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ที่ ารศศึกษาประถม
ศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2
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ออาเภอบางพลปี

จบังหวบัด

สมอุทรปราการ

เอกสารลอาดบับทปีที่ 2 โรงเรปียนวบัด
หนามแดง ( เขปียวออุทฏิศ)
สอานบักงานเขตพพพื้นทปีก
ที่ ารศศึกษาประถม
ศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2
คอานอา
แผนปฏฏิบบัตก
ฏิ ารประจจาปปี การศศึกษา 2559 ของโรงเรปียนวบัดหนาม
แดง(เขปียวออุทฏิศ)

เปป นเสมมือนแนวทางในการจบัดการศศึกษาของสถาน

ศศึกษาใหห้มปีประสฏิทธฏิภาพ เกฏิดประสฏิทธฏิผลตามจอุดมมอุงหมายของการ
จบัดการศศึกษา ซศึซึ่งคณะผห้ผู้จบัดทจาไดห้กจาหนดโครงการเพมืซึ่อตอบสนอง
กลยอุทธธ์และมาตรฐานของโรงเรปียนตลอดจน
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ไดห้ขห้อมผู้ลจากการรายงานประจจาปปี ของสถานศศึกษา ปปี การศศึกษา
2558 รายงานโครงการในแผนปฏฏิบบัตฏิการประจจาปปี

และการ

วฏิเคราะหธ์สภาพปบั จจอุบบันปบั ญหาและความจจาเปป นทปีซึ่ตห้องปรบับปรอุงพบัฒนา
ซศึซึ่งภายในแผน

ปฏฏิบบัตก
ฏิ ารประจจาปปี การศศึกษา 2559 นปีนี้ มปีเนมืนี้ อหาประกอบดห้วย
ประวบัตฏิโรงเรปียน สภาพทบัซึ่วไปของโรงเรปียน การวฏิเคราะหธ์สภาพ

แวดลห้อม วฏิสบัยทบัศนธ์ พบันธกฏิจ กลยอุทธธ์ มาตราฐานของโรงเรปียน
และโครงการทปีซึ่ตห้องดจาเนฏิ นงานในปปี การศศึกษา 2559 เพมืซึ่อพบัฒนาใหห้
เปป นไปตาม วฏิสบัยทบัศนธ์ พบันธกฏิจ กลยอุทธธ์ และมาตรฐานของ
โรงเรปียน

ขอขอบคอุณคณะกรรมการสถานศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน ทปีซึ่ใหห้คจา
ปรศึกษา ใหห้ความเหปนชอบรมางแผน

ปฏฏิบบัตก
ฏิ าร และขอขอบคอุณคณะครผู้ทก
อุ ทมานทปีซึ่รมวมดจาเนฏิ นการ
วางแผนปฏฏิบบัตฏิการประจจาปปี การศศึกษา 2559 ฉบบับนปีนี้ สจาเรปจลอุลมวงไป
ดห้วยดปี และหวบังวมาผห้ผู้มปีสมวนรมวมในการพบัฒนาสถานศศึกษาทอุกฝม ายจะ
ไดห้นจาแผนปฏฏิบบัตฏิการฉบบับนปีนี้ ไปปฏฏิบบัตฏิใหห้เกฏิดผลตมอการจบัดการศศึกษา
ของโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) ใหห้มปีประสฏิทธฏิภาพ เกฏิด
ประสฏิทธฏิผลตมอไป

( นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์)
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บททปีที่ 1
บทนอา
ประวบัตฏิโรงเรปียน

ชมืซึ่อโรงเรปียน วบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) ทปีซึ่ตนี้ง
บั 21 หมมผู้ 3

ตจาบล บางแกห้ว อจาเภอบางพลปี จบังหวบัดสมอุทรปราการ สบังกบัดสบังกบัด
สจานบักเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2 สจานบักงานคณะ

กรรมการการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน กระทรวงศศึกษาธฏิการ โทร 02-385-

2462 โทรสาร 02-386-5031
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com website
http://www.Watnamdangschool.ac.th
เปฏิ ดสอนระดบับชบันี้นอนอุบาล ถศึง ระดบับชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 6 มปีเนมืนี้ อทปีซึ่ 6
ไรม เขตพมืนี้นทปีซึ่บรฏิการ 9 หมมผู้บห้าน ไดห้แกม หมมผู้ 1 ถศึงหมมผู้ 6, หมมผู้ 9 หมมผู้ 11
และหมมผู้ 16
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โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) ตบันี้งอยมผู้ ณ เลขทปีซึ่ 21 หมมผู้ 3
ตจาบลบางแกห้ว อจาเภอบางพลปี จบังหวบัดสมอุทรปราการ สบังกบัด

สจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาประถมศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2
สจานบักงานคณะกรรมการการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน กระทรวง

ศศึกษาธฏิการ กมอตบันี้งเมมืซึ่อวบันทปีซึ่ 1 กรกฎาคม พอุทธศบักราช 2467 โดย
พระฉบัตร พวงมาลปี พระภฏิกษอุของวบัดหนามแดง เพมืซึ่อหวบังเอาบอุญกอุศล
ตบันี้งอยมผู้ในพมืนี้นทปีซึ่ธรณปีสงฆธ์ ในเนมืนี้ อทปีซึ่ประมาณ 6 ไรม ทฏิศตะวบันตกและทฏิศ
ใตห้ ตฏิดกบับวบัดหนามแดง ทฏิศตะวบันออกตฏิดกบับคลองหลวงแพมง ทฏิศ
เหนมื อ

ตฏิดกบับถนนดมานสจาโรง บางพลปี

เมมืซึ่อวบันทปีซึ่ 12 สฏิงหาคม พ.ศ. 2481 ไดห้ตนี้ง
บั เปป นโรงเรปียน

ประชาบาล โดยใชห้ศาลาการเปรปียญวบัด

เปป นสถานทปีซึ่เรปียน และกมอสรห้างอาคารเรปียน จจานวน 2 หลบัง
พ.ศ. 2501 ไดห้ตมอเตฏิมอาคารเรปียนอปีก 2 ขห้าง โดยใชห้เงฏินของ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง พ.ศ. 2527

ไดห้งบประมาณของทางราชการมาสรห้างอาคารเรปียนแบบ 017 ใตห้ถอุน
สผู้ง จจานวน 6 หห้องเรปียน เปป นเงฏิน 100,000 บาท และพระครผู้วฏินฏิจ

ธรรมวาทปี รองเจห้าอาวาสวบัดหนามแดง ไดห้ดจาเนฏิ นการหาเงฏินสมทบ
อปีก 244,220 บาท โดยใชห้ชซึ่ อ
มื อาคารเรปียนวมา “เรมือนพฏินฏิจ
ประชาสรรคธ์”

พ.ศ. 2510 ไดห้สรห้างสห้วม 5 ทปีซึ่นซึ่บังดห้านทฏิศตะวบันออกหลบัง

อาคารเรปียนหลบังทปีซึ่ 1 เปป นเงฏิน 10,500 บาท และสรห้างอปีก 5 ทปีซึ่นซึ่บัง

หลบังโรงอาหารดห้านทฏิศตะวบันออกของอาคารเรปียนหลบังทปีซึ่ 2 เปป นเงฏิน
10,500 บาท

พ.ศ. 2512 ไดห้รนี้ อ
มื อาคารเรปียนหลบังแรก นจาฝามากบันี้นชบันี้นลมาง

อาคารเรปียน แบบ 017 ใตห้ถอุนสผู้ง จจานวน 6 หห้องเรปียน ทางวบัดโดย
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พระครผู้วฏิบผู้ลฐาปนกฏิจ

อดปีตเจห้าอาวาสวบัดหนามแดง ไดห้สรห้างอาคาร

เรปียนแบบ 017 มปี 2 มอุข จจานวน 6 หห้องเรปียน โดยใชห้งบประมาณ
100,000 บาท (สมบัยนายชบัด รบัตนราช เปป นนายอจาเภอบางพลปี) และ
ทางวบัดไดห้รบับการชมวยเหลมือจากนางหมา จผู้ใจบอุญ สมทบอปีก 200,000
บาท และใชห้ไมห้เกมาของอาคารเรปียนหลบังทปีซึ่ 1 (หลบังแรก) ซศึซึ่งไดห้เทพมืนี้น
ใตห้ถอุนอาคารเรปียนจนสจาเรปจ

พ.ศ. 2514 ไดห้รบับงบประมาณจากนายสมรรค ศฏิรฏิจบันทรธ์

ส.ส.สมอุทรปราการ จจานวน 45,000 บาท ตมอเตฏิมโรงอาหารดห้านทฏิศ
ตะวบันออก
หลบัง

พ.ศ. 2517 ไดห้รบับงบประมาณสรห้างบห้านพบักครผู้ จจานวน 1
พ.ศ. 2518 ไดห้รบับงบประมาณตมอเตฏิมอาคารเรปียน หลบังทปีซึ่ 2

จจานวน 2 หห้องเรปียน เปป นเงฏิน

25,500 บาท

พ.ศ. 2519 ไดห้รบับงบประมาณสรห้างบห้านพบักครผู้อปีก 2 หลบัง

รวมทบันี้งงบประมาณซมอมแซมบห้านพบักครผู้หลบังทปีซึ่ 1 และไดห้รบับงบ

ประมาณจากสภาตจาบลบางแกห้วมาตมอเตฏิมอาคารเรปียนอปีก 2 หห้อง

จนครบอาคารเรปียนหลบังทปีซึ่ 2 ไดห้รบับงบประมาณสรห้างอาคารเรปียนหลบัง
ทปีซึ่ 3 แบบ 017 จจานวน 5 หห้องเรปียน เปป นเงฏิน 475,500 บาท

ไดห้เงฏินบจารอุงทห้องทปีซึ่มาถมสนามหนห้าอาคาร 2 และ 3 อปีก 10,000 บาท
จากนายเปรมืซึ่องนางยฏินี้ม แยห้มเหมมือน

อปีก 10,000 บาท จากนายแปห้ นและนายเสรฏิม จจานวน 10,000 บาท
กบับเงฏินงบวฏิบผู้ลฐาปนกฏิจ (อดปีตเจห้าอาวาสวบัดหนามแดง) ไดห้บรฏิจาค

เงฏินจจานวน 10,000 บาท และประชาชนรมวมบรฏิจาคอปีก 10,000 บาท
พ.ศ. 2520 ไดห้งบประมาณสรห้างบห้านพบักครผู้จจานวน 2 หลบัง

หลบังละ 60,000 บาท ไดห้เตฏิมหลบังคาโรงอาหาร โดยขอสบังกะสปีมา
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จากโรงงานสบังกะสปีไทยจจากบัด และผห้ผู้ปกครองรมวมสมทบอปีก เปป นเงฏิน
ทบันี้งสฏินี้น จจานวน 118,000 บาท

พ.ศ. 2529 ไดห้รบับงบประมาณจาก สปจ.สมอุทรปราการ

กมอสรห้างอาคารอเนกประสงคธ์ แบบ สปช. 206/2526 จจานวน 1 หลบัง
ราคาทบันี้งสฏินี้น 1,248,000 บาท

พ.ศ. 2531 ไดห้รบับอนอุญาตใหห้รนี้ อ
มื ถอนอาคารเรปียนหลบังทปีซึ่ 2

ของโรงเรปียน

พ.ศ. 2532 ไดห้ขออนอุญาตนจาเงฏินบจารอุงการศศึกษา

คอนกรปีตอาคารเรปียนชบัซึ่วคราว

มาเทพมืนี้น

1 หห้องเรปียน

พ.ศ. 2534 ไดห้รบับงบประมาณจาก สปจ.สมอุทรปราการ

กมอสรห้างอาคารเรปียนหลบังทปีซึ่ 4 แบบ สปช. 2/28 จจานวน 1 หลบัง 3
ชบันี้น 9 หห้องเรปียนเปป นจจานวนเงฏิน 2,666,800 บาท

พ.ศ. 2535 ไดห้รบับอนอุญาตใหห้รนี้ อ
มื ถอนสห้วม จจานวน 6 หลบัง

พ.ศ. 2539 ไดห้รบับงบประมาณในการกมอสรห้างสห้วมแบบ ส.ป.ช.
602/2526 จจานวน 2 หลบัง ราคา 180,000 บาท และไดห้รบับงบ

ประมาณจาก สปจ.สมอุทรปราการ สรห้างอาคารเรปียนแบบ สปช. 2/28
จจานวน 1 หลบัง อาคาร 3 ชบันี้น 9 หห้องเรปียน ราคา 3,1100,000 บาท

พ.ศ. 2540 ไดห้รบับอนอุญาตใหห้รนี้ อ
มื ถอนโรงอาหาร โรงฝศึ กงาน

หลบังบห้านพบักครผู้หลบังทปีซึ่ 1

พ.ศ. 2541 ไดห้รบับงบประมาณในการสรห้างสห้วมแบบ สปช.

602/2526 จจานวน 1 หลบัง
ราคา 180,000 บาท

พ.ศ. 2542 ไดห้รบับเงฏินบรฏิจาคจากนายสงวน กาญจนชปีวะ

สรห้างอาคารเรปียน 2 ชบันี้น 10 หห้องเรปียน
ราคา 2,950,000 บาท
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พ.ศ. 2547 – 2549 ไดห้รบับงบประมาณจากอบต.บางแกห้ว ใน
การสรห้างรบันี้วรอบบรฏิเวณโรงเรปียน

ราคา 1,260,000 บาท

พ.ศ. 2549 ไดห้ขออนอุญาตนจาเงฏินบจารอุงการศศึกษา

สรห้าง

อาคารเอนกประสงคธ์

พ.ศ. 2549 ไดห้รบับงบประมาณจาก อบต.บางแกห้ว จบัดทจาหห้อง

คอมพฏิวเตอรธ์

พ.ศ. 2549 ไดห้รบับงบประมาณจาก อบต.บางแกห้วสรห้างหห้อง

สมอุดอปีเลปคทรอนฏิ ค

พ.ศ. 2551 ไดห้รบับงบประมาณจากองคธ์การบรฏิหารสมวนตจาบล

บางแกห้วสรห้างอาคารเอนกประสงคธ์โครงหลบังคาเมทบัลชปีต

พ.ศ. 2552 นายสงวน กาญจนชปีวะ บรฏิจาคเงฏินจจานวน

103,000 บาท (หนศึซึ่ งแสนสามพบันบาท) สรห้างเสาธงสผู้ง 350 เมตร ปผู้
พมืนี้นหฏินลห้าง บผู้รณะศาลาหอพระประจจาโรงเรปียนเปป นศาลาไทย โดย
ใชห้งบประมาณเงฏินออุดหนอุน จจานวน 95,000 บาท (เกห้าหมมืซึ่นหห้าพบัน
บาท) เงฏินบรฏิจาคโดยพระครผู้ปลบัด

รบัตนวบัฒนธ์ (พระครผู้แจห้)

พระครผู้สบังฆรบักษธ์บอุญเลฏิศ ปญญาธโร นายชนฏิ นทรธ์ สวมางแกห้ว เปป น
เงฏิน

150,000 บาท (หนศึซึ่ งแสนหห้าหมมืซึ่นบาท) และจบัดสรห้างวฏิหาร

จบัตร
อุ มอุข ประดฏิษฐานพระประจจาโรงเรปียน

โดยไดห้งบประมาณจาก

การทอดผห้าปม าฉลองโรงเรปียนครบรอบ 85 ปปี เปป นเงฏิน 1,400,000
บาท

(หนศึซึ่ งลห้านสปีซึ่แสนบาท) โดยพระครผู้ปลบัดรบัตนวบัฒนธ์

(พระครผู้แจห้) เปป ประธานออุปถบัมภธ์

พ.ศ. 2554 โรงเรปียนไดห้รบับงบประมาณสนบับสนอุนจากองคธ์การ

บรฏิหารสมวนตจาบลบางแกห้ว จบัดสรห้าง

อาคารทรงไทย 3 ชบันี้น ดห้วยเงฏินงบประมาณ 21 ลห้านบาท

สภาพทบัว
ที่ ไป
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โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) เปฏิ ดทจาการสอนตบันี้งแตมชนี้น
บั
อนอุบาล 1 ถศึงชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 6 จจานวนนบักเรปียน 1,032 คน

จจานวนขห้าราชการครผู้ 36 คน จจานวนครผู้อบัตราจห้าง 10 คน จจานวน
ครผู้ชาวตมางชาตฏิ 2 คน จจานวนครผู้ธอุรการ 1 คน จจานวนนบักการ

ภารโรง 2 คน มปีจจานวนอา คารเรปียน 5 หลบัง อาคารชบัซึ่วคราว
จจานวน 1 หลบัง อาคารอเนกประสงคธ์ จจานวน 1 หลบัง ลานอนก

ประสงคธ์ เนมืนี้ อทปีซึ่ 164 ตารางเมตร มปีไฟฟห้ าใหห้แสงสวมางในหห้องเรปียน

อยมางเพปียงพอ มปีนนี้ จาประปาใชห้สะดวกสบาย มปีพนี้ น
มื ทปีซึ่สจาหรบับตบันี้งอาคาร

เรปียนอาคารประกอบ จจานวน 6 ไรม มปีรนี้ว
บั รอบโรงเรปียน ทฏิศเหนมื อตฏิด
กบับถนนดมานสจาโรงบางพลปี ทฏิศใตห้ตฏิดกบับวบัดหนามแดง มปีคลองสจาโรง
ผมานหนห้าวบัด ทฏิศตะวบันออกตฏิดกบับคลองหลวงแพมง ตฏิดตะวบันตกตฏิด
กบับวบัดหนามแดง

สภาพชอุมชน
โรงเรปียนรบับนบักเรปียนเขห้าเรปียนทบันี้งเขตบรฏิการในตจาบลบางแกห้ว

อจาเภอบางพลปี และเดปกในเขตอจาเภอเมมือง ซศึซึ่งสมวนใหญมจะอยมผู้ทซึ่ถ
ปี นน
เทพารบักษธ์และมปีเขตแดนตฏิดกบัน

โดยมปีคลองสจาโรงคบัซึ่นกลาง ผห้ผู้

ปกครองสมวนใหญมมปีรายไดห้นอ
ห้ ย แตมมปีภาระในการดผู้แลมากทจาใหห้

ประสบปบั ญหาทางดห้านการเงฏิน แตมทางโรงเรปียนกปไดห้พยายามระดม
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ทอุนการศศึกษาจากแหลมงตมางๆ เพมืซึ่อมอบแกมนบักเรปียน ซศึซึ่งไดห้รบับความ
รมวมมมือเปป นอยมางดปี

แผนทปีโ
ที่ รงเรปียน

แผนภสู่มฏิการบรฏิหารจบัดการศศึกษาโรงเรปียน
โรงเรปียนวบัดหนามแดง( เขปียวออุทฏิศ )
ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน
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รองผห้ผู้อจานวยการ

คณะกรรมการเครมือ

คณะกรรมการ
แผนงานบรฏิหาร

แผนงานวฏิชาการ

แผนงานงบประมาณ
แผนบอุคลากร
คณะครผู้/บอุคลากร

1. การพบัฒนาหรมือ

1. การจบัดทจาแผนงบ 1. การวางแผน

1, การพบัฒนาระบบ

การดจาเนฏิ นการ

ประมาณและคจาขอ

อบัตรากจาลบัง

เครมือขมายขห้อมผู้ล

เกปีซึ่ยวกบับการใหห้

ตบันี้งงบประมาณ เพมืซึ่อ

2. การจบัดสรร

สารสนเทศ

ความเหปนการ

เสนอตมอเลขาธฏิการ

อบัตรากจาลบัง

2. การประสานงาน

พบัฒนาสาระ

สจานบักงานคณะ

ขห้าราชการครผู้และ

และพบัฒนาเครมือขมาย

หลบักสผู้ตรทห้องถฏิซึ่น

กรรมการศศึกษาขบันี้น

บอุคลากรทางการ

สถานศศึกษา

2. การวางแผน

พมืนี้นฐาน

ศศึกษา

3. การวางแผนการ

ดห้านการวฏิชาการ

2. การจบัดทจา

3. การสรรหาและ

บรฏิหารงานการ

3. การจบัดการเรปียน

แผนการใชห้จมายเงฏิน

บรรจอุแตมงตบันี้ง

ศศึกษา

การสอนในสถาน

ตามทปีซึ่ไดห้รบับจบัดสรร

4. การเปลปีซึ่ยน

4. งานวฏิจบัยเพมืซึ่อการ

ศศึกษา

งบประมาณจาก

ตจาแหนม งใหห้สง
ผู้ ขศึนี้น

พบัฒนานโยบายและ

4. การพบัฒนา

สจานบักงานคณะ

การยห้ายขห้าราชการ แผน

หลบักสผู้ตรในสถาน

กรรมการศศึกษาขบันี้น

ครอุและบอุคลากร

5. การจบัดระบบการ

ศศึกษา

พมืนี้นฐานโดยตรง 3.

ทางการศศึกษา

บรฏิหารและพบัฒนา

5. การพบัฒนา

การอนอุมต
บั ฏิการจมาย

5. การดจาเนฏิ นการ

องคธ์กร

กระบวนการเรปียนรห้ผู้

งบประมาณทปีซึ่ไดห้รบ
บั

เกปีซึ่ยวกบับการเลมืซึ่อน

6. การพบัฒนา

6. การวบัดผล

จบัดสรร

ขบันี้นเงฏินเดมือน

มาตรฐานการ

ประเมฏินผล และ

4. การขอโอนและ

6. การลาทอุก

ปฏฏิบบัตง
ฏิ าน

ดจาเนฏิ นการเทปียบ

การขอเปลปีซึ่ยนแปลง

ประเภท

7. งานเทคโนโลยปี

โอนผลการเรปียน

งบประมาณ

7. การประเมฏินผล

เพมืซึ่อการศศึกษา

7. การวฏิจบัยเพมืซึ่อ

5. การรายงานผล

การปฏฏิบต
บั ง
ฏิ าน

8. การดจาเนฏิ นงาน

พบัฒนาคอุณภาพการ

การเบฏิกจมายงบ

8. การดจาเนฏิ นการ

ธอุรการ

ศศึกษาในสถาน

ประมาณ

ทางวฏินบัยและการ

9. การดผู้แลอาคาร

ศศึกษา

6. การตรวจสอบ

ลงโทษ

สถานทปีซึ่และสฏิซึ่ง

ทบัซึ่วไป
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8. การพบัฒนาและ

ตฏิดตามและรายงาน

9. การสบัซึ่งพบัก

แวดลห้อม

สมงเสรฏิมใหห้มปีแหลมง

การใชห้งบประมาณ

ราชการและการสบัซึ่ง 10. การจบัดทจา

เรปียนรห้ผู้

7. การตรวจสอบ

ใหห้ออกจากราชการ สจามะโนประชากร

9. การนฏิ เทศการ

ตฏิดตามและรายงาน

ไวห้กมอน

ศศึกษา

การใชห้ผลผลฏิตจาก

10. การรายงาน

งบประมาณ

การดจาเนฏิ นการทาง

11. การรบับนบักเรปียน

วฏินบัยและการ
ลงโทษ

โครงสรน้างการบรฏิหารจบัดการศศึกษา(ตสอ)
แผนงานวฏิชาการ

แผนงานงบประมาณ

แผนบอุคลากร

แผนงานบรฏิหาร
ทบัซึ่วไป

10. การแนะแนว

8. การระดม

11. การออุทธรณธ์

12. การเสนอความ

11. การพบัฒนาระบบ

ทรบัพยากรและการ

และการรห้องทอุกขธ์

คฏิดเหปนเกปีซึ่ยวกบับการ

ประกบันคอุณภาพภายใน

ลงทอุนเพมืซึ่อการศศึกษา

12. การจบัดระบบ

จบัดตบันี้ง ยอุบ รวมหรมือ

และมาตรฐานการ

9. การปฏฏิบต
บั ง
ฏิ าน

และการจบัดทจา

เลฏิกสถานศศึกษา

ศศึกษา

อมืซึ่นใดตามทปีซึ่ไดห้รบ
บั

ทะเบปียนประวบัตฏิ

13. การประสาน

12. การสมงเสรฏิมชอุมชน มอบหมายเกปีซึ่ยวกบับ

13. การจบัดทจา

งานจบัดการศศึกษาใน

ใหห้มปีความเขห้มแขปงทาง

กองทอุนเพมืซึ่อการ

บบัญชปีรายชมืซึ่อและ

ระบบ นอกระบบ

วฏิชาการ

ศศึกษา

การใหห้ความเหปน

และตามอบัธยาศบัย

13. การประสาน

10. การการบรฏิหาร

เกปีซึ่ยวกบับการเสนอ

14. การระดม

ความรมวมมมือในการ

จบัดการทรบัพยากร

ขอพระราชทาน

ทรบัพยากรเพมืซึ่อการ

พบัฒนาวฏิชาการกบับ

เพมืซึ่อการศศึกษา

เครมืซึ่องราช

ศศึกษา

สถานศศึกษาและองคธ์กร 11. การวางแผน

อฏิสรฏิยาภรณธ์

15. การทบัศนศศึกษา

อมืซึ่น

14. การสมงเสรฏิม

16. การสมงเสรฏิม

พบัสดอุ
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14. การสมงเสรฏิมและ

12. การกจาหนดรผู้ป

การประเมฏิน

งานกฏิจการนบักเรปียน

สนบับสนอุนงานวฏิชาการ

แบบรายการ หรมือ

วฏิทยฐานะ

17. การ

แกมบค
อุ คล ครอบครบัว

คอุณลบักษณะเฉพาะ

ขห้าราชการครผู้และ

ประชาสบัมพบันธธ์

องคธ์กร หนม วยงาน

ของครอุภบัณฑธ์หรมือสฏิซึ่ง

บอุคลากรทางการ

งานการศศึกษา

สถานศศึกษาและสถาน

กมอสรห้างทปีซึ่ใชห้งบ

ศศึกษา

18. การสมงเสรฏิม

ประกอบการอมืซึ่นทปีซึ่

ประมาณเพมืซึ่อเสนอ

15. การสมงเสรฏิม

สนบับสนอุนและ

จบัดการศศึกษา

ตมอเลขาธฏิการคณะ

และยกยมองเชฏิดชผู้

ประสานงานการ

15. การจบัดทจาระเบปียบ

กรรมการการศศึกษา

เกปียรตฏิ

จบัดการศศึกษา ของ

และแนวปฏฏิบบัตเฏิ กปีซึ่ยว

ขบันี้นพมืนี้นฐาน

16. การสมงเสรฏิม

บอุคคล องคธ์กร

กบับงานดห้านวฏิชาการ

13. การพบัฒนา

มาตรฐานวฏิชาชปีพ

หนม วยงานและ

ของสถานศศึกษา

ระบบขห้อมผู้ล

และจรรยาบรรณ

สถาบบันสบังคมอมืซึ่นทปีซึ่

16. การคบัดเลมือก

สารสนเทศเพมืซึ่อการ

วฏิชาชปีพ

จบัดการศศึกษา

หนบังสมือ แบบเรปียนเพมืซึ่อ

จบัดทจาและจบัดหาพบัสดอุ

17. การสมงเสรฏิม

19. งานประสาน

ใชห้ในสถานศศึกษา

14. การจบัดหาพบัสดอุ

วฏินบัย คอุณธรรม

ราชการสมวน

17. การพบัฒนาสมืซึ่อ

15. การควบคอุมดผู้แล จรฏิยธรรมสจาหรบับ

ภผู้มฏิภาคและสมวน

และใชห้สซึ่ มือเทคโนโลยปี

บจารอุงรบักษาและ

ขห้าราชการครผู้และ

ทห้องถฏิซึ่น

เพมืซึ่อการศศึกษา

จจาหนม ายพบัสดอุ

บอุคลากรทางการ

20. การรายงานผล

18.การปฏฏิบต
บั ง
ฏิ านอมืซึ่น

16. การจบัดหาผล

ศศึกษา

การปฏฏิบต
บั ง
ฏิ าน

ใดตามทปีซึ่ไดห้รบ
บั มอบ

ประโยชนธ์จาก

18. การรฏิเรฏิซึ่มสมง

21. การจบัดระบบ

หมาย

ทรบัพยธ์สฏิน

เสรฏิมการขอรบับใบ

การควบคอุมภายใน

17. การรบับเงฏิน การ

อนอุญาตประกอบ

หนม วยงาน

เกปบรบักษาเงฏิน และ

วฏิชาชปีพครผู้และ

22. แนวทางการจบัด

การจมายเงฏิน

บอุคลากรทางการ

กฏิจกรรมเพมืซึ่อปรบับ

19. การจบัดทจาบบัญชปี

ศศึกษา

เปลปีซึ่ยนพฤตฏิกรรม

การเงฏิน

19. การพบัฒนา

ในการลงโทษ

20. การจบัดทจา

ขห้าราชการครผู้และ

นบักเรปียน

รายงานทางการเงฏิน

บอุคลากรทางการ

23.การปฏฏิบบัตง
ฏิ าน

และงบการเงฏิน

ศศึกษา

อมืซึ่นใดตามทปีซึ่ไดห้รบ
บั

21. การจบัดทจาหรมือ

20.การปฏฏิบต
บั ง
ฏิ าน

มอบหมาย
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จบัดหาแบบพฏิมพธ์บบัญชปี

อมืซึ่นใดตามทปีซึ่ไดห้รบ
บั

ทะเบปียนและรายงาน

มอบหมาย

22.การปฏฏิบต
บั ง
ฏิ าน
อมืซึ่นใดตามทปีซึ่ไดห้รบ
บั
มอบหมาย

โครงสรน้างการบรฏิหารบอุคคลโรงเรปียนวบัดหนามแดง ( เขปียว
ออุทฏิศ )
นางเพปียงเพร็ญ
สอุรารบักษธ์
นายชลอ มบัน
ที่ ฤทธฏิ ธ

คณะกรรมการ

รองผน้สู่ออานวยการ
บรฏิหารงาน
นางนาฏยา
บรรจง
อบักษร วฏิชาการ
นางปรฏิศนา พรหม

บรฏิหารงานงบ

บรฏิหารงาน

ประมาณ

บอุคคล

นางสจาเรฏิง อาชวา

นางผกามาศ เลฏิศชผู้

นนทธ์

เกปียรตฏิ

นางมาลบัย ใหญม

นายศอุภชบัย มฏิซึ่งมงคล

สผู้งเนฏิ น

นางหนศึซึ่ งนอุช จรฏิย

นายสายบันตธ์ เหม

เสถปียร

นางรมง
อุ ฤดปี จฏิระเสวปี

รบังคะ

นางสาวนารฏินทรธ์

นางปราณปี ศรปี

นางสาววฏิภาพร

ดาวไธสง

ทบับทฏิม

มบัซึ่งมปี

นางสาวอนงคธ์นารถ

เมศ

นางมาลบัย ใหญม
สผู้งเนฏิ น

นางสมหมาย เคห้า
ศรปีวงษธ์

นางณบัฐนรปี เจจ๊ะยผู้
โซจ๊ะ

นางอารปียธ์

นอุชสายสวาท

นายสบันตฏิ กระจมาง

บรฏิหารงาน
ธนโชต

นายสมชาย พผู้ลบร

บรฏิหารทบัว
ที่ ไป

รดฏิษฐธ์

นางนาฏยา บรรจง
อบักษร

นางชอุตฏิมา กบังสดาร
นางศรปีนบันทธ์ พบัฒน
พรชบัย

นางรมงอุ ฤดปี จฏิระเสวปี
นางสายพฏิณ รบังรง
ทอง

นายศอุภชบัย มฏิซึ่ง
มงคล

นายณรงคธ์ชย
บั ควร

ดมานขอุนทด

คฏิด

คะ

เจรฏิญยฏิซึ่ง

นายสายบันตธ์ เหมรบัง
นางพรชนมธ์ทฏิพยธ์

นายประกาศน
นางสาวนารฏินทรธ์
ดาวไธสง
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ผลการประเมฏินของสอานบักรบับรองมาตรฐานและ
ประเมฏินคอุณภาพการศศึกษา(องคธ์กรมหาชน)
โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) ไดห้รบับการประเมฏินคอุณภาพ
ภายนอกจากสจานบักรบับรองมาตรฐาน และประเมฏินคอุณภาพการ

ศศึกษา(องคธ์กรมหาชน) รอบทปีซึ่สาม (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2560)
เมมืซึ่อวบันทปีซึ่ 3 – 6 เดมือน ธบันวาคม พ.ศ. 2555

สรอุปโดยภาพรวมเปป นรายมาตรฐานเปป นตารางดบังตมอไปนปีนี้

ตารางสรอุปผลการประเมฏินคอุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดบับการศศึกษาปฐมวบัย
การศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน : ระดบับปรฐมวบัย

นอพื้า

คะแ ระดบับ

หนบัก

นนทปีที่ คอุณภ

คะแ

ไดน้

าพ

5.00

ดปี

นน
กลสอุมตบัวบสงชปีพื้พพื้ น
พ ฐาน
1. เดปกมปีพบัฒนาการดห้านรมางกายสมวบัย

5.00

มาก
2. เดปกมปีพบัฒนาการดห้านอารมณธ์และจฏิตใจ

5.00

5.00

ดปี
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การศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน : ระดบับปรฐมวบัย

นอพื้า

คะแ ระดบับ

หนบัก

นนทปีที่ คอุณภ

คะแ

ไดน้

าพ

นน
มาก

สมวบัย
3. เดปกมปีพบัฒนาการดห้านสบังคมสมวบัย

5.00

5.00

ดปี
มาก

4. เดปกมปีพบัฒนาการดห้านสตฏิปบัญญาสมวบัย
5. เดปกมปีความพรห้อมศศึกษาตมอในขบันี้นตมอไป

10.00

10.00

10.0
0
9.00

ดปี
มาก
ดปี
มาก

6. ประสฏิ ท ธฏิ ผ ลการจบั ด ประสบการณธ์ ก าร
เรปียนรห้ผู้ทซึ่ปี

35.00

35.0
0

เนห้นเดปกเปป นสจาคบัญ
7. ประสฏิทธฏิภาพของการบรฏิหารจบัดการและ
การพบัฒนาสถานศศึกษา
8.ป ร ะ สฏิ ท ธฏิ ผ ล ข อ ง ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ กบั น

15.00
5.00

12.5
0
5.00

คอุณภาพภายใน

ดปี
มาก
ดปี
ดปี
มาก

กลสอุมตบัวบสงชปีพื้อบัตลบักษณธ์มาตรฐานทปีที่
9. ผลการพบัฒนาใหห้บรรลอุตามปรบัชญา
ปณฏิ ธาน พบันธกฏิจและวบัตถอุประสงคธ์ของการ
จบัดตบันี้งสถานศศึกษา
10. ผลการพบัฒนาตามจอุดเนห้นและจอุดเดมนทปีซึ่

2.50

2.50

ดปี
มาก
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สมงผลสะทห้อน

นอพื้า

คะแ ระดบับ

หนบัก

นนทปีที่ คอุณภ

คะแ

ไดน้

าพ

นน
2.50

2.50

ดปี

เปป นเอกลบักษณธ์ของสถานศศึกษา

มาก

กลสอุมตบัวบสงชปีพื้มาตรการสสงเสรฏิม
มาตรฐานทปีที่
11. ผลการดจาเนฏิ นงานโครงการพฏิเศษเพมืซึ่อ
สมงเสรฏิม บทบาท

2.50

2.50

ดปี
มาก

ของสถานศศึกษา
12. ผลการสมงเสรฏิมพบัฒนาสถานศศึกษาเพมืซึ่อ
ยกระดบับ

2.50

2.50

มาตรฐาน รบักษามาตรฐาน และพบัฒนาสมผู้

ดปี
มาก

ความเปป นเลฏิศทปีซึ่
สอดคลห้องกบับแนวทางการปฏฏิรผู้ปการศศึกษา
คะแนน

100

96.5
0

ดปี
มาก

ในภาพรวมสถานศศึกษาจบัดการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน : ระดบับปรฐมวบัย


สมควรรบับรองมาตรฐานการศศึกษา
รบับรองมาตรฐานการศศึกษา

 ไมมสมควร
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ระดบับการศศึกษาขบัน
พื้ พพพื้นฐาน
มาตรฐานการศศึกษาระดบับขบัน
พื้ พพพื้น
ฐาน : ระดบับการศศึกษาขบัน
พื้ พพพื้นฐาน

นอพื้า

คะแ ระดบับ

หนบัก

นนทปีที่ คอุณภ

คะแ

ไดน้

าพ

9.87

ดปี

นน

กลสอุมตบัวบสงชปีพื้พพื้ น
พ ฐาน
1. ผห้ผู้เรปียนมปีสอุขภาพกายและสอุขภาพจฏิตทปีซึ่ดปี

10.00

มาก
2. ผห้ผู้เรปียนมปีคอุณธรรม จรฏิยธรรมและคมานฏิ ยม

10.00

9.97

ทปีซึ่พง
ศึ ประสงคธ์
3. ผห้ผู้เรปียนมปีความใฝม รห้ผู้ และเรปียนรห้ผู้อยมางตมอ

มาก
10.00

9.65

เนมืซึ่ อง
4. ผห้ผู้เรปียนคฏิดเปป น ทจาเปป น

ดปี
ดปี
มาก

10.00

9.80

ดปี
มาก

5. ผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนของผห้ผู้เรปียน
มาตรฐานการศศึกษาระดบับขบัน
พื้ พพพื้น
ฐาน : ระดบับการศศึกษาขบัน
พื้ พพพื้นฐาน

6. ประสฏิทธฏิผลของการจบัดการเรปียนการสอน

20.00

-

ดปี

นอพื้า

คะแ ระดบับ

หนบัก

นนทปีที่ คอุณภ

คะแ

ไดน้

าพ

นน
10.00

9.00

ดปี
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ทปีซึ่เนห้นผห้ผู้เรปียนเปป นสจาคบัญ
7. ประสฏิทธฏิภาพของการบรฏิหารจบัดการและ

มาก
5.00

3.30 พอใชน้

5.00

5.00

การพบัฒนาสถานศศึกษา
8. พบัฒนาการของการประกบันคอุณภาพ
ภายในโดยสถานศศึกษาและตห้นสบังกบัด

ดปี
มาก

กลสอุมตบัวบสงชปีพื้ อบัตลบักษณธ์
9. ผลการพบัฒนาใหห้บรรลอุตามปรบัชญา

5.00

5.00

ปณฏิ ธาน พบันธกฏิจและวบัตถอุประสงคธ์ของการ

ดปี
มาก

จบัดตบันี้งสถานศศึกษา
10. ผลการพบัฒนาตามจอุดเนห้นและจอุดเดมนทปีซึ่

5.00

5.00

สมงผลสะทห้อน

ดปี
มาก

เปป นเอกลบักษณธ์ของสถานศศึกษา
กลสอุมตบัวบสงชปีพื้มาตรการสสงเสรฏิม
มาตรฐานทปีที่
11. ผลการดจาเนฏิ นงานโครงการพฏิเศษเพมืซึ่อสมง

5.00

5.00

เสรฏิม บทบาท

ดปี
มาก

ของสถานศศึกษา
12. ผลการสมงเสรฏิมพบัฒนาสถานศศึกษาเพมืซึ่อ

5.00

5.00

ยกระดบับ

ดปี
มาก

มาตรฐาน รบักษามาตรฐาน และพบัฒนาสมผู้
ความเปป นเลฏิศทปีซึ่
สอดคลห้องกบับแนวทางการปฏฏิรผู้ปการศศึกษา
คะแนนรวม

100

-

ดปี

29

ในภาพรวมสถานศศึกษาจบัดการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน : ระดบับการศศึกษา
ขบัน
พื้ พพพื้นฐาน


สมควรรบับรองมาตรฐานการศศึกษา

 ไมมสมควรรบับรอง

มาตรฐานการศศึกษา

การวฏิเคราะหธ์สภาพแวดลน้อมภายใน

ผน้เสู่ รปียน

ระดบับปฐมวบัย
จอุดแขร็ง (S)
ผน้สู่เรปียนระดบับปฐมวบัย
เดปกมปีการพบัฒนาการ
ดห้านรมางกาย สอุขภาพ

กายและ สอุขนฏิ สบัย พบัฒนาการดห้าน

จอุดอสอน (W)
ผน้สู่เรปียนระดบับปฐมวบัย

ดน้านผลการ
จบัดการศศึกษา

อารมณธ์และจฏิตใจ

ไมมมปี

มปีสอุขภาพจฏิต และสอุนทรปีภาพ
พบัฒนาการดห้านสบังคม มปีวฏินบัย รห้ผ
ผู้ ฏิด

ชอบ สามารถปรบับตบัวเขห้ากบับสบังคม
ไดห้ พบัฒนาการดห้านสตฏิปบัญญา

สมวบัย มปีความใฝม รห้ผู้ เรปียนรห้ผู้ดห้วย

ดน้านการบรฏิหารจบัดการ
ศศึกษา
พบัฒนาประสฏิทธฏิภาพการบรฏิหาร
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ตนเอง ทบักษะในการสมืซึ่อสาร มปี

จบัดการศศึกษาในดห้านการประชอุม

จฏินตนาการ ความคฏิดสรห้างสรรคธ์

ของคณะกรรมการสถานศศึกษา

ในขบันี้นตมอไป

เกณฑธ์ พบัฒนาสบัดสมวนครผู้ตมอเดปก

สมวบัย และมปีความพรห้อมศศึกษาตมอ
ผห้ผู้บรฏิหาร ครผู้ บอุคลากร
ชอุมชนและ

คณะกรรมการสถานศศึกษามปีสว
ม น

ทปีซึ่ยง
บั มปีการประชอุมไมมเปป นไปตาม
ใหห้เปป นไปตามเกณฑธ์ คมือ เทมากบับ
1 : 10 ถศึง 15 พบัฒนาการจบัด
พมืนี้นทปีซึ่หห้องสจาหรบับการทจา

รมวมในการจบัดทจาแผนปฏฏิบบัตฏิการ

กฏิจกรรมใหห้เพปียงพอตามเกณฑธ์

กลยอุทธธ์ สอคลห้องกบับ ปรบัชญา

หลบักอนามบัยรวมทบันี้งการพบัฒนา

ดจาเนฏิ นการพบัฒนาเดปกไดห้บรรลอุจอุด

ความปลอดภบัย

ประจจาปปี ทปีกจาหนดเปห้ าหมายและ
ปณฏิ ธาน/วฏิสบัยทบัศนธ์ พบันธกฏิจ และ
เนห้น จอุดเดมนของสถานศศึกษา ผล
การดจาเนฏิ นงานบรรลอุเปห้ าหมาย

ทจาใหห้เดปกมปีอบัตลบักษณธ์ ตามปรบัชญา
ปณฏิ ธาน/วฏิสบัยทบัศนธ์ พบันธกฏิจและ

เปห้ าหมาย มปีเอกลบักษณธ์ของสถาน
ศศึกษา คมือ “งามอยมางไทย” และ

พบัฒนาหห้องนจนี้ า หห้องสอุขาใหห้ถผู้ก
สนามเดปกเลมนโดยคจานศึ งถศึง

ดน้านการจบัดการเรปียน
การสอนทปีเที่ นน้นเดร็กเปร็น
สอาคบัญ

สถานศศึกษาดจาเนฏิ นโครงการ

ไมมมปี

พฏิเศษเพมืซึ่อสมงเสรฏิมบทบาทของ

สถานศศึกษาเพมืซึ่อแกห้ปบัญหาภายใน
สถานศศึกษาและชอุมชนโดยรอบทปีซึ่

ไมมเขห้าใจปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอ
เพปียง ไมมสามารถนจามาประยอุกตธ์

ใชห้ในชปีวต
ฏิ ประจจาวบันไดห้ เดปกไมมรห้ผู้จก
บั
ประหยบัด อดออมและชอุมชนใชห้

ดน้านการประกบัน

คอุณภาพภายใน

ไมมมปี
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ทรบัพยากรไมมคห้อุมคมา การดจาเนฏิ น
โครงการดจาเนฏิ นชปีวฏิตพอเพปียงตาม
ธรรมชาตฏิของเศรษฐกฏิจพอพปียง
บรรลอุเปห้ าหมายตามแผน

การวฏิเคราะหธ์สภาพแวดลน้อมภายนอก ผน้เสู่ รปียนระดบับ
ปฐมวบัย
โอกาส (O)
องคธ์การบรฏิหารสมวน

ออุปสรรค( T)
ผห้ผู้ปกครองนบักเรปียนสมวน

จบังหวบัดสมอุทรปราการ องคธ์การ

ใหญมเปป นผห้ผู้ใชห้แรงงานมปีฐานะ

บรฏิหารสมวนตจาบลบางแกห้ว วบัด

ยากจน ครอบครบัวแตกแยก

หนม วยงานตมางๆ ทบันี้งภาครบัฐและ

และการเรปียนของผห้ผู้เรปียน รวม

ศศึกษาแกมผห้ผู้เรปียน วบัสดอุออุปกรณธ์ สมืซึ่อ

จากอฏินเทอรธ์เนปตในชอุมชน ทจาใหห้

หนามแดง ผห้ผู้ปกครอง ชอุมชน

เอกชนใหห้การสนบับสนอุนทอุนการ
การเรปียนการสอนแกมสถานศศึกษา

ขาดการดผู้แลเอาใจใสมในสอุขภาพ
ทบันี้งมปีแหลมงบรฏิการเกมออนไลนธ์
ผห้ผู้เรปียนอยมผู้ในกลมอุมเสปีซึ่ยง

การวฏิเคราะหธ์สภาพแวดลน้อมภายใน

ระดบับประถม

ศศึกษา
จอุดแขร็ง ( S )

จอุดอสอน ( W )
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ดน้านการจบัดการศศึกษา
ผห้ผู้เรปียนสมวนใหญมมปีรผู้ปรมาง

สมสมวน รมวมกฏิจกรรมสมงเสรฏิม

สอุนทรปียภาพดห้านศฏิลปะ ดนตรปี
นาฏศฏิลปธ์

วรรณศฏิลปธ์ ไดห้ศศึกษาจากแหลมง

เรปียนรห้ผู้และภผู้มฏิปบัญญาทห้องถฏิซึ่น ทบันี้ง
ภายในและภายนอกสถานศศึกษา
เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้เรปียนไดห้เรปียนรห้ผู้ผมาน

ประสบการณธ์ตรงและมปีหนม วยงาน
ราชการ บรฏิษท
บั เอกชนและชอุมชน

รมวมใหห้ความรห้ผู้ ผห้ผู้เรปียน สมวนใหญมไดห้
เรปียนรห้ผู้การวฏิเคราะหธ์ ผมานโครง

งานและในกฏิจกรรมบผู้รณาการ มปี

ความหลากหลายในการนจาเสนอ
ทอุกกลมอุมสาระการเรปียนรห้ผู้

ผห้ผู้บรฏิหาร ครผู้ บอุคลากร ชอุมชนและ
คณะกรรมการ

สถานศศึกษามปีสมวนรมวมใน

การพบัฒนาคอุณภาพ

การศศึกษา ไดห้รมวมกบันกจาหนดเปห้ า
หมายและกลยอุทธธ์สอดคลห้องกบับ
ปรบัชญา วฏิสบัยทบัศนธ์ พบันธกฏิจ และ
เปห้ าหมายของการจบัดตบันี้งสถาน
ศศึกษา ผลการดจาเนฏิ นการ

ดน้านผลการจบัดการ
ศศึกษา

พบัฒนาผห้ผู้เรปียนใหห้มปีผล

สบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนรห้ผู้ทอุกกลมอุม
สาระการเรปียนรห้ผู้ใหห้สง
ผู้ ขศึนี้น

ดน้านบรฏิหารการ

จบัดการศศึกษา

1. ระบบขห้อมผู้ลสฏินทรบัพยธ์ของ
สถานศศึกษายบัง

ไมมเปป นปบั จจอุบบันในเรมืซึ่องจบัดทจา
รายงานการตรวจสอบพบัสดอุ
ประจจาปปี

2. สภาพแวดลห้อม

หห้องนจนี้ า หห้องสอุขา

มปีเพปียงพอแตมจะสมงกลฏิซึ่นบห้างเลปก
นห้อยในชมวงบมายเนมืซึ่ องจาก

นบักเรปียนใชห้เปป นจจานวนมาก สมวน
ทมอระบายนจนี้ า จะมปีปบัญหา คมือ ถห้า
ฝนตกหนบักมาก นจนี้ าระบาย
ไมมทบันนจนี้ าจะทมวมชบัซึ่วขณะ

33

บรรลอุเปห้ าหมาย มปีเอกลบักษณธ์ของ
สถานศศึกษา

จอุดแขร็ง ( S )
คมือ งามอยมางไทย และสถาน
ศศึกษาไดห้จบัดทจาโครงการคมืน

ลจาคลองสวย นจนี้าใสใหห้ลจาคลอง
สจาโรง ทจาใหห้คณ
อุ ภาพนจนี้าใน
ลจาคลองดปีขศึนี้น ผห้ผู้เรปียน ครผู้ ผห้ผู้

ปกครอง และชอุมชนมปีความ
ตระหนบักและเหปนคอุณคมาของการ
อนอุรบักษธ์ทรบัพยากรธรรมชาตฏิ

ดน้านการบรฏิหาร

การจบัดการศศึกษา

สถานศศึกษาไดห้กจาหนด

มาตรฐานของสถานศศึกษา

จจานวน 15 มาตรฐาน เพมืซึ่อใชห้ใน
การปรบับปรอุง

และพบัฒนาสถานศศึกษาสมผู้สถาน
ศศึกษาทปีซึ่มปีคอุณภาพไดห้มาตรฐาน
การศศึกษา

ดน้านการจบัดการ

เรปียนการสอนเนน้นผน้สู่เรปียน
เปร็นสอาคบัญ

จอุดอสอน ( W )
ดน้านการจบัดการ

เรปียนการสอนทปีเที่ นน้น
ผน้เสู่ รปียนปร็นสอาคบัญ

พบัฒนาครผู้ดห้านการจบัด

บรรยากาศของหห้องเรปียน และ
ใชห้สซึ่ อ
มื ใหห้เอมืนี้อตมอการเรปียนรห้ผู้

ดน้านการประกบัน
คอุณภาพภายใน
ไมมมปี
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ครผู้ไดห้รบับการสมงเสรฏิมการ
อบรมพบัฒนาตนเองตามทปีซึ่คอุรส
อุ ภา
กจาหนด ไดห้รบับการประเมฏิน
แผนการ

จบัดการเรปียนรห้ผู้ และประเมฏินแบบ
วบัดแบบทดสอบทอุกภาค การศศึกษา
การจบัดการเรปียนรห้ผู้ของครอุสมวนใหญม
มปีการวางเปห้ าหมาย วฏิเคราะหธ์ผห้ผู้

เรปียนออกแบบการจบัดการเรปียนรห้ผู้
เหมาะสมกบับศบักยภาพของผห้ผู้เรปียน
ครผู้สมวนใหญมใชห้สซึ่ อ
มื การสอน นจาผล
การประเมฏินมาซมอมเสรฏิมและทจา

วฏิจบัยในชบันี้นเรปียนทอุกคนอยมผู้ในระดบับ
คอุณภาพดปีมาก

ดน้านการประกบันคอุณ
ภาพภานใน

สถานศศึกษามปีการ

ประกบันคอุณภาพภายในโดยสถาน

ศศึกษาและสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การ
ศศึกษา

ประถมศศึกษาสมอุทรปราการ เขต
2 อยมางเปป นระบบและตมอเนมืซึ่ อง
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การวฏิเคราะหธ์สภาพแวดลน้อมภายนอก ระดบับประถม
ศศึกษา
โอกาส (O)

ออุปสรรค( T)

องคธ์การบรฏิหารสมวน

ผห้ผู้ปกครองนบักเรปียนสมวน

จบังหวบัดสมอุทรปราการ องคธ์การ

ใหญมเปป นผห้ผู้ใชห้แรงงานมปีฐานะ

หนามแดง ผห้ผู้ปกครอง ชอุมชน

ขาดการดผู้แลเอาใจใสมในสอุขภาพ

เอกชนใหห้การสนบับสนอุนทอุนการ

ทบันี้งมปีแหลมงบรฏิการเกมออนไลนธ์

การเรปียนการสอนแกมสถานศศึกษา

ผห้ผู้เรปียนอยมผู้ในกลมอุมเสปีซึ่ยง

บรฏิหารสมวนตจาบลบางแกห้ว วบัด

หนม วยงานตมางๆ ทบันี้งภาครบัฐและ
ศศึกษาแกมผห้ผู้เรปียน วบัสดอุออุปกรณธ์ สมืซึ่อ

ยากจน ครอบครบัวแตกแยก

และการเรปียนของผห้ผู้เรปียน รวม

จากอฏินเทอรธ์เนปตในชอุมชน ทจาใหห้

ขน้อมสู่ลคณะผน้บ
สู่ รฏิหารโรงเรปียน

1. ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์
วอุฒฏิการศศึกษาสผู้งสอุด ศศึกษาศาสตรธ์มหาบบัณฑฏิต (ศษ.ม) สาขา
บรฏิหารการศศึกษา มหาวฏิทยาลบัย

รามคจาแหง โทรศบัพทธ์ 081-446-7061 e-mail
peangpen_p@hotmail.com
ดจารงตจาแหนม งทปีซึ่โรงเรปียนนปีนี้ ตนี้ง
บั แตม 25 พฤศจฏิกายน 2554 จนถศึง
ปบั จจอุบบัน เปป นเวลา

5 ปปี 6 เดมือน

2. รองผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน 1 คน
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2.1 นายชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์ วอุฒก
ฏิ ารศศึกษาสผู้งสอุด ศศึกษาศาสตรธ์
บบัณฑฏิต (ศษ.บ)

สาขาบรฏิหารการศศึกษา มหาวฏิทยาลบัยรามคจาแหง โทรศบัพทธ์
083-139-0342
รบับผฏิดชอบงานบรฏิหารงบประมาณ งานบรฏิหารบอุคคล งาน
บรฏิหารวฏิชาการและงานบรฏิหารทบัซึ่วไป

ขน้อมสู่ลนบักเรปียน
โรงเรปียนมปีขห้อมผู้ลเกปีซึ่ยวกบับจจานวนนบักเรปียน (10
มฏิถอุนายน 2558) ดบังนปีนี้
1) จจานวนนบักเรปียนในเขตพมืนี้นทปีซึ่บรฏิการทบันี้งหมด 450 คน คฏิด

เปป น 45.50 % นอกเขตบรฏิการ 539 คน
คฏิดเปป น 54.50 %

2) จจานวนนบักเรปียนจจาแนกตามระดบับชบันี้นทปีซึ่เปฏิ ดสอน ดบังนปีนี้

ชบัน
พื้

จอาน
วน

หน้องเ

จอานวนนบักเรปียน
ชาย

หญฏิง

รวม

37

รปียน
อนอุบาล 1

2

31

22

53

อนอุบาล 2

3

40

35

75

รวมระดบับชบัน
พื้ อนอุบาล

5

71

57

128

ประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 1

4

89

66

155

ประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 2

4

78

61

139

ประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 3

4

74

52

126

ประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 4

4

84

49

133

ประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 5

4

90

64

154

ประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 6

4

65

89

154

รวมระดบับชบัน
พื้ ประถมศศึกษา

24

480

381

861

29

551

438

989

รวมจอานวนนบักเรปียนทบัง
พื้ หมด

ขน้อมสู่ลดน้านอาคารสถานทปีที่
โรงเรปียนมปีอาคารเรปียน หห้องเรปียน หห้องพฏิเศษ อาคาร

ประกอบดบังนปีนี้

ประเภทอาคาร

ชบัน
พื้

จอาน จอาน

หมายเหตอุ
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วน

วน

หลบัง หน้อง
อาคารเรปียน 017
อาคารเรปียนแบบ สปช.
2/2528
อาคารเรปียนแบบ สปช.
2/2528
อาคารเรปียน 01

อาคารศผู้นยธ์เรปียนรห้ผู้ชอุมชน
อาคารอเนกประสงคธ์แบบ
สปช.26/2526

หห้องปฏฏิบบัตฏิการทางภาษา
หห้องปฏฏิบบัตฏิการ
วฏิทยาศาสตรธ์

หห้องบรฏิหารทบัซึ่วไป,และ
E-filling
หห้องบรฏิหารงานวฏิชาการ
หห้องงบประมาณและหห้อง
บอุคลากร

หห้องผห้ผู้บรฏิหาร
หห้องประชอุม

หห้องเรปียนคอมพฏิวเตอรธ์
หห้องนาฏศฏิลปธ์

หห้องพระพอุทธศาสนา

หห้องดนตรปีสากล/หห้อง
ดนตรปีไทย

2
3
3
2
3
1

1
1
1
1
1
1
3

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

- อาคารพฏินฏิจ
ประชาสรรคธ์
- อาคาร

ราชพฤกษธ์

- อาคารราชาวดปี
-อาคาร ป. 3

- อาคารเรปียน ป.
5-6
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หห้องสมอุด
หห้องพยาบาล
หห้องสห้วม

คณะกรรมการสถานศศึกษาขบัน
พื้ พพพื้นฐานโรงเรปียนวบัด
หนามแดง(เขปียวออุทศ
ฏิ )

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

ชพที่อ - สกอุล
นายชอบใจ เศรษฐวบัชรา
วนฏิ ช

นายชยทบัตยธ์ พบันธธ์พมอุม

ตอาแหนสง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

พระครผู้วฏิทร
ผู้ กฏิจจาทร

กรรมการ

นางณบัฐหทบัย ยงคธ์สงวนชบัย

กรรมการ

นางสมทรง ไทยตห้อุม

กรรมการ

นายปรมฏิตร สบังขธ์ศฏิลปธ์ ชบัย

กรรมการ

นายพรชบัยพบัฒนธ์ ตฏิยศฏิวพร

กรรมการ

นายชวลฏิต เฟมืซึ่ องขจร

กรรมการ

พระปลบัดสมพร เกตอุโกศล
นายวฏิฑผู้รยธ์ ทองแกมแกห้ว
นางมณปีรต
บั นธ์ วมองเวศนธ์
นายอนบันตธ์ จบันทรธ์อมอุน

นายประจวบ เฟมืซึ่ องขจร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นางรมอุงฤดปี จฏิระเสวปี

กรรมการและเลขานอุการ

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

คณะกรรมการเครพอขสายผน้สู่ปกครองระดบับโรงเรปียน ปปี
การศศึกษา 2559
ทปีที่
1.

ชพที่อ - สกอุล

ตอาแหนส ง

จ.ส.อ.สอุรพศ ปะสปีกง
บั

ประธานกรรมการเครมือ

นางเสาวนปี ยธ์ บผู้รณสอุจรฏิต

รองประธานกรรมการ

3.

นางออุมาภรณธ์ โพธฏิท
ธิ์ อง

เหรบัญญฏิก

4.

นางดาราวรรณ รวมธรรม

ประชาสบัมพบันธธ์

5.

นางสาวศรปีประภา ราญรอน

ประสานงาน

6.

นางพบัฒนฉบัตร ผลมานะ

กรรมการ

7.

นางกรรณฏิการธ์ จบันทรธ์ทา

เลขานอุการ

2.

ขมายผห้ผู้ปกครอง

เครมือขมายผห้ผู้ปกครอง

อบัตรากอาลบังครสู่และบอุคลากรทางการศศึกษา
ประเภท

เพศ

ระดบับการศศึกษาสสู่งสอุด

บอุคลากร

อา

ประสบ

ยอุ

การณธ์

ชา

ห

ตอที่า

ปรฏิญ

ปรฏิญ

เฉ

ในการ

ย

ญฏิง

กวสา

ญาตรปี

ญาโท

ลปีที่ย

รบับ

ปรฏิญ

ราชกา

ญาตรปี

ผห้ผู้อจานวยการ

-

1

-

ร (ปปี)

-

1

55

32

41

โรงเรปียน
รองผห้ผู้อจานวย

1

ครผู้ประจจาการ

9

พนบักงาน

-

1

-

59

35

25

-

23

11

44

18

-

1

-

1

-

32

6

ครผู้อบัตราจห้าง

2

11

-

11

2

32

3

ครผู้ชาวตมางชาตฏิ

-

-

-

-

-

-

-

ครผู้ธอุรการ

-

1

-

1

28

1

นบักการภารโรง

2

-

2

-

-
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19

รวม

14

39

2

37

14

-

-

การโรงเรปียน

ราชการ
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บททปีที่ 2
ทฏิศทางการพบัฒนาสสสู่ความสอาเรร็จ
วฏิสย
บั ทบัศนธ์
ผห้ผู้เรปียนใฝม เรปียนใฝม รห้ผู้ มปีคอุณธรรม จรฏิยธรรม รวมใจอนอุรบักษธ์สซึ่ง
ฏิ

แวดลห้อม รบักษธ์ความเปป นไทย เรปียนรห้ส
ผู้ มผู้สากล และ ปฏฏิบบัตฏิตาม
แนวคฏิดเศรษฐกฏิจพอเพปียง

ปรบัชญา
วฏิชาการเดมน เนห้นคอุณธรรม จรฏิยธรรม

พบันธกฏิจ
1. พบัฒนาบรฏิหารจบัดการศศึกษาอยมางเปป นระบบและมปี

ประสฏิทธฏิภาพ

2. สมงเสรฏิมใหห้ผห้ผู้เรปียนมปีทก
บั ษะชปีวฏิตในการสมืซึ่อสารและพบัฒนา

ตนเองไดห้อยมางมปีคอุณภาพ

3. จบัดการเรปียนรห้ผู้ทซึ่ห
ปี ลากหลายอยมางมปีคณ
อุ ภาพตามมาตรฐาน

ของโรงเรปียน มาตรฐานตห้นสบังกบัด และมาตรฐานชาตฏิ

อบัตลบักษณธ์ของสถานศศึกษา

อมอนนห้อม ถมอมตน ไหวห้งาม ตามแบบไทย

เอกลบักษณธ์ของสถานศศึกษา
โรงเรปียนสมงเสรฏิมคอุณธรรม

คอาขวบัญโรงเรปียน
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มารยาทงาม ความรห้ผู้ดปี มปีวฏิจบัย หมางไกลยาเสพตฏิด ใกลห้ชฏิด
ชอุมชน

คอุณลบักษณะอบันพศึงประสงคธ์
1. รบักชาตฏิ ศาสนธ์ กษบัตรฏิยธ์
2. ซมืซึ่อสบัตยธ์สอุจรฏิต
3. มปีวฏินบัย

4. ใฝม เรปียน ใฝม รห้ผู้
5. อยมผู้อยมางพอเพปียง

6. มมอุงมบัซึ่นในการทจางาน
7. รบักความเปป นไทย
8. มปีจฏิตสาธารณะ

9. สจานศึ กรบักบห้านเกฏิด

เปน้ าประสงคธ์
1. ผห้ผู้เรปียนทอุกคนมปีคอุณภาพตามาตรฐานการศศึกษาและพบัฒนา

ความเปป นเลฏิศสมผู้สากล

2. ประชากรวบัยเรปียนทอุกระดบับ ทอุกประเภทไดห้รบับโอกาส

ทางการศศึกษาอยมางทบัซึ่วถศึงและเทมาเทปียมเตปมตามศบักยภาพ

3. ประสานงานองคธ์กรทอุกภาคสมวนใหห้ความรมวมมมือในการ

จบัดการศศึกษา

4. โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) ผมานการรบับรองคอุณภาพ

ตามมาตรฐานการศศึกษา

กลยอุทธธ์
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กลยอุทธธ์ทปีที่ 1 การพบัฒนาคอุณภาพและมาตรฐานการศศึกษาทอุก
ระดบับตามหลบักสสู่ตรและสสงเสรฏิม

ความสามารถดน้านเทคโนโลยปีเพพที่อเปร็นเครพที่องมพอใน

การเรปียนรน้สู่
ทปีที่

เปน้ าหมายความสอาเรร็จ

ตบัวชปีพื้วบัดความสอาเรร็จ

1. - ผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียน 5 - รห้อยละของผลสบัมฤทธฏิ ธิ์
กลมอุมสาระวฏิชา

ทางการเรปียนทปีซึ่เพฏิซึ่มขศึนี้นของ

หลบักเพฏิซึ่มรห้อยละ 4 ตมอปปี

กลมอุมสาระวฏิชาภาษาไทย

คณฏิ ตศาสตรธ์ วฏิทยาศาสตรธ์
สบังคมศศึกษา ศาสนาและ
วบัฒนธรรม และภาษา
อบังกฤษ

2. - นบักเรปียนชบันี้นประถมศศึกษาปปี
ทปีซึ่ 3 ทอุกคน
เขปียนไดห้

อมานออก

- นบักเรปียนชบันี้นประถมศศึกษาปปี
ทปีซึ่ 6 ทอุกคน

อมานคลมอง

- รห้อยละของนบักเรปียนอมาน
ออก เขปียนไดห้ อมานคลมอง
เขปียนคลมอง ใชห้ภาษาไทย

อยมางคลมองแคลมวและคฏิดเปป น

เขปียนคลมอง และคฏิดเปป น
3.

- นบักเรปียนมปีความสามารถใชห้

- รห้อยละของนบักเรปียนทปีซึ่มปี

เทคโนโลยปี เพมืซึ่อเปป นเครมืซึ่องมมือ ความสามารถดห้าน
ในการเรปียนรห้ผู้ รห้อยละ 90

เทคโนโลยปีเพมืซึ่อเปป นเครมืซึ่องมมือ
ในการเรปียนรห้ผู้

4. - นบักเรปียนมปีความรห้ผู้ ความ
เขห้าใจ ดห้านการเมมือง

- รห้อยละของนบักเรปียนทปีซึ่มปี
ความรห้ผู้และ

ความ
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เศรษฐกฏิจ สบังคม วบัฒนธรรม

เขห้าใจดห้านการเมมือง

ของประเทศในประชาคม

เศรษฐกฏิจ สบังคม วบัฒนธรรม

อาเซปียน รห้อยละ 90

ของประชาคมอาเซปียน

กลยอุทธธ์ทปีที่ 2 ปลสู่กฝบั งคอุณธรรม ความสอานศึ กในความเปร็นชาตฏิ
ไทย และ วฏิถปีชปีวฏิตตามหลบัก

ปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียง

ทปีที่
เปน้ าหมายความสอาเรร็จ
1. - ผห้ผู้เรปียนทอุกคนไดห้รบับการ
พบัฒนาใหห้มปีคอุณธรรม

จรฏิยธรรม และมปีจฏิตสจานศึ ก
ความเปป นไทย

ตบัวชปีพื้วบัดความสอาเรร็จ
- รห้อยละของผห้ผู้เรปียนไดห้รบับ
การพบัฒนาคอุณธรรม

จรฏิยธรรม และมปีจฏิตสจานศึ ก
ความเปป นไทย ยศึดมบัซึ่นใน

สถาบบันชาตฏิ ศาสนา พระ
มหากษบัตรฏิยธ์ และ การ
ปกครองตามระบอบ

ประชาธฏิปไตย อบันมปีพระ
มหากษบัตรฏิยธ์ทรงเปป นประมอุข
2. - ผห้ผู้เรปียนมปีคณ
อุ ลบักษณะทปีซึ่พศึง

- รห้อยละของผห้ผู้เรปียนมปี

ประสงคธ์ ตามหลบักสผู้ตรแกน

คอุณลบักษณะทปีซึ่พศึงประสงคธ์

พอุทธศบักราช 2551 ไมมนอ
ห้ ย

ศศึกษา ขบันี้นพมืนี้นฐาน

กลางการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน
กวมารห้อยละ 80

3. - ผห้ผู้เรปียนทอุกคนเขห้ารมวม

กฏิจกรรมเสรฏิมสรห้างคอุณธรรม

ตามหลบักสผู้ตรแกนกลางการ
พอุทธศบักราช 2551
-รห้อยละของนบักเรปียนเขห้ารมวม

กฏิจกรรมเสรฏิมสรห้างคอุณธรรม
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จรฏิยธรรม ความสจานศึ กใน

จรฏิยธรรม ความสจานศึ กใน

ความเปป นชาตฏิไทย และวฏิถปี

ความเปป นชาตฏิไทย และวฏิถปี

เศรษฐกฏิจพอเพปียง

เศรษฐกฏิจพอเพปียง

ชปีวฏิตตามหลบักปรบัชญา

ชปีวฏิต ตามหลบักสผู้ตร

- รห้อยละของนบักเรปียนเขห้า
รมวมกฏิจกรรมตามหลบัก

ปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียง
เปป นโรงเรปียนพอเพปียง
ตห้นแบบ
4. - ผห้ผู้เรปียนทอุกคนไดห้รบับการ

- รห้อยละของผห้ผู้เรปียนไดห้รบับ

คอุณภาพตามหลบักปรบัชญา

ชปีวฏิตทปีซึ่มปีคอุณภาพตามหลบัก

พบัฒนาทบักษะการดจารงชปีวฏิตทปีซึ่มปี การพบัฒนาทบักษะการดจารง
เศรษฐกฏิจพอเพปียง

ปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียง

กลยอุทธธ์ทปีที่ 3 ขยายโอกาสทางการศศึกษาใหน้ทว
บั ที่ ถศึงครอบคลอุม
ผน้สู่เรปียนไดน้รบับโอกาสในการพบัฒนา
เตร็มตามศบักยภาพ

ทปีที่
เปน้ าหมายความสอาเรร็จ
1. - ประชากรวบัยเรปียนทอุกคนไดห้

ตบัวชปีพื้วบัดความสอาเรร็จ
- รห้อยละของผห้ผู้เรปียนทปีซึ่ไดห้รบับ
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รบับการศศึกษา

ขบันี้นพมืนี้นฐาน

- ลดอบัตราการออกกลางคบัน
ของนบักเรปียน

การศศึกษา

ขบันี้นพมืนี้นฐาน

- รห้อยละของนบักเรปียนออก
กลางคบัน

2. - ผห้ผู้เรปียนไดห้เรปียนจบการศศึกษา - รห้อยละของผห้ผู้เรปียนทปีซึ่จบการ
ขบันี้นพมืนี้นฐานภายในเวลาทปีซึ่

ศศึกษาภายในเวลาทปีซึ่

หลบักสผู้ตรกจาหนดไมมนอ
ห้ ยกวมา

หลบักสผู้ตรกจาหนด

รห้อยละ 90

3. - เดปกพฏิการไดห้รบับการพบัฒนา
สมรรถภาพไมมนอ
ห้ ยกวมารห้อย

- รห้อยละของเดปกพฏิการทปีซึ่ไดห้
รบับการพบัฒนาสมรรถภาพ

ละ 85
4. - ผห้ผู้เรปียนทอุกคนไดห้รบับการ

- รห้อยละของผห้ผู้เรปียนทปีซึ่ไดห้รบับ

สนบับสนอุนการศศึกษา โดยไมม

การสนบับสนอุนการศศึกษา

รายการคมาเลมาเรปียน หนบังสมือ

ราชการ คมาเลมาเรปียน

เครมืซึ่องแบบเรปียน และ

เรปียน เครมืซึ่องแบบเรปียน

เรปียน

คอุณภาพผห้ผู้เรปียน

เสปียคมาใชห้จมาย สจาหรบับ

เรปียน ออุปกรณธ์การเรปียน

กฏิจกรรมพบัฒนาคอุณภาพผห้ผู้

โดยไมมเสปียคมาใชห้จมายสจาหรบับ
หนบังสมือเรปียน ออุปกรณธ์การ
และกฏิจกรรม พบัฒนา

กลยอุทธธ์ทปีที่ 4 พบัฒนาครสู่และบอุคลากรทางการศศึกษาทบัง
พื้ ระบบ
ใหน้สามารถจบัดการเรปียนการสอนไดน้
อยสางมปีคณ
อุ ภาพ

ทปีที่
1.

เปน้ าหมายความสอาเรร็จ
- ขห้าราชการครผู้ทซึ่ไปี ดห้รบับการ

พบัฒนา สามารถจบัดการเรปียน

ตบัวชปีพื้วบัดความสอาเรร็จ
- รห้อยละของขห้าราชการครผู้ทซึ่ปี
ไดห้รบับการพบัฒนา สามารถ
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รห้ผู้ ไดห้อยมางมปีคณ
อุ ภาพไมมนอ
ห้ ย

จบัดการเรปียนรห้ผู้ไดห้อยมางมปี

กวมา

คอุณภาพ

รห้อยละ 85
2. - โรงเรปียนมปีความเขห้มแขปง

ดห้านการบรฏิหาร ทรบัพยากร

- รห้อยละของโรงเรปียนทปีซึ่มปี

อบัตรากจาลบังตามเกณฑธ์

บอุคคลตามเกณฑธ์
3.

- ครผู้และบอุคลากรทางการ

- รห้อยละของครผู้และ

ศศึกษามปีความพศึงพอใจในการ

บอุคลากรทางการศศึกษาทปีซึ่มปี

รห้อยละ 85

ประกอบวฏิชาชปีพ

ประกอบวฏิชาชปีพไมมนอ
ห้ ยกวมา
4. - บอุคลากรทางการศศึกษาไดห้

ความพศึงพอใจในการ

- รห้อยละของบอุคลากร

รบับการพบัฒนาใหห้มปีคอุณภาพ

ทางการศศึกษาทปีซึ่ไดห้รบับการ

ตามมาตรฐานทปีซึ่กจาหนดไมม

สามารถปฏฏิบบัตฏิงานไดห้ตาม

และสามารถปฏฏิบบัตง
ฏิ านไดห้
นห้อยกวมา รห้อยละ 85

พบัฒนาใหห้มปีคอุณภาพและ
มาตรฐานทปีซึ่กจาหนด

กลยอุทธธ์ทปีที่ 5 พบัฒนาประสฏิทธฏิภาพการบรฏิหารจบัดการศศึกษา
ตามแนวทางการกระจายออานาจทางการศศึกษา

ตามหลบักธรรมาภฏิบาล เนน้นการมปีสสวนรสวมจากทอุก

ภาคสสวนและความรสวมมพอกบับองคธ์กร

ปกครองสสวนทน้องถฏิน
ที่ เพพที่อสสงเสรฏิมและสนบับสนอุน

การจบัดการศศึกษา

ทปีที่
เปน้ าหมายความสอาเรร็จ
1. - โรงเรปียนผมานการรบับรอง
มาตรฐานจากสจานบักงาน

ตบัวชปีพื้วบัดความสอาเรร็จ
- โรงเรปียนไดห้รบับการ

ประเมฏินคอุณภาพภายนอก
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ประเมฏินคอุณภาพและรบับรอง

ผมานการรบับรองมาตรฐาน

มาตรฐานการศศึกษา

จาก สมศ.

2. - โรงเรปียนไดห้รบับการ นฏิ เทศ
ตฏิดตาม ชมวยเหลมือการ

3.

- ผห้ผู้บรฏิหารไดห้รบับการนฏิ เทศ
ตฏิดตาม ชมวยเหลมือการ

ดจาเนฏิ นงานไดห้มปีคณ
อุ ภาพ

ดจาเนฏิ นงานใหห้มปีคอุณภาพ

- โรงเรปียนมปีศบักยภาพในการ

- โรงเรปียนมปีการบรฏิหาร

บรฏิหารการจบัดการตามหลบัก

จบัดการตามหลบัก

ตามมาตรฐาน

คอุณภาพตามมาตรฐาน

- ผห้ผู้รบับบรฏิการมปีความพศึงพอใจ

- รห้อยละของผห้ผู้รบับบรฏิการทปีซึ่มปี

ธรรมาภฏิ

ธรรมภฏิบาลไดห้อยมางมปีคณ
อุ ภาพ บาลและผมานกากรประเมฏิน

4.

รห้อยละ 80

ในการจบัดการศศึกษาขบันี้นพมืนี้น

ความพศึงพอใจในการจบัดการ

ฐานไมมนอ
ห้ ยกวมา รห้อยละ 85

ศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน
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มาตรฐานการศศึกษาปฐมวบัยเพพที่อการประกบันคอุณภาพ
ภายในสถานศศึกษา

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

นอพื้าหนบัก
(คะแนน)
ตบัว

รว

บสงชปีพื้

ม
20

มาตรฐานดน้านคอุณภาพผน้สู่เรปียน
มาตรฐานทปีที่ 1 เดร็กมปีพบัฒนาการดน้านรสางกาย
1. มปีนนี้ จาหนบักสมวนสผู้งเปป นไปตามเกณฑธ์มาตรฐาน
1
1. มปีทก
บั ษะการเคลมืซึ่อนไหวตามวบัย
2
1. มปีสอุขนฏิ สบัยในการดผู้แลสอุขภาพของตน
3
1. หลปีกเลปีซึ่ยงตมอสภาวะทปีซึ่เสปีซึ่ยงตมอโรค ออุบบัตฏิเหตอุภบัย
4
และสฏิซึ่งเสพตฏิด

1
1.5

5

1.5
1

มาตรฐานทปีที่ 2 เดร็กมปีพบัฒนาการดน้านอารมณธ์และจฏิตใจ
2. รมาเรฏิงแจมมใส มปีความรห้ผู้สศึกทปีซึ่ดปีตมอตนเอง
1
1
2. มปีความมบัซึ่นใจและกลห้าแสดงออก
1
5
2
2. ควบคอุมอารมณธ์ตนเองไดห้เหมาะสมกบับวบัย
1
3
2. ชมืซึ่นชมศฏิลปะ ดนตรปี การเคลมืซึ่อนไหว และรบัก
2
4
ธรรมชาตฏิ
มาตรฐานทปีที่ 3 เดร็กมปีพบัฒนาการดน้านสบังคม
3. มปีวน
ฏิ บัย รบับผฏิดชอบ เชมืซึ่อฟบั งคจาสบัซึ่งสอนของพมอแมม

2
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1 ครผู้อาจารยธ์
3. มปีความซมืซึ่อสบัตยธ์สอุจรฏิต ชมวยเหลมือแบมงปบั น
2
3. เลมนและทจางานรมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ไดห้
3
3. ประพฤตฏิตนตามวบัฒนธรรมไทยและศาสนาทปีซึ่ตน
4
นบับถมือ
มาตรฐานทปีที่ 4 เดร็กมปีพบัฒนาการดน้านสตฏิปบัญญา
4. สนใจเรปียนรห้ผู้สซึ่ง
ฏิ รอบตบัว ซบักถามอยมางตบันี้งใจ และ
1
รบักการเรปียนรห้ผู้
4. มปีความคฏิดรวบยอดเกปีซึ่ยวกบับสฏิซึ่งตมาง ๆ ทปีซึ่เกฏิดจาก
2
ประสบการณธ์การเรปียนรห้ผู้
4. มปีทก
บั ษะทางภาษาทปีซึ่เหมาะสมกบับวบัย
3
4. มปีทก
บั ษะกระบวนการทางวฏิทยาศาสตรธ์และ
4
คณฏิตศาสตรธ์
4. มปีจฏินตนาการและความคฏิดสรห้างสรรคธ์
5

มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

1
1
1

1
1
1

5

1
1

นจนี้ าหนบัก
(คะแนน)
ตบัว

รว

บมงชปีนี้

ม
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มาตรฐานดน้านการจบัดการศศึกษา
มาตรฐานทปีที่ 5 ครสู่ปฏฏิบบัตฏิงานตามบทบาทหนน้าทปีอ
ที่ ยสางมปี
ประสฏิทธฏิภาพและเกฏิดประสฏิทธฏิผล

5
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5.1 ครผู้เขห้าใจปรบัชญา หลบักการ และธรรมชาตฏิของ

2

การจบัดการศศึกษาปฐมวบัน และสามารถนจามา
ประยอุกตธ์ใชห้ในการจบัดประสบการณธ์

5.2 ครผู้จบัดทจาแผนการจบัดประสบการณธ์ทซึ่ส
ปี อดคลห้อง

2

กบับหลบักสผู้ตรการศศึกษาปฐมวบัยและสามารถจบัด
ประสบการณธ์การเรปียนรห้ผู้ทซึ่ห
ปี ลากหลาย

สอดคลห้องกบับความแตกตมางระหวมางบอุคคล
5.3 ครผู้บรฏิหารจบัดการชบันี้นเรปียนทปีซึ่สรห้างวฏินบัยเชฏิงบวก
5.4 ครผู้ใชห้สซึ่ อ
มื และเทคโนโลยปีทซึ่เปี หมาะสม สอดคลห้อง

2
2

กบับพบัฒนาการของเดปก
5.5 ครผู้ใชห้เครมืซึ่องมมือการวบัดและการประเมฏิน

2

พบัฒนาการของเดปกอยมางหลากหลายและสรอุป
รายงานผลพบัฒนาการของเดปกแกมผห้ผู้ปกครอง

5.6 ครผู้วฏิจบัยและพบัฒนาการจบัดการเรปียนรห้ผู้ทซึ่ต
ปี นรบับผฏิด

2

5.7 ครผู้จบัดสฏิซึ่งแวดลห้อมใหห้เกฏิดการเรปียนรห้ผู้ไดห้ตลอดเวลา
5.8 ครผู้มปีปฏฏิสบัมพบันธธ์ทซึ่ด
ปี ปีกบับเดปก และผห้ผู้ปกครอง

2

5.9 ครผู้มปีวฒ
อุ ฏิและความรห้ผู้ความสามารถในดห้านการ

2

5.1 ครผู้จบัดทจาสารนฏิ ทบัศนธ์และนจามาไตรมตรองเพมืซึ่อใชห้
0
ประโยชนธ์ในการพบัฒนาเดปก

2

ชอบ และใชห้ผลในการวฏิจบัย

2

ศศึกษาปฐมวบัย

มาตรฐานทปีที่ 6 ผน้สู่บรฏิหารปฏฏิบบัตฏิงานตามบทบาทหนน้าทปีที่
อยสางมปีประสฏิทธฏิภาพและเกฏิดประสฏิทธฏิผล
6.1 ผห้ผู้บรฏิหารเขห้าใจปรบัชญาและหลบักการจบัดการ
ศศึกษาปฐมวบัย

3

20
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6.2 ผห้ผู้บรฏิหารมปีวส
ฏิ บัยทบัศนธ์ ภาวะผห้ผู้นจา และความคฏิด

3
20

รฏิเรฏิซึ่มทปีซึ่เนห้นการพบัฒนาเดปกปฐมวบัย
6.3 ผห้ผู้บรฏิหารใชห้หลบักการบรฏิหารแบบมปีสมวนรมวมและ

3

ใชห้ขห้อมผู้ลการประเมฏินผลหรมือการวฏิจบัยเปป นฐานคฏิด
ทบันี้งดห้านวฏิชาการและการจบัดการ

6.4 ผห้ผู้บรฏิหารสามารถบรฏิหารจบัดการการศศึกษาใหห้

3

บรรลอุเปห้ าหมายตามแผนพบัฒนาคอุณภาพสถาน
ศศึกษา

6.5 ผห้ผู้บรฏิหารสมงเสรฏิมและพบัฒนาศบักยภาพบอุคลากร

3

ใหห้มปีประสฏิทธฏิภาพ
6.6 ผห้ผู้บรฏิหารใหห้คจาแนะนจา คจาปรศึกษาทางวฏิชาการ

3

และเอาใจใสมการจบัดการศศึกษาปฐมวบัยเตปม
ศบักยภาพและเตปมเวลา

6.7 เดปก ผห้ผู้ปกครอง และชอุมชนพศึงพอใจผลการ

2

บรฏิหารจบัดการศศึกษาปฐมวบัย

มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

นอพื้าหนบัก
(คะแนน)
ตบัว

บมงชปีนี้
มาตรฐานทปีที่ 7 แนวการจบัดการศศึกษา
7.1 มปีหลบักสผู้ตรการศศึกษาปฐมวบัยของสถานศศึกษา
และนจาสมผู้การปฏฏิบบัตฏิไดห้อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ

4

รวม
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7.2 มปีระบบและกลไกใหห้ผห้ผู้มปีสมวนรมวมทอุกฝม ายตระหนบัก

4
20

และเขห้าใจการจบัดการศศึกษาปฐมวบัย
7.3 จบัดกฏิจกรรมเสรฏิมสรห้างความตระหนบักและความ

4

เขห้าใจหลบักการจบัดการศศึกษาปฐมวบัย
7.4 สรห้างการมปีสมวนรมวมและแสวงหาความรมวมมมือ

4

กบับผห้ผู้ปกครอง ชอุมชน และทห้องถฏิซึ่น
7.5 จบัดสฏิซึ่งอจานวยความสะดวกเพมืซึ่อพบัฒนาเดปกอยมาง

4

รอบดห้าน
มาตรฐานทปีที่ 8 สถานศศึกษามปีการประกบันคอุณภาพภายใน
ของสถานศศึกษาตามทปีที่กอาหนดในกฎกระทรวง
8.1 กจาหนดมาตรฐานการศศึกษาปฐมวบัยของสถาน

1

ศศึกษา
8.2 จบัดทจาและดจาเนฏิ นการตามแผนพบัฒนาการ
จบัดการศศึกษาของสถานศศึกษาทปีซึ่มมอุงพบัฒนา
คอุณภาพตามมาตรฐานการศศึกษาของสถาน
ศศึกษา

1

5

55

8.3 จบัดระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศและใชห้สารสนเทศใน

1

การบรฏิหารจบัดการ
8.4 ตฏิดตามตรวจสอบ และประเมฏินผลการดจาเนฏิ น

0.5

งานคอุณภาพภายในตามมาตรฐานการศศึกษา
ของสถานศศึกษา
8.5 นจาผลการประเมฏินคอุณภาพทบันี้งภายในและ

0.5

ภายนอกไปใชห้วางแพนพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษา
อยมางตมอเนมืซึ่ อง
8.6 จบัดทจารายงานประจจาปปี ทปีซึ่เปป นรายงานการ

1

ประเมฏินคอุณภาพภายใน

มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

นอพื้าหนบัก
(คะแนน)
ตบัว

รวม

บมงชปีนี้
มาตรฐานดน้านการสรน้างสบังคมแหสงการเรปียนรน้สู่
มาตรฐานทปีที่ 9 สถานศศึกษามปีการสรน้าง สสงเสรฏิม

5
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สนบับสนอุน ใหน้สถานศศึกษาเปร็นสบังคมแหสงการเรปียนรน้สู่
9.1 เปป นแหลมงเรปียนรห้ผู้เพมืซึ่อพบัฒนาการเรปียนรห้ผู้ของเดปก
2.5
และบอุคลากรในสถานศศึกษา
9.2 มปีการแลกเปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้รว
ม มกบันภายในสถาน

5

2.5

ศศึกษา ระหวมางสถานศศึกษากบับครอบครบัว
ชอุมชน และองคธ์กรทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้อง
มาตรฐานดน้านอบัตลบักษณธ์ของสถานศศึกษา
มาตรฐานทปีที่

5

10 การพบัฒนาสถานศศึกษาใหน้บรรลอุเปน้ า

หมายตามปรบัชญา วฏิสย
บั ทบัศนธ์ และจอุดเนน้นขอ
การศศึกษาปฐมวบัย
10. จบัดโครงการ กฏิจกรรมพบัฒนาเดปกใหห้บรรลอุเปห้ า
1
หมาย ปรบัชญา วฏิสบัยทบัศนธ์ และ จอุดเนห้นการ

3
5

จบัดการศศึกษาปฐมวบัยของสถานศศึกษา
10. ผลการดจาเนฏิ นงานบรรลอุตามเปห้ าหมาย
2

2

มาตรฐานดน้านมาตรการสสงเสรฏิม
มาตรฐานทปีที่

5

11 การพบัฒนาสถานศศึกษาตามนโยบายและ

แนวทางปฏฏิรสู่ปการศศึกษาเพพที่อยกระดบับคอุณภาพ
ใหน้สสู่งขศึพื้น
11. จบัดโครงการ กฏิจกรรมสมงเสรฏิมสนบับสนอุนตาม
1
นโยบายเกปีซึ่ยวกบับการจบัดการศศึกษาปฐมวบัย
11. ผลการดจาเนฏิ นงานบรรลอุตามเปห้ าหมาย
2

3
5
2
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มาตรฐานการศศึกษาประถมศศึกษาเพพที่อการประกบันคอุณภาพ
ภายในสถานศศึกษา

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

นอพื้าหนบัก
(คะแนน)
ตบัว

รวม

บสงชปีพื้
มาตรฐานดน้านคอุณภาพผน้สู่เรปียน

30

มาตรฐานทปีที่ 1 ผน้สู่เรปียนมปีสอุขภาวะทปีด
ที่ แ
ปี ละมปีสอุนทรปียภาพ
1. มปีสอุขนฏิ สบัยในการดผู้แลสอุขภาพและออกกจาลบังกาย
0.
1
5
สมจซึ่ าเสมอ
1. มปีนนี้ จาหนบัก สมวนสผู้ง และมปีสมรภาพทางกาย
0.5
2
ตายเกณฑธ์มาตรฐาน
1. ปห้ องกบันตนเองจากสฏิซึ่งเสพตฏิดใหห้โทษและหลปีก
1
3
5
เลปีซึ่ยงตนเองจากสภาวะทปีซึ่เสปีซึ่ยงตมอความรอุนแรง
โรคภบัย ออุบบัตฏิเหตอุ และปบั ญหาทางเพศ
1. เหปนคอุณคมาในตนเอง มปีความมบัซึ่นใจ กลห้า
4
แสดงออกอยมางเหมาะสม
1. มปีมนอุษยสบัมพบันธธ์ทซึ่ด
ปี ปีและใหห้เกปียรตฏิผห้ผู้อซึ่ น
มื
5
1. สรห้างผลงานจากเขห้ารมวมกฏิจกรรมดห้านศฏิลปะ
6

1
1
1
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ดนตรปี/นาฏศฏิลปธ์ กปีฬา/นบันทนาการ ตาม
จฏินตนาการ
มาตรฐานทปีที่ 2 ผน้สู่เรปียนมปีคณ
อุ ธรรม จรฏิยธรรม และคสานฏิ ยม
ทปีพ
ที่ ศึงประสงคธ์
2. มปีคอุณลบักษณะทปีซึ่พศึงประสงคธ์ตามหลบักสผู้ตร
1
2. เอมืนี้ออาทรผห้ผู้อซึ่ น
มื และกตบัญญผู้กตเวทปีตมอผห้ผู้มปีพระคอุณ
2
2. ยอมรบับความคฏิดและวบัฒนธรรมทปีซึ่แตกตมาง
3
2. ตระหนบัก รห้ผู้คณ
อุ คมา รมวมอนอุรบักษธ์และพบัฒนาสฏิซึ่ง
4
แวดลห้อม

2
1

5

1
1

มาตรฐานทปีที่ 3 ผน้สู่เรปียนมปีทบักษะในการแสวงหาความรน้สู่ดน้วย
ตนเอง รบักเรปียนรน้สู่ และพบัฒนาตนเอง
อยสางตสอเนพที่ อง
3. มปีนฏิสบัยรบักการอมานและแสวงหาความรห้ผู้ดห้วย
1
ตนเองจากหห้องสมอุด แหลมงเรปียนรห้ผู้ และสมืซึ่อตมาง

2
5

ๆ
3. มปีทบักษะในการอมาน ฟบั ง ดผู้ พผู้ด เขปียน และตบันี้ง
2
คจาถามเพมืซึ่อคห้นควห้าหาความรห้ผู้เพฏิซึ่มเตฏิม
3. เรปียนรห้ผู้รว
ม มกบันเปป นกลมอุม แลกเปลปีซึ่ยนความคฏิด
3
เหปนเพมืซึ่อการเรปียนรห้ผู้ระหวมางกบัน
3. ใชห้เทคโนโลยปีในการเรปียนรห้แ
ผู้ ละนจาเสนอผลงาน
4

มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

1
1
1

นอพื้าหนบัก
(คะแนน)
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ตบัว

บสงชปีพื้

รวม

มาตรฐานทปีที่ 4 ผน้สู่เรปียนมปีความสามารถในการคฏิดอยสางเปร็น
ระบบ คฏิดสรน้างสรรคธ์ ตบัดสฏินใจแกน้ปบัญหาไดน้
อยสางมปีสตฏิสมเหตอุผล
4. สรอุปความคฏิดจากเรมืซึ่องทปีซึ่อมาน ฟบั ง และดผู้ และ
1
สมืซึ่อสารโดยการพผู้ดหรมือเขปียนตามความคฏิดของ

2
5

ตนเอง
4. นจาเสนอวฏิธปีคฏิด วฏิธปีแกห้ปบัญหาดห้วยภาษาหรมือวฏิธปี
2
การของตนเอง
4. กจาหนดเปห้ าหมาย คาดการณธ์ ตบัดสฏินใจแกห้
3
ปบั ญหาโดยมปีเหตอุผลประกอบ
4. มปีความคฏิดรฏิเรฏิซึ่ม และสรห้างสรรคธ์ผลงานดห้วย
4
ความภาคภผู้มฏิใจ

1
1
1

มาตรฐานทปีที่ 5 ผน้สู่เรปียนมปีความรน้สู่และทบักษะทปีจ
ที่ อาเปร็นตาม
หลบักสสู่ตร
5. ผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนเฉลปีซึ่ยอยมผู้ในระดบับดปีขศึนี้น
1
ไป
5. ผลการประเมฏินสมรรถนะสจาคบัญอยมผู้ในระดบับ
2
ผมานเกณฑธ์
5. ผลการประเมฏินการอมาน คฏิดวฏิเคราะหธ์ และ
3
เขปียนอยมผู้ในระดบับผมานเกณฑธ์
5. ผลการทดสอบระดบับชาตฏิเฉลปีซึ่ยมปีพบัฒนาการทปีซึ่ดปี
4
ขศึนี้นกวมาเดฏิม

1
5
1
2
1

มาตรฐานทปีที่ 6 ผน้สู่เรปียนมปีทบักษะในการทอางาน รบักการ
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ทอางาน สามารถทอางานรสวมกบับผน้สู่อที่ พนไดน้และมปีเจตคตฏิ
ทปีด
ที่ ปีตสออาชปีพสอุจรฏิต

6. วางแผนการทจางานและดจาเนฏิ นการจนสจาเรปจ
1
6. ทจางานอยมางมปีความสอุข มมอุงมบัซึ่นพบัฒนางาน และ
2
ภผู้มฏิใจในผลงานของตนเอง
6. ทจางานรมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ไดห้
3
6. มปีความรห้ผู้สก
ศึ ทปีซึ่ดปีตมออาชปีพสอุจรฏิตและหาความรห้ผู้
4
เกปีซึ่ยวกบับอาชปีพทปีซึ่ตนเองสนใจ

มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

2
5

1
1
1

นอพื้าหนบัก
(คะแนน)
ตบัว

บสงชปีพื้
มาตรฐานดน้านการจบัดการศศึกษา

รวม
50

มาตรฐานทปีที่ 7 ครสู่ปฏฏิบบัตฏิงานตามบทบาทหนน้าทปีอ
ที่ ยสางมปี
ประสฏิทธฏิภาพและเกฏิดประสฏิทธฏิผล
7. ครผู้มก
ปี ารกจาหนดเปห้ าหมายคอุณภาพผห้ผู้เรปียนทบันี้ง
1
ดห้านความรห้ผู้ ทบักษะกระบวนการสมรรถนะและ
คอุณลบักษณะทปีซึ่พศึงประสงคธ์

1
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7. ครผู้มก
ปี ารวฏิเคราะหธ์ผห้ผู้เรปียนเปป นรายบอุคคล และใชห้
2
ขห้อมผู้ลในการวางแผนการจบัดการเรปียนรห้ผู้เพมืซึ่อ

1

7. ครผู้ออกแบบและการจบัดการเรปียนรห้ผู้ทซึ่ต
ปี อบสนอง
3
ความแตกตมางระหวมางคอุณภาพและพบัฒนาการ

2

พบัฒนาศบักยภาพของผห้ผู้เรปียน

ทางสตฏิปบัญญา
7. ครผู้ใชห้สซึ่ อ
มื และเทคโนโลยปีทซึ่เปี หมาะสมผนวกกบับ
4
การนจาบรฏิบทและภผู้มฏิปบัญญาของทห้องถฏิซึ่นมาบผู้รณ

1

7. ครผู้มก
ปี ารวบัดและประเมฏินผลทปีซึ่มมอุงเนห้นการ
5
พบัฒนาการเรปียนรห้ผู้ของผห้ผู้เรปียน ดห้วยวฏิธปีการทปีซึ่

1

าการในการจบัดการเรปียนรห้ผู้

หลากหลาย
7. ครผู้ใหห้คจาแนะนจา คจาปรศึกษา และแกห้ไขปบั ญหา
6
ใหห้แกมผห้ผู้เรปียนทบันี้งดห้านการเรปียนและคอุณภาพชปีวฏิต

1

7. ครผู้มก
ปี ารศศึกษา วฏิจบัยและพบัฒนาการจบัดการ
7
เรปียนรห้ผู้ในวฏิชาทปีซึ่ตนรบับผฏิดชอบ และใชห้ผลการ

1

ดห้วยความเสมอภาค

ปรบับการสอน
7. ครผู้ประพฤตฏิปฏฏิบบัตฏิตนเปป นแบบอยมางทปีซึ่ดปี และ
8
เปป นสมาชฏิกทปีซึ่ดปีของสถานศศึกษา
7. ครผู้จบัดการเรปียนการสอนตามวฏิชาทปีซึ่ไดห้รบับมอบ
9
หมายเตปมเวลา เตปมความสามารถ

1
1

มาตรฐานทปีที่ 8 ผน้สู่บรฏิหารปฏฏิบบัตฏิงานตามบทบาทหนน้าทปีที่
อยสางมปีประสฏิทธฏิภาพและเกฏิด ประสฏิทธฏิผล
8. ผห้ผู้บรฏิหารมปีวส
ฏิ บัยทบัศนธ์ ภาวะผห้ผู้นจา และความคฏิด
1

1

10
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รฏิเรฏิซึ่มทปีซึ่เนห้นการพบัฒนาผห้ผู้เรปียน
8. ผห้ผู้บรฏิหารใชห้หลบักการบรฏิหารแบบมปีสมวนรมวมและ
2
ใชห้ขห้อมผู้ลผลการประเมฏินหรมือผลการวฏิจบัยเปป น

2

10

ฐานคฏิดทบันี้งดห้านวฏิชาการและการจบัดการ
8. ผห้ผู้บรฏิหารบรฏิหารจบัดการการศศึกษาใหห้บรรลอุเปห้ า
3
หมายตามแผนปฏฏิบบัตฏิการ
8. ผห้ผู้บรฏิหารสมงเสรฏิมและพบัฒนาศบักยภาพบอุคลากร
4
ใหห้พรห้อมรบับการกระจายอจานาจ
8. นบักเรปียน ผห้ผู้ปกครอง และชอุมชนพศึงพอใจผล
5
การบรฏิหารการจบัดการศศึกา
8. ผห้ผู้บรฏิหารใหห้คจาแนะนจา คจาปรศึกษาทางวฏิชาการ
6
และเอาใจใสมการจบัดการศศึกษาเตปมศบักยภาพและ

2
2
1
2

เตปมเวลา

นอพื้าหนบัก

มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

(คะแนน)
ตบัว

รวม

บสงชปีพื้
มาตรฐานทปีที่ 9 คณะกรรมการสถานศศึกษา และผน้สู่
ปกครอง ชอุมชนปฏฏิบบัตฏิงานตามบทบาทหนน้าทปีอ
ที่ ยสางมปี
ประสฏิทธฏิภาพและเกฏิดประสฏิทธฏิผล

9. คณะกรรมการสถานศศึกษารห้ผู้และปฏฏิบบัตฏิหนห้าทปีซึ่
1
ตามทปีซึ่ระเบปียบกจาหนด
9. คณะกรรมการสถานศศึกษากจากบับตฏิดตาม ดผู้แล
2
และขบับเคลมืซึ่อนการดจาเนฏิ นงานของสถานศศึกษา
ใหห้บรรลอุผลสจาเรปจตามเปห้ าหมาย

2
5
1
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9. ผห้ผู้ปกครองและชอุมชนเขห้ามามปีสมวนรมวมในการ
3
พบัฒนาสถานศศึกษา

2

มาตรฐานทปีที่ 10 สถานศศึกษามปีการจบัดหลบักสสู่ตร

กระบวนการเรปียนรน้สู่ และกฏิจกรรมพบัฒนาคอุณภาพผน้สู่เรปียน
อยสางรอบดน้าน
10 หลบักสผู้ตรสถานศศึกษาเหมาะสมและสอดคลห้อง
.1
กบับทห้องถฏิซึ่น
10 จบัดรายวฏิชาเพฏิซึ่มเตฏิมทปีซึ่หลากหลายใหห้ผห้ผู้เรปียน
.2
เลมือกเรปียนตามความถนบัด ความสามารถและ

2
2
10

ความสนใจ
10 จบัดกฏิจกรรมพบัฒนาผห้ผู้เรปียนทปีซึ่สง
ม เสรฏิมและตอบ
.3
สนองความตห้องการ ความสามารถ ความ

1

10 สนบับสนอุนใหห้ครผู้จบัดกระบวนการเรปียนรห้ผู้ทซึ่ใปี หห้ผห้ผู้
.4
เรปียนไดห้ลงมมือปฏฏิบบัตฏิจรฏิงสรอุปความรห้ผู้ไดห้ดห้วย

1

ถนบัด และความสนใจของผห้ผู้เรปียน

ตนเอง
10 นฏิ เทศภายใน กจากบับ ตฏิดตามตรวจสอบ และ
.5
นจาผลไปปรบับปรอุงการเรปียนการสอนอยมาง

2

10 จบัดระบบดผู้แลชมวยเหลมือผห้ผู้เรปียนทปีซึ่มปีประสฏิทธฏิภาพ
.6
และครอบคลอุมถศึงผห้ผู้เรปียน

2

สมจซึ่ าเสมอ

ทอุกคน
มาตรฐานทปีที่ 11 สถานศศึกษามปีการจบัดสภาพแวดลน้อมและ
การบรฏิการทปีส
ที่ สงเสรฏิมใหน้ผน้สู่เรปียนพบัฒนา
เตร็มศบักยภาพ
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11 หห้องเรปียน หห้องปฏฏิบบัตฏิการ อาคารเรปียนมบัซึ่นคง
.1
สะอาดและปลอดภบัย มปีสซึ่ง
ฏิ อจานวยความสะดวก

4

พอเพปียง อยมผู้ในสภาพใชห้การไดห้ดปี สภาพ

10

แวดลห้อมรมมรมืซึ่น และมปีแหลมงเรปียนรห้ผู้สจาหรบับผห้ผู้
เรปียน

11 จบัดโครงการ กฏิจกรรมทปีซึ่สมงเสรฏิมสอุขภาพอนามบัย
.2
และความปลอดภบัยของผห้ผู้เรปียน
11 จบัดหห้องสมอุดทปีซึ่ใหห้บรฏิการสมืซึ่อและเทคโนโลยปี
.3
สารสนเทศทปีซึ่เอมืนี้อใหห้ผห้ผู้เรปียน เรปียนรห้ผู้ดห้วยตนเอง

3
3

และหรมือเรปียนรห้ผู้แบบมปีสมวนรมวม
มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

นอพื้าหนบัก
(คะแนน)
ตบัว

บสงชปีพื้

รวม

มาตรฐานทปีที่ 12 สถานศศึกษามปีการประกบันคอุณภาพภายใน
ของสถานศศึกษาตามทปีที่กอาหนดในกฎกระทรวง
12 กจาหนดมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา
.1
12 จบัดทจาและดจาเนฏิ นการตามแผนพบัฒนาการ
.2
จบัดการศศึกษาของสถานศศึกษาทปีซึ่มมอุงพบัฒนา

1
1
5

คอุณภาพตามมาตรฐานการศศึกษาของสถาน
ศศึกษา

12 จบัดระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศและใชห้สารสนเทศใน
.3
การบรฏิหารจบัดการเพมืซึ่อพบัฒนาคอุณภาพสถาน

1

12 ตฏิดตามตรวจสอบ และประเมฏินคอุณภาพภายใน

0.5

ศศึกษา
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.4 ตามมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา
12 นจาผลการประเมฏินคอุณภาพทบันี้งภายในและ
.5
ภายนอกไปใชห้วางแผนพบัฒนาคอุณภาพการ

0.5

ศศึกษาอยมางตมอเนมืซึ่ อง
12 จบัดทจารายงานประจจาปปี ทปีซึ่เปป นรายงานการ
.6
ประเมฏินคอุณภาพภายใน

1

มาตรฐานดน้านการสรน้างสบังคมแหสงการเรปียนรน้สู่

10

มาตรฐานทปีที่ 13 สถานศศึกษามปีการสรน้าง สสงเสรฏิม
สนบับสนอุนใหน้สถานศศึกษาเปร็นสบังคมแหสงการเรปียนรน้สู่
13 มปีการสรห้างและพบัฒนาแหลมงเรปียนรห้ผู้ภายใน
5
.1
สถานศศึกษาและใชห้ประโยชนธ์จากแหลมงเรปียนรห้ผู้
ทบันี้งภายในและภายนอกสถานศศึกษา เพมืซึ่อ

10

พบัฒนาการเรปียนรห้ผู้ของผห้ผู้เรปียนและบอุคลากรของ
สถานศศึกษารวมทบันี้งผห้ผู้ทซึ่เปี กปีซึ่ยวขห้อง
13 มปีการแลกเปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้ระหวมางบอุคลากร
.2
ภายในสถานศศึกษา ระหวมางสถานศศึกษากบับ

5

ครอบครบัว ชอุมชน และองคธ์กรทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้อง

มาตรฐานดน้านอบัตลบักษณธ์ของสถานศศึกษา

5

มาตรฐานทปีที่ 14 การพบัฒนาสถานศศึกษาใหน้บรรลอุเปน้ าหมาย
ตามวฏิสบัยทบัศนธ์ ปรบัชญา และจอุดเนน้นทปีก
ที่ อาหนด
14 จบัดโครงการ กฏิจกรรมทปีซึ่สมงเสรฏิมใหห้ผห้ผู้เรปียนบรรลอุ
.1
ตามเปห้ าหมาย วฏิสบัยทบัศนธ์ ปรบัชญา และจอุดเนห้น

3
5

ของสถานศศึกษา

14 ผลการดจาเนฏิ นงานสมงเสรฏิมใหห้ผห้ผู้เรปียนบรรลอุตาม
.2
เปห้ าหมาย วฏิสบัยทบัศนธ์ ปรบัชญาและจอุดเนห้นของ

2
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สถานศศึกษา

มาตรฐาน/ตบัวบสงชปีพื้

นอพื้าหนบัก
(คะแนน)
ตบัว

บสงชปีพื้

รวม

มาตรฐานดน้านมาตรการสสงเสรฏิม

5

มาตรฐานทปีที่ 15 การจบัดกฏิจกรรมตามนโยบาย จอุดเนน้น
แนวทางการปฏฏิรสู่ปการศศึกษาเพพที่อพบัฒนาและ

สสงเสรฏิมสถานศศึกษาใหน้ยกระดบับคอุณภาพสสู่ง

ขศึพื้น
15 จบัดโครงการ กฏิจกรรมพฏิเศษเพมืซึ่อตอบสนอง
.1
นโยบาย จอุดเนห้น ตามแนวทางการปฏฏิรผู้ปการ

3
5

ศศึกษา
15 ผลการดจาเนฏิ นงานบรรลอุตามเปห้ าหมายและ
.2
พบัฒนาดปีขศึนี้นกวมาทปีซึ่ผมานมา

2

67

บททปีที่ 3
การนอากลยอุทธธ์สสสู่การปฏฏิบต
บั ฏิ
การบรฏิหารและจบัดการศศึกษาของโรงเรปียนวบัดหนามแดง
(เขปียวออุทฏิศ) จะสจาเรปจและบรรลอุตามวบัตถอุประสงคธ์ เปห้ าหมาย จอุด
เนห้น

แนวทางในการดจาเนฏิ นการตามมาตรฐานและการบรฏิหารโดย

ใชห้โรงเรปียนเปป นฐาน (School Management) โดยการปฏฏิรผู้ป

กระบวนการเรปียนรห้ผู้ โดยสอดคลห้องกบับนโยบายสจานบักงานคณะ
กรรมการการศศึกษาแหมงชาตฏิ และสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษา
สมอุทรปราการ เขต 2 ดบังนปีนี้

กรอบแนวคฏิดในการปฏฏิรป
สู่ กระบวนการเรปียนรน้สู่
1. แนวคฏิดหลบัก
1.1ดจาเนฏิ นการตาม พ.ร.บ. การศศึกษาแหมงชาตฏิ พ.ศ. 2542
และทปีซึ่แกห้ไขเพฏิซึ่มเตฏิม (ฉบบับทปีซึ่ 3)
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พ.ศ. 2553
1.2ดจาเนฏิ นการสอดคลห้องกบับกลยอุทธธ์และจอุดเนห้นการ

พบัฒนาการศศึกษาสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาประถม
ศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2

1.3ดจาเนฏิ นการสอดคลห้องกบับกลยอุทธธ์และจอุดเนห้นการ
พบัฒนาการศศึกษาสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาประถม
ศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2 ปปี งบประมาณ 2558

1.4ดจาเนฏิ นการสอดคลห้องกบับสภาพบรฏิบทและปบั ญหาคอุณภาพ
การศศึกษาของโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

2. เปน้ าหมายหลบัก
2.1 คอุณภาพผห้ผู้เรปียนสผู้งขศึนี้น
2.2 ผห้ผู้เรปียนทอุกคนอยมผู้รมวมกบันในสบังคมไดห้อยมางมปีความสอุข
3. แนวทางหลบัก
3.1 การจบัดการเรปียนรห้ผู้ทซึ่เปี นห้นผห้ผู้เรปียนเปป นสจาคบัญ

3.2 การกระจายอจานาจเนห้นการบรฏิหารโดยใชห้โรงเรปียน
เปป นฐาน

3.3 การมปีสว
ม นรมวมในการจบัดการศศึกษาของทอุกคน และ

ทอุกภาคสมวน

จอุดเนน้นการปฏฏิรป
สู่ กระบวนการเรปียนรน้สู่ของโรงเรปียนวบัด
หนามแดง(เขปียวออุทศ
ฏิ )
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1. นบักเรปียนชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 3 ทอุกคนอมานออก เขปียนไดห้
นบักเรปียนชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 6

ทอุกคน อมานคลมอง เขปียนคลมองคฏิดเปป น
2. ผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนทอุกชบันี้น ทอุกกลมอุมสาระวฏิชาเพฏิซึ่มขศึนี้นไมม

นห้อยกวมารห้อยละ 4 โดยเนห้น 5 กลมอุมสาระหลบักเปป นพฏิเศษ ภาษา
ไทย คณฏิตศาสตรธ์ วฏิทยาศาสตรธ์ สบังคมศศึกษา ศาสนา และ

วบัฒนธรรม และ และภาษาอบังกฤษ และการใชห้ภาษาไทยไดห้อยมาง
คลมองแคลมวในการเรปียนรห้ผู้ทก
อุ กลมอุมสาระ ยกเวห้นภาษาตมางประเทศ
3. เพฏิซึ่มศบักยภาพนบักเรปียนทอุกคนในดห้านภาษา คณฏิ ตศาสตรธ์

วฏิทยาศาสตรธ์ และเทคโนโลยปี

4. นบักเรปียนทอุกคนมปีความสจานศึ กในความเปป นชาตฏิไทย
5. สรห้างทางเลมือกการเรปียนรห้ผู้อยมางหลากหลายใหห้นบักเรปียนทอุก

คนเขห้าถศึง ลดอบัตราการออกกลางคบันและเรปียนจบการศศึกษาขบันี้นพมืนี้น
ฐาน

6. สมงเสรฏิมใหห้นบักเรปียนเรปียนรห้ผู้ตามหลบักปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอ

เพปียงและนจาสมผู้วถ
ฏิ ปีชปีวฏิตจรฏิงเปป นรผู้ปธรรม

7. โรงเรปียนมปีระบบประกบันคอุณภาพภายในทปีซึ่เขห้มแขปงและ

โรงเรปียนทปีซึ่เขห้ารบับการประเมฏินคอุณภาพภายนอกไดห้รบับการรบับรองจาก
สมศ.

8. นบักเรปียน ครผู้ และ สถานศศึกษาไดห้รบับการพบัฒนาเตรปียม

ความพรห้อมสมผู้ประชาคมอาเซปียน

9. โรงเรปียนผมานการประเมฏินคอุณภาพตามมาตรฐานโรงเรปียน

และของสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษา และมาตรฐานชาตฏิ

ยอุทธศาสตรธ์การปฏฏิรป
สู่ การเรปียนการสอนของโรงเรปียน
วบัดหนามแดง(เขปียวออุทศ
ฏิ )
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การปฏฏิรผู้ปการเรปียนการสอนของสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษา
ประถมศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2
ไดห้กจาหนดยอุทธศาสตรธ์ 9 ประการ ดบังนปีนี้
ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 1
เรมงรบัดการอมานออกเขปียนไดห้ ของนบักเรปียนชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่
3 การอมานคลมอง เขปียนคลมอง
ศศึกษาปปี ทปีซึ่ 6

คฏิดเปป น ของนบักเรปียนชบันี้นประถม

มาตรการ
1. ครผู้ผห้ผู้สอนชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 3 ทอุกคน จบัดกฏิจกรรมการ
เรปียนรห้ผู้ทซึ่เปี นห้นการอมานออก เขปียนไดห้

2. ครผู้ผห้ผู้สอนชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 6 ทอุกคน จบัดกฏิจกรรมการ

เรปียนรห้ผู้ทซึ่เปี นห้นการอมานคลมอง เขปียนคลมอง และคฏิดเปป น

3. ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษาทอุกคนตรวจสอบและลงนามรบับรอง

แผนการจบัดการเรปียนรห้ผู้ของครผู้ ชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 3 ชบันี้นประถม
ศศึกษาปปี ทปีซึ่ 6

สบังเกตการสอนในหห้องเรปียน จบัดทจาขห้อมผู้ลผลการ

สบังเกตการสอน สรอุป และ รายงานสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษา
ทอุกเดมือน

4. โรงเรปียนจบัดใหห้มปีการทดสอบความรห้ผู้และทบักษะการอมานออก

เขปียนไดห้ ของนบักเรปียนชบันี้นประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 3 ทอุกคน ความรห้ผู้และ
ทบักษะการอมานคลมอง เขปียนคลมอง และคฏิดเปป น ของนบักเรปียนชบันี้น
ประถมศศึกษาปปี ทปีซึ่ 6 ทอุกคน

5. โรงเรปียนจบัดทปีมแกนนจาพบัฒนาและชมวยเหลมือการเรมงรบัด

คอุณภาพของโรงเรปียน

6. โรงเรปียนสนบับสนอุน สมืซึ่อ และเครมืซึ่องมมือในการทดสอบ

ประเมฏินการอมานออก เขปียนไดห้
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อมานคลมอง เขปียนคลมอง การใชห้ภาษาไทย อยมางคลมองแคลมวและคฏิด
เปป น

7. โรงเรปียนตฏิดตาม ตรวจสอบ นฏิ เทศการศศึกษาและประเมฏิน

ผลคอุณภาพนบักเรปียน
ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 2
ยกระดบับผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนทอุกชบันี้น ทอุกกลมอุมสาระ วฏิชา

เพฏิซึ่มขศึนี้นไมมนอ
ห้ ยกวมารห้อยละ 4 โดยเนห้น 5 กลมอุมสาระหลบักเปป นพฏิเศษ
ไดห้แกม ภาษาไทย คณฏิตศาสตรธ์ วฏิทยาศาสตรธ์ สบังคมศศึกษา ศาสนา
และวบัฒนธรรม และภาษาอบังกฤษ และใชห้ภาษาไทยไดห้อยมาง

คลมองแคลมวในการเรปียนรห้ผู้ทก
อุ กลมอุมสาระ ยกเวห้นภาษาตมางประเทศ
มาตรการ
1. ครผู้ผห้ผู้สอนทอุกคน จบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ท
ผู้ ซึ่เปี นห้นผลสบัมฤทธฏิ ธิ์

ทางการเรปียนของนบักเรปียนทอุกชบันี้น

ทอุกกลมอุมสาระการเรปียนรห้ผู้

2. ครผู้ผห้ผู้สอนทอุกคน ทอุกกลมอุมสาระการเรปียนรห้ผู้ ยกเวห้น ภาษา

ตมางประเทศ จบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้ ทปีซึ่เนห้นการใชห้ทบักษะภาษาไทย
ในการเรปียนรห้ผู้ของนบักเรปียนใหห้คลมองแคลมว

3. จบัดทจาแผนยกระดบับผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนของนบักเรปียนทอุก

ชบันี้น ทอุกกลมอุมสาระการเรปียนรห้ผู้ดจาเนฏิ นการตามแผน และรายงาน
สจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษา

4. จบัดทจาแผนยกระดบับผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนของนบักเรปียนทอุก

ชบันี้น ทอุกกลมอุมสาระการเรปียนรห้ผู้ของโรงเรปียน ดจาเนฏิ นงานตามแผนและ
รายงานสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาประถมศศึกษาสมอุทรปราการ
เขต 2

5. ครผู้ผห้ผู้สอนทอุกคนจบัดทจาวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน
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6. ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษาทอุกคนใชห้กระบวนการวฏิจบัยในการ
พบัฒนาคอุณภาพการศศึกษา

7. สมงเสรฏิมสนบับสนอุนการใชห้กระบวนการวฏิจบัยในการพบัฒนา

คอุณภาพการศศึกษาและการวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน
ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 3
เพฏิซึ่มศบักยภาพนบักเรปียนทอุกคนในดห้านภาษา คณฏิ ตศาสตรธ์

วฏิทยาศาสตรธ์และเทคโนโลยปี
มาตรการ

1. ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษาจบัดทจาแผนพบัฒนาศบักยภาพการเรปียนรห้ผู้
ของนบักเรปียนในโรงเรปียน ในดห้านภาษา คณฏิตศาสตรธ์ วฏิทยาศาสตรธ์

และเทคโนโลยปี ดจาเนฏิ นการตามแผน สรอุปและรายงานสจานบักงานเขต
พมืนี้นทปีซึ่ทอุกเดมือน

2. ครผู้ผห้ผู้สอนจบัดกฏิจกรรมเพมืซึ่อเพฏิซึ่มศบักยภาพการเรปียนรห้ผู้ของ

นบักเรปียนในดห้านภาษา คณฏิ ตศาสตรธ์
วฏิทยาศาสตรธ์ และเทคโนโลยปี
ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 4
นบักเรปียนทอุกคนมปีความสจานศึ กในความเปป นชาตฏิไทย
มาตรการ
1. โรงเรปียนมปีแผนงาน /โครงการเพมืซึ่อจบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้
ของนบักเรปียนใหห้มปีความสจานศึ กในความเปป นชาตฏิไทย

2. ครผู้ผห้ผู้สอนทอุกคนทอุกชบันี้น จบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้เนห้นนบักเรปียน

ใหห้มปีความสจานศึ กในความเปป นชาตฏิไทย

3. ครผู้ผห้ผู้สอนทอุกคนทอุกชบันี้น ตรวจสอบและประเมฏินผลการเรปียนรห้ผู้

เนห้นนบักเรปียนใหห้มปีความสจานศึ ก
ในความเปป นชาตฏิไทย
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ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 5
สรห้างทางเลมือกการเรปียนรห้ผู้อยมางหลากหลายใหห้นบักเรปียนทอุกคน

เขห้าถศึง ลดอบัตราการออกกลางคบันและเรปียนจบการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน
มาตรการ
1. ครผู้ผห้ผู้สอนทอุกคนทอุกชบันี้นจบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้อยมางหลาก
หลายในชบันี้นเรปียน

2. โรงเรปียนจบัดแหลมงเรปียนรห้น
ผู้ อกหห้องเรปียนทปีซึ่เอมืนี้อตมอการเรปียนรห้ผู้

รวมทบันี้งกจาหนดแหลมงเรปียนรห้ผู้ในทห้องถฏิซึ่น 3. โรงเรปียนจบัดกฏิจกรรม
ทบัศนศศึกษาแหลมงเรปียนรห้ผู้ทซึ่ส
ปี จาคบัญ

4. โรงเรปียนมปีระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศของครอุทก
อุ คนทปีซึ่เกปีซึ่ยวกบับวฏิธปี

การจบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้และแหลมงเรปียนรห้ผู้ทนี้ง
บั ในและนอกโรงเรปียน

5. โรงเรปียนมปีระบบชมวยเหลมือดผู้แลนบักเรปียนอยมางทบัซึ่วถศึง เพมืซึ่อลด
อบัตราการออกกลางคบันและเรปียนจบการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน

6. โรงเรปียนมปีระบบ ขห้อมผู้ลสารสนเทศของนบักเรปียนทปีซึ่จบชบันี้น

สผู้งสอุดและจบการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน

7. โรงเรปียนมปีการจบัดระบบขห้อมผู้ลการจบัดการความรห้ผู้ของ

โรงเรปียนผมานเครมือขมายสบังคมออนไลนธ์
ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 6
สมงเสรฏิมใหห้นบักเรปียนรห้ต
ผู้ ามหลบักปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียงและนจา

สมว
ผู้ ฏิถปีชปีวฏิตจรฏิง เปป นรผู้ปธรรม
มาตรการ

1. ครผู้ผห้ผู้สอนทอุกคน ทอุกชบันี้น รห้ผู้และเขห้าใจหลบักปรบัชญา
เศรษฐกฏิจพอเพปียงและนจาไปปฏฏิบบัตฏิจรฏิง
ในชปีวฏิตประจจาวบัน
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2. ครผู้ผห้ผู้สอนทอุกคน ทอุกชบันี้น จบัดการเรปียนรห้ผู้แบบบผู้รณาการ โดย
ใชห้หลบักปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียง

3. นบักเรปียนทอุกคน ทอุกชบันี้น เรปียนรห้แ
ผู้ ละเขห้าใจหลบักปรบัชญา

เศรษฐกฏิจพอเพปียง และนจาไปปฏฏิบบัตฏิจรฏิง
ในชปีวฏิตประจจาวบัน

4. บอุคลากรทอุกคน รห้แ
ผู้ ละเขห้าใจหลบักปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียง

และนจาไปปฏฏิบบัตฏิจรฏิงในชปีวฏิตประจจาวบัน

5. โรงเรปียนมปีระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศการจบัดกฏิจกรรมตามหลบัก

ปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียง และนฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
ประเมฏินและรายงานผล
ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 7

นบักเรปียน ครผู้และสถานศศึกษาไดห้รบับการพบัฒนาเตรปียมความ

พรห้อมสมผู้ประชาคมอาเซปียน
มาตรการ

1. โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) เปป นตห้นแบบ ศผู้นยธ์
ฟฏิ ลฏิปปฏิ นสธ์ เพมืซึ่อเตรปียมความพรห้อมสมผู้ประชาคมอาเซปียน

2. โรงเรปียนทอุกโรงเรปียนพบัฒนาหลบักสผู้ตรสถานศศึกษาเกปีซึ่ยวกบับ

การเมมือง เศรษฐกฏิจ สบังคม และวบัฒนธรรมของประชาคมอาเซปียน
3. โรงเรปียนรบับ นฏิ เทศ ตฏิดตามการใชห้หลบักสผู้ตรสถานศศึกษา

ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 8
สถานศศึกษามปีระบบประกบันคอุณภาพภายในทปีซึ่เขห้มแขปงและสถาน
ศศึกษาทปีซึ่เขห้ารบับการประเมฏินคอุณภาพภายนอกไดห้รบับการรบับรองจาก
สมศ.

มาตรการ
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1. โรงเรปียนมปีมาตรฐานและตบัวชปีนี้วบัดทปีซึ่เปป นระบบประกบันคอุณภาพ
ภายในตามบรฏิบทของตนเอง

2. โรงเรปียนรมวมประชอุม เพมืซึ่อตรวจสอบทบทวนระบบการ

ประกบันคอุณภาพภายใน

3. โรงเรปียนทอุกโรงเรปียนพบัฒนารผู้ปแบบการเขปียนรายงานการ

ประเมฏินตนเองตามระบบประกบันคอุณภาพภายใน

4. สถานศศึกษาทปีซึ่จะเขห้ารบับการประเมฏินคอุณภาพภายนอกจาก

สมศ. มปีการเตรปียมความพรห้อมเพมืซึ่อรองรบับการประเมฏินอยมางนห้อย 1
ปปี

5. โรงเรปียนไดห้รบับการนฏิ เทศ ตฏิดตาม สมงเสรฏิม สนบับสนอุน เขห้า

รบับการประเมฏินคอุณภาพภายใน จากสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษา
ประถมศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2 อยมางตมอเนมืซึ่ อง
ยอุทธศาสตรธ์ทปีที่ 9
โรงเรปียนผมานการประเมฏินคอุณภาพตามเกณฑธ์มาตรฐานของ

สจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาประถมศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2
และตามมาตรฐานของโรงเรปียน
มาตรการ
1. โรงเรปียนมปีการปฏฏิบบัตฏิงานตามาตรฐานและตบัวชปีนี้วบัดของกลมอุม

/ กลมอุมงาน

2. โรงเรปียนมปีเครมืซึ่องมมือการประเมฏินการปฏฏิบบัตฏิงานตาม

มาตรฐานและตบัวชปีนี้วบัด

3. โรงเรปียนมปีการประเมฏินคอุณภาพตามเกณฑธ์มาตรฐานทปีซึ่

กจาหนด
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4. โรงเรปียนสมงเสรฏิมสนบับสนอุนใหห้บอุคลากรใชห้กระบวนการวฏิจบัย
ในการพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษาและมปีผลงานดห้านการวฏิจบัยระดบับ
โรงเรปียน

5. โรงเรปียนรายงานผลการประเมฏินคอุณภาพภายในใหห้หนม วย

งานตห้นสบังกบัด และเผยแพรมตมอสาธารณชน

กลยอุทธธ์การดอาเนฏิ นงานจบัดการศศึกษาของโรงเรปียนวบัด
หนามแดง(เขปียวออุทศ
ฏิ )

กลยอุทธธ์ทปีที่ 1 พบัฒนาคอุณภาพและมาตรฐานการศศึกษาทอุก
ระดบับตามหลบักสสู่ตรและสสงเสรฏิมความสามารถ

ดน้านเทคโนโลยปี เพพที่อเปร็นเครพที่องมพอในการเรปียนรน้สู่

1. โครงการพบัฒนาการจบัดประสบการณธ์การเรปียนรห้ผู้ปฐมวบัย
2. โครงการพบัฒนาคอุณภาพการเรปียนการสอนอยมางมปี

ประสฏิทธฏิภาพ

3. โครงการพบัฒนากระบวนการวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน

4. โครงการยกระดบับผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียน 8 กลมอุมสาระ
5. โครงการพบัฒนาทบักษะการใชห้ภาษาอบังกฤษเพมืซึ่อเตรปียม

พรห้อมสมผู้ประชาคมอาเซปียน

6. โครงการหห้องสมอุดมปีชปีวฏิต

7. โครงการเสรฏิมสรห้างสบังคมแหมงการเรปียนรห้ผู้สส
มผู้ ถานศศึกษา
8. โครงการพบัฒนาหลบักสผู้ตรสถานศศึกษา

9. โครงการจบัดสภาพแวดลห้อมเพมืซึ่อการเรปียนรห้ผู้สมผู้คณ
อุ ภาพ
10. โครงการลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้
กลยอุทธธ์ทปีที่ 2 ปลสู่กฝบั งคอุณธรรม ความสอานศึ กในความเปร็นชาตฏิ
ไทยและวฏิถช
ปี ปีวฏิตตามหลบักปรบัชญาของ
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เศรษฐกฏิจพอเพปียง
1. โครงการพบัฒนากฏิจกรรมลผู้กเสมือ- เนตรนารปี

2. โครงการวบันสจาคบัญ

3. โครงการโรงเรปียนธรรมจารปี

4. โครงการอนอุรบักษธ์พลบังงานและพบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อม
5. โครงการพบัฒนาประชาธฏิปไตยในโรงเรปียน

6. โครงการพบัฒนาสถานศศึกษาสมผู้หลบักปรบัชญาของเศรษฐกฏิจ
พอเพปียง

7. โครงการอมอนนห้อม ถมอมตน ไหวห้งามตามแบบไทย
8. โครงการพบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อมรมวมกบับชอุมชน

9. โครงการพบัฒนาโรงเรปียนวฏิธปีพอุทธพระราชทานดห้วย

พลบัง “บวร”

กลยอุทธธ์ทปีที่ 3 ขยายโอกาสทางการศศึกษาใหน้ทว
บั ที่ ถศึง ครอบคลอุม
ผน้สู่เรปียนไดน้รบับโอกาสในการพบัฒนาเตร็ม
ตามศบักยภาพ

1. โครงการประกบันโอกาสทางการศศึกษา
2. โครงการพบัฒนาการจบัดการเรปียนการสอนเดปกทปีซึ่มปีความ

ตห้องการพฏิเศษ

3. โครงการศฏิลปะ ดนตรปี นาฏศฏิลปธ์ ตห้านยาเสพตฏิด
4. โครงการยอุวชนประกบันภบัยในโรงเรปียน
5. โครงการโรงเรปียนสมงเสรฏิมสอุขภาพ

6. โครงการแขมงขบันกปีฬานบักเรปียนตห้านภบัยยาเสพตฏิด
7. โครงการโภชนาการทปีซึ่ดเปี พมืซึ่อคอุณภาพชปีวฏิต
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8. โครงการพบัฒนาทบักษะการทจางานสมผู้อาชปีพทปีซึ่สนใจ
9. โครงการพบัฒนาระบบดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียน
กลยอุทธธ์ทปีที่ 4 พบัฒนาครสู่และบอุคลากรทางการศศึกษาทบัง
พื้ ระบบ
ใหน้สามารถจบัดการเรปียนการสอนไดน้อยสางมปี
คอุณภาพ
1. โครงการพบัฒนาบอุคลากร

2. โครงการนฏิ เทศภายใน

3. โครงการเสรฏิมสรห้างขวบัญกจาลบังใจบอุคลากร
กลยอุทธธ์ทปีที่ 5 พบัฒนาประสฏิทธฏิภาพการบรฏิหารจบัดการศศึกษา
ตามแนวทางการกระจายออานาจการศศึกษา

ตามหลบักธรรมาภฏิบาล เนน้นการมปีสสวนรสวมจาก

ทอุกภาคสสวนและความรสวมมพอกบับองคธ์การ

ปกครองสสวนทน้องถฏิน
ที่ เพพที่อสสงเสรฏิมและสนบับสนอุน

การจบัดการศศึกษา

1. โครงการประกบันคอุณภาพภายใน
2. โครงการพบัฒนาจบัดองคธ์กร ระบบการบรฏิหารอยมางมปี

ประสฏิทธฏิภาพเกฏิดประสฏิทธฏิผล

3. โครงการพบัฒนาระบบงานธอุรการ การเงฏิน และพบัสดอุ

4. โครงการระดมทรบัพยากรเพมืซึ่อการลงทอุนทางการศศึกษา
5. โครงการความสบัมพบันธธ์ระหวมางโรงเรปียนกบับชอุมชน
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กลยอุทธธ์ทปีที่ 1 พบัฒนาคอุณภาพและมาตรฐานการ
ศศึกษาทอุกระดบับตามหลบักสสู่ตร และ

สสงเสรฏิมความสามารถดน้าน

เทคโนโลยปีเพพที่อเปร็นเครพที่องมพอในการเรปียนรน้สู่
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ชพที่อโครงการ

โครงการพบัฒนาการจบัดประสบการณธ์การ

เรปียนรห้ผู้ปฐมวบัย
กลสอุมงาน

วฏิชาการ

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

นางหนศึซึ่ งนอุช จรฏิยเสถปียร

นางวบัจ

นา โรจนรมอุงทวปี
หนสวยงาน
ลบักษณะของโครงการ

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)
โครงการตมอเนมืซึ่ อง
กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ตลอดปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
...............................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
ตามกฎหมายกระทรวงวมาดห้วยระบบหลบักเกณฑธ์ และวฏิธปี
การประกบันคอุณภาพการศศึกษา พ.ศ. 2554 อาศบัยอจานาจตามความ
ในมาตรา 5 แหมงพระราชบบัญญบัตฏิการศศึกษาแหมงชาตฏิ พ.ศ. 2542
ซศึซึ่งแกห้ไขเพฏิซึ่มเตฏิม โดยพระราชบบัญญบัตฏิการศศึกษาแหมงชาตฏิ (ฉบบับทปีซึ่
2) พ.ศ. 2545 และมาตร 47 วรรคสองแหมงพระราชบบัญญบัตก
ฏิ าร
ศศึกษาแหมงชาตฏิ พ.ศ. 2542 “การประเมฏินคอุณภาพภายใน”
หมายความวมา การประเมฏินคอุณภาพการจบัดการศศึกษา การตฏิดตาม
และการตรวจสอบคอุณภาพและมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา
ทปีซึ่กระทรวงศศึกษาธฏิการกจาหนด สจาหรบับการประกบันคอุณภาพภายใน
ซศึซึ่งกระทจาโดยบอุคคลากรของสถานศศึกษานบันี้นหรมือโดยหนม วยงานตห้น
สบังกบัดทปีซึ่มปีหนห้าทปีซึ่กจากบับดผู้แลสถานศศึกษา

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) โดยคณะครผู้จศึงเลปงเหปนถศึง

ความสจาคบัญในเรมืซึ่องการประกบันคอุณภาพภายใน จศึงจบัดใหห้มปีโครงการ
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พบัฒนาการจบัดประสบการณธ์การเรปียนรห้ผู้ปฐมวบัยขศึนี้นเพมืซึ่อเปป นการดจาเนฏิ น
การใหห้สอบ

รบับกบับระบบประกบันคอุณภาพภายใน ดบังกลมาว
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานของปฐมวบัยทปีซึ่ 1, 2, 3, 4, 5, 7 และ 8
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อกจาหนดมาตรฐานการศศึกษาปฐมวบัยของสถานศศึกษา
3.2 เพมืซึ่อจบัดทจาและดจาเนฏิ นการตามแผนพบัฒนาการจบัดการ

ศศึกษาของสถานศศึกษาทปีซึ่มมอุงพบัฒนาคอุณภาพตาม

มาตรฐานการศศึกษาปฐมวบัยของสถานศศึกษา

3.3 เพมืซึ่อจบัดระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศและใชห้สารสนเทศในการ
บรฏิหารจบัดการเพมืซึ่อพบัฒนาคอุณภาพ
สถานศศึกษา

1.4 เพมืซึ่อตฏิดตามตรวจสอบและประเมฏินคอุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศศึกษาปฐมวบัยของสถานศศึกษา

1.5 เพมืซึ่อนจาผลการประเมฏินคอุณภาพทบันี้งภายในและภายนอกไป
ใชห้ในการวางแผนพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษาปฐมวบัยอยมางตมอ
เนมืซึ่ อง

1.6 เพมืซึ่อจบัดทจารายงานประจจาปปี ทปีซึ่เปป นรายงานการประเมฏิน
คอุณภาพภายในปฐมวบัย

3.7 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมนบักเรปียนระดบับปฐมวบัยเปป นตบัวแทนไปแขมงขบัน
ทบักษะวฏิชการงานศฏิลปหบัตถกรรมใน

ระดบับภาคและระดบับประเทศ

4. เปน้ าหมาย
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4.1 กจาหนดมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษาปฐมวบัยไดห้ทอุก
มาตรฐานและทอุกตบัวบมงชปีนี้

4.2 จบัดทจาและดจาเนฏิ นการตามแผนพบัฒนาการจบัดการศศึกษา
ของสถานศศึกษาทปีซึ่มมอุงพบัฒนาคอุณภาพตามมาตรฐานการศศึกษาของ
สถานศศึกษาตามปฏฏิทฏินกฏิจกรรมของโรงเรปียน

4.3 จบัดระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศและใชห้สารสนเทศในการบรฏิหาร
จบัดการเพมืซึ่อพบัฒนาคอุณภาพสถานศศึกษา
ไดห้รห้อยละ 90

4.4 ตฏิดตามตรวจสอบและประเมฏินคอุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา
ไดห้รห้อยละ 90

4.5 เพมืซึ่อนจาผลการประเมฏินคอุณภาพทบันี้งภายในและภายนอกไป

ใชห้ในการวางแผนพบัฒนาคอุณภาพ

การศศึกษาอยมางตมอเนมืซึ่ อง

4.6 เพมืซึ่อจบัดทจารายงานประจจาปปี ทปีซึ่เปป นรายงานการประเมฏิน
คอุณภาพภายในปปี การศศึกษาละ 1 ครบันี้ง
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร ผห้ผู้บรฏิหารคณะครผู้ และคณะกรรมการผห้ผู้รบับผฏิดชอบ

โครงการ

5.2 งบประมาณเงฏินออุดหนอุน จจานวน 150,000 บาท
6. วฏิธปีและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน

6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
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6.1.4 ดจาเนฏิ นการตามแผน
6.1.4.1 แตมงตบันี้งคณะกรรมการกจาหนดมาตรฐานการ

ศศึกษาและตบัวบมงชปีนี้

6.1.4.2 แตมงตบันี้งคณะกรรมการควบคอุมดผู้แลรบับผฏิดชอบ

แตมละมาตรฐานและตบัวบมงชปีนี้

6.1.4.3 ผห้ผู้รบับผฏิดชอบแตมละมาตรฐานรวบรวมเกปบขห้อมผู้ล

สารสนเทศเพมืซึ่อเปป นรมองรอยในการ
ประเมฏิน

6.1.4.4 ประเมฏินมาตรฐานทปีซึ่ตนเองรบับผฏิดชอบเพมืซึ่อสรอุป
เปป นขห้อมผู้ลสารสนเทศใสมแฟห้ ม

6.1.4.5 จบัดทจารายงานขห้อมผู้ลสารสนเทศประเมฏิน

คอุณภาพภายในใหห้ฝมายวฏิชาการเพมืซึ่อรวบรวม
สมงตห้นสบังกบัด

6.1.5 กจากบับ ตฏิดตามผล นฏิ เทศตฏิดตามผลการดจาเนฏิ น
โครงการ
6.1.6

ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

ายเ
หตอุ

เม
.ย.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.

หม

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก. ต. พ. ธ.
ย. ค. ย.

ม.

ค. ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงาน
6.3 กอาหนดจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาการจบัด
ประสบการณธ์การเรปียนรน้สู่ปฐมวบัย

วบัน/เดมือน/

กฏิจกรรม

ผห้ร
ผู้ บับผฏิดชอบ

ปปี
29 เม.ย.
25
9 พ.ค.
2559
16
พ.ค.2559

15 มปี.ค.
2560
31 พ.ค.
2560

-ประชอุมชปีนี้แจง และเสนอโครงการ

-ผห้ผู้อจานวยการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น วางแผน

โรงเรปียน

-จบัดทจาแผน กจาหนดมาตรฐานการศศึกษา

-ผห้ผู้อจานวยการ

และตบัวบมงชปีนี้

โรงเรปียน

-แตมงตบันี้งคณะทจางานรบับผฏิดชอบมาตรฐาน

-ผห้ผู้อจานวยการ

การศศึกษาและตบัวบมงชปีนี้

โรงเรปียน , คณะ

และทจาแฟห้ มจบัดเกปบขห้อมผู้ลสารสนเทศ
-นฏิ เทศ ตฏิดตามและปรบับปรอุงโครงการ
-ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

กรรมการดจาเนฏิ น
งาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

7. แผนกอากบับตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนพบัฒนา

-นางเพปียงเพปญ

โครงการ

สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ
3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการการดจาเนฏิ น
งาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นงานของโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

-นางหนศึซึ่ งนอุช
จรฏิยเสถปียร

นางวบัจนา โรจน

รมง
อุ ทวปี

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางหนศึซึ่ งนอุช
จรฏิยเสถปียร

นางวบัจนา โรจน

รมง
อุ ทวปี

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

หมายเหตอุ
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-นางหนศึซึ่ งนอุช
จรฏิยเสถปียร

นางวบัจนา โรจน

รมง
อุ ทวปี
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการ

เครพที่องมพอ/หลบัก

ประเมฏิน

ฐาน

1. มปีมาตรฐานการศศึกษาปฐมวบัย 1. ต ร ว จ ส อ บ 1.มาตรปฐมวบัยของ
กมอนเปฏิ ดภาคเรปียน

หลบักฐาน

สถานศศึกษา

2. มปีการดจาเนฏิ นการตาม

2. ตรวจสอบ

2. รายงานการ

3. ตรวจสอบ

3. ขห้อมผู้ล

มาตรฐานและรายงาน

หลบักฐาน

พบัฒนาการศศึกษา

การพบัฒนาคอุณภาพการ

ศศึกษาตามมาตรฐานเมมืซึ่อ
สฏินี้นปปี การศศึกษา

3. มปีขห้อมผู้ลสารสนเทศและใชห้
สารสนเทศในการ

รฏิหารจบัดการศศึกษา

4. รห้อยละของการตรวจสอบและ
ประเมฏินคอุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการ

ศศึกษาของสถานศศึกษา

5. นจาผลการประเมฏินคอุณภาพ
ทบันี้งภายในและ

ภายนอกไปใชห้ในการ

วางแผนพบัฒนาคอุณภาพ

ขห้อมผู้ล

สารสนเทศ

4. ตรวจสอบ
หลบักฐาน
5. ตรวจสอบ
จากการ

วางแผน
6. ตรวจสอบ
หลบักฐาน

สารสนเทศ
4. รายงานการ
พบัฒนาการศศึกษา
5. บบันทศึกการ
ประชอุม

การวางแผน
6. รายงานการ

พบัฒนาการศศึกษา
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การศศึกษาอยมางตมอเนมืซึ่ อง
6. มปีรายงานประจจาปปี ปปี การ
ศศึกษาละ 1 ครบันี้ง

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
1. สถานศศึกษามปีมาตรฐานการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน 12
มาตรฐาน ตบัวบมงชปีนี้

2. ทอุกมาตรฐานการศศึกษาและตบัวบมงชปีนี้ถผู้กนจาไปวบัดและประเมฏิน

ผลการพบัฒนาผห้ผู้เรปียนอยมางตมอเนมืซึ่ อง

3. บางมาตรฐานจะตห้องปรบับปรอุงแกห้ไขเพมืซึ่อใหห้สอดคลห้องกบับ

บรฏิบทของทห้องถฏิซึ่น วบัฒนธรรม และ
ประเพณปี

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ…………………………หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ...........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางหนศึซึ่ งนอุช จรฏิยเสถปียร)

(นางวบัจนา โรจนรมง
อุ

ทวปี)
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
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ชพที่อโครงการ

พบัฒนาการคอุณภาพการเรปียนการสอน

อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ
กลสอุมงาน

งานวฏิชาการ

หบัวหนน้าโครงการ

นางนาฏยา บรรจงอบักษร

นางสาววฏิภาพร มบัซึ่งมปี
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

.......................................................................................................
......................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
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ในการพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษาของโรงเรปียน นอกจากครผู้ผห้ผู้
สอนจะตห้องรห้ผู้จบักนบักเรปียน เปป นรายบอุคคลแลห้ว สฏิซึ่งทปีซึ่สจาคบัญยฏิซึ่งคมือการ

จบัดการเรปียนการสอนทปีซึ่หลากหลายโดยยศึดผห้ผู้เรปียนเปป นสจาคบัญ สนอง
ความแตกตมางของผห้ผู้เรปียน ครผู้จะตห้องเปลปีซึ่ยนพฤตฏิกรรมการเรปียนการ
สอนแบบเดฏิมทปีซึ่ใหห้นบักเรปียนเรปียนในหห้องเรปียน ครผู้เปป นผห้ผู้บอก สมวน
ใหญม พยายามหาแนวทางวฏิธก
ปี ารทปีซึ่จะใหห้นบักเรปียนรห้ผู้ไดห้ดห้วยตนเอง

สรห้างองคธ์ความรห้ผู้ไดห้ดห้วยตนเอง โรงเรปียนจศึงเหปนสมควรใหห้มปีการจบัด
โครงการพบัฒนาคอุณภาพการเรปียนการสอนอยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ
จบัดการเรปียน
การสอนขศึนี้น
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 3 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4
มาตรฐานทปีซึ่ 10 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 10.2, 10.3, 10.4
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้ครผู้เปลปีซึ่ยนพฤตฏิกรรมการสอนใหห้หลากหลายมากยฏิซึ่ง
ขศึนี้น โดยยศึดผห้ผู้เรปียนเปป นสจาคบัญ

3.2 เพมืซึ่อใหห้ครผู้พบัฒนาสมืซึ่อ จบัดหาแหลมงเรปียนรห้ผู้ ใหห้มากยฏิซึ่งขศึนี้น
4. เปน้ าหมาย
4.1 ครผู้ทก
อุ คนปรบับเปลปีซึ่ยนพฤตฏิกรรมการสอนใหห้หลากหลายยฏิซึ่ง
ขศึนี้น โดยยศึดผห้ผู้เรปียนเปป นสจาคบัญ

4.2 ครผู้ทก
อุ คนมปีการพบัฒนาสมืซึ่อ จบัดหาแหลมงเรปียนรห้ผู้
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะครผู้ และคณะ
กรรมการผห้ผู้รบับผฏิดชอบโครงการ
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5.2 งบประมาณจากงบออุดหนอุนของทางราชการ

จจานวน

639,436.70 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน

6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจงสรห้างความตระหนบัก วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 พบัฒนาแหลมงเรปียนรห้ผู้ในโรงเรปียน
6.1.4.2 จบัดหาวบัสดอุ สมืซึ่อการเรปียนการสอนเพฏิซึ่มเตฏิม

6.1.4.3 จบัดกฏิจกรรมการเรปียนการสอนทปีซึ่เนห้นผห้ผู้เรปียน
เปป นสจาคบัญ

- กฏิจกรรมคมายวฏิชาการ
- การสอนแบบโครงงาน

- การสอนแบบบผู้รณาการ
- กฏิจกรรมศศึกษานอกสถานทปีซึ่ นอกหห้องเรปียน
- กฏิจกรรมชอุมนอุม

- การจบัดหาสมืซึ่ออฏิเลปคโทรนฏิ กสธ์

6.1.4.4 พบัฒนานบักเรปียนตามความแตกตมางระหวมาง
บอุคคล

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตามผลการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ท

กฏิจกรรม/ระยะ

ปปีการศศึกษา 2559

หม

91

ายเ
ปีที่

เวลา

หตอุ

เม.
ย.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.

1 สรห้างความ
.
ตระหนบัก วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงาน

6.3 กอาหนดจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาการคอุณภาพ
การเรปียนการสอนอยสางมปีประสฏิทธฏิภาพ
วบัน/เดพอน/ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

6.3.1 กฏิจกรรมการเขน้าคสาย
8 มฏิถอุนายน
2559

วฏิชาการ

กฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตรของ

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
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8 มฏิถอุนายน
2559
20-24
มฏิถอุนายน
2559
20.24
มฏิถอุ
นายน
2559
29 มฏิถอุนายน
2559

นบักเรปียน

-ผห้ผู้อจานวยการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

โรงเรปียน

กฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตร

-คณะกรรมการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ
ตรวจสอบและประเมฏินผล

-จบัดกฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตรของ
นบักเรปียน

16
พฤษภาคม
2559

-หบัวหนห้าโครงการ

-คณะกรรมการ

6.3.2 กฏิจกรรมการสอนบสู่รณา
การการสอนแบบโครงงาน

การจบัดหา

สพที่ออฏิเลร็คโทรนฏิ กสธ์

ดจาเนฏิ นงาน,

ครผู้ประจจาชบันี้น
-หบัวหนห้าโครงการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบและ คณะกรรมการ
ประเมฏินผล

-จบัดกฏิจกรรมบผู้รณาการ
-ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรม

-รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมบผู้รณา
การ

16 มปีนาคม
2560

ดจาเนฏิ นงาน

-รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมคมาย

กฏิจกรรมชอุมนอุม

16 มปีนาคม
2560

-คณะกรรมการ

-ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรม
พอุทธบอุตรของนบักเรปียน

16
พฤษภาคม
2559

ดจาเนฏิ นงาน

6.3.3 กฏิจกรรมศศึกษานอกสถานทปีที่
นอกหน้องเรปียน
-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

ดจาเนฏิ นงาน,

ครผู้ประจจาชบันี้น
-หบัวหนห้าโครงการ
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-แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมฏินผล

-จบัดกฏิจกรรมบผู้รณาการ
-นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

-ประเมฏินผล สรอุปผล รายงาน
โครงการ

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนพบัฒนา

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

-นางนาฏยา

โครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการการ
ดจาเนฏิ นงาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นงานโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

สอุรารบักษธ์

บรรจงอบักษร
นางสาววฏิภาพร

มบัซึ่งมปี

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางนาฏยา
บรรจงอบักษร
นางสาววฏิภาพร

หมายเหตอุ
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มบัซึ่งมปี
-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางนาฏยา
บรรจงอบักษร
นางสาววฏิภาพร

มบัซึ่งมปี
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
หลบักฐาน

1. รห้อยละของครผู้ทซึ่ป
ปี รบับเปลปีซึ่ยน

1. นฏิ เทศการสอน

1. แบบนฏิ เทศ

2. รห้อยละของครผู้ทซึ่ม
ปี ปีการพบัฒนา

ธอุรการ ตรวจสอบ

2. แบบนฏิ เทศ

พฤตฏิกรรมการสอน

สมืซึ่อจบัดหาแหลมงเรปียนรห้แ
ผู้ ละมปีการ

2. นฏิ เทศงาน

การสอน

งานวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน งานธอุรการใน

วฏิจบัยในขบันี้นเรปียน

หห้องเรปียน

3.งานวฏิจบัยของ
ครผู้

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
ครผู้พบัฒนาการจบัดการเรปียนการสอน นบักเรปียนเรปียนอยมางมปี

ความสอุข มปีผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนดปีขศึนี้น
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
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ลงชมืซึ่อ…………………………หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ...........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางนาฎยา บรรจงอบักษร)

(นางสาววฏิภาพร มบัซึ่งมปี)
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา
(นางเพปียงเพปญ

สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว

ออุทฏิศ)
ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

พบัฒนากระบวนการวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน
งานวฏิชาการ

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
หนสวยงาน

นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1
ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559
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..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
จาก พ.ร.บ.การศศึกษา 2542 มาตรา 24 การจบัดการเรปียนรห้ผู้

(5) และ เพมืซึ่อใหห้สอดคลห้องกบับหลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน พ.ศ.
2551 สมงเสรฏิมใหห้สนบับสนอุนใหห้ผห้ผู้สอนสามารถจบัดบรรยากาศสภาพ

แวดลห้อม สมืซึ่อการเรปียนและอจานวยความสะดวกเพมืซึ่อใหห้เกฏิดการเรปียน
รห้แ
ผู้ ละมปีความรอบรห้ผู้ รวมทบันี้งความสามารถใชห้การวฏิจบัยเปป นสมวนหนศึซึ่ ง
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ของกระบวนการเรปียนรห้ผู้ ทบันี้งนปีนี้ ผห้ผู้สอนและผห้ผู้เรปียนอาจเรปียนรห้ผู้ไปพรห้อม
กบันจากสมืซึ่อการเรปียนการสอนและแหลมงวฏิทยาการตมาง ๆ การวฏิจบัยใน
ชบันี้นเรปียนมปีความสจาคบัญตมอวงการวฏิชาการชปีพครผู้เปป นอยมางยฏิซึ่ง

เนมืซึ่ องจากครผู้จจาเปป นตห้องพบัฒนา หลบักสผู้ตร วฏิธก
ปี ารเรปียนการสอน
การจผู้งใจใหห้ผห้ผู้เรปียนเกฏิดความอยากรห้ผู้ อยากเรปียน การพบัฒนา
พฤตฏิกรรมผห้ผู้เรปียน การเพฏิซึ่มสบัมฤทธฏิผ
ธิ์ ลการเรปียนและสรห้าง

บรรยากาศการเรปียน ดห้วยปบั จจบัยดบังกลมาวจศึงทจาใหห้ครผู้อาจารยธ์ตห้อง
เปลปีซึ่ยนบทบาทจากผห้ผู้สอนมาเปป นผห้ผู้วฏิจบัย เพมืซึ่อมปีสมวนรมวมในการ

พบัฒนาการสอน การเรปียนรห้ผู้ของผห้ผู้เรปียนและการพบัฒนาวฏิชาชปีพครผู้
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 5 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 7 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 7.7
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อพบัฒนาคห้นควห้าเกปีซึ่ยวกบับกฏิจกรรมการเรปียนการสอนทปีซึ่มปี

ประสฏิทธฏิภาพ

3.2 เพมืซึ่อพบัฒนาใหห้นบักเรปียนมปีผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ ซึ่ด
ปี ปีขศึนี้น

3.3 เพมืซึ่อพบัฒนาใหห้ครผู้มปีผลงานวฏิจบัยในชบันี้นเรปียนปฏฏิบบัตฏิงานตาม
บทบาทหนห้าทปีซึ่อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพและ
เกฏิดประสฏิทธฏิผล

4. เปน้ าหมาย
4.1 ครผู้ทก
อุ คนศศึกษาคห้นควห้าเกปีซึ่ยวกบับกฏิจกรรมการเรปียนการสอน
ทปีซึ่มปีประสฏิทธฏิภาพ

4.2 นบักเรปียนมปีผลสบัมฤทธฏิอ
ธิ์ ยมผู้ในระดบับดปี รห้อยละ 80
4.3 ครผู้ทก
อุ คนมปีผลงานวฏิจบัย นจาผลงานวฏิจบัยไปใชห้พบัฒนางานใหห้มปี
ประสฏิทธฏิภาพเกฏิดและเกฏิดประสฏิทธฏิผล
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5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการผห้ผู้รบับผฏิด

ชอบโครงการ คณะครผู้

5.2 นบักเรปียนโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

5.3 งบประมาณจากเงฏินวบัสดอุการศศึกษา 5,000 บาท
6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนเสนอโครงการ

6.1.2 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.3 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

- ศศึกษา เกปบรวบรวมขห้อมผู้ลงานวฏิจบัยตมาง ๆ
- สรห้างเครมืซึ่องมมือ

- ประชากรและกลมอุมตบัวอยมางตอบแบบสอบถาม
- เกปบรวบรวมขห้อมผู้ล
- วฏิเคราะหธ์ขห้อมผู้ล

- รายงานการประเมฏินโดยจบัดเปป นรผู้ปเลมม
- เผยแพรมผลงาน
ชบันี้นเรปียน

6.1.4 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบผลการพบัฒนาการวฏิจบัยใน
- ประกวดผลงานการวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน

- มอบเกปียรตฏิบบัตรระดบับโรงเรปียน 3 รางวบัล

6.1.5 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

พบัฒนาการวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน
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6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ท

กฏิจกรรม/ระยะ

ปีที่

เวลา

ปปีการศศึกษา 2559
เม.
ย.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
3 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
แผน
- ศศึกษาเกปบ
รวบรวมขห้อมผู้ลวฏิจบัย
- สรห้างเครมืซึ่องมมือ
- ประชากรตอบ
แบบสอบถาม

- เกปบรวบรวม

ขห้อมผู้ล

- วฏิเคราะหธ์ขห้อมผู้ล

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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- รายงานผลการ
ประเมฏิน
4 - เผยแพรมผลงาน
.
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงาน
6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนากระบวนการวฏิจบัย
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจ

- ผห้ผู้อจานวยการ

31 มปีนาคม 2559

สอบและประเมฏินผล

โรงเรปียน

19 เมษายน 2559

- ประชอุมคณะดจาเนฏิ นงานและ

- คณะดจาเนฏิ น

กจาหนดแผนงาน

งาน

- ชปีนี้แจงโครงการพบัฒนา

-นางสจาเรฏิง อา

กระบวนการวฏิจบัยในทปีซึ่ประชอุม

ชวานนทธ์

ตอุลาคม 2559 และ
มปีนาคม 2560
31 มปีนาคม 2560

ครผู้
- ครผู้สมงผลงานวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน
ภาคเรปียนละ 1 เรมืซึ่อง
- นฏิ เทศ ประเมฏินผล สรอุปผล
และรายงานโครงการ

- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-นางสจาเรฏิง อา
ชวานนทธ์
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7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม

หมายเหตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง งานแผนเสนอ นางเพปียงเพปญ
โครงการ

สอุรารบักษธ์

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการ

นางเพปียงเพปญ

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์

การดจาเนฏิ นโครงการ

สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์

ดจาเนฏิ นงาน

สอุรารบักษธ์

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

นางเพปียงเพปญ

นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์

รายงานโครงการ
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ
1.รห้อยละของครผู้ทซึ่ค
ปี ห้นควห้า
เกปีซึ่ยวกบับกฏิจกรรมการเรปียน
การสอนทปีซึ่มปีประสฏิทธฏิภาพ

2.รห้ อ ยละของนบั ก เรปี ย นทปีซึ่ มปี
ผลสบัมฤทธฏิ ธิ์

อยมผู้ในระดบับดปี

3.รห้อยละของครผู้ทซึ่ปีมปีผลงาน
วฏิจบัยในชบันี้นเรปียน
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ

วฏิธปีการประเมฏิน
1. ตรวจสอบ
2. ตรวจสอบ
3. ตรวจสอบแฟห้ ม
สะสมงาน

เครพที่องมพอ/หลบักฐาน
1. แฟห้ มสะสมงาน(ผล
งานคห้นควห้า)
2. รายงานผลสบัมฤทธฏิ ธิ์
ทางการเรปียนของ
นบักเรปียน

3. แฟห้ มสะสมผลงาน
งานวฏิจบัยของครผู้
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9.1 หนม วยงานตห้นสบังกบัดไดห้รบับทราบผลการประเมฏินการวฏิจบัยใน
ชบันี้นเรปียน เพมืซึ่อเปป นขห้อมผู้ลในการปรบับปรอุง พบัฒนาการจบัดการศศึกษาใน
อจานาจหนห้าทปีซึ่ทซึ่เปี กปีซึ่ยวขห้อง

9.2 สถานศศึกษาสามารถนจาผลการประเมฏินไปปรบับปรอุงพบัฒนา

คอุณภาพการเรปียนการสอนใหห้สอดคลห้องกบับพระราชบบัญญบัตแ
ฏิ หมงชาตฏิ
พอุทธศบักราช 2542 หลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน พอุทธศบักราช

2551 และตรงกบับความตห้องการของนบักเรปียน ครผู้ ผห้ผู้ปกครอง และ
ชอุมชน

9.3 ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา สามารถนจาผลการประเมฏินการวฏิจบัย

ในชบันี้นเรปียน มาเปป นแนวทางในการดจาเนฏิ นการ ในการวางแผน

พบัฒนาปรบับปรอุงหลบักสผู้ตรสถานศศึกษา ใหห้มปีประสฏิทธฏิภาพประสฏิทธฏิผล
สมงผลใหห้สถานศศึกษาเปป นทปีซึ่ยอมรบับของหนม วยงานทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้อง ผห้ผู้
ปกครอง และ ชอุมชน

9.4 ครผู้ผห้ผู้สอนสามารถนจาผลการประเมฏินการวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน

มาเปป นแนวทางในการปรบับปรอุงคอุณภาพการเรปียนการสอน วฏิธปีสอน
การจบัดกฏิจกรรม สมืซึ่อ แบบฝศึ ก และวฏิธก
ปี ารวบัดผลและประเมฏินผล

ตลอดตนใชห้เปป นขห้อมผู้ลในการปรบับปรอุงงานในหนห้าทปีซึ่ใหห้มปีประสฏิทธฏิภาพ
สมงผลดปีตมอผห้ผู้เรปียนเปป นสจาคบัญ

9.5 จากผลประโยชนธ์ของผห้ผู้ทซึ่เปี กปีซึ่ยวขห้องกบับการจบัดการศศึกษา

ทบันี้งหมดทปีซึ่กลมาวขห้างตห้นจะสมงผลสอุดทห้ายกบับนบักเรปียน ทจาใหห้ผห้ผู้เรปียนมปีผล
สบัมฤทธฏิด
ธิ์ ปีขศึนี้น

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา

หบัวหนห้าโครงการ

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

102

(นางสจาเรฏิง อา
ชวานนทธ์)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้
อนอุมบัตฏิโครงการ

(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

แดง(เขปียวออุทฏิศ)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนาม
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ชพที่อโครงการ

ยกระดบับผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียน 8 กลมอุมสาระ

กลสอุมงาน

วฏิชาการ

หบัวหนน้าโครงการ

นางพรชนมธ์ทฏิพยธ์ คชพบันธธ์

หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลบักการและเหตอุผล
การจบัดการศศึกษาตามหลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน

พอุทธศบักราช 2551 นบักเรปียนตห้องไดห้รบับการพบัฒนา

ดห้านความรห้ผู้ ทบักษะทปีซึ่จจาเปป นตมอการดจารงชปีวฏิตอยมางเตปมตามศบักยภาพ
ของนบักเรปียนแตมละคน เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้เรปียนสามารถดจารงชปีวฏิตอยมผู้ในสบังคม
โลกไดห้อยมางมปีความสอุข และสอดคลห้องกบับนโยบายของสจานบักงาน
คณะกรรมการการศศึกษา

ขบันี้นพมืนี้นฐานทปีซึ่ใหห้ยกระดบับผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนเพฏิซึ่มขบันี้นรห้อยละ 5

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) จศึงจบัดใหห้มโปี ครงการยกระดบับผล
สบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียน 8 กลมอุมสาระขศึนี้น
2. ระดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 5 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 5.1, 5.2, 5.3 ,5.4
3. วบัตถอุประสงคธ์
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3.1 เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้เรปียนใหห้มปีผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนแตมละกลมอุมสาระ
เปป นไปตามเกณฑธ์

3.2 เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้เรปียนมปีผลการประเมฏินสมรรถนะสจาคบัญตาม

หลบักสผู้ตรเปป นไปตามเกณฑธ์

3.3 เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้เรปียนมปีผลการประเมฏินการคฏิดวฏิเคราะหธ์และเขปียน

เปป นไปตามเกณฑธ์

3.4 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีผลการทดสอบระดบับชาตฏิเปป นไปตาม

เกณฑธ์
4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนรห้อยละ 50 มปีผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนแตมละกลมอุม

สาระเปป นไปตามเกณฑธ์ตห้นสบังกบัด

4.2 นบักเรปียนรห้อยละ 50 มปีผลการประเมฏินสมรรถนะสจาคบัญตาม

หลบักสผู้ตรเปป นไปตามเกณฑธ์

4.3 นบักเรปียนรห้อยละ 50 มปีผลการประเมฏินการคฏิดวฏิเคราะหธ์และ

เขปียนเปป นไปตามเกณฑธ์

4.4 นบักเรปียนรห้อยละ 50 มปีผลการทดสอบระดบับชาตฏิเฉลปีซึ่ยอยมผู้ใน

ระดบับดปีขศึนี้น

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งานโครงการ

5.2 งบประมาณงบออุดหนอุน จจานวน 639,436.70 บาท

6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมเสนอโครงการเพมืซึ่อชปีนี้แจงวบัตถอุประสงคธ์

105

6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 ประชอุมแตมงตบันี้งกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ปฏฏิบบัตก
ฏิ ฏิจกรรมตามแผน ไดห้แกม
6.1.4.1 การเขห้าคมายวฏิชาการ

6.1.4.2 กฏิจกรรมการแขมงขบันทางวฏิชาการ
6.4.1.3 กฏิจกรรมสอนซมอมเสรฏิม
6.4.1.4 ตฏิวเขห้มนอกเวลาเรปียน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปและรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ผล
6 ประเมฏิน สรอุป
.

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.
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รายงานฯ

6.3 กอาหนดจบัดกฏิจกรรมโครงการยกระดบับผลสบัมฤทธฏิ ธ
ทางการเรปียน 8 กลสอุมสาระ
วบัน/เดพอน/ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

6.1.4.1 กฏิจกรรมการเขห้าคมายวฏิชาการ
8 มฏิถอุนายน
2559
8 มฏิถอุนายน
2559
20-24
มฏิถอุนายน
2559
20-24
มฏิถอุนายน
2559
25 มฏิถอุนายน
2559
1 กรกฎาคม
2559

กฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตรของ

นบักเรปียน

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ
กฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตร

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ
ตรวจสอบและประเมฏินผล

-จบัดกฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตรของนบักเรปียน
-ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรม

-รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมคมายพอุทธ
บอุตรของนบักเรปียน

กฏิจกรรมเขห้าคมายคอุณธรรม

สาระสบังคมศศึกษา ศาสนา
และวบัฒนธรรม

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-หบัวหนห้าโครงการ
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
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1 กรกฎาคม
2559
21-29
กรกฎาคม
2559
21-29
กรกฎาคม
2559
1 สฏิงหาคม
2559
1 สฏิ ง ห า ค ม
2559
2 สฏิ ง ห า ค ม
2559
15-23
สฏิ ง ห า ค ม
2559
15-23
สฏิ ง ห า ค ม
2559
24 สฏิ ง หาค ม
2559

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

-ผห้ผู้อจานวยการ

กฏิจกรรมเขห้าคมายคอุณธรรม

โรงเรปียน

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมฏินผล

-จบัดกฏิจกรรมคมายคอุณธรรม
-ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรม

-รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมคมาย

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ

-หบัวหนห้าโครงการ

คอุณธรรม สาระสบังคมศศึกษา
ศาสนาและวบัฒนธรรม

กฏิจกรรมเขห้าคมายบผู้รณาการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมฏินผล

-จบัดกฏิจกรรมคมายบผู้รณาการ

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน,
ครผู้ประจจาชบันี้น
-หบัวหนห้าโครงการ

-นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ น
โครงการ

-ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

6.3 กอาหนดจบัดกฏิจกรรมโครงการยกระดบับผลสบัมฤทธฏิ ธ
ทางการเรปียน 8 กลสอุมสาระ (ตสอ)
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วบัน/เดพอน/ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

6.1.4.2 กฏิจกรรมการเขห้าแขมงขบันทางวฏิ
ชการ
20
พฤษภาคม
2559
20
พฤษภาคม
2559
1-2
มฏิถอุนายน
2559
3.15
มฏิถอุนายน
2559
1-15
มฏิถอุนายน
2559
16
มฏิถอุนายน
2559
22
กรกฎาคม
2559
22
กรกฎาคม
2559

กฏิจกรรมการแขมงขบันทบักษะ

-ผห้ผู้อจานวยการ

ภาษาไทย เพมืซึ่อเปป นตบัวแทนประกวดเนมืซึ่ อง โรงเรปียน
ในวบันภาษาไทยแหมงชาตฏิ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตรวจ

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-คณะกรรมการ

สอบและประเมฏินผล

ดจาเนฏิ นงาน

เขห้าแขมงขบันทบักษะภาษาไทย

-คณะกรรมการ

-จบัดกฏิจกรรมคบัดเลมือกตบัวแทนนบักเรปียน
เนมืซึ่ องในวบันภาษาไทยแหมงชาตฏิ

-ฝศึ กตบัวแทนนบักเรปียนเขห้าแขมงขบันทบักษาะ
ภาษาไทยเนมืซึ่ องในวบัน
ภาษาไทยแหมงชาตฏิ

-นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ กฏิจกรรมการ
แขมงขบันทบักษะภาษาไทย

เพมืซึ่อเปป นตบัวแทนประกวด เนมืซึ่ องในวบัน

ภาษาไทยแหมงชาตฏิ

-ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานกฏิจกร
รมฯ
กฏิจกรรมประกวดมารยาทไทย

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ
-แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบและ

ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ประเมฏินผล

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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8 สฏิงหาคม
2559
8 สฏิงหาคม
2559
9 สฏิงหาคม
2559
1
กรกฎาคม
2559
1 กรกฎาคม
2559
5-6
กรกฎาคม
2559
7 ก.ค.-10
พ.ย. 2559
7 ก.ค.-10

พ.ย. 2559
13
พฤศจฏิกายน
2559

ประเมฏินผล

-คณะกรรมการ

-จบัดกฏิจกรรมประกวดมารยาทไทย

ตรวจสอบ

มารยาทไทย

-หบัวหนห้าโครงการ

-ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรมประกวด

-รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรม

กฏิจกรรมคบัดเลมือกนบักเรปียนเตรปียม

เขห้าแขมงขบันงานศฏิลปหบัตถกรรมนบักเรปียน
ครบันี้งทปีซึ่ 66 ประจจาปปี การศศึกษา 2559
-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบและ

ประเมฏินผล

-คบัดเลมือกนบักเรปียนไปเปป นตบัวแทนเขห้า
แขมงขบัน

-ฝศึ กตบัวแทนนบักเรปียนเขห้าแขมงขบัน
-ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรม

ประเมฏินผล

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

-ครผู้ผห้ผู้ฝศึกสอน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-หบัวหนห้าโครงการ

-รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมคบัดเลมือก
นบักเรปียนเตรปียมเขห้าแขมงขบันฯ

6.3 กอาหนดจบัดกฏิจกรรมโครงการยกระดบับผลสบัมฤทธฏิ ธ
ทางการเรปียน 8 กลสอุมสาระ (ตสอ)
วบัน/เดพอน/ปปี

กฏิจกรรม
6.1.4.3 กฏิจกรรมสอนซมอมเสรฏิม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
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1 มฏิถอุนายน
2559
1 มฏิถอุนายน
2559
2 มฏิ .ย .59-30
มปี.ค. 2560

2 มฏิ.ย.59-30
มปี.ค. 2560

31 มปีนาคม
2560
1 พฤศจฏิกายน
2559
1 พฤศจฏิกายน
2559
2 พ.ย.59-26

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

-ผห้ผู้อจานวยการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

โรงเรปียน

-จบัดกฏิจกรรมสอนซมอมเสรฏิม 8 กลมอุม

โรงเรปียน

ตรวจสอบและประเมฏินผล
สาระ

-ผห้ผู้อจานวยการ
-คณะกรรมการ

-ตรวจสอบ ประเมฏินผล กฏิจกรรมสอน
ซมอมเสรฏิม

ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ

-รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมสอน
ซมอมเสรฏิม

6.1.4.4 กฏิจกรรมตฏิวเขห้มนอกเวลา

เรปียน

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

-แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมฏินผล

ตรวจสอบ

-หบัวหนห้าโครงการ

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

ก.พ.60

-จบัดกฏิจกรรมตฏิวเขห้มนอกเวลาเรปียน

-คณะกรรมการ

2 พ.ย. 59-26

-ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรมตฏิว

(คณะครผู้ ป.3. ป.6)

ก.พ.60

เขห้มนอกเวลาเรปียน

28 มปีนาคม
2560

-รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมฯ

ดจาเนฏิ นงาน

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
และประเมฏินผล

-หบัวหนห้าโครงการ

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม
1. ประชอุมเสนอโครงการชปีนี้แจง

ผน้สู่กอากบับ และ
ตฏิดตาม

นางเพปียงเพปญ

หมายเ
หตอุ
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วบัตถอุประสงคธ์

สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

นางพรชนมธ์ทฏิพยธ์ คช

การดจาเนฏิ นงาน

นางเพปียงเพปญ

งาน

นางพรชนมธ์ทฏิพยธ์ คช

งานของโครงการ

นางเพปียงเพปญ

โครงการ

นางพรชนมธ์ทฏิพยธ์ คช

3. แตมงตบันี้งคณะทจางาน ประชอุมวางแผน
4. ปฏฏิบบัตฏิกฏิจกรรมตามแผนการดจาเนฏิ น
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ น
6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน

พบันธธ์

สอุรารบักษธ์
พบันธธ์

สอุรารบักษธ์
พบันธธ์

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
หลบักฐาน

1. ผห้ผู้เรปียนรห้อยละ 50 มปี

1. ทดสอบผลสบัมฤทธฏิ ธิ์

1. แบบทดสอบ

ผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียน

ทางการเรปียนทอุกกลมอุมสาระ

ภาคความรห้ผู้

การเรปียนรห้ผู้

ปลายปปี

สบัมฤทธฏิ ธิ์

ผลการประเมฏิน

ผลสบัมฤทธฏิรธิ์ ะดบับดปีทอุกชบันี้นทอุก

3. ผลการสอบ
O-Net

ระดบับดปีทอุกกลมอุมสาระ

2. ผห้ผู้เรปียนรห้อยละ 50 มปี
สมรรถนะสจาคบัญ ตาม

การเรปียนรห้ผู้ปลายภาค /

2. รายงานผล

2. สจารวจจจานวนนบักเรปียนทปีซึ่มปี ทางการเรปียน
กลมอุมสาระการเรปียนรห้ผู้
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หลบักสผู้ตรเปป นไปตาม

3. สจารวจจจานวนนบักเรปียนทปีซึ่มปี

เกณฑธ์

ผลการประเมฏินสมรรถนะ

ผลการประเมฏินการคฏิด

ตามเกณฑธ์

ไป

และเขปียนปลายปปี

4. ผห้ผู้เรปียนรห้อยละ 50 มปี

ผลสบัมฤทธฏิ ธิ์ เปป นไปตาม

3. ผห้ผู้เรปียนรห้อยละ 50 มปี
วฏิเคราะหธ์และเขปียนเปป น
ตามเกณฑธ์

สจาคบัญตามหลบักสผู้ตรเปป นไป
4. ทดสอบการคฏิดวฏิเคราะหธ์
5. สจารวจจจานวนนบักเรปียนทปีซึ่มปี

ผลการทดสอบระดบับชาตฏิ เกณฑธ์

เฉลปีซึ่ยอยมผู้ในระดบับดปีขศึนี้นรห้อย 6. ทดสอบผลสบัมฤทธฏิ ธิ์
ละ 5

ทางการเรปียนระดบับชาตฏิ(ONet) ทอุกกลมอุมสาระการเรปียน
รห้ป
ผู้ ลายปปี การศศึกษา

7. สจารวจจจานวนนบักเรปียนทปีซึ่มปี
ผลสบัมฤทธฏิ ธิ์ ระดบับดปีทอุกกลมอุม
สาระการเรปียนรห้ผู้
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนมปีผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนทบันี้งระดบับโรงเรปียน ระดบับ

เขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาและระดบับชาตฏิสผู้งขศึนี้นรห้อยละ 5 ของปปี ทปีซึ่ผมานมา
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..................................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
(นางพรชนมธ์ทฏิพยธ์ คชพบันธธ์)
ลงชมืซึ่อ.....................................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
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(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
ออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว

พบัฒนาทบักษะการใชห้ภาษาอบังกฤษเพมืซึ่อเตรปียม

พรห้อมสมผู้ประชาคมอาเซปียน
กลสอุมงาน

วฏิชาการ

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

นางสายพฏิณ รบังรงทอง

นางสาวชลธปี

โตจ๊ะทอง
หนสวยงาน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการใหมม

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
ภาษาอบังกฤษเปป นภาษาสจาคบัญของโลก เพราะเปป นภาษาทปีซึ่ใชห้
ตฏิดตมอระหวมางกบันเปป นหลบัก มปีบทบาทในชปีวต
ฏิ ประจจาวบันของคนไทย

มากขศึนี้นทอุกวบัน โดยเฉพาะในยอุคปบั จจอุบบัน ซศึซึ่งเปป นยอุคขห้อมผู้ลขมาวสารทปีซึ่
ตห้องใชห้ภาษาอบังกฤษเปป นสมืซึ่อกลางในการสมืซึ่อสารระหวมางประเทศตมาง
ๆ และเมมืซึ่อประเทศไทยเปป นอปีกหนศึซึ่ งสมาชฏิกทปีซึ่กจาลบังกห้าวสมผู้ประชาคม

อาเซปียน ในอนาคตอบันใกลห้ภาษาอบังกฤษยฏิซึ่งทวปีความสจาคบัญและความ
จจาเปป นมากขศึนี้น ดบังทปีซึ่กฎบบัตรอาเซปียน ขห้อ 34 บบัญญบัตว
ฏิ มา “The
working language of ASEAN shell be English” หมายถศึง

“ภาษาทปีซึ่ใชห้การทจางานของอาเซปียน คมือ ภาษาอบังกฤษ” นบักเรปียน
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มปีความจจาเปป นทปีซึ่จะตห้องมปีความรห้ผู้ดห้านภาษาอบังกฤษ เพมืซึ่อทปีซึ่จะสามารถ
ดจาเนฏิ นชปีวฏิตในประชาคมอาเซปียนไดห้ และภาษาอบังกฤษกปเปป นแกน
หลบักของหลบักสผู้ตรการศศึกษาทอุกระดบับ ตบันี้งแตมปฐมวบันไปจนถศึงการ

ศศึกษาตลอดชปีวฏิต ซศึซึ่งการเรปียนภาษาอบังกฤษใหห้ไดห้ผลดปีนนี้บัน ครผู้ผห้ผู้สอน
ซศึซึ่งเปป นบอุคลากรสจาคบัญในการถมายทอดความรห้ผู้ ตห้องมปีการปรบับการ

เรปียนเปลปีซึ่ยน การสอน ใฝม ศศึกษาเรปียนรห้ผู้ตลอดเวลา แสวงหาเทคนฏิ ค

วฏิธก
ปี ารสอนใหมม ๆ เพมืซึ่อสรห้างบรรยากาศและจบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้ทซึ่ปี
หลากหลาย นบักเรปียนจะตห้องไดห้เรปียนปฏฏิบบัตฏิจรฏิง และฝศึ กทบักษะตมาง ๆ
อยมางตมอเนมืซึ่ อง โดยมปีกระบวนการในการสรห้างประสบการณธ์ตรงใหห้
กบับนบักเรปียน ในดห้านการพบัฒนาทบักษะภาษาอบังกฤษ และการสรห้าง

องคธ์ความรห้ผู้ใหห้ใชห้ภาษาอบังกฤษอยมางมปีประสฏิทธฏิภาพและประสฏิทธฏิผล
ยฏิซึ่งขศึนี้น เพมืซึ่อทปีซึ่จะสามารถแสวงหาความรห้ผู้ในสบังคมอาเซปียนและเวทปี
โลกตมอไป

ดห้วยเหตอุผลดบังกลมาว โรงเรปียนจศึงตห้องจบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้

เกปีซึ่ยวกบับการสมงเสรฏิมการเรปียนการสอนภาษาอบังกฤษ เพมืซึ่อพบัฒนา
ความพรห้อมและศบักยภาพของผห้ผู้เรปียนใหห้เขห้าสมผู้ประชาคมอาเซปียน
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 3, ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 3.2

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 5 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 5.1 , 5.4

3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีทบักษะในการฟบั ง พผู้ด อมาน เขปียนภาษา
อบังกฤษ
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3.2 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมใหห้นบักเรปียนมปีความมบัซึ่นใจและเกฏิดทบัศนคตฏิทซึ่ด
ปี ปีใน
การใชห้ภาษาอบังกฤษ

3.3 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมใหห้นบักเรปียนรห้ผู้จบักแสวงหาความรห้ผู้เพมืซึ่อเปป นพมืนี้น

ฐานการศศึกษาในระดบับทปีซึ่สผู้งขศึนี้น

3.4 เพมืซึ่อกระตห้น
อุ ใหห้นบักเรปียนเหปนความสจาคบัญของภาษาอบังกฤษ

ในฐานะภาษากลางในประเทศอาเซปียนและทบัซึ่วโลก
4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนมปีทบักษะในการฟบั ง พผู้ด อมาน เขปียนภาษา
อบังกฤษดปีขศึนี้น

4.2 นบักเรปียนทอุกคนมปีความมบัซึ่นใจในการใชห้ภาษาอบังกฤษ กลห้า

คฏิด กลห้าทจา กลห้าแสดงออก

4.3 นบักเรปียนทอุกคนรห้ผู้จก
บั แสวงหาความรห้ผู้เพมืซึ่อเปป นพมืนี้นฐานการ

ศศึกษาในระดบับทปีซึ่สผู้งขศึนี้น

4.4 นบักเรปียนทอุกคนเลปงเหปนความสจาคบัญของภาษาอบังกฤษเพมืซึ่อ

พบัฒนาความพรห้อมและศบักยภาพของตนเองใหห้เขห้าสมผู้ประชาคม
อาเซปียนไดห้

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะครผู้ในโรงเรปียนวบัด
หนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) คณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุน 50,000 บาท

6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
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6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

- กฏิจกรรมภาษาอบังกฤษวบันละคจา
- กฏิจกรรมเขห้าคมายภาษาอบังกฤษ (English Camp)
- กฏิจกรรมการแขมงขบันรห้องเพลงภาษาอบังกฤษ
- กฏิจกรรมแขมงขบันเลมานฏิ ทานภาษาอบังกฤษ

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

เม.
ย.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ผล
6 ประเมฏิน สรอุป
.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.

117

รายงานฯ
6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาทบักษะการ
ใชน้ภาษาอบังกฤษเตรปียมพรน้อมสสสู่ประชาคมอาเซปีย
ที่ น
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

29 มปีนาคม 2559 - ประชอุมชปีนี้แจงโครงการ
29 มปีนาคม 2559
19 เมษายน
2559

วางแผน
เสนอโครงการ

–
กอุมภาพบันธธ์ 2560
21.23

ธบันวาค

ม 2559
21 ธบันวาคม
2559

-คณะกรรมการดจาเนฏิ น

กจาหนดกฏิจกรรม
ดบังนปีนี้
- กฏิจกรรมภาษาอบังกฤษวบัน
ละคจา
- กฏิจกรรมแขมงขบันรห้องเพลง
ภาษาอบังกฤษ
และกฏิจกรรมเลมานฏิ ทาน

2559

- กฏิจกรรมเขห้าคมายภาษา

26 ธบันวาคม

นางสาวชลธปี โตจ๊ะทอง

ดจาเนฏิ นงาน

ภาษาอบังกฤษ

2559

ทอง
-ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน

22 ธบันวาคม
23 ธบันวาคม

-นางสายพฏิณ รบังรง

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ

ตลอดปปี การศศึกษา - ประชอุมคณะทจางานเพมืซึ่อ
กรกฎาคม 2559

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

อบังกฤษ
เขห้าคมายภาษาอบังกฤษชบันี้น

งาน
-คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน
-คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน
-คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน/คณะครผู้

-ผห้ผู้บรฏิหาร/หบัวหนห้า
โครงการ
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อนอุบาล, ป.1-2

2559

เขห้าคมายภาษาอบังกฤษชบันี้น
ป.3-4

-นางสายพฏิณ รบังรง
ทอง

เขห้าคมายภาษาอบังกฤษชบันี้น

นางสาวชลธปี โตจ๊ะทอง

ป.5-6
- นฏิ เทศ ตฏิดตามการดจาเนฏิ น
โครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานฯ
7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม
1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

โครงการ เสนอโครงการ
2. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

3. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
4. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นโครงการ

5. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ
8. ระดบับความสอาเรร็จ

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม
-นางสายพฏิณ รบังรอง
ทอง

นางสาวชลธปี โตจ๊ะทอง

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางสายพฏิณ รบังรงทอง
นางสาวชลธปี โตจ๊ะทอง

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางสายพฏิณ รบังรงทอง
นางสาวชลธปี โตจ๊ะทอง

หมายเหตอุ
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ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ
1. นบักเรปียนมปีทบักษะในการฟบั ง
พผู้ด อมาน เขปียน

ภาษาอบังกฤษดปีขศึนี้น

2. นบักเรปียนมปีความมบัซึ่นใจในการ
ใชห้ภาษาอบังกฤษ

กลห้าคฏิด กลห้าทจา กลห้า

แสดงออก

3. นบักเรปียนรห้ผู้จบักแสวงหาความรห้ผู้
เพมืซึ่อเปป นพมืนี้นฐาน

วฏิธปีการประเมฏิน
1. การทดสอบ
2. การสบังเกต
3. การประเมฏิน
ตนเอง
4. สอบถาม

เครพที่องมพอ/หลบัก
ฐาน

1. แบบประเมฏิน
ทบักษะทางภาษา
2. แบบสบังเกต
พฤตฏิกรรม
3. แบบประเมฏิน
ตนเอง

4. แบบสอบถาม

การศศึกษา ในระดบับทปีซึ่สผู้งขศึน
นี้

4. นบักเรปียนเหปนความสจาคบัญ
ภาษาอบังกฤษเพมืซึ่อพบัฒนา

ใหห้เขห้าสมผู้ประชาคมอาเซปียนไดห้

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
9.1 โรงเรปียนมปีทบักษะในการ ฟบั ง พผู้ด อมาน เขปียนภาษา
อบังกฤษดปีขศึนี้น

9.2 นบักเรปียนมปีความมบัซึ่นใจและเกฏิดทบัศนคตฏิทซึ่ด
ปี ปีในการใชห้ภาษา

อบังกฤษ

9.3 นบักเรปียนสามารถแสวงหาความรห้ผู้เพมืซึ่อเปป นพมืนี้นฐานการ

ศศึกษาในระดบับทปีซึ่สผู้งขศึนี้น
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9.4 นบักเรปียนเหปนความสจาคบัญของภาษาอบังกฤษและสามารถ
พบัฒนาความพรห้อมและศบักยภาพของตนเอง ใหห้เขห้าสมผู้ประชาคม
อาเซปียนไดห้

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา

หบัวหนห้าโครงการ

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางสายพฏิณ รบังรงทอง)

(นางสาวชลธปี โตจ๊ะทอง)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
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ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

หห้องสมอุดมปีชปีวฏิต
วฏิชาการ

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

นางปราณปี ศรปีทบับทฏิม

นางสาว

ชญานฏิ ษฐธ์ จจาปาขบันธธ์
หนสวยงาน
ลบักษณะของโครงการ

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)
โครงการตมอเนมืซึ่ อง
กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ตลอดปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
...............................................
1. หลบักการและเหตอุผล
การจบัดการเรปียนการสอนตามหลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน
พอุทธศบักราช 2551 โรงเรปียนตห้องสมงเสรฏิมใหห้ผห้ผู้เรปียนรห้ผู้จก
บั คฏิดอยมางเปป น
ระบบ รห้ผู้จก
บั แสวงหาความรห้ผู้ดห้วยตนเองจากแหลมงเรปียนรห้ผู้ ทบันี้งภายใน

และภายนอกสถานศศึกษา หห้องสมอุดเปป นแหลมงเรปียนรห้ผู้ทซึ่ม
ปี ปีความสจาคบัญ
นบับเปป นหบัวใจของการสมงเสรฏิมใหห้นบักเรปียนไดห้รบับความรห้ผู้ สมงเสรฏิมนฏิ สบัย
รบักการอมาน สรห้างประสบการณธ์ตลอดจนรห้ผู้จบักใชห้เวลาวมางใหห้เปป น
ประโยชนธ์ไดห้เปป นอยมางดปี

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) จศึงเหปนความสจาคบัญของการ

จบัดเกปบกฏิจกรรมสมงเสรฏิมการใชห้หห้องสมอุด เพมืซึ่อใหห้เปป นแหลมงเรปียนรห้ผู้
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อยมางถาวร แตมปบัจจอุบบันหห้องสมอุดโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
ยบังมปีหนบังสมือและออุปกรณธ์ในการสนบับสนอุนการจบัดกฏิจกรรมตาม

โครงการหห้องสมอุดมปีชปีวฏิตไมมเพปียงพอกบับความตห้องการของนบักเรปียน
และบอุคลากรของโรงเรปียน ดบังนบันี้น โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว
ออุทฏิศ) จศึงใหห้มปีการพบัฒนาโครงการหห้องสมอุดมปีชปีวฏิตขศึนี้น
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 3 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 3.1, 3.2, 3.4
3. วบัตถอุประสงคธ์
4.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนและบอุคลากรในโรงเรปียนมาใชห้บรฏิการและ
รมวมกฏิจกรรมในหห้องสมอุด

4.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีนฏิสย
บั รบักการอมาน แสวงหาความรห้ผู้ดห้วย
ตนเองจากหห้องสมอุด แหลมงเรปียนรห้ผู้

และสมืซึ่อตมาง ๆ รอบตบัว

4.3 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีทบักษะในการแสวงหาความรห้ผู้ดห้วยตนเอง
4.4 นบักเรปียนใชห้สซึ่ อ
มื อฏิเลคทรอนฏิ คสธ์/เทคโนโลยปีในการแสวงหา
ความรห้ผู้ดห้วยตนเอง

4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนและบอุคลากรในโรงเรปียนรห้อยละ 90 มาใชห้บรฏิการ
และรมวมกฏิจกรรมใหห้หห้องสมอุด

4.2 นบักเรปียนรห้อยละ 96 มปีนฏิสบัยรบักการอมาน แสวงหาความรห้ผู้
ดห้วยตนเองจากหห้องสมอุด แหลมงเรปียนรห้ผู้ และสมืซึ่อตมาง ๆ รอบตบัว
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4.3 นบักเรปียนรห้อยละ 90 มปีทบักษะในการแสวงหาความรห้ผู้ดห้วย
ตนเอง

4.4 นบักเรปียนรห้อยละ 90 ใชห้สซึ่ อ
มื อฏิเลคทรอนฏิ คสธ์/เทคโนโลยปีใน

การแสวงหาความรห้ผู้ดห้วยตนเอง
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา และคณะกรรมการ

ผห้ผู้รบับผฏิดชอบโครงการ
บาท

5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ 380,000

6. วฏิธปีและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน

6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นการตามโครงการ

6.1.4.1 จบัดซมืนี้อ/จบัดหาหนบังสมือและวบัสดอุออุปกรณธ์ทซึ่ใปี ชห้ใน

หห้องสมอุด

6.1.4.2 ลงทะเบปียนหนบังสมือตามหมวดหมมผู้
6.1.4.3 ใหห้บรฏิการแกมนบักเรปียน บอุคลากรของ
โรงเรปียนตลอดจนชอุมชนใกลห้เคปียง

6.1.4.4 จบัดกฏิจกรรมหห้องสมอุดมปีชปีวต
ฏิ

6.1.5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6

ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
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6.2 ปฏฏิทฏินปฏฏิบบัตฏิงาน ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏินผ สรอุป
.
รายงานฯ
6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการหน้องสมอุด
มปีชปีวฏิต
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วบัน เดพอน ปปี
19 เมษายน
2559

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

- ประชอุมชปีนี้แจงโครงการ

-นางปราณปี ศรปีทบับทฏิม
นางสาวชญานฏิ ษฐธ์

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

25 เมษายน
2559
1-13
พฤษภาคม
2559

งาน

- จบัดหา / ซมืนี้อหาหนบังสมือและ

ตลอดปปี การ

- ลงทะเบปียนหมวดหมมผู้หนบังสมือ

-คณะกรรมการ

- ใหห้บรฏิการหห้องสมอุดแกม

-คณะกรรมการ

-คณะกรรมการ

- จบัดกฏิจกรรมหห้องสมอุดมปีชปีวฏิต

ตลอดปปี การ

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ

ศศึกษา 2559
27 มปีนาคม 2560
31 มปีนาคม 2560

การดจาเนฏิ นโครงการ

-คณะกรรมการ
-ผห้ผู้อจานวยการ

นบักเรปียน บอุคลากร

ศศึกษา 2559

โรงเรปียน
-คณะกรรมการ

เขห้าหห้องสมอุด

ศศึกษา 2559

-ผห้ผู้อจานวยการ

วบัสดอุออุปกรณธ์

ทปีซึ่ใชห้ในหห้องสมอุด

ตลอดปปี การ

จจาปาขบันธธ์

-นางปราณปี ศรปีทบับทฏิม
นางสาวชญานฏิ ษฐธ์

จจาปาขบันธธ์

- ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงาน

7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและ
ตฏิดตาม

หมายเหตอุ
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1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

สอุรารบักษธ์

-นางปราณปี ศรปี

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

ทบับทฏิม

งาน

นางสาวชญานฏิ ษฐธ์

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

จจาปาขบันธธ์

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
การดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางปราณปี ศรปี
ทบับทฏิม

นางสาวชญานฏิ ษฐธ์

จจาปาขบันธธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางปราณปี ศรปี
ทบับทฏิม

นางสาวชญานฏิ ษฐธ์

จจาปาขบันธธ์
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/เอกสาร
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1. นบักเรปียนและบอุคลากรใน

1. ประเมฏินจาก

โรงเรปียนรห้อยละ 85 มาใชห้

สถฏิตฏิการเขห้าใชห้หห้อง สจาหรบับบบันทศึกสถฏิตฏิ
สมอุด

2. คอมพฏิวเตอรธ์

หห้องสมอุด

2. ประเมฏินจาก

สจาหรบับบบันทศึกการ

นฏิ สบัยรบักการอมาน แสวงหา

สมอุด และการยมืม/

คมืนหนบังสมือ และสมอุด

บรฏิการและรมวมกฏิจกรรมใหห้
2. นบักเรปียนรห้อยละ 85 มปี
ความรห้ผู้ดห้วยตนเองจากหห้อง
สมอุด

สถฏิตฏิการเขห้าใชห้หห้อง เขห้าใชห้และการยมืม/
คมืนหนบังสมือ , สมอุด

แหลมงเรปียนรห้ผู้ และ บบันทศึกการอมาน

สมืซึ่อตมาง ๆ รอบตบัว

และชฏินี้นงานทปีซึ่

นบักเรปียนเสนอครผู้
3. นบักเรปียนรห้อยละ 85 ใชห้

สมืซึ่ออฏิเลคทรอนฏิ คสธ์/เทคโนโลยปี
ในการแสวงหาความรห้ผู้ดห้วย
ตนเอง

1.คอมพฏิวเตอรธ์

ประจจาชบันี้น

บบันทศึกการอมาน

3. ใบงานของ 8
กลมอุมสาระ

4. ใบงาน/แบบ
รายงาน

3. ประเมฏินจากชฏินี้น
งานทปีซึ่นบักเรปียนนจา

เสนอครผู้ประจจาวฏิชา
ในรผู้ปแบบของการ
ใชห้สซึ่ อ
มื อฏิเลคทรอ

นฏิ คสธ์/เทคโนโลยปี

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียน ครผู้ และคนในชอุมชนตระหนบังถศึงความสจาคบัญของการ

อมาน การแสวงหาความรห้ผู้ มปีการเรปียนรห้ผู้ตลอดชปีวฏิต
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
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ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางปราณปี ศรปีทบับทฏิม)

(นางสาวชญา

นฏิ ษฐธ์ จจาปาขบันธธ์)

ลงชมืซึ่อ...........................................ผห้ผู้อนอุมบัตโฏิ ครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียว

เสรฏิมสรห้างสบังคมแหมงการเรปียนรห้ผู้สส
มผู้ ถานศศึกษา
บรฏิหารทบัซึ่วไป
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ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
หนสวยงาน

นางสาวฉวปีวรรณ จบันทรธ์นาง

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
การจบัดการศศึกษาตามหลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน
พอุทธศบักราช 2551 เปป นการจบัดการศศึกษาเพมืซึ่อพบัฒนาผห้ผู้เรปียนใหห้มปี

คอุณภาพ โดยใหห้ชอุมชนและทห้องถฏิซึ่นเขห้มามปีสมวนรมวมในการจบัดสถาน
ศศึกษาเปป นสบังคมแหมงการเรปียนรห้ร
ผู้ อบดห้าน โดยการแลกเปลปีซึ่ยนขห้อมผู้ล
รมวมกบันวางแผนจบัดการศศึกษา สนบับสนอุนการใชห้แหลมงเรปียนรห้ผู้และ

ภผู้มฏิปบัญญาทห้องถฏิซึ่น ซศึซึ่งสอดคลห้องกบับมาตรฐานการศศึกษาภายในของ
สพฐ มาตรฐานทปีซึ่ 3 ทปีซึ่วมา “ผห้ผู้เรปียนมปีทก
บั ษะในการแสวงหาความรห้ผู้
ดห้วยตนเอง รบักเรปียนรห้ผู้ และพบัฒนาตนเองอยมางตมอเนมืซึ่ อง” และ

มาตรฐานทปีซึ่ 13 ทปีซึ่วมา “สถานศศึกษามปีการสรห้าง สมงเสรฏิม สนบับสนอุน
ใหห้สถานศศึกษาเปป นสบังคมแหมงการเรปียนรห้ผู้” ดห้วยเหตอุนนี้ปี ทางโรงเรปียนจศึง
จบัดโครงการนปีนี้ เพมืซึ่อสมงเสรฏิมการเรปียนรห้ผู้ของผห้ผู้เรปียนอยมางกวห้างขวาง
รอบดห้าน
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 3 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 3.1, 3.3, 3.4
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 13 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 13.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
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3.1 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมใหห้ครผู้ บอุคลากรทางการศศึกษา และนบักเรปียนมปี
นฏิ สบัยรบักการอมานและแสวงหาความรห้ผู้ จากแหลมงเรปียนรห้ผู้และสมืซึ่อตมางๆ
อยมางตมอเนมืซึ่ อง

3.2 เพมืซึ่อใหห้ครผู้บอุคลากรทางการศศึกษา และนบักเรปียนใชห้

เทคโนโลยปีในการเรปียนรห้ผู้ และนจาเสนอผลงาน

3.3 เพมืซึ่อยกยมองสมงเสรฏิมประกาศเกปียรตฏิคอุณ “บอุคคลแหมงการ

เรปียนรห้ผู้”

3.4 เพมืซึ่อมปีการแลกเปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ร
ผู้ ะหวมางบอุคลากรภายในสถาน

ศศึกษา ระหวมางสถานศศึกษา ครอบครบัว ชอุมชน และ องคธ์กรทปีซึ่
เกปีซึ่ยวขห้อง
4. เปน้ าหมาย
4.1 รห้อยละ 90 ของครผู้ บอุคลากรทางการศศึกษา และ

นบักเรปียน มปีนฏิสย
บั รบักการอมานและแสวงหาความรห้ผู้จากสมืซึ่อตมางๆ อยมาง
ตมอเนมืซึ่ อง

4.2 ครผู้ บอุคลากรทางการศศึกษา และนบักเรปียนรห้อยละ 90 ใชห้

เทคโนโลยปีในการเรปียนรห้ผู้และนจาเสนอผลงาน

4.3 โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) มปีบอุคคลแหมงการเรปียน

รห้ผู้ รห้อยละ 5 ของครผู้ บอุคลากรทางการศศึกษา และนบักเรปียน

4.4 โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) มปีกฏิจกรรมแลกเปลปีซึ่ยน

เรปียนรห้ผู้ ระหวมาง โรงเรปียน ครอบครบัว ชอุมชน หรมือองคธ์กรทปีซึ่
เกปีซึ่ยวขห้อง อยมางนห้อยภาคเรปียนละ 1 ครบันี้ง
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะครผู้ นบักเรปียน
ชอุมชน และ คณะกรรมการมปีผห้ผู้ดจาเนฏิ นโครงการ

5.2 งบประมาณจากงบออุดหนอุน จจานวน 100,000 บาท
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6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมเสนอโครงการ
6.1.2 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
6.1.3 ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

6.1.3.1 กฏิจกรรมสมงเสรฏิมการอมานบรฏิเวณหนห้าเสาธง

กมอนเคารพธงชาตฏิ

6.1.3.2 กฏิจกรรมใหห้ความรห้ผู้ ครผู้ บอุคลากรทางการ

ศศึกษา และนบักเรปียนในการใชห้

เทคโนโลยปีในการเรปียนรห้ผู้และนจาเสนอ

ผลงาน

6.1.3.3 กฏิจกรรมยกยมองสมงเสรฏิมประกาศเกปียรตฏิคอุณ

“บอุคคลแหมงการเรปียนรห้ผู้”

6.1.3.4 จบัดกฏิจกรรมแลก

เปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้ระหวมาง โรงเรปียน ครอบครบัว ชอุมชน หรมือ
องคธ์กรทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้อง

6.1.4 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.5 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ท

กฏิจกรรม/ระยะ

ปปีการศศึกษา 2559

หม
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ายเ
ปีที่

เวลา

หตอุ

เม.
ย.

1 ประชอุมเสนอ
.
โครงการ
ขออนอุมบัตฏิ

โครงการ
2 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
3 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
-กฏิจกรรมสมงเสรฏิม
การอมานบรฏิเวณ
หนห้าเสาธงกมอน
เคารพธงชาตฏิ
-กฏิจกรรมใหห้ความ
รห้ผู้ ครผู้ บอุคลากร
ทางการศศึกษา

และนบักเรปียนใน
การใชห้

เทคโนโลยปีในการ
เรปียนรห้ผู้และนจา
เสนอผลงาน
-กฏิจกรรมยกยมอง
สมงเสรฏิมประกาศ

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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เกปียรตฏิคณ
อุ
“บอุคคลแหมงการ
เรปียนรห้”
ผู้

-จบัดกฏิจกรรมแลก
เปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้
ระหวมาง

โรงเรปียน
ครอบครบัว ชอุมชน
หรมือองคธ์กรทปีซึ่
เกปีซึ่ยวขห้อง
4 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
5 ประเมฏินผล สรอุป
.
รายงานฯ

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการเสรฏิมสรน้าง
สบังคมแหสงการเรปียนรน้สู่สสสู่สถานศศึกษา
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559 - ประชอุมชปีนี้แจง เสนอโครงการ

-นางสาวฉวปีวรรณ

29 มปีนาคม 2559 - แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

จบันทรธ์นาง
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ตลอดปปี การศศึกษา งาน

-ผห้ผู้อจานวยการ

2559

- กฏิจกรรมสมงเสรฏิมการอมานหนห้า

โรงเรปียน

เสาธง

-นางสาวฉวปีวรรณ

- อบรมใหห้ความรห้ผู้แกมครผู้และ

จบันทรธ์นาง

บอุคลากรทางการศศึกษา

-คณะกรรมการ

มฏิถอุนายน 2559
ตลอดปปี การศศึกษา
2559

ตลอดปปี การศศึกษา - กฏิจกรรมการเรปียนการสอน

ดจาเนฏิ นงาน

2559

-นางสาวฉวปีวรรณ

ดห้วยเทคโนโลยปี

31 มปีนาคม 2560

จบันทรธ์นาง

- กฏิจกรรมยกยมอง ประกาศ
เกปียรตฏิคอุณ

1-5 เมษายน
2560
6-10 เมษายน
2560

(คอมพฏิวเตอรธ์)

“บอุคคลแหมงการเรปียนรห้”
ผู้
- จบัดนฏิ ทรรศการแสดงแฟห้ ม
สะสมผลงานนบักเรปียน

-เขตพมืนี้นทปีซึ่การ
ศศึกษาฯ
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

- นฏิ เทศ ตฏิตตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผล และรา
ยงานฯ

-ครผู้ประจจาชบันี้น
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-นางสาวฉวปีวรรณ
จบันทรธ์นาง

7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมเสนอโครงการและขอ

-นางเพปียงเพปญ

หมายเหตอุ
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อนอุมบัตฏิ

สอุรารบักษธ์

2. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

-นางสาวฉวปีวรรณ

3. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

-นางเพปียงเพปญ

ดจาเนฏิ นโครงการ

-นางสาวฉวปีวรรณ

รายงานโครงการ

-นางเพปียงเพปญ

งาน

4 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
5. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

จบันทรธ์นาง
สอุรารบักษธ์

จบันทรธ์นาง
สอุรารบักษธ์

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/หลบัก
ฐาน

1. รห้อยละของครผู้ บอุคลากร

1. ทดสอบการอมาน

1. แบบรายงาน

ทางการศศึกษาและนบักเรปียน

การเขปียน

การสอบอมาน

มปีนฏิสบัยรบักการอมานและ

แสวงหาความรห้ผู้และสมืซึ่อตมางๆ
อยมางตมอเนมืซึ่ อง

2. ครผู้ บอุคลากรทางการ

ศศึกษา และนบักเรปียนรห้อยละ
ของการใชห้เทคโนโลยปีในการ
เรปียนรห้ผู้และนจาเสนอผลงาน

2. สบังเกตการสอน

การเขปียนของ
โรงเรปียน
2. แบบสบังเกต

3. รายงานตมาง ๆ ทปีซึ่

การสอน

เสนอผห้ผู้บรฏิหารเกปีซึ่ยว
กบับการเสรฏิมสรห้าง

3. แบบรายงาน
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3. รห้อยละของโรงเรปียนวบัด

สบังคมแหมงการเรปียน

การพบัฒนาและ

หนามแดง

รห้ผู้ การแลกเปลปีซึ่ยน

แบบรายงาน

เรปียนรห้ผู้ ของครผู้ บอุคลากร

และรายงาน

(เขปียวออุทฏิศ) มปีบอุคคลแหมงการ
ทางการศศึกษา และนบักเรปียน

เรปียนรห้ผู้

โครงการ

โครงการ

4. รห้อยละของโรงเรปียนวบัด

หนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) มปี
กฏิจกรรมแลกเปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้
ระหวมาง โรงเรปียน

ครอบครบัว ชอุมชน หรมือ

องคธ์กรทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้อง อยมางนห้อย
ภาคเรปียนละ 1 ครบันี้ง
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
9.1 ครผู้ บอุคลากรทางการศศึกษา และนบักเรปียนมปีสบังคมแหมงการ
เรปียนรห้ผู้

9.2 โรงเรปียนเปป นแหลมงเรปียนรห้ผู้ภายในทปีซึ่ทน
บั สมบัยตามวฏิทยาการ
9.4 ชอุมชนใหห้ความรมวมมมือแกมโรงเรปียน

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวฉวปีวรรณ จบันทรธ์นาง)

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
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ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
โครงการ

พบัฒนาหลบักสผู้ตรสถานศศึกษา

กลสอุมงาน

งานวฏิชาการ

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
หนสวยงาน

นางอารปียธ์ ดมานขอุนทด

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1
ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

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

1. หลบักการและเหตอุผล
ตามทปีซึ่โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) ไดห้มปีการจบัดทจา

หลบักสผู้ตรสถานศศึกษาในปปี การศศึกษา 2553 เพมืซึ่อใหห้สอดคลห้องกบับ
หลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน พ.ศ. 2551
ความตห้องการ

สอดคลห้องกบับปบั ญหา

ความจจาเปป น ความสนใจของผห้ผู้เรปียน ความ

ตห้องการของผห้ผู้ปกครองและชอุมชน ตลอดจนนโยบายของหนม วยงาน

ตห้นสบังกบัด ในแตมละปปี การศศึกษาโรงเรปียนตห้องมาพฏิจารณาขห้อมผู้ลตมาง ๆ
ทปีซึ่ดจาเนฏิ นงานมาแลห้วในปปี การศศึกษาทปีซึ่ผมานมา วมาจะพบัฒนาหลบักสผู้ตร

สถานศศึกษาอยมางไร เพมืซึ่อใหห้การบรฏิหารจบัดการศศึกษามปีประสฏิทธฏิภาพ
เกฏิดประสฏิทธฏิผลตามวบัตถอุประสงคธ์และเปห้ าหมายทปีซึ่กจาหนด ซศึซึ่งในการ

พบัฒนาหลบักสผู้ตรสถานศศึกษาเปป นสฏิซึ่งทปีซึ่จจาเปป นอยมางยฏิซึ่ง ทปีซึ่จะตห้องดจาเนฏิ น
การกทอุกปปี การศศึกษาอยมางตมอเนมืซึ่ อง

เพมืซึ่อใหห้ไดห้หลบักสผู้ตรทปีซึ่สอดคลห้อง

กบับทฏิศทางในการพบัฒนาการศศึกษา สอดคลห้องกบับบรฏิบทของความ
ตห้องการของนบักเรปียน ผห้ผู้ปกครอง ชอุมชน และตลาดแรงงานใน
ปบั จจอุบบัน
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2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 10 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 10.1, 10.2, 10.3
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อพบัฒนาหลบักสผู้ตรใหห้มปีคอุณภาพ มปีความเหมาะสม ตรง

ตามทปีซึ่กรมวฏิชาการ กระทรวงศศึกษาธฏิการกจาหนด

3.2 เพมืซึ่อพบัฒนาหลบักสผู้ตรทห้องถฏิซึ่น การวบัดผล ประเมฏินผล ใหห้มปี

คอุณภาพเหมาะสมกบับสถานการณธ์ปบัจจอุบบัน
4. เปน้ าหมาย

ปรบับปรอุงหลบักสผู้ตรสถานศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐานโรงเรปียนวบัดหนาม
แดง(เขปียวออุทฏิศ) ใหห้แลห้วเสรปจกมอนเปฏิ ด
ภาคเรปียนทปีซึ่ 1 ปปี การศศึกษา 2559

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะครผู้ คณะ

กรรมการผห้ผู้รบับผฏิดชอบโครงการ คณะครผู้

5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ 5,000 บาท
6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

- ศศึกษาผลการดจาเนฏิ นงานในปปี การศศึกษาทปีซึ่ผมานมา
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- ศศึกษาความตห้องการ ความจจาเปป นในการพบัฒนา
หลบักสผู้ตร

- ปรบับปรอุงพบัฒนาหลบักสผู้ตร
6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรม
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
แผน
ศศึกษาผลการ

ดจาเนฏิ นงานในปปี
การศศึกษาทปีซึ่ผมาน
มา

ศศึกษาความ

ตห้องการ ความ
จจาเปป นในการ

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.
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พบัฒนาหลบักสผู้ตร
ปรบับปรอุงพบัฒนา
หลบักสผู้ตร

5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏินผล สรอุป
.
รายงานฯ
6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาหลบักสสู่ตร
สถานศศึกษา
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

19 เมษายน

- เสนอโครงการ

-นางอารปียธ์

2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

ดมานขอุนทด

งาน

-ผห้ผู้อจานวยการ

- ดจาเนฏิ นการสอนตามหลบักสผู้ตร

โรงเรปียน

ของแตมละกลมอุมสาระ

-ครผู้ผห้ผู้สอน

- ปรบับปรอุงพบัฒนาหลบักสผู้ตร

-ครผู้ผห้ผู้สอน

2560

- รายงานผล สรอุปผลการ

-นางอารปียธ์

10 พฤษภาคม

ปรบับปรอุงพบัฒนาหลบักสผู้ตร

ดมานขอุนทด

20 เมษายน
2559
ตลอดปปี การ
ศศึกษา
3 เมษายน

2560

7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและ

หมายเหตอุ
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ตฏิดตาม
1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนในการ -นางเพปียงเพปญ
ดจาเนฏิ นงาน

สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

-นางอารปียธ์

งาน

-นางเพปียงเพปญ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

ดมานขอุนทด
สอุรารบักษธ์

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ -นางอารปียธ์
ดจาเนฏิ นโครงการ

ดมานขอุนทด

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

-นางเพปียงเพปญ

รายงานโครงการ

สอุรารบักษธ์

-นางอารปียธ์

ดมานขอุนทด
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/หลบัก
ฐาน

1.มปี ห ลบั ก สผู้ ต ร ส ถ า น 1. ประเมฏิน

1. แบบประเมฏิน

ศศึกษาทปีซึ่มปีความเหมาะ 2. ประเมฏิน

การใชห้หลบักสผู้ตร

ก ร ะ ท ร ว ง ศศึ ก ษ า

ระเบปียบวบัดผล

ส ม ต ร ง ต า ม ทปีซึ่
กจา หนดเสรป จ กม อ นวบั น
เปฏิ ดเทอม

2.มปี ร ะ เ บปี ย บ วบั ด ผ ล
ประเมฏินผล

ทปีซึ่เหมาะสมมปีคอุณภาพ

2. แบบประเมฏิน
ประเมฏินผล
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9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
โรงเรปียนมปีหลบักสผู้ตรสถานศศึกษา ทปีซึ่เหมาะสมตรงตาม

สถานการณธ์ สมงผลใหห้นบักเรปียนมปีคอุณลบักษณะ

อบันพศึงประสงคธ์ของชอุมชน สบังคม ประเทศชาตฏิ มปีความรห้ผู้ ความ
สามารถสมวบัย และมปีความสอุขในการเรปียนรห้ผู้
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
(นางอารปียธ์ ดมานขอุนทด)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
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ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

จบัดสภาพแวดลห้อมเพมืซึ่อการเรปียนรห้ส
ผู้ มผู้คอุณภาพ
งานบรฏิหารทบัซึ่วไป

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
กาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง
หนสวยงาน

นายสมชาย พผู้ลบรรดฏิษฐธ์

นายประ

นางวรบันณธ์ธร บบัวคจาภผู้
โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
โรงเรปียนเปป นสถานทปีซึ่อบรมสบัซึ่งสอนใหห้ความรห้ผู้ และปลผู้กฝบั งคมา
นฏิ ยมทปีซึ่พศึงประสงคธ์ใหห้นบักเรปียน

ไดห้เจรฏิญงอกงามทบันี้งดห้านรมายกาย จฏิตใจ อารมณธ์ สบังคม และสตฏิ
ปบั ญญา เปป นคนทปีซึ่สมบผู้รณธ์สมผู้สบังคม
แวดลห้อมทบันี้งดห้านอาคารสถานทปีซึ่

โรงเรปียนจศึงควรจบัดสภาพ

และบรฏิเวณโรงเรปียนใหห้สะอาด

รมมรมืซึ่น สวยงาม สามารถใชห้เปป นแหลมงเรปียนรห้ผู้ของนบักเรปียนไดห้อยมางดปี

ดบังนบันี้นจศึงเหปนสมควรจบัดใหห้มปีโครงการจบัดสภาพแวดลห้อมเพมืซึ่อการเรปียน
รห้ส
ผู้ มผู้คอุณภาพ
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 11 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 11.1
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มาตรฐานทปีซึ่ 13 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 13.1
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้อาคารสถานทปีซึ่ บรฏิเวณโรงเรปียนสะอาด รมมรมืซึ่น
สวยงาม

3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีแหลมงเรปียนรห้ผู้เพฏิซึ่มขศึนี้น

4. เปน้ าหมาย
4.1 รห้อยเปอรธ์เซปนตธ์ของพมืนี้นทปีซึ่บรฏิเวณโรงเรปียนมปีความสะอาด

รมมรมืซึ่น สวยงาม
สาระ

4.2 โรงเรปียนจบัดแหลมงเรปียนรห้ผู้ใหห้นบักเรปียนทอุกคนทบันี้ง 8 กลมอุม

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะครผู้ คณะ
กรรมการดจาเนฏิ นงานโครงการ นบักเรปียน นบักการภารโรง

5.2 งบประมาณคมาวบัสดอุออุปกรณธ์ในการจบัดทจาดผู้แล ซมอมแซม

ตกแตมง ปรบับปรอุง บจารอุงรบักษา จจานวน 605,000 บาท
6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน
นบักเรปียน

- จบัดกฏิจกรรมดผู้แลดห้านความสะอาดโดยสภา
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- จบัดกฏิจกรรมแบมงหนห้าทปีซึ่ความรบับผฏิดชอบ
ทห้องถฏิซึ่น

- ประสานงานของบประมาณจากองคธ์กรปกครองสมวน
- จบัดใหห้มปีแหลมงเรปียนรห้ผู้เพฏิซึ่มเตฏิม
- ปลผู้กตห้นไมห้ดอกไมห้ประดบับ

- กฏิจกรรมซมอมแซมอาคารสถานทปีซึ่

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แ ตม ง ตบันี้ ง ค ณ ะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏินผล
.
สรอุป รายงาน

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.
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6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการจบัดสภาพ
แวดลน้อมเพพที่อการเรปียนรน้สู่สสสู่คณ
อุ ภาพ
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559

เสนอโครงการ

-คณะกรรมการ

2 พฤษภาคม 2559

แตมงตบันี้งคณะดจาเนฏิ นงาน

ดจาเนฏิ นงาน

16 พฤษภาคม 2559

จบัดกฏิจกรรม

-ผห้ผู้อจานวยการ

–
17 มปีนาคม 2560

มปีดบังนปีนี้

-กฏิจกรรมเขตบรฏิการจฏิต
อาสาตามระดบับชบันี้น
-จบัดแหลมงเรปียนรห้เผู้ ศรษฐกฏิจ
พอเพปียง

โรงเรปียน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน /
คณะครผู้ทอุกคน

-จบัดแหลมงเรปียนรห้ผู้ BBL
10 มปีนาคม 2560
20 มปีนาคม 2560

-กฏิจกรรมปลผู้ก ดผู้แลไมห้
ดอกไมห้ประดบับ
-กฏิจกรรมซมอมแซมโตจ๊ะ เกห้าอปีนี้
-ของบประมาณจาก
อบต.เพมืซึ่อปรบับปรอุงอาคาร
สถานทปีซึ่ตมาง ๆ
นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-หบัวหนห้าโครงการ
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ดจาเนฏิ นโครงการ
ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ
7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม

หมายเ
หตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง เสนอ

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

นายประกาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง

โครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ น

โครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงาน

โครงการ

-นายสมชาย พผู้ลบรรดฏิษฐธ์
นางวรบันณธ์ธร บบัวคจาภผู้

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

-นายสมชาย พผู้ลบรรดฏิษฐธ์
นายประกาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง
นางวรบันณธ์ธร บบัวคจาภผู้

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์
-นายสมชาย พผู้ลบรรดฏิษฐธ์
นายประกาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง
นางวรบันณธ์ธร บบัวคจาภผู้

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/เอกสาร

1. อาคารสถานทปีซึ่บรฏิเวณ

1. ตรวจสอบความ

1. แบบประเมฏินความ

โรงเรปียน ทอุกพมืนี้นทปีซึ่สะอาด

พศึงพอใจเรมืซึ่องอาคาร พศึงพอใจ
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รมมรมืซึ่น สวยงาม

สถานทปีซึ่

2. ทจาเนปี ยบแหลมง

2. รห้อยละของบรฏิเวณใน

2. ตรวจสอบ

เรปียนรห้ผู้ และรายงาน

รห้ผู้ ในโรงเรปียนเพฏิซึ่มขศึน
นี้

รห้ผู้ และรายงาน

โรงเรปียนมปี

แหลมงเรปียน ทจาเนปี ยบแหลมงเรปียน โครงการ

เพปียงพอกบับนบักเรปียน

โครงการ

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
โรงเรปียนมปีความสะอาดรมมรมืซึ่น สวยงาม มปีแหลมงเรปียนรห้ผู้สจาหรบับ

นบักเรปียน เปป นทปีซึ่ชซึ่ น
มื ชมของผห้ผู้พบเหปน
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ............................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายสมชาย พผู้ลบรรดฏิษฐธ์)

(นางวบันณธ์ธร บบัวคจาภผู้)

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้
รมวมโครงการ

(นายประกาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง)

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
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อโครงการ
แผนงาน

โครงการ “ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้”
ผู้
แผนงานบรฏิหารวฏิชาการ

หบัวหนน้าโครงการ

นางนาฏยา บรรจงอบักษร

นางสาว

วฏิภาพร มบัซึ่งมปี
ลบักษณะโครงการ

โครงการใหมม

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

เมษายน 2559 – มปีนาคม 2560

.......................................................................................................
.............................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
ตามทปีซึ่นายกรบัฐมนตรปีและรบัฐมนตรปีวมาการกระทรวงศศึกษาธฏิการ
มปีนโยบายลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้ : (Moderate Class More
Knowledge ) โดยกจาหนดใหห้สจานบักงานคณะกรรมการการศศึกษาขบันี้น
พมืนี้นฐาน(สพฐ) หาแนวทางการดจาเนฏิ นงาน เรมืซึ่องเวลาเรปียนของเดปก
ในปบั จจอุบบัน ซศึซึ่งเดฏิมเดปกเลฏิกเรปียนเวลา 15.30 น จะเปลปีซึ่ยนไปเปป นเวลา
1430 น. เพมืซึ่อนจา 1 ชบัซึ่วโมงไปจบัดกฏิจกรรมเพฏิซึ่มเตฏิมความรห้ผู้ใหห้กบับเดปก
ลดความเครปียดของเดปก เดปก
ไมมควรมปีการบห้าน แตมใหห้เดปกไดห้เรปียนรห้ผู้อยมางมปีความสอุข เมมืซึ่อเดปกมปี
ความสอุข เชมืซึ่อวมาผห้ผู้ปกครอง ครผู้ และทอุกคนกปมปีความสอุขดห้วย
โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)ไดห้ตระหนบักและเหปนความ
สจาคบัญของนโยบายดบังกลมาว จศึงหาแนวทางรผู้ปแบบกฏิจกรรมการเรปียน
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รห้ท
ผู้ ซึ่ห
ปี ลากหลาย ตรงตามหลบักสผู้ตรแกนกลาง และมาตรฐานตบัวชปีนี้วบัดทปีซึ่
กจาหนดเพมืซึ่อพบัฒนาคอุณภาพและประสฏิทธฏิภาพของนบักเรปียนใหห้เปป นคน
ดปี คนเกมง และมปีความสอุขทปีซึ่แทห้จรฏิงเนห้นการฝศึ กปฏฏิบบัตฏิใหห้เดปกคฏิดเปป น
แกห้ปบัญหา เปป นสมงเสรฏิมทบักษะการสมืซึ่อสารระหวมางผห้ผู้เรปียนดห้วยกบัน กบับ
ครผู้หรมือบอุคคลอมืซึ่น รห้ผู้จบักทจางานรมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ยอมรบับฟบั งเหตอุและฟบั งผล
ใชห้หลบักคอุณธรรมและจรฏิยธรรม สมงเสรฏิมและปลผู้กฝบั งใหห้ผห้ผู้เรปียนรห้ผู้จก
บั
บาปบอุญคอุณโทษ รห้จ
ผู้ บักใหห้อภบัย รห้ผู้จบักเสปียสละเพมืซึ่อสมวนรวม โดยยศึดหลบัก
คมานฏิ ยม 12 ประการ และคอุณลบักษณะอบันพศึงประสงคธ์ 8 ประการ
ดบังนบันี้นโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)ไดห้เลปงเหปนความสจาคบัญ
จศึงไดห้ดจาเนฏิ นการจบัดทจาโครงการลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้ขศึนี้นเพมืซึ่อ
เปป นการสนองนโยบาย และเพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีคอุณลบักษณะ ตามทปีซึ่
กระทรวงศศึกษาธฏิการไดห้กจาหนดไวห้ใน

4 หมวดซศึซึ่งประกอบดห้วย

หมวดกฏิจกรรมพบัฒนาผห้ผู้เรปียน หมวดสรห้างเสรฏิมสมรรถนะ และการ
เรปียนรห้ผู้ หมวดสรห้างเสรฏิมคอุณลบักษณะและคมานฏิ ยม และหมวดการ
สรห้างเสรฏิมทบักษะการทจางาน ทบักษะอาชปีพ โดยทางโรงเรปียนมปี
กฏิจกรรมทปีซึ่หลากหลายเพมืซึ่อใหห้เกฏิดคอุณภาพตมอนบักเรปียนและสมงเสรฏิม
ความรห้ผู้ความเขห้าใจใหห้กบับครผู้ในการถมายทอดผมานกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้
ทปีซึ่สน
มผู้ บักเรปียนซศึซึ่งจะนจาไปใชห้ในการดจารงชปีวต
ฏิ ตมอไป

2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 6

มาตรฐานทปีซึ่ 7

7.5

ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 6.1 , 6.2 , 6.3

ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 7.1 , 7.2 , 7.3 , 7.4 ,
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3. วบัตถอุประสงคธ์ของโครงการ
2.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีคอุณลบักษณะตามทปีซึ่กจาหนดใน 4 หมวด
ประกอบดห้วยหมวดกฏิจกรรมพบัฒนาผห้ผู้เรปียน หมวดสรห้างเสรฏิม

สมรรถนะ และการเรปียนรห้ผู้ หมวดสรห้างเสรฏิมคอุณลบักษณะและคมา
นฏิ ยม และหมวดการสรห้างเสรฏิมทบักษะการทจางาน ทบักษะอาชปีพ

2.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีความพศึงพอใจและสามารถเรปียนรห้ผู้ไดห้อยมาง

มปีความสอุข
4. เปน้ าหมาย
เชฏิงปรฏิมาณ

3.1 การดจาเนฏิ นการกฏิจกรรมทอุกกฏิจกรรมของโครงการสจาเรปจ
ลอุลมวงทอุกกฏิจกรรม

3.2 คณะครผู้ นบักเรปียน และผห้ผู้เขห้ารมวมโครงการทอุกคนและผห้ผู้มปี

สมวนเกปีซึ่ยวขห้องมปีความพศึงพอใจ
เชฏิงคอุณภาพ

นบักเรปียนโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)ทอุกคนมปีคอุณลบักษณะ
ทปีซึ่กจาหนดใน 4 หมวดประกอบดห้วยหมวดกฏิจกรรมพบัฒนาผห้ผู้เรปียน
หมวดสรห้างเสรฏิมสมรรถนะ และการเรปียนรห้ผู้ หมวดสรห้างเสรฏิม
คอุณลบักษณะ และคมานฏิ ยม และหมวดการสรห้างเสรฏิมทบักษะการทจางาน
ทบักษะอาชปีพ มปีความพศึงพอใจและสามารถเรปียนรห้ผู้ไดห้
อยมางมปีความสอุขในทอุกกฏิจกรรม
5. ขบัน
พื้ ตอนและระยะเวลาการดอาเนฏิ นงาน
5.1 ขบัน
พื้ เตรปียมการ(P)
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1. ประชอุมผห้ผู้บรฏิหาร หบัวหนห้างาน หบัวหนห้าสายชบันี้น ศศึกษา
วฏิเคราะหธ์นโยบาย คมผู้มมือการบรฏิหารจบัดการเวลาเรปียน “ลดเวลาเรปียน
เพฏิซึ่มเวลารห้”
ผู้ และชอุดเอกสารกฏิจกรรม“ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้” ทบันี้ง
4 เลมม และเอกสารอมืซึ่น ๆเพฏิซึ่มเตฏิม
2. ประชอุมคณะครผู้และผห้ผู้เกปีซึ่ยวขห้องสรห้างความตระหนบัก
ความเขห้าใจในการดจาเนฏิ นงานกจาหนดตบัวชปีนี้วบัด ภาพความสจาเรปจของ
การบรฏิหารจบัดการ กฏิจกรรม“ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้” วางแผน
การดจาเนฏิ นงานของโรงเรปียน ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา ครผู้ผห้ผู้สอน และ
นบักเรปียนอยมางชบัดเจน และมปีความเขห้าใจทปีซึ่ตรงกบันตลอดจนศศึกษา
บรฏิบทและสภาพความเปป นไปไดห้เพมืซึ่อนจาไปปฏฏิบบัตแ
ฏิ ละพบัฒนาโครง
การฯ
เวลารห้ผู้”

3. จบัดทจาแผนงานดจาเนฏิ นการโครงการ “ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่ม
4. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงานโครงการ “ลดเวลา

เรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้”
ผู้

5.2 ขบัน
พื้ ดอาเนฏิ นการ (D)
1. ประชอุมคณะทจางานเพมืซึ่อชปีนี้แจงกฏิจกรรม“ลดเวลาเรปียน
เพฏิซึ่มเวลารห้”
ผู้ และมอบหมายภาระงาน

2. ดจาเนฏิ นงานตามกฏิจกรรม“ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้”
ผู้

ตามกฏิจกรรมตมางๆทปีซึ่ครผู้นจาเสนอตามระดบับชบันี้น ป.1-3 , ป.4-6

3. ศศึกษาขห้อมผู้ลนบักเรปียนเปป นรายบอุคคล ดผู้ความถนบัด

ความสนใจ ความตห้องการของนบักเรปียน
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4. วฏิเคราะหธ์โครงสรห้างหลบักสผู้ตรสถานศศึกษา และ
การนจาหลบักสผู้ตรไปใชห้ หลบักสผู้ตรระดบับชบันี้นเรปียนความพรห้อมของครผู้ผห้ผู้
สอน สมืซึ่อ แหลมงเรปียนรห้ผู้ อาคารสถานทปีซึ่ และหห้องปฏฏิบบัตฏิการตมางๆ

5. ปรบับและออกแบบตารางเรปียนทปีซึ่เอมืนี้อตมอการดจาเนฏิ น

โครงการ“ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้”ตามแนวทางการบรฏิหาร
จบัดการเวลาเรปียนทปีซึ่ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้

6. ออกแบบกฏิจกรรมทปีซึ่หลากหลาย สอดคลห้องกบับชมวงวบัย

ของนบักเรปียน สนองความสนใจ ความถนบัด และความตห้องการของผห้ผู้
เรปียน

7. วางแผนใชห้แหลมงเรปียนรห้ผู้ และภผู้มฏิปบัญญาทห้องถฏิซึ่นมามปี

สมวนรมวมในการจบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้ของนบักเรปียน
ชอบ

8. เสนอกรรมการสถานศศึกษาพฏิจารณาใหห้ความเหปน

5.3 ขบัน
พื้ นฏิ เทศตฏิดตาม ( C)
-นฏิ เทศ ตฏิดตาม ประเมฏินผลการดจาเนฏิ นงานโดยฝม ายผห้ผู้
บรฏิหาร หบัวหนห้างาน ซศึซึ่งรมวมกบันนฏิ เทศ ตฏิดตามการดจาเนฏิ นงานและ
คอยอจานวยความสะดวกในการดจาเนฏิ นกฏิจกรรมของผห้ผู้เกปีซึ่ยวขห้องใหห้

เปป นไปตามภาระงานทปีซึ่ไดห้รบับมอบหมายและใหห้บรรลอุวต
บั ถอุประสงคธ์ของ
โครงการ

5.4 ขบัน
พื้ ประเมฏินและรายงานผล ( A )
1. สรอุปประเมฏินโครงการ“ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลา
รห้”
ผู้ โดยการประชอุมเสวนา ทบทวนหลบังการปฏฏิบบัตฏิงาน (AAR) ทอุก

สบัปดาหธ์เพมืซึ่อนจาผลไปใชห้ในการพบัฒนาอยมางตมอเนมืซึ่ อง ทอุกสายชบันี้นนจา
เสนอ
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2. สรอุปรายงานและเผยแพรมการดจาเนฏิ นงานแตมละ
กฏิจกรรม สรอุปความพศึงพอใจ จบัดทจารายงานนจาเสนอทปีซึ่ประชอุมใหญม
เพมืซึ่อเสรฏิมเตฏิมเตปม รายงานโครงการ นจาเสนอผห้ผู้บรฏิหาร

และ

รายงานสจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาประถมศศึกษาสมอุทรปราการ
เขต 2 ตมอไป

ปฏฏิทฏินกฏิจกรรมและการดอาเนฏิ นงาน
ทปีที่
1.

กฏิจกรรม

2.
ประชอุมคณะครผู้และผห้ผู้
เกปีซึ่ยวขห้องสรห้างความ

4.

ตระหนบัก ความเขห้าใจในการ

วางแผนการดจาเนฏิ นงาน

ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

1 วบัน

ผห้ผู้อจานวยการ

18 เมษายน
2559

โรงเรปียน
ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

ภาพความสจาเรปจของการ

บรฏิหารจบัดการ กฏิจกรรม“ลด

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

เมษายน 2559

ดจาเนฏิ นงานกจาหนดตบัวชปีนี้วบัด

เวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้”
ผู้
5.

ดอาเนฏิ นการ

ประชอุมผห้ผู้บรฏิหาร หบัวหนห้างาน 1 วบัน 6
หบัวหนห้าสายชบันี้น

3.

ระยะเวลา

คณะครผู้ทอุก
18 เมษายน
2559
21 เมษายน

ทมาน
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6.

2559-30
เมษายน 2559

แตมงตบันี้งคณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงานโครงการ “ลด
เวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้”
ผู้

คณะครผู้แตมละสายชบันี้นดจาเนฏิ น
การตามแผน

21 เมษายน
2559-30
เมษายน 2559
ทอุกวบัน

ศอุกรธ์(AAR)

ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียนรองผห้ผู้
อจานวยการ
โรงเรปียน

หบัวหนห้างาน
หบัวหนห้างาน

นฏิ เทศตฏิดตามการดจาเนฏิ นงาน และวบันสฏินี้นภาค
คณะครผู้ทอุก
เรปียนทปีซึ่
ทมาน
ประเมฏินและรายงานผล
1 และ 2
ผห้ผู้บรฏิหาร และ
31 มปีนาคม
คณะครผู้
เผยแพรมผลงานใหห้ครผู้ ผห้ผู้
2560
ปกครอง

ผห้ผู้บรฏิหาร และ
คณะครผู้

6. งบประมาณทปีใ
ที่ ชน้
คมาวบัสดอุ ออุปกรณธ์
เงฏินงบประมาณ

จจานวน 300,000 บาท

เงฏินนอกงบประมาณ จจานวน .........-........บาท
รวม 300,000
7. การประเมฏินผล

บาท
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ตบัวชปีพื้วบัดความสอาเรร็จ

วฏิธปีการ

ประเมฏิน

เครพที่องมพอทปีใ
ที่ ชน้

1.นบักเรปียนรห้อยละ 95 มปี

-สบังเกตความ

-แบบสบังเกตความ

คอุณลบักษณะตามทปีซึ่กจาหนด

สนใจ ความ

สนใจ ความสอุขใน

กฏิจกรรมพบัฒนาผห้ผู้เรปียน หมวด

เรปียน

-แบบสจารวจความพศึง

เรปียนรห้ผู้ หมวดสรห้างเสรฏิม

พศึงพอใจ

ใน 4 หมวดประกอบดห้วยหมวด
สรห้างเสรฏิมสมรรถนะ และการ
คอุณลบักษณะและคมานฏิ ยม และ
หมวดการสรห้างเสรฏิมทบักษะการ
ทจางาน ทบักษะอาชปีพ

2.นบักเรปียนอยมางนห้อยรห้อยละ 95

และ ทอุกฝม ายทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้องมปีความพศึง

สอุขในการ

-สจารวจความ

การเรปียน
พอใจ

-แบบประเมฏินความ
-ประเมฏิน

กห้าวหนห้านบักเรปียน

ความ

กห้าวหนห้า

พอใจและเรปียนรห้ผู้อยมางมปีความสอุข
ในทอุกกฏิจกรรมทปีซึ่กจาหนดใน
โครงการ
8. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
8.1 โรงเรปียนมปีเทคนฏิ คหรมือกระบวนการสมงเสรฏิมกฏิจกรรมลดเวลา
เรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้อยมางหลากหลาย

8.2 นบักเรปียนมปีความสนใจสามารถใชห้เวลาวมางใหห้เปป นประโยชนธ์เขห้า
รมวมกฏิจกรรมตามความสนใจ ความถนบัด
อยมางเตปมศบักยภาพ

8.3 โรงเรปียนมปีกฏิจกรรมหลากหลาย นบักเรปียนทอุกคนไดห้รบับการพบัฒนา
ใหห้เปป นคนดปี คนเกมง โดยมปีคณ
อุ ธรรม
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จรฏิยธรรมมปีคมานฏิ ยมทปีซึ่พศึงประสงคธ์และเรปียนรห้ผู้อยมางมปีความสอุขใน
ทอุกกฏิจกรรม
ลงชมืซึ่อ....................................... ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ......................................... ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางนาฏยา บรรจงอบักษร)

(นางสาววฏิภาพร

มบัซึ่งมปี)
ลงชมืซึ่อ..................................... ผห้ผู้อนอุมบัตฏิ
โครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
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กลยอุทธธ์ทปีที่ 2 ปลสู่กฝบั งคอุณธรรม
ความสอานศึ กในความเปร็น
ชาตฏิไทยและวฏิถช
ปี ปีวฏิตตาม
หลบักปรบัชญาของ
เศรษฐกฏิจพอเพปียง

ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

พบัฒนากฏิจกรรมลผู้กเสมือ - เนตรนารปี
บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ

นางสาว

มาลปี ลาภลมผู้ล
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 2

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559
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.......................................................................................................
......................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
กฏิจกรรมการเรปียนการสอนลผู้กเสมือ - เนตรนารปี เปป น

กฏิจกรรมทปีซึ่จบัดขศึนี้นเพมืซึ่อสรห้างเสรฏิมลบักษณะนฏิ สบัย

ใหห้นบักเรปียนเปป นผห้ผู้มปีระเบปียบวฏินบัย รห้ผู้จบักอยมผู้รว
ม มกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื เพมืซึ่อเปป นการสมง
เสรฏิมใหห้นบักเรปียนไดห้ปฏฏิบบัตฏิจรฏิง จศึงสมควร จบัดทจาโครงการพบัฒนา
กฏิจการลผู้กเสมือ - เนตรนารปี
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 2 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 2.1, 2.2, 2.3, 2.4
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีคณ
อุ ลบักษณะทปีซึ่พศึงประสงคธ์ตามหลบักสผู้ตร
3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีความเอมืนี้ออาทรและกตบัญญผู้กตเวทปีตมอ

ผห้ผู้มปีพระคอุณ

3.3 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนยอมรบับความคฏิดและวบัฒนธรรมทปีซึ่แตกตมาง
3.4 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนตระหนบัก รห้ค
ผู้ อุณคมา รมวมอนอุรบักษธ์และพบัฒนา
สฏิซึ่งแวดลห้อม

3.5 เพมืซึ่อพบัฒนากฏิจการลผู้กเสมือ เนตรนารปี ของโรงเรปียน ใหห้มปี

การพบัฒนาอยมางเปป นระบบ และมปี
ประสฏิทธฏิภาพ

4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนมปีคอุณลบักษณะทปีซึ่พง
ศึ ประสงคธ์ตามหลบักสผู้ตร
4.2 นบักเรปียนทปีซึ่ทก
อุ คนมปีความเอมืนี้ออาทรและกตบัญญผู้กตเวทปี

ตมอผห้ผู้มปีพระคอุณ

4.3 นบักเรปียนทอุกคนยอมรบับความคฏิดและวบัฒนธรรมทปีซึ่แตกตมาง
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4.4 นบักเรปียนทอุกคนตระหนบัก รห้ค
ผู้ อุณคมา รมวมอนอุรบักษธ์และพบัฒนา
สฏิซึ่งแวดลห้อม

4.5 ภายในปปี พ.ศ. 2559 กฏิจการลผู้กเสมือของโรงเรปียนมปีการ
พบัฒนาขศึนี้น สามารถเปป นแบบอยมางในการจบัด

กฏิจกรรมของโรงเรปียนในกลมอุมบางพลปี 1 ไดห้

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งานโครงการ

5.2 งบประมาณจากงบออุดหนอุนของทางราชการ จจานวน

25,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

- สนบับสนอุน สมงเสรฏิมครผู้ไดห้พบัฒนาอบรมใหห้มปีวอุฒฏิทาง

ลผู้กเสมือสผู้งขศึนี้น
เนตรนารปี

- จบัดกฏิจกรรมการเรปียนการสอนในวฏิชาลผู้กเสมือ - จบัดกฏิจกรรมอยมผู้คมายพบักแรม ลผู้กเสมือ - เนตรนารปี

แกมนบักเรปียนทอุกคน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ การดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
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6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

เม.
ย.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
ผล รายงาน

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนา
กฏิจกรรมลสู่กเสพอ-เนตรนารปี
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
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29 มปีนาคม 2559

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนงาน

-คณะกรรมการ

31 มปีนาคม 2559

- เสนอโครงการ

ดจาเนฏิ นงาน

31 มปีนาคม 2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น -คณะกรรมการ

พฤษภาคม 2559

งาน

ดจาเนฏิ นงาน

16 พฤษภาคม

- อบรมผห้ผู้บบังคบับบบัญชาลผู้กเสมือ

-ผห้ผู้อจานวยการ

2559 –

A.T.C. สามบัญ

โรงเรปียน

- จบัดกฏิจกรรมการเรปียนการ

-ผห้ผู้บบังคบับบบัญชาลผู้ก

สอนในวฏิชาลผู้กเสมือ-

เสมือ

มปีนาคม 2560
15-17 พฤศจฏิกายน
2559

เนตรนารปี

14–15 ธบันวาคม

- กฏิจกรรมเขห้าคมายพบักแรมลผู้ก

2559

เสมือ-เนตรนารปีสามบัญ

6 มกราคม 2560
20 มปีนาคม 2560

ระดบับชบันี้น ป.5-6
- กฏิจกรรมเขห้าคมายลผู้กเสมือเนตรนารปีสจารอง
(DAY-CAMP) ระดบับชบันี้น ป.14

- ผห้ผู้บบังคบับบบัญชา
ลผู้กเสมือ
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
และผห้ผู้บบังคบับ
บบัญชาลผู้กเสมือ
-คณะกรรมการ

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ ดจาเนฏิ นงาน
ดจาเนฏิ นโครงการ

และผห้ผู้บบังคบับ

- ประเมฏินผล สรอุปผล และ

บบัญชาลผู้กเสมือ

รายงานโครงการ

-ผห้ผู้บรฏิหาร
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน โครงการ

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

สอุรารบักษธ์

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

-นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ
นางสาวมาลปี ลาภลมผู้ล

สอุรารบักษธ์

-นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

หตอุ

-นางเพปียงเพปญ

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นงานของโครงการ

หมายเ

นางสาวมาลปี ลาภลมผู้ล

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ
นางสาวมาลปี ลาภลมผู้ล

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ
1. รห้อยละของนบักเรปียนมปี
คอุณลบักษณะ

ทปีซึ่พง
ศึ ประสงคธ์ตามหลบักสผู้ตร
2. รห้อยละของนบักเรปียนทปีซึ่มปี
ความเอมืนี้ออาทร

และกตบัญญผู้กตเวทปีตมอผห้ผู้มปี

วฏิธปีการประเมฏิน
1. การทดสอบ
2. การสบังเกต
3. สอบถาม
4. พฏิจารณาจาก

เครพที่องมพอ/เอกสาร
1. แบบทดสอบของ
โรงเรปียน
2. แบบสบังเกต
3. แบบสอบถาม
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พระคอุณ

แบบเขห้ารมวม

3. รห้อยละของ นบักเรปียน

กฏิจกรรม

ยอมรบับความคฏิด และ

5. พฏิจารณาจาก

วบัฒนธรรมทปีซึ่แตกตมาง

สถานการณธ์จรฏิง

ตระหนบัก รห้ค
ผู้ อุณคมา

โครงการ

4. รห้อยละของนบักเรปียน
รมวมอนอุรก
บั ษธ์และพบัฒนาสฏิซึ่ง

และการรายงาน

4. แบบลงลายมมือชมืซึ่อ
การเขห้ารมวม
กฏิจกรรม

5. รายงานโครงการ

แวดลห้อม

5. ปปี พ.ศ. 2559 กฏิจการลผู้ก
เสมือของโรงเรปียนมปีการ

พบัฒนาขศึนี้น สามารถเปป นแบบ
อยมางในการจบัดกฏิจกรรมของ
โรงเรปียนในกลมอุมบางพลปี 1
ไดห้
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
เมมืซึ่อนบักเรปียนจบการศศึกษา นบักเรปียนจะเปป นผห้ผู้มปีระเบปียบวฏินบัย
สามารถอยมผู้รมวมกบันในสบังคมไทยไดห้อยมางสงบสอุข
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ............................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ)

มาลปี ลาภลมผู้ล)

(นางสาว
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ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ

(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

โครงการวบันสจาคบัญ
บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นายสายบันตธ์ เหมรบังคะ

นางสาว

นฏิ ลวบัลยธ์ เอกรบักษา
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 2

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
…………………………………………………………………………
…………………………………
1. หลบักการและเหตอุผล
ตามพระราชบบัญญบัตฏิการศศึกษาแหมงชาตฏิ พอุทธศบักราช 2542

ซศึซึ่งไดห้กจาหนดความมมอุงหมายและหลบักการ “การจบัดการศศึกษาตห้อง
เปป นไปเพมืซึ่อพบัฒนาคนไทยใหห้เปป นมนอุษยธ์ทซึ่ส
ปี มบผู้รณธ์ทนี้ง
บั รมางกาย จฏิตใจ

สตฏิปบัญญา ความรห้ผู้และคอุณธรรม มปีจรฏิยธรรมและวบัฒนธรรมในการ
ดจารงชปีวฏิตอยมางมปีความสอุข” ตลอดปปี การศศึกษา มปีวบันสจาคบัญหลายวบัน
ทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้องกบับนบักเรปียน โรงเรปียนสามารถนจาวบันสจาคบัญตมาง ๆ เหลมา
นบันี้นมาบผู้รณาการกบับกฏิจกรรมการเรปียนการสอนไดห้ ซศึซึ่งแบมงเปป นวบัน
สจาคบัญทางศาสนา วบันสจาคบัญทางประเพณปีของไทย วบันสจาคบัญของ
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ชาตฏิ เชมน วบันวฏิสาขบผู้ชา วบันไหวห้ครผู้ วบันเขห้าพรรษา เปป นตห้น ทาง
โรงเรปียนไดห้ตระหนบักถศึงความสจาคบัญของวบันสจาคบัญดบังกลมาว จศึงไดห้จบัด

ใหห้มโปี ครงการวบันสจาคบัญขศึนี้น เพมืซึ่อเปป นการสมงเสรฏิมใหห้นบักเรปียนไดห้ปฏฏิบบัตฏิ
กฏิจกรรมวบันสจาคบัญ และนจามาบผู้รณาการกบับการเรปียนการสอนไดห้
2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 2

ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 2.1, 2.2, 2.3, 2.4

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 14 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 14.1, 14.2
3. วบัตถอุประสงคธ์

3.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนไดห้เรปียนรห้ผู้วฏิธปีปฏฏิบบัตฏิตน ในการประกอบ
พฏิธก
ปี รรมทางดห้านศาสนา ประเพณปี

วบัฒนธรรม ทปีซึ่ดปีงามของคนไทย

3.2 เพมืซึ่ อปลผู้ ก ฝบั งใหห้ นบั ก เรปี ย นเคารพ รบั ก หวงแหน เทฏิ ด ทผู้ น
สถานบบันชาตฏิ ศาสนา และ
พระมหากษบัตรฏิยธ์
4. เปน้ าหมาย
นบั ก เรปี ย นทอุ ก คนสามารถปฏฏิ บบัตฏิ ต นในการประกอบ

4.1

พฏิธก
ปี รรมทางดห้านศาสนา ประเพณปี

วบัฒนธรรม ทปีซึ่ดปีงามของคนไทยไดห้

นบักเรปียนทอุกคนมปีความเคารพ รบัก หวงแหน เทฏิดทผู้น

4.2

สถานบบันชาตฏิ ศาสนา และพระมหากษบัตรฏิยธ์
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1

บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา

ดจาเนฏิ นงานโครงการ นบักเรปียน

คณะกรรมการ
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5.2

งบประมาณคมาวบัสดอุ ออุปกรณธ์ในการจบัดกฏิจกรรมวบัน

สจาคบัญตมาง ๆ จจานวน 30,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

-จบั ด กฏิ จ กรรมเนมืซึ่ องในวบั น สจา คบัญ ของชาตฏิ

ศาสนา พระมหากษบัตรฏิยธ์ และวบันสจาคบัญอมืซึ่น ๆ

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ การดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ทปีที่

ปปีการศศึกษา 2559

กฏิจกรรม/ระยะ
เวลา

เม.
ย.

1. ประชอุมชปีนี้แจง
วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตมงตบันี้งคณะ
กรรมการ

4. ดจาเนฏิ นงานตาม
โครงการ

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม
ตรวจสอบ
6. ประเมฏิน สรอุป
รายงาน

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการวบันสอาคบัญ
วบัน เดพอน

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

ปปี
19 เมษายน

- ประชอุม วางแผน เสนอโครงการ

2559
3 พฤษภาคม
2559
20

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
- แตมงตบันี้งคณะครผู้ชมวยงานวบัดหนามแดง
เนมืซึ่ องในวบันวฏิสาขบผู้ชา

พฤษภาคม

- หลมอเทปียนจจานจาพรรษา

2559

- แหมเทปียนจจานจาพรรษาถวายวบัดหนาม

14 กรกฎาคม
2559
15 กรกฎาคม
2559

แดง
และวบัดคลองปลบัดเปรปียง
- ชมวยงานวบัดหนามแดงวบัน
อาสาฬหบผู้ชา และวบันเขห้าพรรษา

- นายสายบันตธ์
เหมรบังคะ
นางสาวนฏิ ลวบัลยธ์
เอกรบักษา
- ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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18.20

กร - กฏิจกรรมวบันแมมแหมงชาตฏิและกฏิจกรรม - คณะกรรมการ

กฎาคม

เทฏิดพระเกปียรตฏิฯ

2559

- ชมวยงานวบันออกพรรษาวบัดหนามแดง

11 สฏิงหาคม
2559
16-17

- คณะครผู้-นบักเรปียนทจากระทงถวาย วบัด
หนามแดง

ตอุลาคม

- จบัดกฏิจกรรมถวายพระพรพระบาท

2559
14

สมเดปจพระเจห้าอยมผู้หบัวฯ

พฤศจฏิกายน

- กฏิจกรรมวบันเดปกแหมงชาตฏิ

2559

- กฏิจกรรมวบันครผู้

2 ธบันวาคม

- คณะครผู้ชมวยงานวบันมาฆบผู้ชาวบัด

2559
12-13

หนามแดง

มกราคม

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ น

2560

โครงการ

16 มกราคม

- ประเมฏินผล สรอุปผลและรายงาน

2560
11

โครงการ

กอุมภาพบันธธ์
2560
27 มปีนาคม

ดจาเนฏิ นงาน
- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- คณะครผู้
- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- คณะครผู้
- คณะครผู้
- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2560

- นายสายบันตธ์

31 มปีนาคม

เหมรบังคะ

2560

นางสาวนฏิ ลวบัลยธ์
เอกรบักษา
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7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม
1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นงาน

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

ผน้สู่กอากบับ และตฏิดตาม
-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายสายบันตธ์
คะ

เหมรบัง

นางสาวนฏิ ลวบัลยธ์ เอก

รบักษา

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายสายบันตธ์
คะ

เหมรบัง

นางสาวนฏิ ลวบัลยธ์ เอก

รบักษา

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายสายบันตธ์
คะ

เหมรบัง

นางสาวนฏิ ลวบัลยธ์ เอก

รบักษา

หมายเหตอุ

171

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. รห้อยละของนบักเรปียนทปีซึ่

1. การสบังเกต

1. แบบ

ประกอบพฏิธปีกรรมทางดห้าน

การจบัดกฏิจกรรม

กฏิจกรรม

สามารถปฏฏิบบัตฏิตนในการ
ศาสนา ประเพณปี วบัฒนธรรม

2. พฏิจารณาจากรายงาน รายงาน
ตมาง ๆ

ทปีซึ่ดปีงามของคนไทย

2. แบบ

รายงาน

2. รห้อยละของนบักเรปียนทปีซึ่มปี

โครงการ

ความเคารพ หวงแหน

เทฏิดทผู้นสถาบบันชาตฏิ ศาสนา
และพระมหากษบัตรฏิยธ์
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนมปีความเคารพรบัก หวงแหน เทฏิดทผู้นสถาบบันชาตฏิ

ศาสนา พระมหากษบัตรฏิยธ์ และเปป นผห้ผู้

สมืบทอดรบักษาประเพณปี วบัฒนธรรมทปีซึ่ดปีงามนปีนี้ สมืบไป
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายสายบันตธ์ เหมรบังคะ)

(นางสาว

นฏิ ลวบัลยธ์ เอกรบักษา)

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
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ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

โรงเรปียนธรรมจารปี
บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นาย ศอุภชบัย มฏิซึ่งมงคล

นาย

อรรถพล พรหมเมศ
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 2

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
…………………………………………………………………………
………………………………
1. หลบักการและเหตอุผล
การปลผู้กฝบั งคอุณธรรม จรฏิยธรรมใหห้กบับเดปกและเยาวชน ถมือเปป น
หนห้าทปีซึ่สจาคบัญของทอุกคนในสบังคม

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

เปป นหนม วยงานหนศึซึ่ งทปีซึ่ตระหนบัก

ถศึงความสจาคบัญในการปลผู้กฝบั ง ใหห้นบักเรปียนและครผู้ มปีคอุณธรรม
จรฏิยธรรม เพมืซึ่อสรห้างสบังคมแหมงคอุณธรรมโดยจบัดใหห้มปีโครงการ
“โรงเรปียนธรรมจารปี” ขศึนี้น
2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 2 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 2.1 , 2.2 ,2.4
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 14 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 14.1, 14.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
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3.1 เพมืซึ่อปลผู้กฝบั งคอุณธรรม จรฏิยธรรมอบันดปีงามใหห้นบักเรปียนและ
ครผู้

3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียน ครผู้ ไดห้ปฏฏิบบัตก
ฏิ ฏิจกรรมอบันเปป นประโยชนธ์

แกมตนเองเพมืซึ่อสบังคมทปีซึ่ดปีขศึนี้น
4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียน ครผู้ ทอุกคนไดห้รบับการปลผู้กฝบั งคอุณธรรม

จรฏิยธรรม

4.2 นบักเรปียน ครผู้ ทอุกคนไดห้ปฏฏิบบัตฏิกฏิจกรรมอบันเปป นประโยชนธ์

แกมตนเองและสบังคม

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
4.1 บอุคลากร ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมและผห้ผู้
ทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้อง

4.2 งบประมาณทางราชการ จจานวน 10,000 บาท

6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง

6.1.2 เสนอโครงการ

วางแผน

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน
โรงเรปียน

* กจาหนดวบันศอุกรธ์ทก
อุ วบัน เปป นวบันพระประจจา
* จบัดกฏิจกรรมวบันพระดบังนปีนี้

1. นบักเรปียน/ครผู้สวมชอุดขาว ถมือศปีล 5
2. สรห้างสฏิซึ่งแวดลห้อมทปีซึ่เอมืนี้อตมอการจบัดกฏิจกรรม
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3. นบักเรปียน ครผู้ ผห้ผู้ปกครองตบักบาตรอาหารแหห้ง
4. ถวายจตอุปบัจจบัยแกมพระสงฆธ์ 5 รผู้ป รบับศปีล กรวดนจนี้ า
5. สวดมนตธ์ นบัซึ่งสมาธฏิ ตบัวแทนนบักเรปียนพผู้ดเรมืซึ่อง
ธรรมะ

6. ครผู้และนบักเรปียนรบับประทานอาหารมบังสวฏิรบัตฏิในมมืนี้อ
กลางวบัน

7. ครผู้ นบักเรปียน พผู้ดแตมสซึ่ง
ฏิ ดปีๆ พผู้ดจาไพเราะ
8. สวดมนตธ์ รห้องเพลงสรรเสรฏิญพระบารมปี เชฏิญ
ธงชาตฏิลง ปลมอยนบักเรปียนกลบับบห้าน

* กฏิจกรรมการสวดมนตธ์และนบัซึ่งสมาธฏิทก
อุ วบัน

ศอุกรธ์

* จบัดกฏิจกรรมวบันสจาคบัญทางศาสนา

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ทปีที่

ปปีการศศึกษา 2559

กฏิจกรรม/ระยะ
เวลา

เม.
ย.

1. ประชอุมวางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตมงตบันี้งคณะ
ทจางาน
4. ดจาเนฏิ นงานตาม
แผน

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม
ตรวจสอบ
6. ประเมฏิน สรอุป รา
ยงานฯ

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการโรงเรปียน
ธรรมจารปี
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

-ผห้ผู้อจานวยการ

29 มปีนาคม 2559

งาน

โรงเรปียน

มฏิถอุนายน 2559-

สอบ และประเมฏินผล

โรงเรปียน

5 สวดมนตธ์ นบัซึ่งสมาธฏิ ครผู้และ

ครผู้

ทอุกวบันศอุกรธ์เรฏิซึ่ม 3
3 มปี.ค 2559

ทอุกวบันศอุกรธ์เรฏิซึ่ม 3
มฏิถอุนายน 2559- 3
มปี.ค 2559

ตลอดปปี การศศึกษา
2559
ตลอดปปี การศศึกษา
2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจ

-ผห้ผู้อจานวยการ

- นบักเรปียน/ครผู้สวมชอุดขาว ถมือศปีล -ผห้ผู้บรฏิหาร/คณะ
นบักเรปียนรบับประทานอาหาร

มบังสวฏิรบัตฏิในมมืนี้อกลางวบันตบัวแทน
นบักเรปียนพผู้ดเรมืซึ่องธรรมะ

- นบักเรปียน ครผู้ ผห้ผู้ปกครอง
ตบักบาตรอาหารแหห้ง

-ผห้ผู้บรฏิหาร/คณะ
ครผู้
-นบักเรปียน/คณะ

ถวายจตอุปบัจจบัยแกมพระสงฆธ์ 5 รผู้ป ครผู้/ผห้ผู้บรฏิหาร
รบับศปีล กรวดนจนี้ า

- สรห้างสฏิซึ่งแวดลห้อมทปีซึ่เอมืนี้อตมอการ

-นบักเรปียน/คณะ
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ทอุกวบันศอุกรธ์สอุด

จบัดกฏิจกรรม ครผู้ นบักเรปียน พผู้ด

สบัปดาหธ์

แตมสซึ่ง
ฏิ ดปีๆ พผู้ดจาไพเราะ

16 พฤษภาคม
2559 –
17 มปีนาคม 2560
31 มปีนาคม 2560

- สวดมนตธ์ รห้องเพลงสรรเสรฏิญ
พระบารมปี เชฏิญธงชาตฏิลง กมอน
ปลมอยนบักเรปียนกลบับบห้าน

ครผู้/ผห้ผู้บรฏิหาร
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-ผห้ผู้บรฏิหาร

- สวดมนตธ์กมอนประชอุม เลมาเรมืซึ่อง โรงเรปียน
เกปีซึ่ยวกบับการทจา
-นายศอุภชบัย มฏิซึ่ง
ความดปี
- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและ

มงคล

นายอรรถพล

พรหมเมศ

รายงานโครงการ
7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผห้ผู้กจากบับ และ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนโครงการ

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

สอุรารบักษธ์

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ น
โครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

-นายศอุภชบัย มฏิซึ่ง
มงคล

นายอรรถพล

พรหมเมศ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายศอุภชบัย มฏิซึ่ง
มงคล

หมายเหตอุ
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นายอรรถพล
พรหมเมศ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายศอุภชบัย มฏิซึ่ง
มงคลนาย

นายอรรถพล

พรหมเมศ
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

1. รห้อยละของนบักเรปียน

1. สจารวจ/รายงาน

1. แบบสจารวจ/แบบ

2. สจารวจ/รายงาน

2. แบบสจารวจ/แบบ

โครงการ

รายงานโครงการ

ทปีซึ่ไดห้รบับการปลผู้กฝบั ง

คอุณธรรมจรฏิยธรรมอบัน
ดปีงาม

2. รห้อยละของนบักเรปียน

โครงการ

เครพที่องมพอ/เอกสาร
รายงานโครงการ

ทปีซึ่ไดห้อบันเปป นประโยชนธ์
แกมตนเองและสบังคม

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
กอุศล

9.1 นบักเรปียน โรงเรปียนและชอุมชน ปฏฏิบบัตฏิกฏิจกรรมทปีซึ่เปป นบอุญ
9.2 นบักเรปียนมปีจฏิตสจานศึ กในการทจาความดปี มปีจฏิตใจอมอนโยน มปี

เมตตา

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
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ลงชมืซึ่อ..............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายศอุภชบัย มฏิซึ่งมงคล)

(นาย

อรรถพล พรหมเมศ)

ลงชมืซึ่อ................................................ผห้ผู้
อนอุมบัตโฏิ ครงการ

(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนาม

แดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

อนอุรบักษธ์พลบังงานและพบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อม
บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นายธนศกร ชจานาญ

นางสาวนารฏิ

นทรธ์ ดาวไธสง
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 2
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ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

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

1. หลบักการและเหตอุผล
การเพฏิซึ่มขศึนี้นของประชากรและเทคโนโลยปี ทจาใหห้มปีความ
ตห้องการใชห้พลบังงานมากขศึนี้น ประกอบกบับพลบังงานทปีซึ่ใชห้อยมผู้ในปบั จจอุบบัน

จจาเปป นตห้องนจาทรบัพยากรตมาง ๆมาผลฏิต ซศึซึ่งสมงผลใหห้เกฏิดการทจาลาย
ทรบัพยากรธรรมชาตฏิอยมางรวดเรปว ทรบัพยากรบางชนฏิ ดใชห้แลห้วหมดไป
บางชนฏิ ดสามารถทดแทนขศึนี้นไดห้ แตมตห้องอาศบัยระยะเวลาทปีซึ่ยาวนาน
เพมืซึ่อเปป นการชมวยสมงเสรฏิมและรณรงคธ์การใชห้พลบังงานอยมางถผู้กตห้อง
และทราบถศึงวฏิธปีการประหยบัดพลบังงานอยมางถผู้กวฏิธปี

เราจศึงคฏิดทปีซึ่จะ

ปลผู้กฝบั งเยาวชนของเราใหห้มปีความตระหนบักในการอนอุรบักษธ์พลบังงาน

และทรบัพยากรธรรมชาตฏิ จศึงจบัดใหห้มปีโครงการอนอุรก
บั ษธ์พลบังงานและสฏิซึ่ง
แวดลห้อมขศึนี้น
2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 2 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 2.4

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 14 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 14.1, 14.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้ครผู้และนบักเรปียนไดห้รห้ผู้วฏิธก
ปี ารอนอุรบักษธ์พลบังงานและสฏิซึ่ง
แวดลห้อมอยมางถผู้กตห้อง

3.2 เพมืซึ่อเปป นตห้นแบบในการปฏฏิบบัตฏิเรมืซึ่องการอนอุรบักษธ์พลบังงาน

และสฏิซึ่งแวดลห้อมสมผู้ชอุมชน
4. เปน้ าหมาย
4.1 ครผู้และนบักเรปียนทอุกคนไดห้รห้ผู้วฏิธปีการอนอุรบักษธ์พลบังงานและสฏิซึ่ง

แวดลห้อมอยมางถผู้กตห้อง
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4.2 โรงเรปียนเปป นตห้นแบบในการปฏฏิบบัตฏิเรมืซึ่องการอนอุรบักษธ์
พลบังงานและสฏิซึ่งแวดลห้อมสมผู้ชอุมชน
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น

โครงการ สภานบักเรปียน
บาท

5.2 งบประมาณคมาวบัสดอุ ออุปกรณธ์ในการจบัดกฏิจกรรม

5,000

6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
6.1.4 การดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 ประชอุมชปีนี้แจงผมานสภานบักเรปียน

6.1.4.2 ใหห้ความรห้ผู้ในเรมืซึ่องการอนอุรก
บั ษธ์พลบังงานและ
สฏิซึ่งแวดลห้อม

6.1.4.3 จบัดกฏิจกรรมรณรงคธ์ในการอนอุรก
บั ษธ์พลบังงาน

และสฏิซึ่งแวดลห้อม

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ การดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ท

กฏิจกรรม/ระยะ

ปีที่

เวลา

ปปีการศศึกษา 2559

หม
ายเ
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หตอุ
เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตามผล
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏินผล สรอุป
.
รายงานฯ

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการอนอุรบักษธ์
พลบังงานและสฏิที่งแวดลน้อม
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
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เมษายน 2559

- เสนอโครงการ

-นายธนศกร

เมษายน 2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน

มฏิถอุนายน 2559

- ประชอุมชปีนี้แจงผมานคณะกรรมการ

ตลอดปปี การ

สภานบักเรปียน

ศศึกษา 2559

- ใหห้ความรห้ผู้ในเรมืซึ่องการอนอุรก
บั ษธ์

ตลอดปปี การ

พลบังงานและสฏิซึ่งแวดลห้อม

ศศึกษา 2559

- จบัดกฏิจกรรมรณรงคธ์ในการอนอุรก
บั ษธ์

มฏิถอุนายน 2559
–
มปีนาคม 2560
31 มปีนาคม 2560

พลบังงาน

ชจานาญ
นางสาวนารฏินทรธ์
ดาวไธสง
-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

และ สฏิซึ่งแวดลห้อม
- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

- ประเมฏินผล สรอุปผลและรายงาน

-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน

โครงการ

-นายธนศกร
ชจานาญ
นางสาวนารฏินทรธ์
ดาวไธสง

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม
1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

ผน้สู่กอากบับ
-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายธนศกร ชจานาญ
นางสาวนารฏินทรธ์

หมายเหตอุ
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งาน

ดาวไธสง

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

-นางเพปียงเพปญ

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

สอุรารบักษธ์

-นายธนศกร ชจานาญ
นางสาวนารฏินทรธ์

ดาวไธสง

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายธนศกร ชจานาญ
นางสาวนารฏินทรธ์

ดาวไธสง

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ
1. รห้อยละของครผู้และ
นบักเรปียนไดห้รห้ผู้วฏิธก
ปี าร

อนอุรบักษธ์พลบังงานและสฏิซึ่ง
แวดลห้อม

2.โรงเรปียนเปป นตห้นแบบ
ในการปฏฏิบบัตฏิเรมืซึ่องการ

อนอุรบักษธ์พลบังงานและสฏิซึ่ง
แวดลห้อมสมผู้ชอุมชน

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/เอกสาร

1. สอบถาม

1. แบบสอบถาม

2. ฝศึ กปฏฏิบบัตฏิ

2. แบบฝศึ ก
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9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
ครผู้และนบักเรปียนมปีความตระหนบักในการอนอุรบักษธ์พลบังงานและสฏิซึ่ง

แวดลห้อม และเปป นจอุดหนศึซึ่ งทปีซึ่จะสมงผลไปสมผู้ผห้ผู้ปกครอง ชอุมชน และ
ประเทศชาตฏิ
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ

ลงชมืซึ่อ...........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

ลงชมืซึ่อ.......................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายธนศกร ชจานาญ)

(นางสาวนารฏินทรธ์ ดาวไธสง)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ

โครงการพบัฒนาประชาธฏิปไตยใน

โรงเรปียน
กลสอุมงาน

บรฏิหารทบัซึ่วไป
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หบัวหนน้าโครงการ

นายสบันตฏิ กระจมางธนโชต

นาง

ศฏิรฏิลบักษณธ์ ศรปีเจรฏิญ
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 2

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
…………………………………………………………………………
………………………………
1. หลบักการและเหตอุผล
กฏิจกรรมสมงเสรฏิมประชาธฏิปไตย เปป นสมวนหนศึซึ่ งของการจบัด

กฏิจกรรมการเรปียนการสอนหลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน พ.ศ. 2551
โดยมมอุงหมายเนห้นใหห้นบักเรปียน รห้ผู้จก
บั ทจางานรมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ไดห้ รมวมคฏิด
รมวมทจา รมวมแกห้ปบัญหา และประเมฏินผลรวมกบัน การดจาเนฏิ นการ
พบัฒนากฏิจกรรมประชาธฏิปไตย เนห้นใหห้นบักเรปียนมปีความเปป น

ประชาธฏิปไตยดห้านคาราวะธรรม สามบัคคปี และปบั ญญาธรรม เพมืซึ่อ
เปป นการสนบับสนอุนประชาธฏิปไตยโรงเรปียน โดยจบัดใหห้นบักเรปียนทอุกคน
ไดห้ปฏฏิบบัตฏิจรฏิง และบผู้รณาการเขห้ากบับการเรปียนการสอนทอุกกลมอุม
ประสบการณธ์

เพมืซึ่อปลผู้กฝบั งความมปีระเบปียบวฏินบัย รห้ผู้จก
บั สฏิทธฏิและ

หนห้าทปีซึ่ มปีความเสปียสละ มปีจฏิตสาธารณะในการปฏฏิบบัตฏิกฏิจวบัตรประจจาวบัน
เปป นนฏิ จ จะทจาใหห้นบักเรปียนสามารถดจารงชปีวต
ฏิ อยมผู้ในสบังคมไดห้อยมางมปี
ความสอุข

2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 2 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 2.1, 2.3
3. วบัตถอุประสงคธ์
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3.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีพบัฒนาการทางดห้านประชาธฏิปไตยดห้าน
คาราวะธรรม สามบัคคปีธรรมและปบั ญญาธรรม
3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีวฏินบัยในตนเอง

3.3 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนสามารถปฏฏิบบัตฏิงานรมวมกบันเปป นกลมอุมไดห้
3.4 เพมืซึ่อปลผู้กฝบั งวฏิถปีชปีวต
ฏิ ประชาธฏิปไตย
4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนไดห้มปีสว
ม นรมวมในกฏิจกรรม
4.2 นบักเรปียนทอุกคนมปีพฤตฏิกรรมดปีขศึนี้น

4.3 นบักเรปียนทอุกคนสามารถทจางานเปป นหมมผู้คณะไดห้
4.4 นบักเรปียนทอุกคนรห้ผู้จบักสฏิทธฏิ และหนห้าทปีซึ่ของตนเอง

4.5 นบักเรปียนทอุกคนมปีความสามบัคคปี และรห้ผู้จก
บั การเสปียสละ
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งานโครงการ

5.2 งบประมาณเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ เปป นคมาวบัสดอุ

จจานวน 5,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผนการจบัดกฏิจกรรมเนห้นคอุณธรรม
3 ดห้าน คมือ สามบัคคปีธรรม ปบั ญญาธรรม
และคารวะธรรม ดบังนปีนี้
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- จบัดตบันี้งสภา/คณะกรรมการนบักเรปียน
- กฏิจกรรมหนห้าเสาธง

- กฏิจกรรมจฏิตสาธารณะ

- กฏิจกรรมผห้ผู้นจา/ปกครอง

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ การดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ทปีที่

ปปีการศศึกษา 2559

กฏิจกรรม/ระยะ
เวลา

เม.
ย.

1. ประชอุมชปีนี้แจง
วางแผน
2. เสนอโครงการ
3. แตมงตบันี้งคณะ
กรรมการ

4. ดจาเนฏิ นงานตาม
โครงการ

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม
ตรวจสอบ

6. ประเมฏิน สรอุป
รายงานผล

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนา
ประชาธฏิปไตยในโรงเรปียน
วบัน เดพอน ปปี
29 มปีนาคม 2559
18 เมษายน 2559
16 พฤษภาคม
2559
23-27 พฤษภาคม
2559
1 มฏิถอุนายน 2559
19 มฏิถอุนายน 2559
20 มฏิ.ย. 2559–
กอุมภาพบันธธ์ 2560
ตลอดปปี การศศึกษา
31 มปีนาคม 2560

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจ

- ผห้ผู้อจานวยการ

สอบ สรอุป และ

โรงเรปียน

ประเมฏินผลโครงการ ปปี 2558
- เสนอโครงการและแตมงตบันี้ง
คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- ประชอุมคณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

-นายสบันตฏิ
กระจมางธนโชต
นางศฏิรฏิลก
บั ษณธ์
ศรปีเจรฏิญ
-นายสบันตฏิ
กระจมางธนโชต

- ประกาศรบับสมบัครประธาน

นางศฏิรฏิลก
บั ษณธ์

นบักเรปียน

ศรปีเจรฏิญ

- เลมือกตบันี้งประธานนบักเรปียน

-คณะกรรมการ

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการสภา
นบักเรปียน
- คบัดเลมือกคณะกรรมการ
สารวบัตรนบักเรปียน
- การปฏฏิบบัตฏิหนห้าทปีซึ่ของคณะ
กรรมการสภานบักเรปียน

ดจาเนฏิ นงาน
-นายสบันตฏิ
กระจมางธนโชต
นางศฏิรฏิลก
บั ษณธ์
ศรปีเจรฏิญ
-นายสบันตฏิ
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- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

กระจมางธนโชต

ดจาเนฏิ นโครงการ

นางศฏิรฏิลก
บั ษณธ์

- สรอุปผล สรอุปผล และรายงาน

ศรปีเจรฏิญ

โครงการ

-ผห้ผู้รบับผฏิดชอบ
โครงการ
-ผห้ผู้รบับผฏิดชอบ
โครงการ
-นายสบันตฏิ
กระจมางธนโชต
นางศฏิรฏิลก
บั ษณธ์
ศรปีเจรฏิญ

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

สอุรารบักษธ์

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

-นายสบันตฏิ กระจมาง
ธนโชต

นางศฏิรฏิลบักษณธ์ ศรปี

เจรฏิญ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายสบันตฏิ กระจมาง
ธนโชต

หมายเหตอุ
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นางศฏิรฏิลบักษณธ์ ศรปี
เจรฏิญ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายสบันตฏิ กระจมาง
ธนโชต

นางศฏิรฏิลบักษณธ์ ศรปี

เจรฏิญ
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. นบักเรปียนทอุกคนมปีสมวน
รมวมในกฏิจกรรม

2.นบักเรปียนทอุกคนมปี
พฤตฏิกรรมทปีซึ่ดปีขศึนี้น

1. ตรวจสอบจากการ 1. แบบลงลายมมือ
ลงลายมมือชมืซึ่อ

ของการเขห้ารมวม

กฏิจกรรม

3. นบักเรปียนทอุกคนสามารถ 2. พฏิจารณาจากการ
ทจางาน เปป นหมมผู้คณะไดห้

4. นบักเรปียนทอุกคนรห้ผู้จบักสฏิทธฏิ ธิ์
และหนห้าทปีซึ่
ของตน

5. นบักเรปียนทอุกคนมปีความ
สามบัคคปีและรห้ผู้จบักความเสปีย
สละ

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ

รายงาน

โครงการ

ชมืซึ่อของการ
เขห้ารมวม

กฏิจกรรม

2. แบบรายงาน
โครงการ
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เมมืซึ่อนบักเรปียนจบการศศึกษาจากโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียว
ออุทฏิศ)

นบักเรปียนมปีความรห้ผู้ ความเขห้าใจ และจะนจาวฏิถปีชปีวต
ฏิ แบบ

ประชาธฏิปไตยไปประยอุกตธ์ใชห้เมมืซึ่ออยมผู้รมวมกบับสบังคมไดห้อยมางปกตฏิสอุข
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายสบันตฏิ กระจมางธนโชต)

(นางศฏิรฏิ

ลบักษณธ์ ศรปีเจรฏิญ)
ลงชมืซึ่อ................................................ผห้ผู้อนอุมบัตโฏิ ครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ

พบัฒนาสถานศศึกษาสมผู้หลบักปรบัชญาของเศรษฐกฏิจ

พอเพปียง
แผนงาน

งานบรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นางสาวศรบัญญา ชบัยนาม

หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง
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สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 2

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ ปปี การศศึกษา 2559
.................................................................................................................
.....................................
1. หลบักการและเหตอุผล
“เศรษฐกฏิจพอเพปียง” เปป นหลบักปรบัชญาทปีซึ่พระบาทสมเดปจ

พระเจห้าอยมผู้หบัวทรงมปีพระราชดจารบัส

แนะแนวทางการดจาเนฏิ นชปีวฏิตแกมพสกนฏิ กรชาวไทยมาโดยตลอดนาน
กวมา 30 ปปี

ตบันี้งแตมกมอนเกฏิดวฏิกฤตการณธ์

ทางเศรษฐกฏิจและเมมืซึ่อภายหลบังไดห้ทรงเนห้นยจนี้ าแนวทางการแกห้ไข

เพมืซึ่อใหห้รอดพห้นและสามารถดจารงอยมผู้ไดห้อยมางมบัซึ่นคงและยบัซึ่งยมืนภายใตห้
กระแสโลกาภฏิวบัฒนธ์และการเปลปีซึ่ยนแปลงตมาง ๆ บนหลบักแนวคฏิดพศึซึ่ง
ตนเอง เพมืซึ่อใหห้เกฏิดความพอมปีพอกฏิน พอใชห้และมปีความสอุข โดยใชห้
หลบักความพอประมาณ การคจานศึ งถศึงความมปีเหตอุผล การสรห้าง
ภผู้มฏิคห้อุมกบันทปีซึ่ดปี และทรงเตมือนสตฏิประชาชนคนไทยไมมใหห้ประมาท

ตระหนบักถศึงการพบัฒนาทปีซึ่สมดอุล กห้าวหนห้าไปอยมางสมดอุล ในแตมละขบันี้น
ตอนอยมางถผู้กตห้องตามหลบักวฏิชาและการมปีคอุณธรรม จรฏิยธรรม

เปป นกรอบการคฏิด และการกระทจา สามารถประยอุกตธ์ใชห้ในทอุกมฏิตฏิ

ชปีวฏิต ทอุกภาคสมวนและทอุกดห้านของการพบัฒนา เพมืซึ่อสบังคมสมวนรวม
จะไดห้อยมผู้รมวมกบันอยมางสบันตฏิสอุขและเจรฏิญกห้าวหนห้าไปพรห้อมกบันอยมาง
มบัซึ่นคงและยบัซึ่งยมืน

โรงเรปียนวบัดหนามแดงในฐานะหนม วยงานปฏฏิบบัตฏิในการพบัฒนา

พลเมมืองทปีซึ่มปีคอุณภาพของชาตฏิ เปป นแหลมงการเรปียนรห้ผู้ พบัฒนาทางดห้าน
สตฏิปบัญญาทางดห้านรมางกาย ทางดห้านอารมณธ์ และทางดห้านสบังคม

ในสบังคมปบั จจอุบบันมปีความเจรฏิญกห้าวหนห้าและพบัฒนาทางดห้านเทคโนโลยปี
มากมาย การพบัฒนาดห้านจฏิตใจ คอุณธรรม

และจรฏิยธรรมยบังมปี
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นห้อย

ดบังนบันี้น โรงเรปียนจศึงไดห้จบัดทจาโครงการเศรษฐกฏิจพอเพปียง เพมืซึ่อ

เปป นการปลผู้กฝบั งคอุณธรรมจรฏิยธรรมใหห้เกฏิดกบับนบักเรปียน นบักเรปียน
สามารถเรปียนรห้ผู้ในโรงเรปียนไดห้อยมางมปีความสอุข
2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 2 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 2.1
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 โรงเรปียนนจาหลบักปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอเพปียงมาใชห้ใน
หลบักการบรฏิหารสถานศศึกษา

จบัดการศศึกษาและดจาเนฏิ นกฏิจกรรมทปีซึ่เปป นประโยชนธ์ตมอชอุมชน/สบังคม
3.2 ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน ครผู้ และบอุคลากรทางการศศึกษา มปี

ความรห้ผู้ความเขห้าใจและปฏฏิบบัตฏิงานเปป นแบบอยมางตามหลบักปรบัชญา
ของเศรษฐกฏิจพอเพปียง

3.3 นบักเรปียนมปีความรห้ผู้ ทบักษะ ปฏฏิบบัตฏิตนและดจาเนฏิ นชปีวฏิตตาม

หลบักปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียง “อยมผู้อยมางพอเพปียง”
4. เปน้ าหมาย
4.1 ภายในปปี พ.ศ. 2559 โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

นจาหลบักปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียงไปใชห้ในการบรฏิหารสถานศศึกษา

จบัดการศศึกษาและดจาเนฏิ นกฏิจกรรมทปีซึ่เปป นประโยชนธ์ตมอชอุมชน/ตมอสบังคม
4.2 ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน ครผู้ และบอุคลากรทางการศศึกษา

ทอุกคน มปีความรห้ผู้ ความเขห้าใจ และปฏฏิบบัตฏิงานเปป นแบบอยมางตาม
หลบักปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอเพปียง

4.3 นบักเรปียนทอุกคนมปีความรห้ผู้ ทบักษะ ปฏฏิบบัตฏิตน และดจาเนฏิ น

ชปีวฏิตตามหลบักปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอเพปียง “อยมผู้อยมางพอเพปียง”
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
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5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น
โครงการ

5.2 งบประมาณคมาวบัสดอุ 10,000 บาท

6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมคณะครผู้ ใหห้มปีความรห้ผู้ ความเขห้าใจ หลบัก

ปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียง

6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงานนจาหลบักปรบัชญา
ของเศรษฐกฏิจพอเพปียงสมผู้การปฏฏิบบัตฏิ
ในโรงเรปียน

6.1.4 การดจาเนฏิ นงานตามแผน
การบรฏิหารสถานศศึกษา
อยมางพอเพปียง

6.1.4.1 จบั ด สภาพแวดลห้ อ มทปีซึ่ เ อมืนี้ อตม อ การเรปี ย นรห้ผู้ อ ยมผู้
6.1.4.2 สรห้างวบัฒนธรรมองคธ์กร “อยมผู้อยมางพอเพปียง”
เชมน การประหยบัดใชห้

ทรบัพยากรอยมางคห้อุมคมา

6.1.4.3 ใชห้ทรบัพยากรอยมางพอเพปียง เชมน การ

ประหยบัดนจนี้า การประหยบัดไฟฟห้ า

6.1.4.4 ปลผู้กฝบั งใหห้เปป นวฏิถปีชปีวฏิต เชมน การออมทรบัพยธ์
นบักเรปียนทอุกวบันศอุกรธ์ ตบักบาตร

ขห้าวสารอาหารแหห้งทอุกวบันศอุกรธ์ตน
ห้ เดมือน

ตลาดนบัดพอเพปียง

195

6.1.4.5 ชอุมชนสบัมพบันธธ์ ใหห้ชอุมชนมปีสว
ม นรมวมในการ
จบัดการศศึกษาของโรงเรปียน

การจบัดหลบักสสู่ตรการเรปียนการสอนตามหลบัก
ปรบัชญาเศรษฐกฏิจพอเพปียงของโรงเรปียน
6.1.4.6 กจาหนดมาตรฐานโรงเรปียนโดยบผู้รณาการ

ลงในแตมละสาระการเรปียนรห้ผู้

6.1.4.7 จบัดทจาหนม วย/แผนการจบัดการเรปียนรห้ผู้
6.1.4.8 จบัดกฏิจกรรมการเรปียนรห้ผู้
6.1.4.9 จบัดทจาสมืซึ่อ/แหลมงเรปียนรห้ผู้

6.1.4.10 จบัดทจาเครมืซึ่องมมือวบัด/ประเมฏินผล
6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ท

กฏิจกรรม/ระยะ

ปีที่

เวลา

ปปีการศศึกษา 2559
เม.
ย.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตามผล
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏินผล สรอุป
.
รายงาน

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาสถาน
ศศึกษาสสสู่ปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอเพปียง
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ

-ผห้ผู้อจานวยการ

29 มปีนาคม 2559

ดจาเนฏิ นงาน

โรงเรปียน

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ

-ผห้ผู้อจานวยการ

ตรวจสอบ และ

โรงเรปียน

16 พฤษภาคม 2559 – 30
มฏิถอุนายน 2559
16 พฤษภาคม 2559 – 17

ประเมฏินผล

-ครผู้ประจจาชบันี้น
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มปีนาคม 2560

- นบักเรปียนฝศึ กมารยาทและ
การไหวห้ 3 ระดบับ

16 พฤษภาคม 2559 – 17
มปีนาคม 2560
16 พฤษภาคม 2559 – 17
มปีนาคม 2560
16 พฤษภาคม 2559 – 17
มปีนาคม 2560

- คณะครผู้ นบักเรปียนและผห้ผู้
ปกครอง ตบักบาตร
ขห้าวสารอาหารแหห้งใน
วบันพระประจจา
โรงเรปียน ทอุกวบันศอุกรธ์ตห้น
เดมือน
- ตลาดนบัดพอเพปียง

16 พฤษภาคม 2559 – 17 - ออมทรบัพยธ์นบักเรปียน ทอุก
วบันศอุกรธ์

มปีนาคม 2560
31 มปีนาคม 2560

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-ครผู้ประจจาชบันี้น
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- อนอุรบักษธ์สซึ่ง
ฏิ แวดลห้อม และ
การประหยบัดนจนี้ า
ประหยบัดไฟ

-นางสาวศรบัญญา
ชบัยนาม

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ น
โครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ
7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม
1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

ผน้สู่กอากบับ
นางเพปียงเพปญ

หมายเหตอุ
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2. เสนอโครงการ

สอุรารบักษธ์

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน นางสาวศรบัญญา
4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

ชบัยนาม

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

นางเพปียงเพปญ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

นางสาวศรบัญญา

ดจาเนฏิ นโครงการ

รายงานโครงการ

สอุรารบักษธ์
ชบัยนาม

นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นางสาวศรบัญญา
ชบัยนาม
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ
1. ปปี พ.ศ. 2559 โรงเรปียนวบัดหนาม
แดง (เขปียวออุทฏิศ) สามารถนจาหลบัก

ปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอเพปียงไปใชห้
ในการบรฏิหารสถานศศึกษาจบัดการ
ศศึกษาและดจาเนฏิ นกฏิจกรรมทปีซึ่เปป น
ประโยชนธ์ตมอชอุมชน/ตมอสบังคม

2. รห้อยละของบอุคลากรทางการ

ศศึกษามปีความรห้ผู้ ความเขห้าใจและ
ปฏฏิบบัตฏิงานเปป นแบบอยมางตามหลบัก

วฏิธปีการ

เครพที่องมพอ/

ประเมฏิน

หลบักฐาน

1. การสบังเกต

2. การประเมฏิน

1. แบบสบังเกต

2. แบบประเมฏิน
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ปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอเพปียง
3. รห้อยละของนบักเรปียนมปีความรห้ผู้ มปี
ทบักษะ ปฏฏิบบัตฏิตน และดจาเนฏิ นชปีวฏิต

ตามหลบักปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอ
เพปียง

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียน ครผู้ ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน ดจาเนฏิ นชปีวต
ฏิ ตามหลบัก
ปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอเพปียง ซศึซึ่งสามารถขยายผลสมผู้ผห้ผู้ปกครอง และ
ชอุมชน

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศรบัญญา ชบัยนาม)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

โครงการ
แผนงาน

อมอนนห้อม ถมอมตน ไหวห้งามตามแบบไทย
บรฏิหารทบัซึ่วไป
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หบัวหนน้าโครงการ

นางรมอุงฤดปี จฏิระเสวปี

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 2
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
ความอมอนนห้อมถมอมตน การไหวห้เปป นกฏิรย
ฏิ า มารยาท และ

นจนี้าใจทปีซึ่งดงาม เปป นสฏิซึ่งทปีซึ่แสดงถศึงความเปป นไทย ซศึซึ่งเปป นทปีซึ่รห้ผู้จบักของ
ประเทศเพมืซึ่อนบห้านและชาตฏิตะวบันตก

แตมในปบั จจอุบบันนปีนี้ เทคโนโลยปี

และวบัฒนธรรมของชาวตมางชาตฏิไดห้เขห้ามามปีบทบาทตมอการดจารงชปีวฏิต

ทจาใหห้บอุคลฏิกภาพการแสดงออกแบบไทยถผู้กละเลย โรงเรปียนในฐานะ
ทปีซึ่เปป นสถานทปี “สรห้างคน” จศึงเปป นหนม วยงานทปีซึ่ตห้องทจาหนห้าทปีซึ่สมงเสรฏิม
และอนอุรบักษธ์วฒ
บั นธรรมความเปป นไทยไวห้ ใหห้สมืบเนมืซึ่ องตมอไปเพมืซึ่อใหห้คน
เหลมานปีนี้ สมืบตมอเจตนาในการอนอุรบักษธ์วฒ
บั นธรรมไทย ใหห้ดจารงอยมผู้ ตมอ
ไป

2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 2 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 2.1
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 14 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 14.1, 14.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อสรห้างคมานฏิ ยมใหห้รบักษาความเปป นไทย
3.2 เพมืซึ่อใหห้ครผู้และนบักเรปียนทอุกคนมปีความเขห้าใจเกปีซึ่ยวกบับ

มารยาทไทย
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3.3 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีกร
ฏิ ฏิยามารยาทเรปียบรห้อยและปฏฏิบบัตฏิจนเกฏิด
ความเคยชฏิน
4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนรมวมกฏิจกรรมทปีซึ่โรงเรปียนจบัดขศึนี้นเพมืซึ่ออนอุรบักษธ์
วบัฒนธรรมไทย ในดห้านมารยาทไทย

และมปีความภาคภผู้มฏิใจทปีซึ่ไดห้มปีสมวนรมวมในการแสดงออกถศึง

ความเปป นไทย

4.2 ครผู้และนบักเรปียนทอุกคนมปีความเขห้าใจเกปีซึ่ยวกบับมารยาทไทย
4.3 นบักเรปียนทอุกคนมปีกรฏิยามารยาทเรปียบรห้อย และปฏฏิบบัตฏิจน
เกฏิดความเคยชฏิน
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น

โครงการ

5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ คมาเอกสาร

คมาใชห้จมาย ในการจบัดอบรมครผู้ และประกวดมารยาทไทย 5,000
บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 การดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 การอบรมการไหวห้ และมารยาทไทยใหห้กบับ

ครผู้
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6.1.4.2 การอบรมมารยาทไทยใหห้กบับนบักเรปียน
แทรกในกฏิจกรรมโฮมรผู้ม

กฏิจกรรมการเรปียนการสอน และ

กฏิจกรรมวบันศอุกรธ์สอุดสบัปดาหธ์

6.1.4.3 จบัดประกวดมารยาทไทยภายในโรงเรปียน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผนในการ
ดจาเนฏิ นงาน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ น

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.
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โครงการ
6 ประเมฏินผล
.
สรอุปผล และ
รายงาน

โครงการ

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการอสอนนน้อม ถสอม
ตน ไหวน้งามตามแบบไทย
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 เมษายน 2559 - ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน เสนอ

-นางรมง
อุ ฤดปี จฏิระ

4 พฤษภาคม

โครงการ

เสวปี

2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

-ผห้ผู้อจานวยการ

งาน

โรงเรปียน

- อบรมการไหวห้และการฝศึ ก

-คณะกรรมการ

2559

มรรยาทไทยแกมคณะครผู้

ดจาเนฏิ นงาน

13 กรกฎาคม

- นบักเรปียนฝศึ กมารยาทและการ

-ครผู้ประจจาชบันี้น

2559

ไหวห้ 3 ระดบับ

-คณะกรรมการ

- จบัดประกวดมารยาทไทยและ

ดจาเนฏิ นงาน

การไหวห้ในโรงเรปียน

-คณะกรรมการ

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

ดจาเนฏิ นงาน

ดจาเนฏิ นงาน

-นางรมง
อุ ฤดปี จฏิระ

8 กรกฎาคม
2559
11-12 กรกฎาคม

17 มปีนาคม 2560
31 มปีนาคม 2560
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- ประเมฏินผล สรอุปผล และ

เสวปี

รายงานโครงการ
7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม
1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ

ผน้สู่กอากบับ

หมายเหตอุ

นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน นางรมง
อุ ฤดปี จฏิระ
4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

เสวปี

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

นางเพปียงเพปญ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

นางรมง
อุ ฤดปี จฏิระ

ดจาเนฏิ นงานโครงการ
รายงานโครงการ

สอุรารบักษธ์
เสวปี

นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นางรมง
อุ ฤดปี จฏิระ
เสวปี
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ
1. รห้อยละของนบักเรปียนและครผู้ทซึ่ม
ปี ปีความ
ตระหนบักถศึงคอุณคมาของความเปป นไทย

2. รห้อยละของนบักเรปียนและครผู้ปฏฏิบบัตฏิเกปีซึ่ยว
กบับการไหวห้และมารยาทไทยไดห้ถผู้กตห้อง

วฏิธปีการ

ประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

-การสบังเกต

-แบบสบังเกต

-การ

-แบบประเมฏิน

ประเมฏิน
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3. รห้อยละของนบักเรปียนมปีกรฏิยามารยาท
เรปียบรห้อยปฏฏิบบัตฏิจนเคยชฏิน

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนมปีความภาคภผู้มฏิใจในวบัฒนธรรมไทยและเปป นผห้ผู้สมืบทอด

มรดกในการอนอุรบักษธ์วบัฒธรรมไทยดห้านมารยาทไทยใหห้คงอยมผู้สมืบไป
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
(นางรมง
อุ ฤดปี จฏิระเสวปี)
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
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ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

พบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อมรมวมกบับชอุมชน
บรฏิหารทบัซึ่วไป

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

นายเสรฏิมชบัย เลฏิศศบักดฏิพ
ธิ์ ณฏิ ชยธ์

นาย

ภาคภผู้มฏิ รบักธบัญการ
หนสวยงาน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 2
ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

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

1. หลบักการและเหตอุผล
ปบั จจอุบบันชอุมชนโดยรอบโรงเรปียนมปีสภาพเปป นชอุมชนเมมือง

ประชากรอาศบัยอยมผู้อยมางหนาแนม น

กมอใหห้เกฏิดปบั ญหาเกปีซึ่ยวกบับสภาพแวดลห้อม มปีผลกระทบตมอชปีวฏิตความ
เปป นอยมผู้ขอคนในชอุมชน เชมน ปบั ญหาขยะ

ทปีซึ่ไมมสามารถกจาจบัดไดห้ทบันเวลา ปบั ญหานจนี้ าในคผู้คลองเนม าเสปียไมม

สามารถใชห้ประโยชนธ์ไดห้ ปบั ญหาขาดสถานทปีซึ่พก
บั ผมอนหยมอนใจ สฏิซึ่งตมาง
ๆ ทปีซึ่เกฏิดขศึนี้น ทจาใหห้สญ
ผู้ เสปียทบัศนปี ยภาพความสวยงาม ความสะอาด
และความรมมรมืซึ่น

การใหห้ความรห้ผู้ ความเขห้าใจ

ปลผู้กจฏิตสจานศึ กรบักษธ์

สฏิซึ่งแวดลห้อมและรมวมมมือรมวมใจกบันปฏฏิบบัตฏิจรฏิงเพมืซึ่อทจาใหห้สภาพแวดลห้อม
ในชอุมชนดปีขศึนี้น

2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 14 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 14.1, 14.2
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สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 15 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 15.1, 15.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อพบัฒนาสภาพแวดลห้อมรมวมกบับชอุมชนโดยรอบโรงเรปียน
ใหห้สะอาด รมมรมืซึ่น สวยงาม

3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียน ครผู้ และชอุมชน มปีจต
ฏิ สจานศึ ก ตระหนบักและ

รห้ค
ผู้ อุณคมาของการอนอุรบักษธ์และพบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อม

3.3 เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้เรปียนไดห้ลงมมือปฎฏิบบัตฏิจรฏิงจนสรอุปความรห้ผู้ไดห้ดห้วย

ตนเอง
4. เปน้ าหมาย
4.1 พบัฒนาสภาพแวดลห้อมรมวมกบับชอุมชนใหห้สะอาด รมืซึ่มรมืซึ่น

สวยงาม

4.2 นบักเรปียน ครผู้ และชอุมชน รห้อยละ 85 มปีจฏิตสจานศึ ก ตระหนบัก

และรห้ผู้คอุณคมาของการอนอุรบักษธ์และพบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อมรมวมกบับชอุมชน

4.3 นบักเรปียนรห้อยละ 85 ปฏฏิบบัตฏิจรฏิงในการอนอุรบักษธ์และพบัฒนา

สฏิซึ่งแวดลห้อมรมวมกบับชอุมชน

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา ชอุมชนและคณะกรรมการ

ดจาเนฏิ นการโครงการ
บาท

5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ 10,000

6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจงวางแผน
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6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นการตามโครงการ
นบักเรปียน

6.1.4.1 สรห้างความเขห้าใจ ดห้วยการประชอุมครผู้และ

6.1.4.2 เชฏิญวฏิทยากรมาอบรมใหห้ความรห้ผู้ ครผู้ และ

นบักเรปียน เรมืซึ่องการอนอุรบักษธ์

สภาพแวดลห้อมในชอุมชนใหห้นมาอยมผู้

6.1.4.3 ประชาสบัมพบันธธ์ชบักชวนคนในชอุมชน อปท. วบัด

ผห้ผู้นจาทห้องถฏิซึ่นมารมวมโครงการ

6.1.4.4 จบัดกฏิจกรรมรณรงคธ์การพบัฒนาสภาพแวดลห้อม

ในชอุมชน

6.1.4.5 นบักเรปียน และครผู้ ชอุมชน ปฏฏิบบัตฏิกฏิจกรรม

โครงการพบัฒนาสภาพแวดลห้อมรมวมกบับ
ชอุมชน

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.
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กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏินผล
.
สรอุป รายงาน

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาสฏิที่ง
แวดลน้อมรสวมกบับชอุมชน
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

19 เมษายน 2559

- เสนอโครงการ

29 เมษายน 2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

16 พฤษภาคม 2559- งาน
มปีนาคม 2560

- สรห้างความเขห้าใจกบับคณะครผู้

16 พฤษภาคม 2559- และนบักเรปียน
มปีนาคม 2560
20 พฤษภาคม 2559
วบันวฏิสาขบผู้ชา

(วบันตห้นไมห้แหมง

ในเรมืซึ่องการอนอุรบักษธ์และ

พบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อม

- เชฏิญวฏิทยากรมาอบรมใหห้
ความรห้ผู้ ครผู้และ

นบักเรปียน เรมืซึ่องการอนอุรก
บั ษธ์

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
-นายเสรฏิมชบัย

เลฏิศศบักดฏิพ
ธิ์ ณฏิ ชยธ์
นายภาคภผู้มฏิ รบัก

ธบัญการ

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นการ
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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ชาตฏิ)

สภาพแวดลห้อม

31 มปีนาคม 2560
31 มปีนาคม 2560

ในชอุมชนใหห้นมาอยมผู้

- นบักเรปียน และครผู้ ชอุมชน
ปฏฏิบบัตก
ฏิ ฏิจกรรมพบัฒนา

และกฏิจกรรมปลผู้กตห้นไมห้ใน

โรงเรปียนและชอุมชน

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

ครผู้ประจจาชบันี้น

-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน
-นายเสรฏิมชบัย

เลฏิศศบักดฏิพ
ธิ์ ณฏิ ชยธ์

นายภาคภผู้มฏิ รบัก

ธบัญการ

7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง เสนอโครงการ - นางเพปียงเพปญ
2. เสนอโครงการ
3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

สอุรารบักษธ์

-นายเสรฏิมชบัย เลฏิศ
ศบักดฏิพ
ธิ์ ณฏิ ชยธ์

นายภาคภผู้มฏิ รบักธบัญ

การ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายเสรฏิมชบัย เลฏิศ
ศบักดฏิพ
ธิ์ ณฏิ ชยธ์

นายภาคภผู้มฏิ รบักธบัญ

การ

หมายเห
ตอุ
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-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายเสรฏิมชบัย เลฏิศ
ศบักดฏิพ
ธิ์ ณฏิ ชยธ์

นายภาคภผู้มฏิ รบักธบัญ

การ

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/เอกสาร

1. มปีการพบัฒนาสฏิซึ่ง

1.พฏิ จ า ร ณ า จ า ก ก า ร 1.แบบลงลายมมือชมืซึ่อ

แวดลห้อมรมวมกบันชน

เขห้ารมวมกฏิจกรรม

2. รห้อยละของนบักเรปียน
ครผู้ และชอุมชนมปี

จฏิตสจานศึ ก ตระหนบักและ

2.รายงานโครงการ

การเขห้ารมวม
กฏิจกรรม

2.แบบรายงาน
โครงการ

รห้ค
ผู้ อุณคมา

ของพบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อม
3. รห้อยละของนบักเรปียน
ปฏฏิบบัตฏิจรฏิง

ในการอนอุรก
บั ษธ์และ
พบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อม

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
ครผู้ นบักเรปียน คนในชอุมชนมปีความตระหนบักในการรบักษาสฏิซึ่ง

แวดลห้อมจนเปป นวฏิถปีชปีวฏิต ทจาใหห้ชอุมชนไมมมปีปบัญหาดห้านสฏิซึ่งแวดลห้อม
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10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายเสรฏิมชบัย เลฏิศศบักดฏิพ
ธิ์ ณฏิ ชยธ์)

รบักธบัญการ)

(นายภาคภผู้มฏิ

ลงชมืซึ่อ.............................................
ผห้ผู้อนอุมบัตโฏิ ครงการ
สอุรารบักษธ์)

(นางเพปียงเพปญ

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนาม

แดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ

โครงการพบัฒนาโรงเรปียนวฏิถปีพท
อุ ธ

พระราชทานดห้วยพลบัง “บวร”
กลสอุมงาน

บรฏิหารทบัซึ่วไป

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

นาย
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หนสวยงาน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 1

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
...............................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
ประเทศไทยเปป นเมมืองพอุทธ ประชากรสมวนใหญมนบับถมือ

ศาสนาพอุทธ มปีวบัฒนธรรมประเพณปี

ทปีซึ่ดปีงาม ชมวยเหลมือซศึซึ่งกบันและกบัน ยฏินี้มแยห้มแจมมใส รบักใครมสามบัคคปีกลม
เกลปียว แตมสซึ่ง
ฏิ เหลมานปีนี้ กจาลบังจะเหลมือนห้อยลง เมมืซึ่อคนในสบังคมแสวงหา

แตมวบัตถอุ พบัฒนาแตมทางดห้านวบัตถอุ สนใจเรมืซึ่องนวบัตกรรม เทคโนโลยปีการ
สมืซึ่อสารทปีซึ่รวดเรปวไรห้พรมแดน จนไมมสามารถปฏิ ดกบันี้นประเพณปี

วบัฒนธรรมจากตมางประเทศทปีซึ่ไมมเหมาะสมกบับคนไทยไดห้ ซศึซึ่งสฏิซึ่งเหลมานปีนี้

สมงผลกระทบตมอเดปกและเยาวชนไทยดห้วย ทจาใหห้ทอุกหนม วยงานตห้องเรมง
ดจาเนฏิ นงานปลผู้กฝบั งคอุณธรรมและจรฏิยธรรมปฏฏิบบัตฏิตามหลบักคจาสบัซึ่งสอน
ของศาสนา ใหห้เปป นผห้ผู้มปีสตฏิในการตบัดสฏินใจในการดจาเนฏิ นชปีวต
ฏิ ทปีซึ่ถผู้กตห้อง

สามารถดจารงชปีวฏิตในสบังคมไดห้อยมางมปีความสอุขและเปป นสมาชฏิกทปีซึ่ดปีของ
สบังคม

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) ถมือเปป นหนห้าทปีซึ่ทซึ่ต
ปี ห้องดจาเนฏิ น

งานใหห้เปป นรผู้ปธรรม จากทปีซึ่ดจาเนฏิ นการแลห้วในกฏิจกรรมของโรงเรปียน
วฏิถปีพอุทธพระราชทาน ซศึซึ่งกฏิจกรรมตมางๆ เปป นการตมอยอดและคงสภาพ
เดฏิมใหห้เปป นวฏิถปีชปีวฏิต จศึงไดห้ดจาเนฏิ นการจบัดโครงการพบัฒนาโรงเรปียนวฏิถปี
พอุทธพระราชทานดห้วยพลบัง “บวร”
2. ความสอาคบัญของโครงการ
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สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 2 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 2.1 , 2.2 , 2.4
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 14 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 14.1 , 14.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อปลผู้กฝบั งคอุณธรรม จรฏิยธรรมใหห้แกม นบักเรปียน และครผู้

3.2 เพมืซึ่อใหห้ครผู้มปีความรห้ผู้ ประสบการณธ์ ดห้านคอุณธรรม จรฏิยธรรม
นจาไปอบรมสบัซึ่งสอนนบักเรปียนไดห้

3.3 เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้ปกครองมปีความรห้ผู้ ประสบการณธ์ ดห้านคอุณธรรม

จรฏิยธรรม สามารถนจาไปอบรมสบัซึ่งสอน
เดปกในปกครองไดห้

4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนรมวมกฏิจกรรมในโครงการพบัฒนาโรงเรปียนวฏิถปี
พอุทธพระราชทานดห้วยพลบัง “บวร”
(บห้าน วบัด และโรงเรปียน)

4.2 ครผู้ทก
อุ คนรมวมกฏิจกรรมในโครงการพบัฒนาโรงเรปียนวฏิถปีพอุทธ

พระราชทานดห้วยพลบัง “บวร” (บห้าน วบัด และโรงเรปียน)

4.3 ผห้ผู้ปกครองนบักเรปียนรห้อยละ 50 เขห้ารมวมอบรมธรรมะตาม

โครงการโรงเรปียนวฏิถปีพอุทธพระราชทานดห้วยพลบัง “บวร” (บห้าน วบัด
และโรงเรปียน)

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 ผห้ผู้บรฏิหาร คณะครผู้ บอุคลากรทางการศศึกษาโรงเรปียนวบัด
หนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

5.2 งบประมาณจากองคธ์การบรฏิหารสมวนตจาบลบางแกห้ว
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6. วฏิธปีและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน

6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นการตามแผน

6.1.4.1 ผห้ผู้ปกครองอบรมธรรมะ เพมืซึ่อดผู้แลอบรมบอุตร

หลานใหห้มปีคณ
อุ ธรรม จรฏิยธรรม

6.1.4.2 ผห้ผู้ปกครองรมวมตบักบาตรขห้าวสารอาหารแหห้งใน

วบันพระประจจาโรงเรปียน

6.1.4.3 คมายปฏฏิบบัตฏิธรรมของครผู้ เพมืซึ่อดผู้แลอบรมใหห้

นบักเรปียนมปีคอุณธรรม จรฏิยธรรม

6.1.4.4 คมายพอุทธบอุตรของนบักเรปียน
6.1.4.5 นบักเรปียนฝศึ กมารยาทและไหวห้สามระดบับ

6.1.4.6 นบักเรปียนฝศึ กรห้องเพลงชาตฏิและเพลงสรรเสรฏิญ
พระบารมปี

6.1.4.7 นบักเรปียนฝศึ กอาราธนาศปีลทอุกคน
6.1.4.8 นบักเรปียนฝศึ กสวดมนตธ์สรภบัญญะ

6.1.5. กจากบับตฏิดตามผล นฏิ เทศตฏิดตามผลการดจาเนฏิ น
โครงการ
6.1.6

ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานผล

6.2 ปฏฏิทฏินปฏฏิบบัตฏิงาน ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
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ปปีการศศึกษา 2557

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

หม

ายเ
หตอุ

เม
.ย.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก. ต. พ. ธ.
ย. ค. ย.

ม.

ค. ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล
6.3 รายละเอปียดการดอาเนฏิ นงาน
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

กฏิจกรรมคมายปฏฏิบบัตฏิธรรมะของครผู้
2 พฤษภาคม
2559
2 พฤษภาคม
2559
11-13
พฤษภาคม

แตมงตบันี้งคณะกรรมการจบัดกฏิจกรรม
คมายปฏฏิบบัตฏิธรรมของครผู้
แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมฏินผล

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-คณะกรรมการ

217

2559
11-13
พฤษภาคม
2559

จบัดคมายปฏฏิบบัตฏิธรรมของครผู้

ดจาเนฏิ นงาน

ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรม

-คณะกรรมการ

รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมคมาย

ตรวจสอบฯ

16 พฤษภาคม ปฏฏิบบัตฏิธรรมของครผู้

-หบัวหนห้าโครงการ

2559
8 มฏิถอุนายน
2559
8 มฏิถอุนายน
2559
20 – 24
มฏิถอุนายน
2559
20 – 24
มฏิถอุนายน
2559
25 มฏิถอุนายน
2559

วบัน เดมือน ปปี

กฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตรของนบักเรปียน
แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ
กฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตร
แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมฏินผล
จบัดกฏิจกรรมคมายพอุทธบอุตรของ
นบักเรปียน
ตรวจสอบ ประเมฏินผลกฏิจกรรม
รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมคมาย
พอุทธบอุตรของนบักเรปียน

กฏิจกรรม

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ
-หบัวหนห้าโครงการ

ผห้ผู้รบับผฏิดชอบ

กฏิจกรรมอบรมธรรมะผห้ผู้ปกครอง
29 มปีนาคม
2559

เสนอโครงการในทปีซึ่ประชอุมครผู้
โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียว

ฏิ าร
22 พฤษภาคม ออุทฏิศ) เพมืซึ่อบรรจอุในแผนปฏฏิบบัตก

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
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2559
19 พฤษภาคม
2559
19 พฤษภาคม
2559
1 กรกฎาคม
2559
12-14
สฏิงหาคม 2559
12-14

ปปี พ.ศ.2559

-ผห้ผู้อจานวยการ

ประชอุมผห้ผู้ปกครองชปีนี้แจงโครงการ

โรงเรปียน

ใหห้ผห้ผู้ปกครองทราบ

-ผห้ผู้อจานวยการ

แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน โรงเรปียน
แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบ

-ผห้ผู้อจานวยการ

และประเมฏินผล

โรงเรปียน

สมงใบสมบัครอบรมธรรมะของผห้ผู้

-คณะกรรมการ

ปกครอง

ดจาเนฏิ นงาน

สฏิงหาคม 2559 อบรมธรรมะผห้ผู้ปกครองทปีซึ่วบัดหนาม -คณะกรรมการ
19 สฏิงหาคม
2559

แดง

ดจาเนฏิ นงาน

ตรวจสอบและประเมฏินผล

-คณะกรรมการ

กฏิจกรรม

ตรวจสอบฯ

รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมคมาย

-หบัวหนห้าโครงการ

ธรรมะผห้ผู้ปกครอง
กฏิจกรรมตบักบาตรขห้าวสารอาหาร
29 มปีนาคม
2559
29 มปีนาคม
2559
31 มปีนาคม
2559
22 พฤษภาคม
2559
ทอุกวบันศอุกรธ์ตห้น
เดมือน

แหห้งในวบันพระประจจาโรงเรปียน

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
การ

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมฏินผล

- เสนอกฏิจกรรมในงานจบัด
นฏิ ทรรศการแฟห้ มสะสมงาน

- เสนอกฏิจกรรมในทปีซึ่ประชอุมผห้ผู้
ปกครอง

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

-หบัวหนห้าโครงการ
-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน
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เรฏิซึ่มวบันศอุกรธ์ทซึ่ปี 3 ผห้ผู้บรฏิหาร ครผู้ บอุคลากรทางการ
มฏิถอุนายน
2559
ตลอดปปี การ
ศศึกษา

31 มปีนาคม
2560

-ครผู้และบอุคลากร

ศศึกษา นบักเรปียน

ทางการศศึกษา

ขห้าวสารอาหารแหห้ง

ปกครองนบักเรปียน

ผห้ผู้ปกครองนบักเรปียน ตบักบาตร

ตรวจสอบและประเมฏินผล
กฏิจกรรม

รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรมคมาย

-นบักเรปียน - ผห้ผู้

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-หบัวหนห้าโครงการ

ธรรมะผห้ผู้ปกครอง
วบัน เดมือน ปปี
29 มปีนาคม
2559
29 มปีนาคม
2559
16 พฤษภาคม
2559 –
30 มฏิถอุนายน
2559
16 พฤษภาคม
2559 –
30 มฏิถอุนายน
2559
16 พฤษภาคม
2559 –
30 มฏิถอุนายน

กฏิจกรรม
กฏิจกรรมโครงการอมอนนห้อม ถมอม
ตนประกวดมารยาทฯ
- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
การ
- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมฏินผล
- นบักเรปียนฝศึ กมารยาทและไหวห้ 3
ระดบับ
- นบักเรปียนฝศึ กรห้องเพลงชาตฏิและ
เพลงสรรเสรฏิญพระ
บารมปี
- นบักเรปียนฝศึ กอาราธนาศปีล

ผห้ผู้รบับผฏิดชอบ
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-ครผู้ประจจาชบันี้น
-ครผู้ประจจาชบันี้น
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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2559
16 พฤษภาคม
2559 –
30 มฏิถอุนายน
2559
16 พฤษภาคม
2559 –

- นบักเรปียนฝศึ กสวดมนตธ์สรภบัญญะ
- ตรวจสอบและประเมฏินผล
กฏิจกรรม

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-หบัวหนห้าโครงการ

- รายงานผล สรอุปผล กฏิจกรรม

17 มปีนาคม
2560
31 มปีนาคม
2560
7. แผนกอากบับตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนพบัฒนา

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

-นางเพปียงเพปญ

โครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการการดจาเนฏิ น
งาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นงานของโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

สอุรารบักษธ์
สอุรารบักษธ์

นายชลอ มบัซึ่น

ฤทธฏิ ธิ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นายชลอ มบัซึ่น

หมายเหตอุ
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ฤทธฏิ ธิ์
-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นายชลอ มบัซึ่น

ฤทธฏิ ธิ์

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการ

ประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
หลบักฐาน

1. จจานวนผห้ผู้ปกครอง รมวมอบรมธรรมะ -ลงทะเบปียน

-ใบลง

และรมวมตบักบาตร

ทะเบปียน

2. จจานวนครผู้ทซึ่ร
ปี มวมปฏฏิบบัตฏิธรรม
3. จจานวนนบักเรปียนทปีซึ่เขห้าคมายพอุทธบอุตร
4. จจานวนนบักเรปียนทปีซึ่ปฏฏิบบัตต
ฏิ าม
มารยาทและไหวห้สามระดบับไดห้

5. จจานวนนบักเรปียนทปีซึ่รห้องเพลงชาตฏิและ
เพลงสรรเสรฏิญ

พระบารมปีไดห้

6. จจานวนนบักเรปียนทปีซึ่อาราธนาศปีลไดห้
7. จจานวนนบักเรปียนทปีซึ่สวดมนตธ์

-ลงทะเบปียน
-ลงทะเบปียน
-สบังเกต
-สบังเกต
-สบังเกต
-สบังเกต

-ใบลง
ทะเบปียน
-ใบลง
ทะเบปียน

-แบบสบังเกต
-แบบสบังเกต
-แบบสบังเกต
-แบบสบังเกต
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สรภบัญญะไดห้
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
เกฏิดการรวมพลบังของบห้านโดยผห้ผู้ปกครอง วบัดโดยวบัดหนามแดง

วบัดอมืซึ่นๆ มหาวฏิทยาลบัยมหาจอุฬาลงกรณราชวฏิทยาลบัย และโรงเรปียนวบัด
หนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) เพมืซึ่อทจาใหห้นบักเรปียนเปป นคนดปีของสบังคม ดห้วย
กฏิจกรรมทปีซึ่มปีประโยชนธ์

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ…………………………หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ...........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

(นายชลอ มบัซึ่น

ฤทธฏิ)ธิ์
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
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กลยอุทธธ์ทปีที่ 3 ขยายโอกาสทางการ
ศศึกษาใหน้ทว
บั ที่ ถศึงครอบคลอุม
ผน้สู่เรปียนไดน้รบับโอกาสใน
การพบัฒนาเตร็มตาม
ศบักยภาพ

ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

ประกบันโอกาสทางการศศึกษา
บรฏิหารทบัซึ่วไป
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ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
หนสวยงาน

นางมาลบัย ใหญมสง
ผู้ เนฏิ น

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3
ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

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

1. หลบักการและเหตอุผล
การประกบันโอกาสทางการศศึกษา

เปป นนโยบายสจาคบัญ

อปีกประการหนศึซึ่ งในการจบัดการศศึกษาของรบัฐบาล เพมืซึ่อใหห้เดปกในวบัย

เรปียนทอุกคนไดห้มปีโอกาสไดห้เขห้าเรปียนอยมางทบัซึ่วถศึง ซศึซึ่งเปป นอปีกหนทางทปีซึ่
จะชมวยแกห้ไขปบั ญหาความยากจนในอนาคต เพมืซึ่อเปป นการสนอง
นโยบายดบังกลมาว โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)
จศึงจบัดใหห้มโปี ครงการประกบันโอกาสทางการศศึกษา
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 8 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 8.5

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 15 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 15.1
3. วบัตถอุประสงคธ์
เพมืซึ่อจบัดการศศึกษาใหห้กบับเดปกในเขตบรฏิการและนอกเขตบรฏิการใหห้
เขห้าเรปียน
4. เปน้ าหมาย
4.1 เดปกทปีซึ่อยมผู้ในเขตบรฏิการทอุกคนของโรงเรปียนวบัดหนามแดง

(เขปียวออุทฏิศ) ไดห้เขห้าเรปียน

4.2 เดปกทปีซึ่อยมผู้นอกเขตบรฏิการ เดปกพฏิการ เดปกดห้อยโอกาสทอุก

คนทปีซึ่ประสงคธ์จะเรปียนทปีซึ่โรงเรปียน
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วบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) ไดห้เขห้าเรปียน
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น

โครงการ

5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ จจานวน

5,000 บาท

6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมตกลง ชปีนี้แจงคณะกรรมการสถานศศึกษา

บอุคคลากรในโรงเรปียน

6.1.2 เสนองโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะทจางาน วางแผนการดจาเนฏิ นงาน
6.1.4 ดจาเนฏิ นกฏิจกรรม

- จบัดทจาสจามะโนประชากรเดปกวบัยเรปียน
- ประกาศแจห้งการรบับเดปกเขห้าเรปียน
- ตฏิดตามนบักเรปียนทปีซึ่ยบังไมมเขห้าเรปียน
- ตฏิดตามนบักเรปียนทปีซึ่ขาดเรปียน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ท

กฏิจกรรม/ระยะ

ปีที่

เวลา

ปปีการศศึกษา 2559

หม
ายเ
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หตอุ
เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.

ปปี
2559

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป รา
.
ยงานฯ

ปปี
2559
ปปี
2559

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการประกบันโอกาส
ทางการศศึกษา
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
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พฤศจฏิกายน 2558

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการรบับ

-ผห้ผู้อจานวยการ

ธบันวาคม 2558

นบักเรปียน

โรงเรปียน

มกราคม 2559

- จบัดทจาสจามะโนประชากร

-คณะกรรมการ

27 กอุมภาพบันธธ์ 2559 – 3 เดปกวบัยเรปียน

ดจาเนฏิ นงาน

มปีนาคม 2559

- ประกาศแจห้งการรบับเดปกเขห้า -คณะกรรมการ

6 -10 มปีนาคม 2559

เรปียน

ดจาเนฏิ นงาน

- รบับสมบัครนบักเรปียนชบันี้น

-คณะครผู้อนอุบาล

อนอุบาล

-นางมาลบัย ใหญม

- รบับสมครนบักเรปียนชบันี้น ป.1

สผู้งเนฏิ น

20 มปีนาคม 2559
27 มปีนาคม 2559
31 มปีนาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559-31
มปีนาคม 2560
16 พฤษภาคม 2559 –

- รบับมอบตบัวนบักเรปียนชบันี้น
อนอุบาล
- รบับมอบตบัวนบักเรปียนชบันี้น ป.1

30 มปีนาคม 2560

- ตฏิดตามนบักเรปียนทปีซึ่ยบังไมมเขห้า

31 มปีนาคม 2560

เรปียน
- ตฏิดตามนบักเรปียนทปีซึ่ขาดเรปียน
- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นโครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ

นางสาวมาลปี
ลาภลมผู้ล
-คณะครผู้อนอุบาล
-นางมาลบัย ใหญม
สผู้งเนฏิ น
นางสาวมาลปี
ลาภลมผู้ล
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-ผห้ผู้บรฏิหาร
โรงเรปียน
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-นางมาลบัย ใหญม
สผู้งเนฏิ น
นางสาวมาลปี
ลาภลมผู้ล
7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

นางมาลบัย ใหญมสผู้งเนฏิ น

วางแผนดจาเนฏิ นงาน

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

3. แตมงตบันี้งคณะทจางาน
4. ดจาเนฏิ นงานตามแผน

หมายเ
หตอุ

นางสาวมาลปี ลาภลมผู้ล
นางมาลบัย ใหญมสผู้งเนฏิ น

5. นฏิ เทศ ตฏิดตามโครงการ นางสาวมาลปี ลาภลมผู้ล
6. ประเมฏินผล สรอุปผล

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

และรายงานผล

นางมาลบัย ใหญมสผู้งเนฏิ น

นางสาวมาลปี ลาภลมผู้ล

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ
1. นบักเรปียนทปีซึ่อยมผู้ในเขต
บรฏิการของโรงเรปียน

ไดห้เขห้าเรปียนทอุกคน

วฏิธปีการประเมฏิน
1. ประเมฏินจาก
ทร.14

เครพที่องมพอ/เอกสาร
1.แบบ ทร.14

2.แบบการรบับแจห้ง

2. ประเมฏินจากขห้อมผู้ล เดปกในเขต
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2. นบักเรปียนนอกเขตบรฏิการ การแจห้งเดปก
เดปกพฏิการ เดปก

เขห้าเรปียน

ดห้อยโอกาส สามารถ

3. ประเมฏินจากขห้อมผู้ล

เขห้าเรปียนทปีซึ่โรงเรปียน
ไดห้ทอุกคน

บรฏิการและเดปก
นอกเขตบรฏิการ
เขห้าเรปียน

การยห้าย

3.เอกสารการยห้าย

ตฏิดตามนบักเรปียน

นบักเรปียนทปีซึ่

5. ประเมฏินจากการ

5.แบบตฏิดตาม

4. ประเมฏินจากการ
ทปีซึ่ไมมเขห้าเรปียน

ตฏิดตามนบักเรปียน
ทปีซึ่ขาดเรปียน

4.แบบตฏิดตาม
ไมมเขห้าเรปียน

นบักเรปียน

ทปีซึ่ขาดเรปียน

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนทอุกคนไดห้มโปี อกาสไดห้เขห้าเรปียน ไดห้พบัฒนาตนเองจนจบ
การศศึกษาภาคบบังคบับ
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ

ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

ลงชมืซึ่อ...........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางมาลบัย ใหญมสผู้งเนฏิ น)

(นางสาวมาลปี

ลาภลมผู้ล)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้
อนอุมบัตฏิโครงการ
สอุรารบักษธ์)

(นางเพปียงเพปญ
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ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนาม
แดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ

พบัฒนาการจบัดการเรปียนการสอนเดปกทปีซึ่มปีความ

ตห้องการพฏิเศษ
กลสอุมงาน

วฏิชาการ

หบัวหนน้าโครงการ

นางปรฏิศนา พรหมเมศ

นางสาว

พรรณปี แดงสวบัสดฏิ ธิ์
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3
ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

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

1. หลบักการและเหตอุผล
จากพระราชบบัญญบัตก
ฏิ ารศศึกษาแหมงชาตฏิ พ.ศ. 2542 หมวด 2

มาตรา 10 วรรคสอง ไดห้กลมาวไวห้วมา “การจบัดการศศึกษาสจาหรบับ

บอุคคลทางรมายกาย จฏิตใจ สตฏิปบัญญา อารมณธ์ สบังคม การสมืซึ่อสาร
และการเรปียนรห้ผู้ หรมือมปีรมางกายพฏิการ หรมือทอุพพลภาพ หรมือไมม
สามารถพศึซึ่งตนเองไดห้ หรมือไมมมปีผห้ผู้ดผู้แล

หรมือดห้อยโอกาส
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ตลอดจนนบักเรปียนทปีซึ่มปีความสามารถพฏิเศษ ใหห้มปีสฏิทธฏิและโอกาสไดห้
รบับการศศึกษา ขบันี้นพมืนี้นฐานเปป นพฏิเศษ”
ดบังนบันี้น

เพมืซึ่อใหห้การพบัฒนาดห้านการศศึกษา สจาหรบับ

นบักเรปียนทปีซึ่มปีความบกพรมองดบังกลมาว เปป นไป
อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ซศึซึ่ง

เปป นศผู้นยธ์พบัฒนาวฏิชาการการศศึกษาพฏิเศษเรปียน

มปีหนห้าทปีซึ่สง
ม เสรฏิม สนบับสนอุน และพบัฒนาการจบัดการศศึกษาสจาหรบับ
นบักเรปียนพฏิเศษ เพมืซึ่อใหห้โรงเรปียนเครมือขมายแกนนจาจบัดการเรปียนรมวม
ไดห้ฝศึกทบักษะพบัฒนาการทางดห้านรมางกาย สตฏิปบัญญา อารมณธ์และ

สบังคม สามารถชมวยเหลมือตนเอง และอยมผู้รว
ม มกบับสบังคมไดห้อยมางมปีความ
สอุข

เปป นแนวทางสมผู้การเตรปียมเยาวชนทปีซึ่อยมผู้ในความรบับผฏิดชอบ

ใหห้มปีคณ
อุ ภาพออกไปสมผู้สบังคม เปป นมนอุษยธ์ทซึ่ส
ปี มบผู้รณธ์ตามความมมอุง

หมายของพระราชบบัญญบัตก
ฏิ ารศศึกษาแหมงชาตฏิ ทบันี้งนปีนี้ การจบัดการ
ศศึกษาพฏิเศษเรปียนรมวมจะสบัมฤทธฏิผ
ธิ์ ลไดห้นนี้บันตห้องอาศบัยผห้ผู้บฏิรหาร

ครผู้

บอุคลากรทางการศศึกษา ผห้ผู้ปกครอง และผห้ผู้ทซึ่เปี กปีซึ่ยวขห้องทอุกฝม ายรมวมมมือ
กบันใหห้การดจาเนฏิ นงานโครงการประสบความสจาเรปจไดห้ดห้วยดปี
2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 1

ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 1.6

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 6

ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 6.3

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 7
7.6, 7.7
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 8

ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5,
ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 8.5

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 10 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 10.1, 10.2, 10.3,
10.4, 10.5, 10.6
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3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อจบัดอบรมพบัฒนาครผู้และบอุคลากรทางดห้านการศศึกษา
ของโรงเรปียนแกนนจาจบัดการเรปียนรมวมใหห้มปีความรห้ผู้ความสามารถใน

การจบัดกระบวนการเรปียนการสอน สจาหรบับนบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวม
3.2 เพมืซึ่อจบัดอบรมใหห้ความรห้ผู้ผห้ผู้ปกครองใหห้ดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียน

พฏิเศษเรปียนรมวมใหห้มปีพบัฒนาการ
ทปีซึ่ดปีขศึนี้น

3.3 เพมืซึ่อจบัดกฏิจกรรมการจบัดประสบการณธ์การเรปียนรห้ผู้ทซึ่ห
ปี ลาก

หลาย นบักเรปียนเรปียนรมวมใหห้มปีพบัฒนาการ
ทปีซึ่พง
ศึ ประสงคธ์ตามศบักยภาพ

3.4 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมความสามารถของนบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวม ใหห้

มปีโอกาสแสดงศบักยภาพดห้วยการจบัดกฏิจกรรมแขมงขบันทบักษะวฏิชาการ
และการรมวมจบัดเวทปีวฏิชาการแลกเปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้ รวมทบันี้งมปีความ

สามารถเปป นตบัวแทนไปแขมงขบันทบักษะวฏิชาการงานศฏิลปหบัตถกรรม
ระดบับภาคและในระดบับประเทศ

3.5 เพมืซึ่อจบัดสภาพแวดลห้อมและแหลมงเรปียนรห้ผู้ทซึ่เปี อมืนี้อตมอการเรปียนรห้ผู้

ของนบักเรปียนทปีซึ่มปีความตห้องการพฏิเศษ

3.6 เพมืซึ่อจบัดระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศตฏิดตาม ตรวจสอบ

รายงานและประเมฏินมาตรฐานพบัฒนาคอุณภาพ

การจบัดการศศึกษาเรปียนรมวมของสถานศศึกษา (SAR)
4. เปน้ าหมาย
4.1 เปห้ าหมายเชฏิงปรฏิมาณ
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4.1.1 รห้อยละ 90 ครผู้และบอุคลากรทางการศศึกษาของ
โรงเรปียนเรปียนรมวม มปีความรห้ผู้ ความสามารถในการจบัดกระบวนการ
เรปียนการสอนสจาหรบับนบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวม

4.1.2 รห้อยละ 80 ผห้ผู้ปกครองสามารถนจาความรห้ผู้ไปดผู้แล

ชมวยเหลมือนบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวม
ใหห้มปีพบัฒนาการทปีซึ่ดปีขศึนี้น

4.1.3 รห้อยละ 80 นบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวม เมมืซึ่อเขห้าคมาย

วฏิชาการแลห้วมปีพบัฒนาการทปีซึ่พศึงประสงคธ์ตามศบักยภาพทปีซึ่ดปีขศึนี้น

4.1.4 รห้อยละ 95 นบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวมมปีโอกาสแสดง

ศบักยภาพในการแขมงขบันทบักษะวฏิชาการ
รมวมจบัดเวทปีวฏิชาการแลกเปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้

รห้อยละ 95 และสามารถ

4.1.5 ระดบับเขต รห้อยละ 80 ระดบับภาครห้อยละ 70

นบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวมมปีความสามารถ

เปป นตบัวแทนไปแขมงขบันทบักษะวฏิชาการงานศฏิลปหบัตถกรรม
4.2 เปห้ าหมายเชฏิงคอุณภาพ

ครผู้และบอุคลากรทางการศศึกษาของโรงเรปียนแกนนจา

จบัดการเรปียนรมวมมปีความรห้ผู้ ความสามารถในการจบัดกระบวนการ
เรปียนการสอน สจาหรบับนบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวม
ความรห้ผู้ผห้ผู้ปกครอง

มปีการจบัดอบรมใหห้

ใหห้ดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวมใหห้มปีพบัฒนาการทปีซึ่ดปีขศึนี้น และ

สนบับสนอุนนบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวมเขห้าคมายวฏิชาการแลห้วมปีพบัฒนาการทปีซึ่
พศึงประสงคธ์ตามศบักยภาพ รวมทบันี้งการเปฏิ ดโอกาสใหห้นบักเรปียนไดห้

แสดงศบักยภาพดห้วยการแขมงขบันทบักษะวฏิชาการ แลกเปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้เพมืซึ่อ
คบัดคบัดเลมือกนบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวมเปป นตบัวแทนไปแขมงขบันทบักษะ

วฏิชาการงานศฏิลปหบัตถกรรมระดบับภาค และระดบับชาตฏิไดห้อยมางมปี
ประสฏิทธฏิภาพ
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5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 ผห้ผู้บรฏิหาร ครผู้ บอุคลากรทางการศศึกษา ผห้ผู้ปกครองนบักเรปียน
ทอุกคนและคณะกรรมการโครงการ
5.2 งบประมาณเงฏินออุดหนอุน

50,000 บาท

6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมวางแผนการจบัดดจาเนฏิ นโครงการ

6.1.2 เสนอโครงการเพมืซึ่ออนอุมบัตฏิจากผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน
6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 การดจาเนฏิ นโครงการ มปีขนี้น
บั ตอนดบังนปีนี้
6.1.4.1 ประชอุมคณะทจางาน

6.1.4.2 ประชาสบัมพบันธธ์โครงการ
ดบังนปีนี้

6.1.4.3 คณะทจางานแบมงกฏิจกรรมเพมืซึ่อดจาเนฏิ นงาน
- กฏิจกรรมการอบรมพบัฒนาครผู้และบอุคลากร

ทางการศศึกษาของโรงเรปียน แกนนจาจบัดการเรปียนรมวม
เดมือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 2 วบัน

- กฏิจกรรมเขห้าคมายวฏิชาการนบักเรปียนพฏิเศษเรปียน

รมวมใหห้มปีพบัฒนาการทปีซึ่พศึงประสงคธ์ตามศบักยภาพ เดมือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ระยะเวลา 2 วบัน

- กฏิจกรรมแขมงขบันทบักษะวฏิชาการและการจบัดเวทปี

วฏิชาการแลกเปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้

เดมือนสฏิงหาคม พ.ศ. 2559
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- กฏิจกรรมแขมงขบันทบักษะวฏิชาการงานศฏิลป
หบัตถกรรมระดบับภาค เดมือน ธบันวาคม พ.ศ. 2559 ระยะ
เวลา 1 วบัน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นการ
หม
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

เม.
ย.

1 ประชอุมชปีนี้ แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
โครงการ
6 ประเมฏิน สรอุป

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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.

รายงานผล
6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาการ

จบัดการเรปียนการสอนเดร็กทปีที่มปีความตน้องการพฏิเศษ
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ

- ผห้ผู้อจานวยการ

29 มปีนาคม 2559

ดจาเนฏิ นงาน

โรงเรปียน

19 เมษายน 2559

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

- คณะกรรมการ

9-10 พฤษภาคม

- เสนอโครงการ

ดจาเนฏิ นงาน

2559

- อบรมพบัฒนาครผู้และ

- คณะกรรมการ

บอุคลากรทางการศศึกษา

ดจาเนฏิ นงาน

2 พฤษภาคม 2559
1 มฏิถอุนายน 2559-29
มกราคม 2560
14-15 กรกฎาคม
2559
สฏิงหาคม 2559
ธบันวาคม 2559
20 มปีนาคม 2560

ของโรงเรปียน แกนนจา
จบัดการเรปียนรมวม
- ประชอุมผห้ผู้ปกครองนบักเรปียน
- คณะครผู้ออกเยปีซึ่ยมบห้าน
นบักเรปียน
- จบัดกฏิจกรรมเขห้าคมาย
วฏิชาการนบักเรปียนพฏิเศษ
เรปียนรวม
- รมวมกฏิจกรรมแขมงขบันทบักษะ
วฏิชการและ
การจบัดเวทปีวฏิชาการแลก

- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- คณะครผู้
- คณะครผู้
- คณะกรรมการ/
คณะครผู้
- คณะกรรมการ/
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เปลปีซึ่ยนเรปียนรห้ผู้

คณะครผู้

- รมวมกฏิจกรรมแขมงขบันทบักษะ
วฏิชาการงาน
ศฏิลปหบัตถกรรมระดบับภาค
- ประเมฏิน สรอุปผล รายงาน
โครงการ

- นางปรฏิศนา
พรหมเมศ
นางสาวพรรณปี
แดงสวบัสดฏิ ธิ์

7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
2. เสนอโครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะทจางาน วางแผน
ดจาเนฏิ นงาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามแผน
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางปรฏิศนา พรหม
เมศ

นางสาวพรรณปี

แดงสวบัสดฏิ ธิ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางปรฏิศนา พรหม
เมศ

นางสาวพรรณปี

แดงสวบัสดฏิ ธิ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางปรฏิศนา พรหม

หมายเหตอุ
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เมศ
นางสาวพรรณปี

แดงสวบัสดฏิ ธิ์
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. รห้อยละของครผู้และ

บอุคลากรทางการศศึกษา
สามารถจบัดกฏิจกรรมการ
เรปียนการสอนใหห้กบับเดปก
พฏิเศษ

2. รห้อยละของผห้ผู้ปกครอง
ดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียน

พฏิเศษเรปียนรมวมไดห้อยมางดปี
3. รห้อยละของนบักเรปียน
พฏิเศษเรปียนรมวม

มปีพบัฒนาการทปีซึ่พศึงประสงคธ์
ตามศบักยภาพ

4. รห้อยละของนบักเรปียน
พฏิเศษเรปียนรมวมไดห้

เขห้าแขมงขบันทบักษะวฏิชาการ
ระดบับเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษา

ระดบับภาค และระดบับชาตฏิ

1.สบังเกตการสอน
2.สอบถามผห้ผู้
ปกครอง
3.บบันทศึกการ

พบัฒนาการของ
นบักเรปียนพฏิเศษ

เรปียนรมวม

4.ประเมฏินผลจาก
การจบัด

กฏิจกรรมการ

แขมงขบันทบักษะ

วฏิชาการระดบับ

เขตพมืนี้นทปีซึ่

ระดบับภาค และ

ระดบับชาตฏิ

1.แบบบบันทศึกการ
สบังเกต

การสอน
2.แบบสอบถาม
3.แบบบบันทศึกการ
พบัฒนาการ

ของนบักเรปียน

พฏิเศษเรปียนรมวม
4.แบบรายงาน
โครงการ
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9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนพฏิเศษเรปียนรมวมไดห้เรปียนรห้ผู้ และไดห้รบับการพบัฒนาตาม

ศบักยภาพ สามารถดจารงชปีวฏิตไดห้ดห้วยตนเอง และเปป นคนดปีของสบังคม
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางปรฏิศนา พรหมเมศ)

(นางสาวพรรณปี

แสดงสวบัสดฏิ)ธิ์
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ

(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
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ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

ศฏิลปะ ดนตรปีและนาฏศฏิลปธ์ ตห้านยาเสพตฏิด
บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นายณรงคธ์ชบัย ควรคฏิด

นางสาว

ขนฏิ ษฐา เจปียรณบัย
หนสวยงานทปีซึ่รบับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
...............................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
แนวทางการศศึกษาตามหลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) พอุทธศบักราช 2553 นบักเรปียนตห้องไดห้
รบับการสมงเสรฏิม พบัฒนาในดห้านสอุนทรปียภาพ ดห้านการแสดง รบักงาน
ดห้านศฏิลปะ การวาดภาพ

รห้จ
ผู้ บักใชห้เวลาวมางใหห้เปป นประโยชนธ์และนจาความรห้ผู้ทซึ่ไปี ดห้รบับมาพบัฒนา

ตนเอง ตระหนบักถศึงภบัยอบันตรายของยาเสพตฏิด เหปนความสจาคบัญของ
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วฏิชาศฏิลปะ ดนตรปี นาฏศฏิลปธ์ เพมืซึ่อใหห้เยาวชนรมน
อุ ใหมมมปีชปีวฏิตทปีซึ่สดใส
สามารถอยมผู้รมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ไดห้อยมางมปีความสอุข
2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 1 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.6
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 11 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 11.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมศบักยภาพความสามารถ และประสบการณธ์ตรงใหห้
กบับนบักเรปียน

3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนรห้ผู้จก
บั ใชห้เวลาวมางใหห้เปป นประโยชนธ์และหมางไกล
ยาเสพตฏิด

4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนไดห้รบับการสมงเสรฏิมใหห้มปีความสามารถและมปี

ความชมืซึ่นชมในดห้านศฏิลปะ ดนตรปี และ นาฏศฏิลปธ์ ตามศบักยภาพ

4.2 นบักเรปียนทปีซึ่มปีศบักยภาพสามารถพบัฒนาทบักษะดห้านกปีฬา ดนตรปี
และนาฏศฏิลปธ์ ในเวลาวมาง เพมืซึ่อมมอุงสมค
ผู้ วาม
เปป นเลฏิศ และหมางไกลยาเสพตฏิด
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 ผห้ผู้บรฏิหาร ครผู้ บอุคลากร คณะกรรมการทปีซึ่แตมงตบันี้งในแตมละ
กฏิจกรรม

5.2 งบประมาณคมาวบัสดอุ ออุปกรณธ์ในการจบัดกฏิจกรรม จจานวนเงฏิน
30,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
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6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 ใหห้ความรห้ผู้ อบรม สอนซมอมเสรฏิม ชอุมนอุม
6.1.4.2 สมงเสรฏิมและสนบับสนอุนการเขห้ารมวมกฏิจกรรม

ประกวดดห้านศฏิลปะ ดนตรปี

และนาฏศฏิลปธ์ ทนี้ง
บั ภาครบัฐและเอกชน

6.1.4.3 จบัดการแสดงดห้านนาฏศฏิลปธ์ เผยแพรมสมผู้ชอุมนอุม
6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ การดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงาน
.
ตามแผน
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.
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. รายงานผล

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการศปีลปะ ดนตรปี
นาฏศฏิลปธ์ ตน้านยาเสพตฏิด
วบัน เดพอน ปปี
29 มปีนาคม 2559
19 เมษายน 2559

กฏิจกรรม
- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนเสนอ

-นายณรงคธ์ชบัย

โครงการ

ควรคฏิด

16 พฤษภาคม 2559–30

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ

มฏิถอุนายน 2559

ดจาเนฏิ นงาน

16 พฤษภาคม 2559–

- ใหห้ความรห้ผู้ อบรม สอนซมอม

10 กอุมภาพบันธธ์ 2560

เสรฏิม ชอุมนอุม

16 พฤษภาคม 2559 –
17 มปีนาคม 2560
16 พฤษภาคม 2559 –
17 มปีนาคม 2560

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

- สมงเสรฏิมและสนบับสนอุนการ
เขห้ารมวมกฏิจกรรม

ประกวดดห้านศฏิลปะ ดนตรปี

และนาฏศฏิลปธ์ ทนี้ง
บั

ภาครบัฐและเอกชน

นางสาวขนฏิ ษฐา
เจปียรณบัย
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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31 มปีนาคม 2560

- จบัดการแสดงดห้านนาฏศฏิลปธ์

-คณะกรรมการ

เผยแพรมสมผู้ชอุมนอุม

ดจาเนฏิ นงาน

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นโครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ

-ผห้ผู้บรฏิหาร
โรงเรปียน
-นายณรงคธ์ชบัย
ควรคฏิด
นางสาวขนฏิ ษฐา
เจปียรณบัย

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม
1. ประชอุมชปีนี้แจงวางแผนโครงการ
2. เสนอโครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
4. ดจาเนฏิ นงานตามแผนการจบัด
กฏิจกรรม

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

ผน้สู่กอากบับและ

หมายเ

ตฏิดตาม

หตอุ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายณรงคธ์ชบัย
ควรคฏิด

นางสาวขนฏิ ษฐา

เจปียรณบัย

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายณรงคธ์ชบัย
ควรคฏิด

นางสาวขนฏิ ษฐา

เจปียรณบัย
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-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายณรงคธ์ชบัย
ควรคฏิด

นางสาวขนฏิ ษฐา

เจปียรณบัย

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการ

เครพที่องมพอ/

ประเมฏิน

เอกสาร

1. รห้อยละของนบักเรปียนไดห้รบับ

1. สอบถาม

และชมืซึ่นชมดห้านศฏิลปะ ดนตรปี

การรายงาน

การสมงเสรฏิมใหห้มปีความสามารถ 2. ตรวจสอบ
นาฏศฏิลปธ์ เตปมตามศบักยภาพ
3. รห้อยละของนบักเรปียน มปี

สอุขภาพกาย และสอุขภาพจฏิตทปีซึ่

1.แบบสอบถามใน
การรายงาน
การจบัดการศศึกษา
2.แบบรายงาน
โครงการ

ดปี หมางไกลจากยาเสพตฏิด
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) มปีสอุขภาพกายและ
สอุขภาพจฏิตทปีซึ่ดปี มปีสน
อุ ทรปียภาพทางดห้านศฏิลปะ ดนตรปี นาฏศฏิลปธ์ กลห้า
แสดงออก รห้ผู้จบักใชห้เวลาวมางใหห้เปป นประโยชนธ์ ไมมไปเกปีซึ่ยวขห้องกบับ
อบายมอุข

และสฏิซึ่งเสพตฏิด สามารถดจารงชปีวต
ฏิ อยมผู้ในสบังคมอยมางมปีความสอุข
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10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายณรงคธ์ชบัย ควรคฏิด)

(นางสาวขนฏิ ษฐา

เจปียรณบัย)

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตโฏิ ครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว
ออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

ยอุวชนประกบันภบัยในโรงเรปียน
บรฏิหารทบัซึ่วไป

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
หนสวยงาน

นางสาววรบัญญา ทองแกมแกห้ว

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3
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..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
การประกบันความปลอดภบัยของนบักเรปียนเปป นนโยบายของ

รบัฐบาลทปีซึ่มอบหมายใหห้โรงเรปียนดจาเนฏิ นการบรฏิหารจบัดการใหห้นบักเรปียน
มปีความปลอดภบัย ทบันี้งดห้านรมางกายและจฏิตใจ ทบันี้งดห้านออุบบัตฏิเหตอุ

ดห้านสภาพแวดลห้อมทางสบังคม ซศึซึ่งรวมทบันี้งการปห้ องกบันจากสารเสพตฏิด
ทอุกชนฏิ ด เพมืซึ่อใหห้การจบัดกฏิจกรรม
ประสฏิทธฏิภาพ เกฏิดประสฏิทธฏิผล

การเรปียนการสอนเปป นไปอยมางมปี

ซศึซึ่งไดห้นจาขห้อมผู้ลจากการดจาเนฏิ นการ

ในเรมืซึ่องของความปลอดภบัยจากปปี ทปีซึ่ผมานมา ความตห้องการ ความ
จจาเปป น ปบั ญหาทปีซึ่เกฏิดขศึนี้นในสบังคมในปบั จจอุบบัน

มาเปป นขห้อมผู้ลในการ

พบัฒนาความปลอดภบัยของนบักเรปียน
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 1 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 1.3

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 11 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 11, 11.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนปลอดภบัยจากออุบบัตฏิเหตอุทนี้ง
บั ขณะอยมผู้ใน

โรงเรปียนและระหวมางเดฏินทางไปกลบับ

3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนปลอดภบัยจากการถผู้กรห้ายทางดห้านรมางกาย

จฏิตใจ และสบังคม

3.3 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนปลอดจากยาเสพตฏิดทอุกชนฏิ ด
4. เปน้ าหมาย
นบักเรปียนทอุกคนปลอดภบัยจากออุบบัตฏิเหตอุ การถผู้กทจารห้ายทางดห้าน
จฏิตใจ รมางกาย และหมางไกลยาเสพตฏิด
ทอุกชนฏิ ด
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5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลกร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการผห้ผู้รบับผฏิด

ชอบโครงการ ครผู้ นบักเรปียน ผห้ผู้ปกครองและคนในชอุมชน

5.2 งบประมาณเงฏินออุดหนอุนจากหนม วยงานตห้นสบังกบัด เปป นคมา

วบัสดอุ จจานวน 5,000 บาท

6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนเสนอโครงการ
6.1.2 เสนองโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นการตามแผน

- สจารวจอาคารสถานทปีซึ่ทซึ่จ
ปี ะทจาใหห้เกฏิดออุบบัตฏิเหตอุ
- นบักเรปียนประกบันออุบบัตฏิเหตอุ

- จบัดทจา ทจาเนปี ยบรถรบับสมงนบักเรปียน
- ประสานงานกบับผห้ผู้ปกครอง ชอุมชน หนม วยงานทปีซึ่
เกปีซึ่ยวขห้องเกปีซึ่ยวกบับเรมืซึ่องความปลอดภบัย

ทบันี้งดห้านรมางกาย จฏิตใจ และ สฏิซึ่งเสพตฏิด

- สอดแทรกในเรมืซึ่องความปลอดภบัยในกฏิจกรรมการ
เรปียนการสอน

- ประชาสบัมพบันธธ์กฏิจกรรมหนห้าเสาธงเกปีซึ่ยวกบับเรมืซึ่อง

ความปลอดภบัย
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
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ท
ปีที่

ปปีการศศึกษา 2559

กฏิจกรรม/ระยะ
เวลา

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏินผล สรอุป
.
รายงานผลฯ

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการยอุวชนประกบัน
ภบัยในโรงเรปียน
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

-นางสาววรบัญญา

29 มปีนาคม 2559

เสนอโครงการ

ทองแกมแกห้ว
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16 พฤษภาคม –

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ

-ผห้ผู้อจานวยการ

มฏิถอุนายน 2559

ดจาเนฏิ นงาน

โรงเรปียน

16-31 พฤษภาคม

- สจารวจอาคารสถานทปีซึ่ทซึ่จ
ปี ะ

-คณะกรรมการ

2559

ทจาใหห้เกฏิดออุบบัตฏิเหตอุ

ดจาเนฏิ นงาน

- จบัดทจา ทจาเนปี ยบรถรบับสมง

-คณะกรรมการ

นบักเรปียน

ดจาเนฏิ นงาน

22 พฤษภาคม
2559
16 พฤษภาคม 2559
–
17 มปีนาคม 2560

ตลอดปปี การศศึกษา
20 มปีนาคม 2560

- นบักเรปียนทจาประกบันออุบบัตฏิเหตอุ -คณะกรรมการ
- ประสานงานกบับผห้ผู้ปกครอง
ดจาเนฏิ นงาน
ชอุมชน
-คณะกรรมการ
หนม วยงานทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้องเกปีซึ่ยว
ดจาเนฏิ นงาน
กบับเรมืซึ่องความ
ปลอดภบัยทบันี้งดห้านรมางกาย

จฏิตใจ และ
สฏิซึ่งเสพตฏิด

- ประชาสบัมพบันธธ์ในเรมืซึ่อง
ความปลอดภบัย

ในกฏิจกรรมการเรปียนการ

สอน และ

ประชาสบัมพบันธธ์กฏิจกรรมหนห้า

เสาธง

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นโครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน
-นางสาววรบัญญา
ทองแกมแกห้ว
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7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและ

หมายเ

ตฏิดตาม

หตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนโครงการ

นางเพปียงเพปญ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน

นางสาววรบัญญา

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

นางเพปียงเพปญ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

นางสาววรบัญญา

2. เสนอโครงการ

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

รายงานโครงการ

สอุรารบักษธ์

ทองแกมแกห้ว
สอุรารบักษธ์

ทองแกมแกห้ว

นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นางสาววรบัญญา
ทองแกมแกห้ว

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1.รห้อยละของการลด

1.การสจารวจ

1.แบบสจารวจ

ออุบบัตฏิเหตอุของนบักเรปียน

2.พฏิจารณาจาก

2.รายงาน

2.รห้อยละของการลดการ
ถผู้กทจารห้าย

รายงานโครงการ

โครงการ

252

ทางดห้านรมางกาย จฏิตใจ
ของนบักเรปียน

3.รห้ อ ยละของนบั ก เรปี ย นทปีซึ่
ปลอดภบัยจาก
ยาเสพตฏิด

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนปลอดภบัยทบันี้งทางดห้านรมางกาย จฏิตใจ สารเสพตฏิด มปี
ความพรห้อมทบันี้งทางดห้านรมางกายและจฏิตใจ

ทปีซึ่จะเขห้ารมวมกฏิจกรรมการเรปียนการสอนอยมางเตปมศบักยภาพ
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ................................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
(นางสาว
วรบัญญา ทองแกมแกห้ว)
ลงชมืซึ่อ.......................................
........ผห้ผู้อนอุมบัตโฏิ ครงการ

(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

แดง(เขปียวออุทฏิศ)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนาม
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ชมืซึ่อโครงการ
กลมอุมงาน

โครงการโรงเรปียนสมงเสรฏิมสอุขภาพ
งานบรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนห้าโครงการ
กบังสดาร

นางศรปีนบันทธ์ พบัฒนพรชบัย

นางชอุตฏิมา

นางสาวพบัชรปี แขปงแรง

หนม วยงานทปีซึ่รบับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3

ระยะเวลาดจาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

…………………………………………………………………………
…………………………………
1. หลบักการและเหตอุผล
สอุขภาพนบักเรปียนเปป นสฏิซึ่งสจาคบัญทปีซึ่ตห้องดผู้แลเอาใจใสมอยมผู้เสมอ เพมืซึ่อ
ใหห้เปป นบอุคคลทปีซึ่มปีสอุขภาพดปี ทบันี้งรมางกาย และจฏิตใจ พรห้อมทปีซึ่จะเรปียนรห้ผู้
อยมางเตปมทปีซึ่

จศึงเปป นหนห้าทปีซึ่ของโรงเรปียนทปีซึ่จะปลผู้กฝบั งการปฏฏิบบัตฏิตน

ทปีซึ่จะสามารถทจาใหห้สอุขภาพแขปงแรง จฏิตใจแจมมใส ตลอดถศึงในเรมืซึ่อง
ของการใหห้วบัคซปีนปห้ องกบันโรค การดผู้แลรบักษาเมมืซึ่อเจปบไขห้ไดห้ปมวย ดบัง
นบันี้นโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) จศึงจบัดใหห้มปี โครงการโรงเรปียน
สมงเสรฏิมสอุขภาพขศึนี้น
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2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 1 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี

1.1, 1.2, 1.3

3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนไดห้รบับการบรฏิการทางดห้านสอุขอนามบัย
3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีสอุขภาพทปีซึ่ดปีสมบผู้รณธ์แขปงแรง พรห้อมทปีซึ่จะ

เรปียนรห้ผู้

4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนของโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)
ไดห้รบับการบรฏิการดห้านสอุขอนามบัย
4.2 นบักเรปียนทอุกคนเปป นผห้ผู้มปีสอุขภาพอนามบัยสมบผู้รณธ์แขปงแรง
พรห้อมทปีซึ่จะเรปียนรห้ผู้
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา ครผู้อนามบัยโรงเรปียน ผห้ผู้นจา
นบักเรปียน คณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
5.2 งบประมาณคมาพาหนะนจานบักเรปียนไปยบังสถานพยาบาล
ตามทปีซึ่ไดห้รบับจบัดสรร
5.3 คมาวบัสดอุ ครอุภบัณฑธ์ในการจบัด ดผู้แลหห้องพยาบาล จจานวน
15,000 บาท
5.4 ยา และ วบัคซปีนจากโรงพยาบาลสมงเสรฏิมสอุขภาพ
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
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6.1.2 เสนอโครงการ
6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน
6.1.4.1 จบัดทจาขห้อมผู้ลสารสนเทศในเรมืซึ่องการดผู้แล
สอุขภาพนบักเรปียน
6.1.4.2 ประสานงานโรงพยาบาลสมงเสรฏิมสอุขภาพ
ประจจาตจาบล อจาเภอ และจบังหวบัด
6.1.4.3 อบรมผห้ผู้นจานบักเรปียนทจาหนห้าทปีซึ่ชมวยเหลมืองาน
อนามบัยโรงเรปียน
6.1.4.4 การจบัดหห้องพยาบาล
6.1.4.5 ชมวยเหลมือดผู้แลนบักเรปียนทปีซึ่เจปบปม วย
6.1.4.6 ใหห้วค
บั ซปีนปห้ องกบันโรคตมาง ๆ
6.1.4.7 เฝห้ าระวบัง ดผู้แล รบักษาอนามบัยในชมองปาก
6.1.4.8 ดผู้แลรบักษาเรมืซึ่องเหา
6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปี การศศึกษา 2559

กฏิจกรรม/ระยะเวลา

หม
าย
เห
ตอุ

เม
.ย

พ.
ค

มฏิ.
ย.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ค.

.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ

ค.
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1
.
2
.
3
.
4
.
5
6

ประชอุมชปีนี้แจง
วางแผน โครงการ
เสนอโครงการ
แตมงตบันี้งคณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
ดจาเนฏิ นงานตาม
โครงการ
นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจ
สอบ

ประเมฏินผล สรอุป

รายงานโครงการ

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการโรงเรปียนสสงเสรฏิมสอุข
ภาพ
วบัน เดพอน ปปี
19 เมษายน 2559

กฏิจกรรม
- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน เสนอ

-นางศรปีนบันทธ์

โครงการ

พบัฒนพรชบัย
นางชอุตฏิมา กบัง

29 เมษายน 2559
16 -31 พฤษภาคม

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

2559

งาน

16 -31 พฤษภาคม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

- จบัดทจาขห้อมผู้ลสารสนเทศใน

สดาร
นางสาวพบัชรปี
แขปงแรง
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2559
พฤษภาคม –
มฏิถอุนายน 2559
16-31 พฤษภาคม
2559
ตลอดปปี การศศึกษา
ตลอดปปี การศศึกษา
ตลอดปปี การศศึกษา
20 มปีนาคม 2560
31 มปีนาคม 2560

เรมืซึ่องการดผู้แลสอุขภาพ
นบักเรปียน

-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

- ประสานงานโรงพยาบาลสมง

-คณะกรรมการ

เสรฏิมสอุขภาพประจจา

ดจาเนฏิ นงาน

ตจาบล อจาเภอ และจบังหวบัด
- อบรมผห้ผู้นจานบักเรปียนทจาหนห้าทปีซึ่
ชมวยเหลมืองานอนามบัย
โรงเรปียน
- การจบัดหห้องพยาบาล
- ชมวยเหลมือดผู้แลนบักเรปียนทปีซึ่เจปบ

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

ปม วย

-คณะกรรมการ

- ใหห้วบัคซปีนปห้ องกบันโรคตมาง ๆ

ดจาเนฏิ นงาน

- เฝห้ าระวบัง ดผู้แล รบักษาอนามบัย

-คณะกรรมการ

ในชมองปาก

ดจาเนฏิ นงาน

ดผู้แลรบักษาเรมืซึ่องเหา

-คณะกรรมการ

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

ดจาเนฏิ นงาน

ดจาเนฏิ นโครงการ

-คณะกรรมการ

-ประเมฏินผล สรอุปผลและ

ตรวจสอบ

รายงานโครงการ

-ผห้ผู้บรฏิหาร
โรงเรปียน
-นางศรปีนบันทธ์
พบัฒนพรชบัย
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นางชอุตฏิมา กบัง
สดาร
นางสาวพบัชรปี
แขปงแรง

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และตฏิดตาม

หมายเ
หตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

-นางศรปีนบันทธ์ พบัฒนพรชบัย

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

นางชอุตฏิมา กบังสดาร

นางสาวพบัชรปี แขปงแรง

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์
-นางศรปีนบันทธ์ พบัฒนพรชบัย
นางชอุตฏิมา กบังสดาร

นางสาวพบัชรปี แขปงแรง

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์
-นางศรปีนบันทธ์ พบัฒนพรชบัย
นางชอุตฏิมา กบังสดาร

นางสาวพบัชรปี แขปงแรง
8. ระดบับความสอาเรร็จ
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ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ
1. รห้อยละของนบักเรปียนไดห้รบับ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ

1. สจารวจ

1. แบบสจารวจ

2. วบัดสมรรถภาพ

2. แบบวบัด

การบรฏิการดห้านสอุขภาพ
อนามบัย
2. รห้อยละของนบักเรปียนเปป นผห้ผู้
มปีสอุขภาพอนามบัยสมบผู้รณธ์แขปง

สมรรถภาพ

แรง
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนมปีความพรห้อมทปีซึ่จะรมวมกฏิจกรรมการเรปียนการสอน
สามารถเรปียนรห้ผู้ไดห้ดปี ทจาใหห้มปีผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนสผู้งขศึนี้น

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา ครผู้อนามบัยโรงเรปียน
ลงชมืซึ่อ...............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางศรปีนบันทธ์ พบัฒนพรชบัย)
(นางชอุตฏิมา กบังสดาร)
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ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้
รมวมโครงการ
(นางสาวพบัชรปี แขปงแรง)
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้
อนอุมบัตโฏิ ครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว
ออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
ตฏิด

การแขมงขบันกปีฬานบักเรปียนตห้านภบัยยาเสพ
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กลสอุมงาน

บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นายประกาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง

นาย

เสมา นอุชพบันธธ์อุ
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
......................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
การออกกจาลบังกายเปป นสฏิซึ่งทปีซึ่สจาคบัญสจาหรบับชปีวฏิตและสอุขภาพ
กฏิจกรรมกปีฬา ทจาใหห้นบักเรปียนตระหนบัก และเหปนคอุณคมาของการออก
กจาลบังกาย การกปีฬา ทจาใหห้สอุขภาพแขปงแรง และรห้ผู้จบักใชห้เวลาวมางใหห้
เปป นประโยชนธ์มปีจต
ฏิ ใจรมาเรฏิง แจมมใส

หมางไกลจากสารเสพตฏิด และ

ยบังฝศึ กใหห้นบักเรปียนมปีความอดทน มอุมานะ และมปีนจนี้าใจนบักกปีฬา

จศึงจบัดใหห้มโปี ครงการการแขมงขบันกปีฬานบักเรปียนตห้านภบัยยาเสพตฏิดขศึนี้น
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 1 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 1.2, 1.3 , 1.4, 1.5
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 11 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 11.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อปลผู้กฝบั งใหห้นบักเรปียนรบักและเหปนคอุณคมาของการเลมนกปีฬา
3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีสอุขภาพรมางกายทปีซึ่แขปงแรง และหมางไกล
จากสารเสพตฏิด

3.3 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมใหห้นบักเรปียนไดห้แสดงออกถศึงความสามารถดห้าน
การกปีฬา
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3.4 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนเกฏิดความสนอุกสนานเพลฏิดเพลฏิน
3.5 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนเปป นผห้ผู้มปีนจนี้าใจนบักกปีฬา
4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนเหปนความสจาคบัญของการเลมนกปีฬา หรมือ
ออกกจาลบังกาย

4.2 นบักเรปียนทอุกคนรห้ผู้จก
บั ใชห้เวลาวมางใหห้เปป นประโยชนธ์ และหมาง
ไกลจากสารเสพตฏิด

4.3 นบักเรปียนมปีความสามารถพฏิเศษดห้านกปีฬา ไดห้รบับการสมง
เสรฏิมใหห้เปป นตบัวแทนของโรงเรปียน
เขห้าแขมงขบันในระดบับตมางๆ

4.4 นบักเรปียนทอุกคนมปีความสนอุกสนาน เพลฏิดเพลฏิน

4.5 นบักเรปียนทอุกคนมปีใจรบักการกปีฬา และเปป นผห้ผู้มปีนจนี้าใจเปป น
นบักกปีฬา

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งานโครงการและครผู้
5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุนของทางราชการเปป นคมา
ออุปกรณธ์กปีฬาและคมาดจาเนฏิ นการจบัดการแขมงขบัน
30,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

จจานวน
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6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 จบัดกฏิจกรรมการเรปียนการสอนในกลมอุมสาระ

สอุขศศึกษาและพลศศึกษา
นบักเรปียน

และวบัดสมรรถภาพทางกายของ

6.1.4.2 แนะนจา ฝศึ กฝนใหห้นบักเรปียนไดห้ใชห้เวลาวมางใน

การเลมนกปีฬาทปีซึ่ตนสนใจ

6.1.4.3 คบัดเลมือกตบัวนบักกปีฬา และจบัดทปีมกปีฬา

เขห้าแขมงขบันในระดบับกลมอุมโรงเรปียน

6.1.4.4 คณะครผู้รมวมกบันจบัดการแขมงขบันกปีฬาสปี

นบักเรปียน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

เม.
ย.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการกปีฬานบักเรปียน
ตน้านภบัยยาเสพตฏิด
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

-ผห้ผู้อจานวยการ

2559

งาน

โรงเรปียน

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบ

-ผห้ผู้อจานวยการ

และประเมฏินผล

โรงเรปียน

2559

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนการ

-ผห้ผู้อจานวยการ

18 พฤษภาคม

ดจาเนฏิ นงาน

-นายประกาศน

2559

- เสนอโครการ

เจรฏิญยฏิซึ่ง

29 มปีนาคม
2559
16 พฤษภาคม

4 กรกฎาคม
2559
11-21
กรกฎาคม

- ประชอุมกจาหนดประเภทกปีฬา แบมง
สปี นบักเรปียน และจบัด
โปรแกรมการแขมงขบัน
- แขมงกปีฬาสปีรอบคบัดเลมือกตาม

นายเสมา นอุช
พบันธธ์อุ
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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โปรแกรม

2559
22 กรกฎาคม

- พฏิธปีเปฏิ ด และการแขมงขบันกปีฬารอบ

2559

ชฏิงชนะเลฏิศ

1 -31 มปีนาคม

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ

2560

โครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปและรายงาน
โครงการ

-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-ผห้ผู้บรฏิหาร
โรงเรปียน
-นายประกาศน
เจรฏิญยฏิซึ่ง
นายเสมา นอุช
พบันธธ์อุ

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

สอุรารบักษธ์

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการการ
ดจาเนฏิ นงาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

-นายประกาศน
เจรฏิญยฏิซึ่ง

นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นายประกาศน
เจรฏิญยฏิซึ่ง
นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ

หมายเหตอุ

266

รายงานโครงการ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์
-นายประกาศน
เจรฏิญยฏิซึ่ง

นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการ

ประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. รห้อยละของนบักเรปียนมปีสอุขนฏิ สบัย รบัก

1. การสบังเกต

1. แบบ

การออกกจาลบังกาย

2. การ

สบังเกต
2.
แบบสอบถา

เหปนความสจาคบัญของการเลมนกปีฬา และ สอบถาม
ออกกจาลบังกาย

2. รห้อยละของนบักเรปียนรห้ผู้จบักใชห้เวลาวมาง
ใหห้เกฏิดประโยชนธ์และรห้ผู้จก
บั หลปีกเลปีซึ่ยงสาร
เสพตฏิด

3. รห้อยละของนบักเรปียนตห้องมปีความสมา
รถดห้านกปีฬาและเปป นคนกลห้าแสดงออก
4. รห้อยละของนบักเรปียนมปีความสอุข
สนอุกสนาน เพลฏิดเพลฏิน

5. รห้อยละของนบักเรปียนเปป นผห้ผู้มปีนจนี้าใจ

นบักกปีฬา รห้จ
ผู้ บักการแพห้ รห้จ
ผู้ บักชนะ และใหห้
อภบัย

ม
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9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนรบักการออกกจาลบังกาย รห้ผู้จบักใชห้เวลาวมางใหห้เปป น

ประโยชนธ์ มปีจฏิตใจรมาเรฏิงแจมมใส หมางไกล

สารเสพตฏิด มปีสอุขภาพแขปงแรง ปราศจากโรคภบัยไขห้เจปบ เปป นบอุคคล
ทปีซึ่มปีประสฏิทธฏิภาพของประเทศชาตฏิ

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา

หบัวหนห้าโครงการ

ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ......................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นายประกาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง)

(นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ)
ลงชมืซึ่อ................................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
ออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
ชปีวฏิต

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว

การสมงเสรฏิมโภชนาการทปีซึ่ดปีเพมืซึ่อคอุณภาพ
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กลสอุมงาน

บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นางสายพฏิณ รบังรงทอง

นาง

แจมมจบันทรธ์ สฏิมาฉายา
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
......................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
การสมงเสรฏิมดห้านโภชนาการทปีซึ่ดปีแกมนบักเรปียนเปป นสฏิซึ่งสจาคบัญอยมาง
ยฏิซึ่ง

เพราะการรบับประทานอาหารทปีซึ่มปีคอุณคมาและเพปียงพอและรห้ผู้จบัก

เลมือกบรฏิโภคอาหารทปีซึ่ปลอดภบัย มปีประโยชนธ์จะชมวยใหห้นบักเรปียนมปี

สอุขภาพ ทปีซึ่สมบผู้รณธ์ รมางกายแขปงแรง มปีภผู้มฏิตห้านทานโรค ทจาใหห้

นบักเรปียนสามารถเรปียนรห้ผู้ไดห้ดต
ปี ามวอุฒฏิภาวะของนบักเรปียนและมปีคอุณภาพ
ชปีวฏิตทปีซึ่ดปี ดห้วยเหตอุนนี้ปี โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

โครงการสมงเสรฏิมโภชนาการทปีซึ่ดปีเพมืซึ่อคอุณภาพชปีวฏิตทปีซึ่ดปีขศึนี้น

จศึงจบัดใหห้มปี

2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 1 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 1.2
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีอาหารเชห้าและอาหารกลางวบันทปีซึ่มปีคณ
อุ คมา
หลากหลายชนฏิ ดรบับประทาน

3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนสามารถเลมือกรบับประทานอาหารทปีซึ่
ปลอดภบัย และมปีประโยชนธ์
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4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนรบับประทานอาหารทปีซึ่มปีคณ
อุ คมา และ
ปลอดภบัย

4.2 นบักเรปียนทอุกคนสามารถเรปียนรห้ผู้จากการรบับประทานอาหาร
ในโรงเรปียนเพมืซึ่อนจาไปใชห้ใน

ชปีวฏิตประจจาวบันในการเลมือกอาหารทปีซึ่ประโยชนธ์ และ

ปลอดภบัย

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา ครผู้ผห้ผู้เปป นคณะกรรมการ
ของโครงการ

5.2 งบประมาณจากงบออุดหนอุนของทางราชการเปป นคมา

เอกสารรายงานผล จจานวน 10,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุม วางแผน ในการปรบับปรอุงพบัฒนา
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบการ

จจาหนม ายอาหาร

6.1.4.2 ตรวจสอบการจจาหนม าย
6.1.4.3 ประเมฏินผล สรอุปผลรายงานตมอคณะ

กรรมการตรวจสอบการขาย

อาหารทอุกเดมือน
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6.1.4.4 สอดแทรกเรมืซึ่องการรบับประทานอาหารทบันี้ง
การเลมือกซมืนี้อ และความ

มปีระเบปียบในการซมืนี้ออาหาร ในกฏิจกรรมการ

เรปียนการสอน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

เม.
ย.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการโภชนาการทปีด
ที่ ปี
เพพที่อสอุขภาพชปีวฏิต
วบัน เดพอน ปปี
29 มปีนาคม 2559
29 มปีนาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559
16 พฤษภาคม 2559–
17 มปีนาคม 2560

ตลอดปปี การศศึกษา
16 พฤษภาคม 2559 –
17 มปีนาคม 2560

16 พฤษภาคม 2559 –
17 มปีนาคม 2560

ตลอดปปี การศศึกษา
31 มปีนาคม 2560

กฏิจกรรม
- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจ -ผห้ผู้อจานวยการ
สอบ และ

ประเมฏินผล

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจ
สอบการจจาหนม าย
อาหาร

- ตรวจสอบการจจาหนม าย
-ประเมฏินผล สรอุปผล

รายงานตมอคณะกรรมการ

ตรวจสอบการขายอาหาร

ทอุกเดมือน

- สอดแทรกเรมืซึ่องการรบับ
ประทานอาหารทบันี้งการ
เลมือกซมืนี้อ และความ

- มปีระเบปียบในการซมืนี้ออาหาร
ในกฏิจกรรมการ
เรปียนการสอน

โรงเรปียน

-นางสายพฏิณ รบัง
รงทอง

นางแจมมจบันทรธ์

สฏิมาฉายา
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
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- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ

-ผห้ผู้บรฏิหาร

การดจาเนฏิ นโครงการ

โรงเรปียน

รายงานโครงการ

รงทอง

- ประเมฏินผล สรอุปผลและ

-นางสายพฏิณ รบัง
นางแจมมจบันทรธ์

สฏิมาฉายา
7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนพบัฒนา

-นางเพปียงเพปญ

โครงการ

สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ
3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการการ
ดจาเนฏิ นงาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

-นางสายพฏิณ รบังรง
ทอง

นางแจมมจบันทรธ์ สฏิ

มาฉายา

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางสายพฏิณ รบังรง
ทอง

นางแจมมจบันทรธ์ สฏิ

มาฉายา

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางสายพฏิณ รบังรง
ทอง

หมายเหตอุ
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นางแจมมจบันทรธ์ สฏิ
มาฉายา
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

1.รห้ อ ย ล ะ ข อ ง นบั ก เ รปี ย น มปี 1. แบบสจารวจ
อาหารเชห้ าและอาหารกลาง
วบันทปีซึ่มปีคอุณ คมาหลากหลายรบั บ
ประทาน

เครพที่องมพอ/เอกสาร
1. แบบสจารวจ

2. สบังเกต

2. แบบสบังเกต

พฤตฏิกรรม

พฤตฏิกรรม

2.รห้ อ ยละของนบั ก เรปี ย นรห้ผู้ จบั ก
เลมื อ กรบั บ ประทานอาหารทปีซึ่
ปลอดภบัย และมปีประโยชนธ์

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนมปีสอุขภาพสมบผู้รณธ์ แขปงแรง มปีความพรห้อมทปีซึ่เขห้ารมวม
กฏิจกรรมการเรปียนการสอน ทจาใหห้ผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียนสผู้งขศึนี้น
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางสายพฏิณ รบังรงทอง)

(นางแจมมจบันทรธ์ สฏิมาฉายา)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ

(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
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ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียว
ออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
แผนงาน

พบัฒนาทบักษะการทจางานสมผู้อาชปีพทปีซึ่สนใจ
บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นางณบัฐนรปี เจจ๊ะยผู้โซจ๊ะ

หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)
ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ ปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
......................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
การจบัดการเรปียนการสอนในปบั จจอุบบัน จะตห้องใหห้นบักเรปียนไดห้

เรปียนรห้ผู้เกปีซึ่ยวกบับการดจาเนฏิ นชปีวฏิต

ในรผู้ปแบบตมาง ๆ ในชปีวฏิตประจจาวบันไดห้อยมางมปีความสอุข

ทบันี้งนปีนี้ เพมืซึ่อ

เปป นการพบัฒนาผห้ผู้เรปียนตามเจตนารมณธ์ของพระราชบบัญญบัตฏิการศศึกษา
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แหมงชาตฏิ พ.ศ. 2542 และแกห้ไขเพฏิซึ่มเตฏิม (ฉบบับทปีซึ่ 2) พ.ศ. 2545
มมอุงเนห้นนบักเรปียนเปป นสจาคบัญ โดยจะตห้องลงมมือปฏฏิบบัตฏิจรฏิงและมปีความ

หลากหลาย เนห้นการบผู้รณาการ และยศึดหลบักเศรษฐกฏิจพอเพปียงใหห้มปี
ความใกลห้เคปียงกบับชปีวฏิตจรฏิงมากทปีซึ่สอุด

ดบังนบันี้น โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

จศึงจบัดใหห้มปี

โครงการพบัฒนาทบักษะการทจางานสมผู้อาชปีพ

ทปีซึ่สนใจ ขศึนี้น เพมืซึ่อใหห้การจบัดการเรปียนรห้แ
ผู้ ละการจบัดกฏิจกรรมมปี
ประสฏิทธฏิภาพและเกฏิดประสฏิทธฏิผลจรฏิงกบับนบักเรปียน
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 6 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 6.1, 6.2, 6.3, 6.4
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนวางแผนการทจางานและดจาเนฏิ นการจน

สจาเรปจ

3.2 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนทจางานอยมางมปีความสอุข มมอุงมบัซึ่นพบัฒนางาน

และภผู้มฏิใจในงานของตน

3.3 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนทจางานรมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ไดห้

3.4 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีความรห้ผู้สศึกทปีซึ่ดปีตมออาชปีพสอุจรฏิตและหาความ
รห้เผู้ กปีซึ่ยวกบับอาชปีพทปีซึ่ตนสนใจ
4. เปน้ าหมาย
4.1 นบักเรปียนทอุกคนรห้ผู้จก
บั วางแผนการทจางานและดจาเนฏิ นการจน

สจาเรปจ

4.2 นบักเรปียนทอุกคนทจางานอยมางมปีความสอุข มมอุงมบัซึ่นพบัฒนางาน

และภผู้มฏิใจในงานของตน

4.3 นบักเรปียนทอุกคนทจางานรมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ไดห้
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4.4 นบักเรปียนทอุกคนมปีความรห้ส
ผู้ ศึกทปีซึ่ดปีตมออาชปีพสอุจรฏิตและหาความ
รห้เผู้ กปีซึ่ยวกบับอาชปีพทปีซึ่ตนสนใจ
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
7.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหาร คณะครผู้ และวฏิทยากร
7.2 งบประออุดหนอุน จจานวน 20,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นการ
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมเพมืซึ่อจบัดทจาโครงการ

6.1.2 เสนอโครงการผมานหบัวหนห้าบรฏิหารทบัซึ่วไปและนจา
เสนอผห้ผู้บรฏิหารพฏิจารณาอนอุมบัตฏิ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะทจางานเพมืซึ่อจบัดทจาโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 จบัดทจาผบังมโนทบัศนธ์การทจางาน

6.1.4.2 จบัดทจาปฏฏิทฏินปฏฏิบบัตง
ฏิ านของโครงการ

6.1.4.3 เชฏิญวฏิทยากรทห้องถฏิซึ่นทปีซึ่มปีความรห้ค
ผู้ วาม
สามารถดห้านการประดฏิษฐธ์ดอกไมห้หลากหลายรผู้ปแบบ

6.1.4.4 จบัดทจาโครงการหารายไดห้ในระหวมางเรปียน

ของนบักเรปียน โรงเรปียน

วบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) โดยแบมงแผนงานยมอย เชมน แผนงาน
ประดฏิษฐธ์ดอกไมห้

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตามผล ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผลและรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ท กฏิจกรรม/ระยะ

ปปีการศศึกษา 2559

หม
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ายเ
ปีที่

หตอุ

เวลา

เม.
ย.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.

1 ประชอุมวางแผน
.
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
ทจางาน
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
แผน
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาทบักษะ
การทอางานสสสู่อาชปีพทปีที่สนใจ
วบัน เดพอน ปปี
19 เมษายน
2559
20 เมษายน
2559
16 พฤษภาคม

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

- ประชอุมวางแผน เสนอโครงการ

-ผห้ผู้อจานวยการ

- จบัดทจาผบังมโนทบัศนธ์การทจางาน

-ผห้ผู้อจานวยการ

- แตมงตบันี้งคระกรรมการดจาเนฏิ นงาน
- จบัดทจาปฏฏิทฏินปฏฏิบบัตง
ฏิ านของ

โรงเรปียน
โรงเรปียน
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2559
16 พฤษภาคม
2559
มฏิถอุนายน 2559

โครงการ

-นางณบัฐนรปี เจจ๊ะ

- เชฏิญวฏิทยากรทห้องถฏิซึ่นทปีซึ่มปีความรห้ผู้

ยผู้โซจ๊ะ

ประดฏิษฐธ์ดอกไมห้หลากหลายรผู้ป

16 พฤษภาคม
2559 –\
17
มปีนาคม 2560

แบบ

ยผู้โซจ๊ะ

(ตลอดปปี การ
ศศึกษา)

ตลอดปปี การ
ศศึกษา

31 มปีนาคม
2560

ความสามารถดห้านการ

- จบัดทจาโครงการหารายไดห้ใน
ระหวมางเรปียนของนบักเรปียน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

โดยแบมงแผนงานยมอย

-นางณบัฐนรปี เจจ๊ะ
-นางณบัฐนรปี เจจ๊ะ
ยผู้โซจ๊ะ
-นางณบัฐนรปี เจจ๊ะ
ยผู้โซจ๊ะ

เชมน แผนงานประดฏิษฐธ์ดอกไมห้

- นฏิ เทศตฏิดตามการดจาเนฏิ นงาน

- ประเมฏินผล สรอุปผลและรายงาน
โครงการ

-ผห้ผู้บรฏิหาร
โรงเรปียน

-นางณบัฐนรปี เจจ๊ะ
ยผู้โซจ๊ะ

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ
ตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนพบัฒนา

นางเพปียงเพปญ

โครงการ

สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

นางณบัฐนรปี เจจ๊ะยผู้

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการการดจาเนฏิ น โซจ๊ะ
งาน

นางเพปียงเพปญ

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

สอุรารบักษธ์

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

นางณบัฐนรปี เจจ๊ะยผู้

หมายเหตอุ
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ดจาเนฏิ นโครงการ

โซจ๊ะ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

นางเพปียงเพปญ

รายงานโครงการ

สอุรารบักษธ์

นางณบัฐนรปี เจจ๊ะยผู้
โซจ๊ะ

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. รห้อยละของนบักเรปียนรห้ผู้จบัก
วางแผนการทจางาน และ
ดจาเนฏิ นการจนสจาเรปจ

2. รห้อยละของนบักเรปียนทจางาน
อยมางมปีความสอุข มมอุงมบัซึ่น

พบัฒนางาน และภผู้มฏิใจในงาน

ของตน

3. รห้อยละของนบักเรปียนทจางาน
รมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ไดห้

4. รห้อยละของนบักเรปียนมปีความ
รห้ส
ผู้ ศึกทปีซึ่ดปีตมออาชปีพ

สอุจรฏิตและหาความรห้ผู้เกปีซึ่ยวกบับ

อาชปีพทปีซึ่ตนสนใจ

1. ทดสอบ

1.แบบทดสอบ

2. พฏิจารณาจากผล

2.ผลงานของ

งานของ

นบักเรปียน

นบักเรปียน

3.แบบรายงาน

3. รายงานโครงการ โครงการ
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9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนไดห้รบับความรห้ผู้ไปใชห้ปฏฏิบบัตฏิจรฏิงในชปีวต
ฏิ ประจจาวบัน
10.

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน

หบัวหนห้าโครงการ

ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
(นางณบัฐนรปี เจจ๊ะยผู้โซจ๊ะ)
ลงชมืซึ่อ........................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว
ออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
แผนงาน

พบัฒนาระบบดสู่แลชสวยเหลพอนบักเรปียน
บรฏิหารทบัซึ่วไป

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

นางสาวนารฏินทรธ์ ดาวไธสง

สลบักจฏิตร ชมืซึ่นตา
หนสวยงาน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

นางสาว
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ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

ระยะเวลาดจาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 3
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
พระราชบบัญญบัตก
ฏิ ารศศึกษาแหมงชาตฏิ พอุทธศบักราช 2542 ไดห้
กจาหนดความมมอุงหมายและหลบักการจบัดการศศึกษาตห้องเปป นไป เพมืซึ่อ

พบัฒนาคนไทยใหห้เปป นมนอุษยธ์ทซึ่ส
ปี มบผู้รณธ์ทนี้ง
บั ทางรมางกายและจฏิตใจ สตฏิ
ปบั ญญา ความรห้ผู้

คมผู้คณ
อุ ธรรม มปีจรฏิยธรรมและวบัฒนธรรมในการดจารงชปีวฏิต สามารถอยมผู้
รมวมกบับผห้ผู้อซึ่ น
มื ไดห้อยมางมปีความสอุข ซศึซึ่งสจานบักงานคณะกรรมการการ

ศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน ไดห้กจาหนดเปป นนโยบายใหห้สถานศศึกษาจบัดระบบ
ดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียนจนจบการศศึกษาภาคบบังคบับและการศศึกษาขบันี้น
พมืนี้นฐาน เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนมปีคอุณภาพและมปีคอุณลบักษณะอบันพศึงประสงคธ์
มปีภผู้มฏิคห้อุมกบันทางจฏิตใจทปีซึ่เขห้มแขปง มปีคอุณภาพชปีวฏิตทปีซึ่ดปีมปีทบักษะในการ

ดจารงชปีวฏิตรอกพห้นจากวฏิกฤตทบันี้งปวง ระบบดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียน
เปป นกระบวนการดจาเนฏิ นงานเพมืซึ่อดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียนอยมางเปป น

ระบบ มปีขนี้น
บั ตอน วฏิธปีการและการทจางานทปีซึ่ชบัดเจน โดยมปีครผู้ทซึ่ป
ปี รศึกษา
เปป นบอุคลากรหลบักในการดจาเนฏิ นการและมปีการประสานความรมวมมมือ
อยมางใกลห้ชฏิดกบันครผู้ทซึ่เปี กปีซึ่ยวขห้อง ผห้ผู้ปกครอง และชอุมชน โดยมปีวฏิธปีการ
และเครมืซึ่องมมือทปีซึ่ชบัดเจน

มปีมาตรฐานคอุณภาพและหลบักฐานการทจางานทปีซึ่ตรวจสอบไดห้ อบันจะ
เกฏิดประโยชนธ์สผู้งสอุดตมอนบักเรปียนทปีซึ่จะเปป นเยาวชนคนไทยทปีซึ่ดปี เกมง
และมปีความสอุข มปีคอุณธรรมนจาความรห้ผู้ของประเทศชาตฏิตมอไป
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โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ) ตระหนบักถศึงความสจาคบัญของผห้ผู้
เรปียนและความสจาคบัญของโครงการระบบดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียน
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 1

ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 1.4 , 1.5

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 7

ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 7.6

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 6

ตบัวบมงทปีซึ่ชนี้ปี 6.4

สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 10 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 10.6
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมใหห้ครผู้ผห้ผู้สอนไดห้ตระหนบักและเหปนความสจาคบัญ
ของการพบัฒนาระบบดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียน

3.2 เพมืซึ่อจบัดระบบดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียนใหห้ครอบคลอุมขอบขมาย

และภารกฏิจตามนโยบาย

3.3 เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียนไดห้รบับการดผู้แลชมวยเหลมือ แนะแนวใหห้คจา

ปรศึกษา ปห้ องกบันและแกห้ปบัญหา

หลบักสผู้ตรการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน

ใหห้สามารถศศึกษา จนสจาเรปจ

4. เปน้ าหมาย
4.1 ครผู้ทก
อุ คนมปีความรห้ผู้ ความเขห้าใจ มปีความตระหนบัก ใหห้

ความสจาคบัญตมอการปฏฏิบบัตฏิกฏิจกรรม และ สามารถจบัดกฏิจกรรมในการ
ดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียนไดห้อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ

4.2 โรงเรปียนมปีขห้อมผู้ลนบักเรปียนในระบบดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียน

ครบทอุกชบันี้น ทอุกคน

4.3 นบักเรปียนทอุกคนไดห้รบับการชมวยเหลมือ แนะแนวใหห้คจาปรศึกษา

ปห้ องกบันและแกห้ปบัญหาใหห้มปีคอุณลบักษณะ

ทปีซึ่พง
ศึ ประสงคธ์ตามหลบักสผู้ตรสถานศศึกษากจาหนด
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5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น

โครงการ

5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ จจานวน

5,000 บาท

6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

6.1.4.1 จบัดทจาขอมผู้ลสารสนเทศเกปีซึ่ยวกบับนบักเรปียนเปป น

รายบอุคคล

6.1.4.2 คบัดกรองนบักเรปียนรายบอุคคล
6.1.4.3 วฏิเคราะหธ์กลมอุมผห้ผู้เรปียน
ขมาย

6.1.4.4 การประชอุมผห้ผู้ปกครองและคณะกรรมการเครมือ
6.1.4.5 การเยปีซึ่ยมบห้าน

6.1.4.6 การจบัดกฏิจกรรมโฮมรผู้ม
6.1.4.7 การใหห้คจาปรศึกษา แนะแนวตามสภาพปบั ญหา

ของแตมละคน

6.1.4.8 การใหห้ความชมวยเหลมือ
6.1.4.9 การสมงตมอ

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผลและรายงานโครงการ
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6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
3 แตมงตบันี้งคณะ
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
โครงการ
-จบัดทจาขห้อมผู้ล
สารสนเทศ

นบักเรปียนเปป นราย
บอุคคล
-คบัดกรอง
นบักเรปียนราย
บอุคคล

-วฏิเคราะหธ์กลมอุมผห้ผู้
เรปียน

-การประชอุมผห้ผู้
ปกครองและ

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.
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คณะกรรมการ
เครมือขมาย
-การเยปีซึ่ยมบห้าน
-การจบัดกฏิจกรรม
โฮมรผู้ม

-การใหห้คจา

ปรศึกษา,แนะแนว
-การใหห้ความ
ชมวยเหลมือ

-การสมงตมอ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
โครงการ

6 ประเมฏินผล สรอุป
.
ผล และรายงาน
โครงการ

6.3 กอาหนดจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาระบบดสู่แล
ชสวยเหลพอนบักเรปียน
วบัน/เดพอน/ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
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29 มปีนาคม

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน

-ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน

2559

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ

-ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน

29 มปีนาคม
2559
16
พฤษภาคม
2559
18
พฤษภาคม
2559
23
พฤษภาคม
255931 มปีนาคม
2560
1 มฏิถอุนายน

ตรวจสอบ และประเมฏินผล
- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน คณะ
กรรมการดจาเนฏิ นงาน
- เสนอโครงการ

-ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน
-นางสาวนารฏินทรธ์
ดาวไธสง
นางสาวสลบักจฏิตร ชมืซึ่น

- จบัดทจาขห้อมผู้ลสารสนเทศเกปีซึ่ยวกบับ

ตา

นบักเรปียนรายบอุคคล

-คณะกรรมการดจาเนฏิ น

ระดบับชบันี้น ป.1 เขห้าใหมม
- คบัดกรองนบักเรปียนรายบอุคคล
- วฏิเคราะหธ์กลมอุมนบักเรปียน เกมง กลาง
อมอน ของแตมละหห้อง

งาน
-คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน
-คณะกรรมการดจาเนฏิ น

2559 -

- ประชอุมผห้ผู้ปกครองและคณะ

งาน

31 มปีนาคม

กรรมการเครมือขมาย

ครผู้ประจจาชบันี้น

2560

ครบันี้งทปีซึ่ 1/2559

-ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน

1 มฏิถอุนายน
255931 มปีนาคม
2560
5 มฏิถอุนายน
2559

-กฏิจกรรมโฮมรผู้มระหวมางครผู้กบับ
นบักเรปียน
-ใหห้คจาปรศึกษานบักเรปียนทปีซึ่มปีปบัญหา
และแนะแนวการศศึกษาตมอใหห้แกม

คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน
ครผู้ประจจาชบันี้น
-ครผู้ประจจาชบันี้น
-คณะกรรมการดจาเนฏิ น
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นบักเรปียนชบันี้น ป.6 เพมืซึ่อเขห้าศศึกษาตมอ

งาน

-ใหห้ความชมวยเหลมือ พฏิจารณา

ครผู้ประจจาชบันี้น

2559-

นบักเรปียนทปีซึ่ควรไดห้รบับทอุน

-คณะกรรมการดจาเนฏิ น

15 มปีนาคม

การศศึกษา

งาน

2560
16

-คณะครผู้ออกเยปีซึ่ยมบห้านนบักเรปียน

ครผู้ประจจาชบันี้น

พฤษภาคม

-ประชอุมผห้ผู้ปกครองและคณะ

16
พฤษภาคม

2559-15
มปีนาคม
2560
16

-ครผู้ประจจาชบันี้น

กรรมการเครมือขมาย

-ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียน

ครบันี้งทปีซึ่ 2/2559

คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

พฤษภาคม
2559-15
มปีนาคม
2560
1 มปีนาคม
255931 มปีนาคม
2560
6 พ.ย. 2559

6.3 กอาหนดจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาระบบดสู่แล
ชสวยเหลพอนบักเรปียน (ตสอ)
วบัน/เดพอน/ปปี
กฏิจกรรม
16
- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
พฤษภาคม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
-คณะกรรมการดจาเนฏิ น
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ดจาเนฏิ นโครงการ

2559-31
มปีนาคม
2560
1 มปีนาคม
2559-

งาน
ครผู้ประจจาชบันี้น

- ประเมฏินผล สรอุปผลและรายงาน
โครงการ

-นางสาวนารฏินทรธ์
ดาวไธสง

31 มปีนาคม

นางสาวสลบักจฏิตร ชมืซึ่น

2560

ตา
7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม

หมายเ
หตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

นางสาวสลบักจฏิตร ชมืซึ่นตา

กรรมการดจาเนฏิ นงาน

นางสาวนารฏินทรธ์ ดาวไธสง

โครงการ

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

สอบโครงการ

นางสาวสลบักจฏิตร ชมืซึ่นตา

วางแผน

3. แตมงตบันี้งคณะ

4. ดจาเนฏิ นงานตาม

นางสาวนารฏินทรธ์ ดาวไธสง
นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

นางสาวสลบักจฏิตร ชมืซึ่นตา

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจ นางสาวนารฏินทรธ์ ดาไธสง
6. ประเมฏินผล สรอุปผล
และรายงานฯ
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8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1.รห้อยละของครผู้ทซึ่ม
ปี ปีความ
รห้ผู้ ความเขห้าใจ มปีความ

1. พฏิจารณาจาก
ความครบถห้วน

ตระหนบัก ใหห้ความสจาคบัญ ถผู้กตห้องของขห้อมผู้ล
ตมอการปฏฏิบบัตฏิกฏิจกรรม

นบักเรปียนทปีซึ่ครผู้

และสามารถจบัดกฏิจกรรม

ดจาเนฏิ นการ

นบักเรปียนไดห้อยมางมปี

การรายงาน

ในการดผู้แลชมวยเหลมือ
ประสฏิทธฏิภาพ

2. พฏิจารณาจาก
โครงการ

2.ขห้อมผู้ลนบั กเรปียนในระบบ 3. ประเมฏินผลโดย
ดผู้ แ ลชม ว ยเหลมื อ นบั ก เรปี ย น ใชห้แบบประเมฏิน
ครบทอุกชบันี้น ทอุกคน

3.รห้อยละของนบักเรปียนไดห้
รบับการชมวยเหลมือ

แนะแนว , สมงเสรฏิม
พบัฒนา ปห้ องกบัน แกห้

ปบั ญหาและมปีคอุณลบักษณะ
ทปีซึ่พง
ศึ ประสงคธ์ตาม

พฤตฏิกรรม
นบักเรปียน

1. ขห้อมผู้ลนบักเรปียน

2. รายงานโครงการ
3. แบบรายงานการ
ประเมฏิน

คอุณลบักษณะอบันพศึง

ประสงคธ์

290

หลบักสผู้ตรสถานศศึกษา
กจาหนด

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
นบักเรปียนในโรงเรปียนมปีความสอุขทปีซึ่เรปียนในโรงเรปียน มปีอบัตราการ
ตกซจนี้าชบันี้นลดลง มปีอนาคตทปีซึ่ดปี

ดห้านการศศึกษาตมอในระดบับมบัธยมศศึกษาสผู้งขศึนี้นและประกอบอาชปีพทปีซึ่
ตห้องการในอนาคต

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(น า ง ส า ว น า รฏิ น ท รธ์

ด า ว ไ ธ ส ง )

(นางสาวสลบักจฏิตร ชมืซึ่นตา)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ

(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
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กลยอุทธธ์ทปีที่ 4 พบัฒนาครสู่และบอุคลากร
ทางการศศึกษาทบัง
พื้ ระบบ
ใหน้สามารถจบัดการเรปียน
การสอนไดน้อยสางมปีคอุณภาพ

ชพที่อโครงการ

พบัฒนาบอุคลากร
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แผนงาน

บรฏิหารบอุคคล

หบัวหนน้าโครงการ

นางผกามาศ เลฏิศชผู้เกปียรตฏิ

นางสาว

วรบัญญา ทองแกมแกห้ว
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 4
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
พบัฒนาการเรปียนการสอน

ตาม พ.ร.บ.การศศึกษาแหมงชาตฏิ

พ.ศ. 2542 นบันี้นจะเนห้นการจบัดการเรปียนการสอนโดยเนห้นผห้ผู้เรปียนเปป น

สจาคบัญ ผห้ผู้สอนเปป นผห้ผู้ชมวย สมงเสรฏิม แนะแนวทางใหห้เกฏิดองคธ์ความรห้ผู้แกม
ผห้ผู้เรปียน

โดยการจบัดหาแหลมงเรปียนรห้ผู้ ทบันี้งภายในหห้องเรปียนและ

ภายนอกหห้องเรปียน และนจาเอาเทคโนโลยปีมาผสมผสานใหห้ผห้ผู้เรปียนเกฏิด
การเรปียนรห้ผู้ใหห้มากทปีซึ่สอุด

ดบังนบันี้นผห้ผู้สอนจะตห้องพบัฒนาตนเอง พบัฒนา

ความรห้ผู้ความสามารถทบันี้งดห้านเนมืนี้ อหาตามกลมอุมสาระการเรปียนรห้ผู้ตมาง ๆ
ทปีซึ่ทจาหนห้าทปีซึ่รบับผฏิดชอบสอน ดห้านการถมายทอดความรห้ผู้สมผู้ผห้ผู้เรปียนในวฏิธปี

ตมาง ๆ ใหห้ผห้ผู้เรปียนไดห้เกฏิดการเรปียนรห้ผู้ใหห้มากทปีซึ่สอุด การพบัฒนาตนเองใหห้
มปีประสฏิทธฏิภาพนบันี้นยมอมเกฏิดมาจากรมางกายและจฏิตใจ
ทปีซึ่สมบผู้รณธ์แขปงแรง และขวบัญกจาลบังใจทปีซึ่ดปีดห้วย
โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ไดห้เลปงเหปนถศึงความ

สจาคบัญการพบัฒนาความรห้ผู้ความสามารถของบอุคลากร ในสถานศศึกษา
ทปีซึ่จจาเปป นจะตห้องมปีการศศึกษาหาความรห้ผู้เพฏิซึ่มเตฏิมทบันี้งภายในและ

ภายนอกสถานศศึกษา เพมืซึ่อเปป นการเปฏิ ดมอุมมอง และโลกทบัศนธ์ใน

แบบตมาง ๆ เพมืซึ่อจะไดห้นจามาถมายทอดสมผู้ผห้ผู้เรปียน ตลอดจนมปีการสรห้าง
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ขวบัญและกจาลบังใจทปีซึ่ดต
ปี มอบอุคลากรทอุกคนในโรงเรปียน เพมืซึ่อจะไดห้มปี
รมางกาย

และจฏิตใจพรห้อมทปีซึ่จะปฏฏิบบัตฏิหนห้าทปีซึ่อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ

2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 7 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 7.8
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 8 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 8.4
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้บอุคลากรไดห้รบับความรห้ผู้จากการประชอุม ฝศึ กอบรม
สบัมมนา และศศึกษาดผู้งาน ตามความถนบัดและวฏิชาทปีซึ่รบับผฏิดชอบ

3.2 เพมืซึ่อใหห้บอุคลากรไดห้นจาเอาความรห้ผู้ทซึ่ไปี ดห้รบับมาขยายผลตมอและ

ใชห้ประโยชนธ์กบับบอุคลากรภายในสถานศศึกษาและนบักเรปียน

3.3 เพมืซึ่อใหห้บอุคลากรมปีแรงจผู้งใจและเจตคตฏิทซึ่ด
ปี ปีตมอการพบัฒนา

ตนเอง

3.4 เพมืซึ่อสรห้างขวบัญและกจาลบังใจในการปฏฏิบบัตฏิงานแกมบอุคลากร

4. เปน้ าหมาย
4.1 บอุคลากรทอุกคนไดห้รบับความรห้ผู้จากการประชอุม ฝศึ กอบรม
สบัมมนา และศศึกษาดผู้งาน ตามความถนบัดและวฏิชาทปีซึ่รบับผฏิดชอบ

4.2 บอุคลากรทอุกคนไดห้นจาเอาความรห้ผู้ทซึ่ไปี ดห้รบับมาขยายผลตมอและ

ใชห้ประโยชนธ์กบับบอุคลากรภายในสถานศศึกษาและนบักเรปียน

4.3 บอุคลากรทอุกคนมปีแรงจผู้งใจและเจตคตฏิทซึ่ด
ปี ปีตมอการพบัฒนา

ตนเอง

4.4 บอุคลากรทอุกคนมปีขวบัญและกจาลบังใจในการปฏฏิบบัตฏิงาน

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น

โครงการ
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5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุน คมาเอกสาร และคมาใชห้จมายใน
การพบัฒนาบอุคลากร 153,656 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

- จบัดทจาเอกสารสมืซึ่อตมาง ๆ ไวห้บรฏิการ
- จบัดเขห้าอบรม สบัมมนา ศศึกษาดผู้งาน
- จบัดประชอุมเชฏิงปฏฏิบบัตฏิการ
- จบัดทจาแฟห้ มสะสมงาน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ

6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

เม.
ย.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล
6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาบอุคลากร
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

4 เมษายน

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน เสนอ

-นางผกามาศ เลฏิศ

2559

โครงการ

ชผู้เกปียรตฏิ

8 เมษายน
2559
16-31

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

พฤษภาคม

- จบัดทจาสมืซึ่อ เอกสารตมาง ๆ แกม

2559

คณะครผู้

ภาคเรปียนทปีซึ่
1/2559

- จบัดอบรมครผู้

นางสาววรบัญญา
ทองแกมแกห้ว
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-นางผกามาศ เลฏิศ
ชผู้เกปียรตฏิ
นางสาววรบัญญา

296

11-13
พฤษภาคม
2559

- จบัดอบรมครผู้โครงการ

ทองแกมแกห้ว

โรงเรปียนวฏิถปีพอุทธ

-นางผกามาศ เลฏิศ

พระราชทานดห้วยพลบังบวร

ชผู้เกปียรตฏิ

ตลอดปปี การ

- อบรมเชฏิงปฏฏิบบัตฏิการ/สบัมมนา/

นางสาววรบัญญา

ศศึกษา 2559

ศศึกษาดผู้งาน

ทองแกมแกห้ว

ตลอดปปี การ

- จบัดทจาแฟห้ มสะสมผลงานครผู้

ศศึกษา 2559

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

29 มปีนาคม

ดจาเนฏิ นโครงการ

2560

- ประเมฏินผล สรอุปผลและ

31 มปีนาคม
2560

รายงานโครงการ

-นางผกามาศ เลฏิศ
ชผู้เกปียรตฏิ
นางสาววรบัญญา
ทองแกมแกห้ว
-นางผกามาศ เลฏิศ
ชผู้เกปียรตฏิ
นางสาววรบัญญา
ทองแกมแกห้ว
-คณะครผู้
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-นางผกามาศ เลฏิศ
ชผู้เกปียรตฏิ
นางสาววรบัญญา
ทองแกมแกห้ว

7. แผนกอากบับและตฏิดตามผล
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม

หมายเ
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หตอุ
1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน ในการ

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

-นางผกามาศ เลฏิศชผู้

ดจาเนฏิ นงาน

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

เกปียรตฏิ

นางสาววรบัญญา ทอง

แกมแกห้ว

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

สอุรารบักษธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางผกามาศ เลฏิศชผู้
เกปียรตฏิ

นางสาววรบัญญา ทอง

แกมแกห้ว

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางผกามาศ เลฏิ ศ ชผู้
เกปียรตฏิ

นางสาววรบัญญา ทอง

แกมแกห้ว
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏินผล

เครพที่องมพอ

1.รห้อยละของบอุคลากรไดห้รบับ

1. การรายงานการ

1.แบบรายงาน

ประชอุม อบรม

การประชอุม

อบรม สบัมมนา และศศึกษาดผู้

สบัมมนา ศศึกษาดผู้งาน

อบรม สบัมมนา

ความรห้ผู้จากการประชอุม ฝศึ ก
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งาน ตามความถนบัดและวฏิชาทปีซึ่ 2. พฏิ จารณาจากแบบ ศศึกษาดผู้งาน
รบับผฏิดชอบ

ขยายผล

การประชอุม อบรม

ผลการประชอุม

เอาความรห้ผู้ทซึ่ไปี ดห้รบับมาขยายผล

สบัมมนา

อบรม สบัมมนา

บอุคลากรภายในสถานศศึกษา

3. พฏิ จารณาจากแฟห้ ม และบบันทศึกการ

3.รห้อยละของบอุคลากรมปีแรง

บอุคลากร

2.รห้อยละของบอุคลากรไดห้นจา
ตมอและใชห้ประโยชนธ์กบับ
และนบักเรปียน

จผู้งใจและเจตคตฏิทซึ่ด
ปี ปีตมอการ

งาน

2.แบบขยาย
ศศึกษาดผู้

ศศึกษาดผู้งาน

ส ะ ส ม ง า น ข อ ง ประชอุมครผู้
4. สบังเกต

พบัฒนาตนเอง

4.รห้อยละของบอุคลากรมปีขวบัญ

3.แ ฟห้ ม ส ะ ส ม

ง า น ข อ ง
บอุคลากร

4.แบบสบังเกต

และกจาลบังใจในการปฏฏิบบัตฏิงาน

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
ครผู้มปีความกระตมือรมือรห้นในการปฏฏิบบัตฏิงานอยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ
สมงผลใหห้นบักเรปียนเปป นคนดปี คนเกมง และมปีความสอุข
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

ลงชมืซึ่อ.................................................ผห้ผู้รมวมโครงการ

(นางผกามาศ เลฏิศชผู้เกปียรตฏิ)

(นางสาววรบัญญา ทองแกมแกห้ว)
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ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

โครงการ

นฏิ เทศภายใน

กลสอุมงาน

บรฏิหารบอุคคล

หบัวหนน้าโครงการ

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

นายชลอ

มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)
ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 4
ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559
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…………………………………………………………………………
………………………………
1. หลบักการและเหตอุผล
ปบั จจบัยสจาคบัญทปีซึ่สง
ม ผลตมอการพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษา ทบันี้งใน
สมวนของการจบัดการเรปียนการสอน และปฏฏิบบัตง
ฏิ านดห้านอมืซึ่น ๆ

คมือ

พบัฒนาใหห้ครผู้ผห้ผู้สอนมปีความรห้ผู้ ความสามารถในการปฏฏิบบัตฏิหนห้าทปีซึ่ไดห้
อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ วฏิธปีการทปีซึ่จะชมวยพบัฒนาใหห้ครผู้ผห้ผู้สอนมปีความรห้ผู้
ความสามารถ

คมือ การนฏิ เทศภายใน การนฏิ เทศภายในเปป นสฏิซึ่ง

จจาเปป นอยมางยฏิซึ่งสจาหรบับผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน ทปีซึ่จะใหห้ความรห้ผู้ เสนอแนะ
วฏิธก
ปี าร สจารวจ ตรวจสอบและสรห้างขวบัญและกจาลบังใจในการปฏฏิบบัตฏิ
งานของครผู้

เพมืซึ่อใหห้การดจาเนฏิ นงานจบัดการศศึกษาของโรงเรปียน

บรรลอุวบัตถอุประสงคธ์และเปห้ าหมายทปีซึ่ตนี้ง
บั ไวห้ จากความสจาคบัญทปีซึ่กลมาวขห้าง
ตห้นโรงเรปียนจศึงจบัดใหห้มปีโครงการนฏิ เทศภายในขศึนี้น
2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 8 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 8.3, 8.6
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อพบัฒนางานตามขอบขมายของกลมอุมงานในโรงเรปียน
ทบันี้ง 4 งาน

3.2 เพมืซึ่อพบัฒนาครผู้ใหห้มปีประสฏิทธฏิภาพในการปฏฏิบบัตฏิงานใน

หนห้าทปีซึ่
4. เปน้ าหมาย
4.1 การบรฏิหารงานทบันี้ง 4 งาน บรรลอุภารกฏิจรห้อยละ 80
4.2 ครผู้ไมมนอ
ห้ ยกวมารห้อยละ 85 มปีประสฏิทธฏิภาพในการปฏฏิบบัตฏิ
งานในหนห้าทปีซึ่
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5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการผห้ผู้รบับ
ผฏิดชอบโครงการ

5.2 งบประมาณเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ จจานวน

5,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 จบัดทจาแผนนฏิ เทศภายใน
6.1.4.2 เยปีซึ่ยมชบันี้นเรปียน

6.1.4.3 สบังเกตการณธ์สอน
6.1.4.4 เยปีซึ่ยมหห้องเรปียนพฏิเศษ

6.1.4.5 ตรวจแผนการจบัดการเรปียนรห้ผู้
6.1.4.6 ตรวจเอกสารธอุรการชบันี้นเรปียน
6.1.4.7 ประชอุมเดมือนละ 1 ครบันี้ง

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นการ
ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

ปปีการศศึกษา 2559

หม

ายเ
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หตอุ
เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.

1 ประชอุมวางแผน
.
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
ทจางาน
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
แผน
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการนฏิ เทศภายใน
วบัน เดพอน ปปี
29 มปีนาคม 2559

กฏิจกรรม
- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ
-ผห้ผู้อจานวยการ

15 – 29 เมษายน 2559 ดจาเนฏิ นงาน

โรงเรปียน

16 พฤษภาคม 2559-

- จบัดทจาแผนนฏิ เทศภายใน

-ผห้ผู้อจานวยการ

31 มปีนาคม 2560

- เยปีซึ่ยมชบันี้นเรปียน

โรงเรปียน
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16 พฤษภาคม 255931 มปีนาคม 2560
(ตามตารางนฏิ เทศ)
16 พฤษภาคม 255931 มปีนาคม 2560
(ตามตารางนฏิ เทศ)

- สบังเกตการสอน
- เยปีซึ่ยมหห้องเรปียนพฏิเศษ
- ตรวจแผนการจบัดการ
เรปียนรห้ผู้

-ผห้ผู้อจานวยการ รอง
ผห้ผู้อจานวยการ
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-รองผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน

16 พฤษภาคม 2559-

- ตรวจเอกสารธอุรการชบันี้น

-ผห้ผู้อจานวยการ

31 มปีนาคม 2560

เรปียน

โรงเรปียน

(ตามตารางนฏิ เทศ)
16 พฤษภาคม 255931 มปีนาคม 2560
(ตามตารางนฏิ เทศ)
16 พฤษภาคม 255931 มปีนาคม 2560
(ทอุกเดมือน)

- ประชอุมเดมือนละ 1 ครบันี้ง
- นฏิ เทศ ตฏิดตามผลการ
ดจาเนฏิ นโครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ

-รองผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-รองผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-ผห้ผู้อจานวยการ

16 พฤษภาคม 2559-

โรงเรปียน

31 มปีนาคม 2560

-รองผห้ผู้อจานวยการ

31 มปีนาคม 2560

โรงเรปียน
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-รองผห้ผู้อจานวยการ
-ผห้ผู้อจานวยการ รอง
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ผห้ผู้อจานวยการ
-ผห้ผู้อจานวยการ รอง
ผห้ผู้อจานวยการ

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ

หมายเ

ตฏิดตาม

หตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนในการ

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

-นางเพปียงเพปญ

ดจาเนฏิ นงาน

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน
4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน
โครงการ

สอุรารบักษธ์
สอุรารบักษธ์

นายชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นายชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์

-นางเพปียงเพปญ
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สอุรารบักษธ์
-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นายชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. รห้อยละของการบรฏิหาร
งานทบันี้ง 4 งาน

บรรลอุภารกฏิจ

1. การตรวจสอบ

1. แบบประเมฏินผล

ดจาเนฏิ นงาน

2. แบบประเมฏินผล

ระบบ

2. รห้อยละของครผู้ทซึ่ม
ปี ปี

2. การประเมฏินผล

ประสฏิทธฏิภาพในการ

งานของครผู้

ปฏฏิบบัตฏิงานในหนห้าทปีซึ่

การดจาเนฏิ นงาน

งานของครผู้

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
โรงเรปียน จบัดการศศึกษาอยมางมปีประสฏิทธฏิภาพเปป นทปีซึ่ยอมรบับ
ของหนม วยงานตห้นสบังกบัด ผห้ผู้ปกครอง และชอุมชน
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

(นายชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ)ธิ์
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
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(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว

ออุทฏิศ)
โครงการ

เสรฏิมสรห้างขวบัญและกจาลบังใจบอุคลากร

กลสอุมงาน

บรฏิหารบอุคคล

หบัวหนน้าโครงการ

นางผกามาศ เลฏิศชผู้เกปียรตฏิ

นางสาว

อนงคธ์นารถ นอุชสายสวาท
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)
ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 4
ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ ปปี การศศึกษา 2559
…………………………………………………………………………
………………………………
1. หลบักการและเหตอุผล
ในการจบัดการศศึกษาของโรงเรปียน บอุคลากรเปป นปบั จจบัยหลบักของ
ความสจาเรปจในการพบัฒนาทอุกดห้านของการศศึกษา เพราะบอุคลากรเปป น
ผห้ผู้มปีบทบาทสจาคบัญการสนบับสนอุนการเรปียนการสอนและการพบัฒนา

คอุณภาพของผห้ผู้เรปียน การบรฏิหารงานโดยการจบัดการใหห้มปีคนรมวมกบัน
ทจางานอยมางมปีนนี้ จาหนศึซึ่ งใจเดปียวกบัน และทจางานดห้วยความ

พศึงพอใจ ขวบัญและกจาลบังใจมปีอฏิทธฏิพลตมอประสฏิทธฏิภาพในการปฏฏิบบัตฏิ
งานเปป นอบันมาก เปป นสฏิซึ่งเรห้าสภาพจฏิตใจ

และพฤตฏิกรรมของบอุคคล แสดงออกใหห้เหปนถศึงลบักษณะและความรห้ผู้สศึก
ทปีมต
ปี มอการปฏฏิบบัตฏิงาน บอุคลากรทปีซึ่มปีความรห้ผู้ความสามารถสผู้ง หาก
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กจาลบังใจไมมดปีการปฏฏิบบัตฏิงานอาจจะไมมมปีประสฏิทธฏิภาพดปