไม้
สวนสัมผัส
- กิจกรรมดูแลรักษาธรรมชาติ
5.นิเทศ ติดตาม และปรับปรุงโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

15ก.ค. – 10ส.ค. 2561

13 – 27 ส.ค. 2561
3 - 18 ก.ย. 2561

ตลอดปี การศึกษา 2561
ตลอดปี การศึกษา 2561
30 มีนาคม 2561

- คณะกรรมการดาเนินงาน

- คณะกรรมการดาเนินงาน

- คณะกรรมการดาเนินงาน
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- นางสาวศิรวิ รรณ รักษ์มณี
นางดวงพร พุม่ พวง

7. แผนการกากับ และติ ดตาม
กิจกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามแผน
5. นิเทศ ติตดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

ผูก้ ากับและติดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวศิรวิ รรณ, นางดวงพร
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวศิรวิ รรณ, นางดวงพร
นางสาวศิรวิ รรณ, นางดวงพร
นางสาวศิรวิ รรณ, นางดวงพร

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ น

เครื่องมือ/ เอกสาร

- นักเรียนมีส่อื อุปกรณ์เพียงพอในการเรียน
- นักเรียนมีจติ สานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมต่างๆ
- ชุมชนได้มาใช้บริการ สะดวก และปลอดภัย
- อาคารสถานที่ สะอาด ร่มรื่น มันคง
่ แข็งแรง ปลอดภัย
และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความต้องการของบุคลากรในโรงเรียน

- สอบถาม
- สอบถาม
สารวจความพึงพอใจ
- สังเกต

- แบบสอบถาม
- แบบสอบถาม

แบบสารวจความพึงพอใจ
- แบบสังเกต

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
โรงเรีย นได้ ร ับ การพั ฒ นาปรับ ปรุ ง ด้ า นอาคารสถานที่ เ พื่ อ ใช้ บ ริก ารต่ อ ครู อ าจารย์ –
นักเรียนตลอดจนประชาชนอย่างพอเพียงชุมชนได้มาใช้บริการ สะดวก และปลอดภัยอาคารสถานที่
ส
ะ
อ
า
ด
ร่มรื่น มันคง
่
แข็งแรง ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะเพียงพอกับความต้อ งการของบุคคลในโรงเรียน
ช่วยพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และเป็ นแหล่งความรูท้ ส่ี มบูรณ์ของทุกคน
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ......................................... ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวศิรวิ รรณ รักษ์มณี)

ลงชือ่ ............................................ ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางดวงพร พุ่มพวง)

ลงชื่อ.....................................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
( นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการศึกษา
และส่งเสริ มการมีส่วน
ร่วมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
บริหารทัวไป
่
นางสาวรัตนาวดี สุหล้า

หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 6
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
เป้ าหมายของการจัด การศึก ษาของชาติมุ่ ง พัฒ นาผู้ เรีย นให้ ม ีคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน
หลัก สูต ร การศึก ษาขัน้ พื้น ฐาน พุ ท ธศัก ราช 2551 ยุท ธศาสตร์ท่ีส าคัญ ในการด าเนิ น การ คือ
ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ก า ร บ ริ ห า ร สู่ โ ร ง เ รี ย น
โดยการใช้โรงเรียนสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้มปี ระสิทธิภ
าพ โด ย อ าศั ย ปั จจั ย อ งค์ ร ว ม แ ล ะปั จจั ย ส นั บ ส นุ น ข อ งโรงเรี ย น ม าป ระส าน สั ม พั น ธ์
ใ ห้ มี พ ลั ง ผ ลั ก ดั น ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
ซึ่ งสอ ดคล้ องกั บ ม าต รฐาน การศึ ก ษ าด้ าน การจั ด ก ารศึ กษ า ม าต รฐาน ที่ 9 ก ล่ าวว่ า
“คณะกรรมการสถานศึกษาและผูป้ กครองและชุมชนปฏิบตั ติ ามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพแ
ละเกิดประสิทธิผล”
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3
3. วัตถุประสงค์
3.1เพื่อส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3.2 เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษารูแ้ ละปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะเบียบกาหนด
3.3 เพื่อส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
3.4 เพื่อส่งเสริมผูป้ กครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
4. เป้ าหมาย
4.1 ด้านปริ มาณ
4.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายของโรงเรียนทุกคน
รูแ้ ละปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีร่ ะเบียบกาหนด
4.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทุกคน กากับติดตาม ดูแล
และขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้ าหมาย
4.2 ด้านคุณภาพ
4.2.1โรงเรียนมีพฒ
ั นาการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างมีประสิ
ทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

4.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเครือข่ายผูป้ กครอง ผูป้ กครอง และชุมชน
เข้ามาดูแลช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
5.2 เงินงบประมาณทางราชการ และเงินบริจาค จานวน 5,000 บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(1) เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานไปยังสานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
(2) เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประชุมภาคเรียนละ 2 ครัง้
(3) ประสานงานสร้างความสัมพันธ์อ่นื ๆ
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
6.1.4.2 ความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง และคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
(1) ประชุมผูป้ กครองนักเรียน
(2) เลือกตัง้ คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
(3) เชิญคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองประชุมภาคเรียนละ 1 ครัง้
(4) ประสานงานสร้างความสัมพันธ์อ่นื ๆ กับผูป้ กครอง
และคณะกรรมการเครือข่าย
ผูป้ กครอง
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

1 ประชุมชีแ้ จง วางแผนโครงการ
2 เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงา
3
น

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย
.

ต.ค
.

พ.ย
.

ธ.ค
.

ม.ค
.

ก.พ.

มี.ค.
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4 ดาเนินงานตามโครงการ
5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6 ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
วัน เดือน ปี
1-30 เมษายน 2561
1-30 เมษายน 2561
1-30 เมษายน 2561
1 เมษายน 2561 31 มีนาคม 2562

1 เมษายน 2561 31 มีนาคม 2562
1-31 มีนาคม 2562

กิ จกรรม
1. ประชุมเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์ วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
4. ดาเนินงานตามแผน
4.1 ความสัมพันธ์กบั คณะกรรมการสถานศึกษา
(1) เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการสถานศึกษา
(2) เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานประชุม
(3) ประสานงานสร้างความสัมพันธ์อ่นื ๆ
4.2 ความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครอง
และคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
(1) ประชุมผูป้ กครองนักเรียน
(2) เลือกตัง้ คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
(3) เชิญคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองประชุม
(4) ประสานงานสร้างความสัมพันธ์อ่นื ๆ
5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวรัตนาวดี สุหล้า
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางสาวรัตนาวดี สุหล้า

6. ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

นางสาวรัตนาวดี สุหล้า

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จงวางแผนโครงการ

ผูก้ ากับและติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์

หมายเหตุ

2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม
5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

-นางสาวรัตนาวดี สุหล้า
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวรัตนาวดี สุหล้า
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวรัตนาวดี สุหล้า

8.แผนการประเมิ นผล

ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น
ร้อยละของการให้ความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานผูป้ กครอง 1.
คณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง และชุมชน
พิจารณาจากเอกสารหลักฐานการป
2. รายงานโครงการ
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
โรงเรียนประสบผลสาเร็จในการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็ นฐานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิ
ผลก่อให้เกิดผลต่อนักเรียนเป็ นสาคัญ
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ...........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาวรัตนาวดี สุหล้า)

ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
กลุ่มงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
งบประมาณ
นางมาลัย ใหญ่สงู เนิน
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 6
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
การระดับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
จะเป็ นแนวทางทีจ่ ะทาให้สถานศึกษาใช้แก้ปัญหาความขาดแคลนในเรือ่ งงบประมาณ เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนัน้ การมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน โรงเรียน

องค์กรทางศาสนา สถานบันวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชน
ยังจะทาให้การบริหารการจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลตีแก่ผเู้ รียนเป็ นสาคัญ
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3
3. วัตถุประสงค์
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน กับองค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน
และชุมชนในการร่วมพัฒนาและจัดการศึกษา
4. เป้ าหมาย
องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ชุมชน ให้ความร่วมมือร้อยละ 90 ของการขอความร่วมมือ
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุนในการจัดทาเอกสาร ค่าเดินทาง
ค่าจัดเลีย้ งรับรองในการติดต่อประสานงาน จานวน 5,000 บาท
6. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามโครงการ
- ขอความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการ
- ประสานงานในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6.1.5 นิเทศ ติดตามผล ปรับปรุงกิจกรรม
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

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.

แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป
รายงานผล

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรม
วัน เดือน ปี
กิ จกรรม
29 เมษายน 2561
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
29 มีนาคม 2561
2.เสนอโครงการ
16 พฤษภาคม 2561
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
ตลอดปี การศึกษา
4.ดาเนินงานตามโครงการ
30 มิถุนายน 2561
- ขอความร่วมมือจากองค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน
16 มี.ค.61 – 17 มี.ค.62 - เข้าร่วมเป็ นสมาชิกโครงการ
- ประสานงานในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ตลอดปี การศึกษา
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
31 มีนาคม 2562
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ
7. แผนการกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง เสนอโครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับและติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางมาลัย ใหญ่สงู เนิน
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางมาลัย ใหญ่สงู เนิน
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางมาลัย ใหญ่สงู เนิน

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางมาลัย ใหญ่สงู เนิน
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-คณะกรรมการดาเนินงาน
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-หัวหน้าโครงการ

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
วิ ธีการประเมิ น
1. ร้อยละของการให้ความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ 1. ประเมิน
องค์การเอกชน ชุมชน ทีใ่ ห้ความร่วมมือ
2. รายงานโครงการ

เครื่องมือ/เอกสาร
1. แบบประเมิน
2. แบบรายงานโครงการ

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
องค์กรภาครัฐเอกชน และชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ทาให้โรงเรียนพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ เป็ นทีย่ อมรับของหน่วยงานต้นสังกัด ผูป้ กครอง และ
ชุมชน

10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางมาลัย ใหญ่สงู เนิน)
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ

ชื่อโครงการ
พัฒนาการจัดองค์กร
ระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
กลุ่มงาน
บริหารทัวไป
่
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ นายชาลี อิม่ พงษ์
หน่ วยงาน
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
ลักษณะของโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
กลยุทธ์ท่ี 6
ระยะเวลาดาเนิ นการ
ปี การศึกษา 2561
1. หลักการและเหตุผล
การบริหารทีข่ าดการจัดการอย่างเป็ นระบบส่งผลให้องค์กรขาดการความคล่องตัวในการปฏิบตั งิ
าน ดังนัน้ สถานศึกษาจาเป็ นต้องจัดระบบการบริหารจัดการให้เป็ นระบบในทุก
ๆด้านไม่ว่าจะเป็ นด้านสารสนเทศ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อผูเ้ กีย่ วข้อง
ซึง่ ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการนี้จงึ เป็ นโครงการทีจ่ ดั ทาขึน้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้มคี ุณภาพดังกล่าว
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.1 ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.2 (ข้อที่ 3) ตัวบ่งชีท้ ่ี 2.3
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มกี ารพัฒนาองค์กร โครงสร้าง
ระบบการบริหารงานให้เป็ นระบบ
3.2
เพื่อให้ผบู้ ริหารใช้หลักบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทัง้ ด้
านวิชาการและการจัดการ
3.3
เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตั กิ าร
3.4 นักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา

4. เป้ าหมาย
4.1 ร้อยละ 90 สถานศึกษาสามารถพัฒนาองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารงานอย่างเป็ น
ระบบ
4.2 ร้อยละ 90
ผูบ้ ริหารใช้หลักบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ขอ้ มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยั เป็ นฐานคิดทัง้ ด้านวิชา
การและการจัดการ
4.3 ร้อยละ 90 ผูบ้ ริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้ าหมายตามทีก่ าหนดไว้ใน
แผนปฏิบตั กิ าร
4.4 ร้อยละ 90 นักเรียน ผูป้ กครอง ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะครู คณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุน 5,000 บาท
6. กิ จกรรมและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพื่อชีแ้ จงวัตถุประสงค์
6.1.2 แต่งตัง้ คณะกรรมการประชุมวางแผนการดาเนินงาน
6.1.3 ปฏิบตั ติ ามแผนการดาเนินงาน
- กาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
- การจัดทาโครงสร้างการบริหารงาน
- จัดทาคาสังโรงเรี
่
ยน
- พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
- พัฒนางานวิจยั ของผูบ้ ริหารและครู
- จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
- จัดทารายงานโครงการในแผนปฏิบตั กิ าร
- สารวจความพึงพอใจ
- รายงานการจัดการศึกษา (SAR)
6.1.4 นิเทศ กากับ ติดตามผลการดาเนินงาน
6.1.5 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
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.
2.
3.
4.
5.
6.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิเทศติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป
รายงานผล

6.3
กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการพัฒนาจัดองค์กรระบบการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเกิ ดประ
สิ ทธิ ผล
วัน เดือน ปี

กิ จกรรม

30 เมษายน 2561
30 เมษายน2561

1.ประชุมวางแผน
2.เสนอโครงการ

16 พฤษภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา 2561

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
- กาหนดเป้ าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ
- การจัดทาโครงสร้างการบริหารงาน

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายชาลี อิม่ พงษ์
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-คณะกรรมการดาเนินงาน

ตลอดปี การศึกษา 2561
31 มีนาคม 2561

- จัดทาคาสังโรงเรี
่
ยน
- พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
- พัฒนางานวิจยั ของผูบ้ ริหารและครู
- จัดทาแผนปฏิบตั กิ าร
- จัดทารายงานโครงการในแผนปฏิบตั กิ าร
- สารวจความพึงพอใจ
- รายงานการจัดการศึกษา (SAR)
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

7. แผนการกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามแผน
4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
5. ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

ผูก้ ากับและติ ดตาม
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายชาลี อิม่ พงษ์
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายชาลี อิม่ พงษ์
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นายชาลี อิม่ พงษ์

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1.สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหาร
มีระบบการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.สถานศึกษามีคาสังแต่
่ งตัง้ การปฏิบตั งิ าน
ข้อมูลโรงเรียน
และงานวิจยั
3.สถานศึกษามีแผนปฏิบตั กิ ารและรายงานโครงการในแผนปฏิบตั กิ าร
4.สถานศึกษามีแบบสารวจความพึงพอใจ

-ผูบ้ ริหารโรงเรียน
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นายชาลี อิม่ พงษ์

หมายเหตุ

วิ ธีการประเมิ น
1. ตรวจสอบเอกสารโครงสร้างการบริหาร
2. ตรวจสอบเอกสารคาสัง่
แฟ้ มข้อมูลโรงเรียนและงานวิจยั
3.
ตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบตั กิ ารและรายงานโครงกา
4. สารวจความพึงพอใจ

และนาผลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
ผูร้ บั บริการและผูเ้ กีย่ วข้องมีความพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผูเ้ รียน
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ.............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ..........................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)

(นายชาลี อิม่ พงษ์)

ลงชื่อ...........................................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

การประกันคุณภาพภายใน
งานบริหารทัวไป
่
นางสาวภัทรพร ประมาตร
นางสาวรัตนาวดี สุหล้า
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการต่อเนื่อง
กลยุทธ์ท่ี 6
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็ นระบบทีส่ ถานศึกษาร่วมกับชุมชนและหน่ว
ยงานทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้การกากับ ดูแล สนับสนุน ส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด
เพื่อสร้างความมันใจบนพื
่
น้ ฐานของหลักวิชาการ ข้อมูลหลักฐานทีต่ รวจสอบได้
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ ายทีเ่ กี่ยวข้องว่าผูเ้ รียนได้รบั บริการด้านการศึกษาทีม่ คี ุณภาพจากสถานศึก
ษา
เพื่อพัฒนาความรูค้ วามสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามทีก่ าหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึ
กษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช พ.ศ. 2544 และมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา
เป็ นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โดยโรงเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและเพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่ผเู้
กีย่ วข้องว่าผูเ้ รียนจะได้รบั การศึกษาทีม่ คี ุณภาพจากสถานศึกษา
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ 4 ตัวบ่งชีท้ ่ี 4.1
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.2
เพื่อจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 เพื่อจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา
3.4 เพื่อให้มกี ารติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.5
เพื่อให้มกี ารนาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.6 เพื่อให้มกี ารจัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

4. เป้ าหมาย
4.1 ในปี การศึกษา 2561 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.2 ในปี การศึกษา 2561 โรงเรียนมีการจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.3 ในปี การศึกษา 2561
โรงเรียนได้พฒ
ั นาระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา
4.4 ในปี การศึกษา 2561 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4.5
มีการนาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปี การศึกษา 2559
4.6 มีการจัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปี การศึกษา 2561
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร : ผูบ้ ริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จานวน 5,000บาท
6. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินงานตามแผน
6.1.4.1การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
6.1.4.2การจัดทามาตรฐานการศึกษา
6.1.4.3การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี )
6.1.4.4การดาเนินการตามแผน (รายงานโครงการ)
6.1.4.5การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (สพป.สป.2 มาตรวจ)
6.1.4.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา (สอบ ป.3 , ป.6)
6.1.4.7 การรายงานคุณภาพประจาปี (SAR)
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

ปี การศึกษา 2561

หมาย
เหตุ

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.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการประกันคุณภาพภายใน
วัน เดือน ปี

กิ จกรรม

18 เมษายน 2561
19 เมษายน 2561

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ

16 พฤษภาคม 2561
30 มิถุนายน 2561
16 -31 พฤษภาคม 2561
16 -31 พฤษภาคม 2561
16 -31 พฤษภาคม 2561

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
- การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
- การจัดทามาตรฐานการศึกษา
-การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ ารประจาปี )
-การดาเนินการตามแผน (รายงานโครงการ)
-การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (สพป.สป.2
มาตรวจ)
-การประเมินคุณภาพการศึกษา (สอบ ป.3 , ป.6)
-การรายงานคุณภาพประจาปี (SAR)
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ

มกราคม –กุมภาพันธุ์
2562
พฤษภาคม 2562

ตลอดปี การศึกษา
31 มีนาคม 2561

ผูร้ บั ผิดชอบ
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
นางสาวรัตนาวดี สุหล้า
-ผูอ้ านวยการโรงเรียน
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางสาวรัตนาวดี สุหล้า

-คณะกรรมการตรวจสอบ
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางสาวรัตนาวดี สุหล้า

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผน โครงการ
2. เสนอโครงการ
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางสาวรัตนาวดี สุหล้า
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางสาวรัตนาวดี สุหล้า
-นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
-นางสาวภัทรพร ประมาตร
-นางสาวรัตนาวดี สุหล้า

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ในปี การศึกษา 2561 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา
2. ในปี การศึกษา 2561 โรงเรียนมีการจัดทา และดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3. ในปี การศึกษา 2562
โรงเรียนได้พฒ
ั นาระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา
4. ในปี การศึกษา 2561 โรงเรียนมีการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5.
มีการนาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในปี การศึกษา 2562
6. มีการจัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปี การศึกษา 2561

1.พิจารณาจากมาตรฐา
2.พิจารณาจากแผน ป
และรายงานโครงการใน

4.พิจารณาจากการประ

5.พิจารณาจากการวาง
6.พิจารณาจากรายงาน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
โรงเรียนได้การยอมรับจากผูป้ กครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
10. ผู้รบั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ
ลงชื่อ..............................................ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ.............................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาวภัทรพร ประมาตร)
(นางสาวรัตนาวดี สุหล้า)

ลงชื่อ.............................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาการดาเนิ นการ

การอบรมผูป้ กครองในการดูแลเด็กทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียน
บริหารทัวไป
่
นางปริศนา พรหมเมศ นางสาวบุญตา คราวกลาง
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงใหม่
กลยุทธ์ท่ี 6
ปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพจาเป็ นต้องเริม่ ตัง้ แต่ปฏิสนธิ
ซึง่ เป็ นรากฐานของการพัฒนาทัง้ ปวง
ซึง่ เป็ นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทย่ี งยื
ั ่ นและป้ องกันปั ญหาสังคมในระยะยาว
โดยเน้นให้โรงเรียนและครอบครัวเป็ นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชน
และสังคมเป็ นฐานทีม่ สี ่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเด็กทุกขัน้ ตอน
จากแนวคิดเชิงทฤษฎีและผลการวิจยั ด้านพัฒนาการเด็กได้แสดงว่า ปั จจัยแวดล้อม และการเลีย้ งดู
ทีเ่ หมาะสมสามารถปรับเปลีย่ นลักษณะการพัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานของสมองมนุษย์ได้ช่
วงวัยเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา เป็ นช่วงเวลาทีส่ าคัญและจาเป็ นทีส่ ุดในการพัฒนาสมอง
องค์ความรูแ้ ละแนวคิดใหม่เรือ่ งการพัฒนาสมอง ในทศวรรษทีผ่ ่านมามีการใช้ศาสตร์ต่าง ๆ
ไปวิเคราะห์สมอง ถ่ายภาพสมองเพื่อศึกษาพัฒนาการแต่ละขัน้ ความรูใ้ หม่พบว่า
โอกาสแห่งการเรียนรูแ้ ละอัตราการเรียนรูส้ งู สุดอยูใ่ นช่วงวัยเด็ก การเติบโต
และพัฒนาการของสมองเป็ นรากฐานของการเรียนรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับพัฒนาการทางสมองของเด็กจึงเป็ นสิง่ สาคัญอย่างยิง่ ในปั จ
จุบนั เป็ นทีน่ ่ าวิตกและถือเป็ นวิกฤต ข้อเท็จจริงจากการประเมินสถานการณ์
และทดสอบพัฒนาการการคัดกรองในเด็ก
พบว่าโดยภาพรวมเด็กมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา
และจริยธรรม เมือ่ พิจารณาจากประเด็นปั ญหาต่าง
ๆของโรงเรียนพบว่าผูป้ กครองยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในการดูแลเด็กทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียน
และด้านการพัฒนาสมองของเด็กในปกครอง ดังนัน้ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
จึงจัดให้มโี ครงการนี้ขน้ึ
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๒.๒ (ข้อที่ ๑)
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ ๑ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๑.๖

สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่
๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.๕,๑๐.๖

๖ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๖.๓
๗ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕,๗.๖,๗.๗
๘ ตัวบ่งชีท้ ่ี ๘.๕
๑๐
ตัวบ่งชีท้ ่ี

3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ พ่อ แม่ ผูป้ กครองทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาความรู้
จากการอบรมเสริมสร้างเด็กไปปฏิบตั ไิ ด้
2. เพื่อให้โรงเรียน มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนา พ่อ แม่ ผูป้ กครอง และ
พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ
3. เด็กทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียนทุกคนในโรงเรียน ได้รบั การพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. เป้ าหมาย
เชิ งปริ มาณ
1. พ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กในโครงการ จานวน 150 คน ได้รบั การพัฒนาให้มคี วามรู้
ความเข้าใจในการอบรมเลีย้ งดูและการพัฒนาสมองเด็กทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียน
2. พ่อแม่ ผูป้ กครองเด็กในโครงการ จานวน 150 คน
มีแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ ละการพัฒนาสมองแก่บุตรหลานเมือ่ อยูท่ บ่ี า้ น
เชิ งคุณภาพ
- พ่อแม่
ผูป้ กครองเด็กทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียนมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการอบรมเลีย้ งดูเด็ก
อย่างมีคุณภาพ
- พ่อแม่
ผูป้ กครองเด็กมีแนวทางพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมอง
บุตรหลานของตนเองเมือ่ อยู่ทบ่ี า้ นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พ่อแม่

ผูป้ กครองเด็กได้รว่ มมือกันกับครูผสู้ อนในเรือ่ งการพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็กทีม่ ปี ั ญหาด้ารก
ารเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. งบประมาณ
จานวน 21,000 บาท (สองหมืน่ หนึ่งพันบาทถ้วน)
6. วิ ธีการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1ประชุมชีแ้ จงวางแผนการจัดดาเนินการ
6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
6.1.4 ดาเนินการตามโครงการ
6.1.4.1 ประชุมชีแ้ จงนโยบายและความเป็ นมาของโครงการให้พ่อ
แม่ผปู้ กครอง
เด็กทราบ ดังนี้
- ธรรมชาติของเด็กทีส่ อดคล้องกับการพัฒนา
- วิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีใ่ ห้เด็กเกิดการเรียนรูอ้ ย่างธรรมชาติ
6.1.4.2กิจกรรมให้พ่อ แม่ ผูป้ กครอง เด็กฟั งบรรยายเกี่ยวกับความสาคัญของ
สมองกับการเรียนรู้
6.1.4.3 วิธกี ารดูแลเด็กทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียนรูข้ องพ่อ แม่ ผูป้ กครอง
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล
6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

1.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

6. ประเมิน สรุป รายงานผล
6.3 กาหนดการการดาเนิ นกิ จกรรมตามโครงการ
วัน เดือน ปี
30 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61

กิ จกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2.เสนอโครงการ

16พ.ค. 61
1 เม.ย. 61-31มี.ค. 62

3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
4.ดาเนินงานตามโครงการ

1 เม.ย. 61-31มี.ค. 62
31 มี.ค. 62

5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
ประเมิน สรุป รายงานผล

7. แผนกากับและติ ดตาม
กิ จกรรม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนพัฒนาโครงการ
2. เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะทางาน วางแผนดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามโครงการ
5.นิเทศ ติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวบุญตา คราวกลาง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวบุญตา คราวกลาง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวบุญตา คราวกลาง

ผูก้ ากับ และติ ดตาม
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวบุญตา คราวกลาง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวบุญตา คราวกลาง
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์

หมายเหตุ

6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. พ่อ แม่ ผูป้ กครองทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียน
มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนาความรู้
จากการอบรมเสริมสร้างเด็กไปปฏิบตั ไิ ด้
2.โรงเรียน
มีความเข้มแข็งในการจัดกิจกรรมพัฒนา พ่อ แม่
ผูป้ กครอง และ พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ
3. เด็กทีม่ ปี ั ญหาด้านการเรียนทุกคนในโรงเรียน
ได้รบั การพัฒนาทุกด้านเต็มศักยภาพ
และถูกต้องตามหลักวิชาการ

นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวบุญตา คราวกลาง

วิ ธีการประเมิ น
- สังเกตการอบรม

เครื่องมือ/หลักฐาน
- แบบสังเกต
- ประเมินความพึงพอใจ

- ประเมินความพึงพอใจ
- ประเมินผลตาม IIP
- ประเมินผลตาม IIP

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมได้เรียนรู้ และได้รบั การพัมนาตามศักยภาพ
สามารถดารงชีวติ ได้ดว้ ยตนองและเป็ นคนดีของสังคม
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ลงชื่อ....................................ผูเ้ สนอโครงการ
( นางปริศนา พรหมเมศ)

ลงชื่อ....................................ผูร้ ว่ มโครงการ
(นางสาวบุญตา คราวกลาง)

ลงชื่อ....................................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
( นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
กลุ่มงาน
ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนิ นการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย
วิชาการ
นางหนึ่งนุ ช จริยเสถียร
โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทศิ )
โครงการใหม่
กลยุทธ์ท่ี 6
ตลอดปี การศึกษา 2561

1. หลักการและเหตุผล
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 แก้ไขเพิม่ เติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6
ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบป
ระกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถอื ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ
ริหารการศึกษา
ทีต่ อ้ งดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานทีเ่
กีย่ วข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรั
บการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาซึง่ จะเป็ นการ
สร้างความมันใจแก่
่
พ่อแม่และประชาชนว่าลูกหลานจะได้รบั การศึกษาทีม่ คี ุณภาพ
และเป็ นการตรวจสอบและพัฒนาปรับปรุงให้เป็ นไปตามเป้ าหมายของการจัดการศึกษาโรงเรียนจึงจัดทา
โครงการประกันคุณภาพสถานศึกษาระดับปฐมวัยขึน้ เป็ นโครงการต่อเนื่อง
2. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานของปฐมวัยที่ มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานที่ 8 (8.1-8.6)
3. วัตถุประสงค์
3.1จัดระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึ
กษา
3.2 เพื่อจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารและรายงานแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี
3.3 เพื่อนาผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินภายนอกวางแผนพัฒนา
การศึกษาระดับปฐมวัยต่อไป
3.4
เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทาราย
งาน (SAR)
4. เป้ าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 มีระบบสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
4.1.2 มีการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี 2561

4.1.3 มีการจัดทารายงานประจาปี 2560
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1โรงเรียนระดับปฐมวัยมีระบบสารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถใช้ได้อย่างรวดเร็ว
เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง
4.2.2 โรงเรียนมีแผนปฏิบตั กิ ารทีม่ โี ครงการปฏิบตั ไิ ด้จริง
4.2.3 โรงเรียนระดับปฐมวัยมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในระดับปฐมวัยตาม
มาตรฐานทุกมาตรฐาน
4.2.4 โรงเรียนมีการวางรายงานคุณภาพการจัดการศึกษา (SAR) ทีส่ ามารถนาไป
พัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยได้
5. ทรัพยากรที่ต้องการ
5.1 บุคลากร ผูบ้ ริหารคณะครู และคณะกรรมการผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
5.2 นักเรียนผูป้ กครองและชุมชน
5.3 งบประมาณเงินอุดหนุ น จานวน 2,000 บาท
6. วิ ธีและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิจกรรม
6.1.1 ประชุมวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการตามโครงการ
6.1.4 ดาเนินการตามแผนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
- แต่งตัง้ คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
- แต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมดูแลรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
- ผูร้ บั ผิดชอบแต่ละมาตรฐานเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อเป็ นร่องรอยใน
การประเมิน
- ประเมินมาตรฐานทีต่ นเองรับผิดชอบเพื่อสรุปเป็ นข้อมูลสารสนเทศใส่แฟ้ ม
- จัดทารายงานข้อมูลสารสนเทศประเมินคุณภาพภายในให้ฝ่ายวิชาการเพื่อ
รวบรวมส่งต้นสังกัด
6.1.5. กากับติดตามผล นิเทศติดตามผลการดาเนินโครงการ
6.1.6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล

6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน

ที่

กิ จกรรม/ระยะเวลา

1.
2.
3.
4.
5.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงการ
นิ เ ท ศ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

หมาย
เหตุ

ปี การศึกษา 2561
เม.ย.

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

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

มี.ค.

หน

6.3 กิ จกรรมและวิ ธีดาเนิ นงาน
วัน/เดือน/ปี
30 เมษายน 2561
30 เมษายน 2561
16 พฤษภาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา

กิ จกรรม
1.ประชุมชีแ้ จง
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการการดาเนินงานวางแผน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
- พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

ผูร้ บั ผิดชอบ
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- นางหนี่งนุช จริยเสถียร
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- คณะบุคลากรสายชัน้ อนุ บาล
- หัวหน้าสายชัน้ อนุบาล

ตลอดปี การศึกษา
30 มีนาคม 2561

5.นิเทศ ติดตาม และปรับปรุงโครงการ
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- นางหนี่งนุช จริยเสถียร

7. แผนกากับติ ดตาม
กิ จกรรม
ผูก้ ากับ และติ ดตาม
1. ประชุมชีแ้ จง วางแผนพัฒนาโครงการ
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
2. เสนอโครงการ
นางหนี่งนุ ช จริยเสถียร
3. แต่งตัง้ คณะกรรมการการดาเนินงาน
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
4. ดาเนินงานตามโครงการ
นางหนี่งนุ ช จริยเสถียร
5 .
นิ เ ท ศ
ติ ด ต า ม นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
ตรวจสอบการดาเนินงานของโครงการ
นางหนี่งนุ ช จริยเสถียร
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

หมายเหตุ

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ น

เครื่องมือ/หลักฐ

1. โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของ 1. ตรวจสอบหลักฐาน
สถานศึกษา
2. โรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 2. แผนพัฒนาการศึกษา

1.มาตรปฐมวัยของสถ
2.
แผนพัฒนาการจัดการ

สถานศึกษาทีม่ งุ่ พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
3.ตรวจสอบข้อมูล
3. โรงเรียนมีสารสนเทศและใช้สารสนเทศใน
สารสนเทศ
การบริหารจัดการ
4. ตรวจสอบหลักฐาน
4. โรงเรียนมีคณะกรรมติดตามตรวจสอบและ

3. ข้อมูลสารสนเทศ

ประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายในตาม 5.

4.
รายงานการพัฒนาการ
5. บันทึกการประชุม
การวางแผน

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
5. นาผลการประเมินคุณภาพทัง้ ภายในและ
ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6. จัดทารายงานประจาปี ทเ่ี ป็ นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายใน

ตรวจสอบจากการวางแผนสารวจแบบประเมิน
6. ตรวจสอบหลักฐาน
6. รายงานประจาปี (S
การรายงานประจาปี

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
9.1. โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม
9.2. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนครูผบู้ ริหารและสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
9.3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทีไ่ ด้มาตรฐาน
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ

ลงชื่อ…………………………..................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางหนี่งนุ ช จริยเสถียร )

ลงชื่อ...................................................ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

ชื่อโครงการ
แผนงาน
หัวหน้าโครงการ
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ลักษณะของโครงการ
กลยุทธ์โรงเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ

เสริมสร้างความสาพันธ์การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนบ้านกับโรงเรียน
บริหารงานทัวไป
่
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
สายชัน้ อนุบาลโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
โครงการใหม่
กลยุทธ์ท่ี ๖
ปี การศึกษา ๒๕๖๑

1.หลักการและเหตุผล
การพัฒนานักเรียนให้มคี วามรูแ้ ละมีทกั ษะด้านต่างๆรวมทัง้ การเสริมสร้างลักษณะนิสยั ทีด่ นี นั ้
โรงเรียนตระหนักว่าโรงเรียนไม่สามารถดาเนินการได้โดยลาพัง
ถ้าขาดการประสานงานและช่วยเหลือจากชุมชนและผูป้ กครอง
เพราะผูป้ กครองมีส่วนในการอบรมดูแลนักเรียน
ซึง่ เป็ นบุตรหลานของตนเองในขณะเมือ่ เด็กอยูก่ บั ครอบครัว
โรงเรียนจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะมีการประสานงาน ติดต่อและแลกเปลีย่ นข้อมูล
อันเป็ นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เป็ นคนเก่ง
เป็ นคนดีและอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทัง้ โรงเรียนและผูป้ กครองจะได้มโี อกาส
เพิม่ ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
ซึง่ จะยังประโยชน์สงู สุดแก่นักเรียนให้ได้รบั การพัฒนาอย่างเต็มทีค่ วามสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
นับเป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็จในการเรียนของเด็กทัง้ สองฝ่ ายจึงต้องติดต่อและร่วมมือกันเพื่อส่งเสริ
มการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการด้านต่างๆของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพพ่อแม่ผปู้ กครองสมควรทีจ่ ะได้รจู้ กั
กับครูของลูกรับรูน้ โยบาย แนวการสอนระเบียบของโรงเรียนกิจกรรมและการบ้านทีค่ รูมอบหมายให้ลกู เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมการเรี
ยนรูข้ องลูกหลานได้ถูกต้องเหมาะสม
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
เล็งเห็นความสาคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดดาเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีย
นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมพัฒนาป้ องกันและแก้ไขปั ญหานักเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้สอดคล้
องกับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานพัฒนาผูเ้ รียนให้มคี วามเป็ นเลิศโรงเรียนจึงจัดประชุมผูป้ กครองนักเรียน
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ขึน้ เพื่อให้ทางโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านกับโรงเรียนให้
มีประสิทธิภาพ
๒. ความสาคัญของโครงการ
สอดคล้องกับมาตรฐานปฐมวัยที่ ด้านที่ ๔
๓. วัตถุประสงค์

๓.๑เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน
๓.๒เพื่อเปิ ดโอกาสให้ผปู้ กครองได้มสี ่วนร่วมให้ขอ้ มูลข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กและพัฒนา
โรงเรียนโรงเรียน
๓.๓เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมมือกับผูป้ กครองในการส่งเสริมการเรียนรูด้ แู ลช่วยเหลือและพัฒน
าการด้านต่างๆของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้ าหมาย
๔.๑ ด้านปริ มาณ
๑.ผูป้ กครองทุกคนได้มสี ่วนร่วมกันการให้ขอ้ มูล
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กพัฒนาเด็กและพัฒนาโรงเรียนทุกคน
2. ผูป้ กครองร้อยละ 80 ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรูด้ แู ลช่วยเหลือ
และพัฒนาต้านต่างๆของนักเรียน
๔.๒ ด้านคุณภาพ
๑. ครูและผูป้ กครองมีความสัมพันธ์ทด่ี ตี ่อกัน
๒.ผูป้ กครองมีส่วนร่วม ให้ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็ก พัฒนาโรงเรียนอย่าง
สร้างสรรค์
๓. ผูป้ กครองให้ความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้
ดูแลช่วยเหลือและพัฒนาการด้าน
ต่างๆอย่างดี
๕. ทรัพยากรที่ต้องการ
๕.๑ งบประมาณ
๕.๑.๑ ปฐมนิเทศผูป้ กครอง
๒๐๐๐ บาท
๕.๑.๑ ประชุมผูป้ กครองทีแ่ จ้งการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
๒,๐๐๐บาท
๕.๑.๓ ประชุมผูป้ กครองเครือข่าย เทอมละ ๒ครัง้
๔,๐๐๐บาท
๕.๑.๔
อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการเล่านิทาน/การทาหนังสือนิทาน/จัดทาอาหารทีม่ ปี ระโยชน์แก่เด็ก
ปฐมวัย/ จัดทาอาหารทีม่ ปี ระโยชน์แก่เด็กปฐมวัย/การเลีย้ งดูทถ่ี ูกต้องให้แก่ผปู้ กครอง
๑๓,๐๐๐ บาท
๕.๑.๕ สารสัมพันธ์ให้แก่ผปู้ กครอง
๓,๐๐๐ บาท
๕.๑.๖ การเยีย่ มบ้าน
๕,๐๐๐ บาท
รวมทัง้ สิ้ น
๒๙,๐๐๐ บาท

๖. วิ ธีการและขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
6.1 สาระสาคัญของกิ จกรรม
6.1.1 ประชุมชีแ้ จงเพื่อวางแผนในการทาโครงการ
6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
6.1.3 แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการ
6.1.4 การดาเนินโครงการมีกจิ กรรมดังนี้
1. ปฐมนิเทศผูป้ กครอง
2.
ประชุมผูป้ กครองทีแ่ จ้งการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )
3. ประชุมผูป้ กครองเครือข่าย เทอมละ ๒ครัง้
4. อบรมให้ความรูเ้ กี่ยวกับการเล่านิทาน/การทาหนังสือนิทาน/จัดทาอาหารที่
ประโยชน์แก่เด็กปฐมวัย/จัดทาอาหารทีม่ ปี ระโยชน์แก่เด็กปฐมวัย/การเลีย้ งดูท่ี
ถูกต้องให้แก่ผปู้ กครอง
5. สารสัมพันธ์ให้แก่ผปู้ กครอง
6. การเยีย่ มบ้าน
6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ
6.1.6 ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล

6.2 ขัน้ ตอนการดาเนิ นงาน
หมาย

ปี การศึกษา ๒๕๖๑
ที่
๑.
๒
.
๓
.
๔
.
๕.

เหตุ

กิ จกรรม/ระยะเวลา
เม.ย
.

ประชุมชีแ้ จง วางแผน
เสนอโครงการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ดาเนินงานตามโครงกา
ร
นิเทศ ติดตาม

พ.ค.

มิ .ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ตรวจสอบ
๖. ประเมิน สรุป
รายงานผล
6.3 กาหนดการจัดกิ จกรรมโครงการให้ความรู้ผ้ปู กครอง
วัน/เดือน/ปี

กิ จกรรม

30เม.ย. ๒๕๖๑
30พ.ค. ๒๕๖๑
๒๗ พ.ค.๒๕๖๑
ตลอดปี การศึกษา
๒๓ – ๒๗มิ.ย. ๒๕๖๑
๑๖พ.ค. ๒๕๖๑
๑๖พ.ค. – ๓๐มิ.ย. ๒๕๖๑
กรกฎาคม 2561
สิงหาคม 2561
ตลอดปี การศึกษา
๓๑มี.ค. ๒๕๖๒

1. ประชุมชีแ้ จง
2.เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน วางแผน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
- ประชุมผูป้ กครองเครือข่าย
- อบรมการเล่านิทาน
- อบรมการทาหนังสือนิทาน
อบรมการทาอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ให้แก่เด็ก
- อบรมการเลีย้ งดูเด็กปฐมวัยทีถ่ ูกต้อง
5.นิเทศติดตามและปรับปรุงโครงการ
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ

ผูร้ บั ผิดชอบ
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- คณะกรรมการดาเนินงาน

- ผูอ้ านวยการโรงเรียน
- นางสาวโชติกา เก่งแก้ว

7. แผนการกากับ และติ ดตาม
กิจกรรม

ผูก้ ากับและติดตาม

หมายเหตุ

1.ประชุมชีแ้ จง วางแผน
2. เสนอโครงการ
3.แต่งตัง้ คณะกรรมการ
4. ดาเนินการตามแผน
5. นิเทศ ติตดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมิน สรุป รายงานผล

นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์
นางปริศนา พรหมเมศ
นางสาวโชติกา เก่งแก้ว

8. ระดับความสาเร็จ
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิ ธีการประเมิ น

เครื่องมือ/ เอกสาร

1. มีกจิ กรรมปฐมนิเทศผูป้ กครอง
2. มีการประชุมผูป้ กครอง
3. มีการประชุมดครือข่าย
4. มีการอบรมความรูผ้ ปู้ กครอง
5.มีสารสัมพันธ์ถงึ ผูป้ กครอง
6. มีการเยีย่ มบ้านนักเรียน

ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร
ตรวจสอบเอกสาร

- บันทึกการปฐมนิเทศ
- บันทึกการประชุมผูป้ กครอง
บันทึกการประชุมเครือข่ายผูป้ กครอง
- เอกสารอบรม,รูปภาพ
- สารสัมพันธ์
- บันทึกการเยีย่ มบ้าน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รบั
นักเรียนและผูป้ กครองได้รบั ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียนเกิดสัมพันธภาพระหว่างผูป้ ก
ครองกับโรงเรียนนามาซึง่ ความร่วมมือในการดูแลนักเรียนและการพัฒนาโรงเรียนโรงเรียนได้รบั ทราบข้
อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผูป้ กครองในการพัฒนาโรงเรียนผูป้ กครองและโรงเรียนร่วมมือกันส่ง เสริมการเ
รียนรูแ้ ละพัฒนาการด้านต่างๆ ของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ.........................................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางสาวโชติกา เก่งแก้ว)

ลงชื่อ............................................................ผูอ้ นุ มตั โิ ครงการ
( นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ์ )
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ )

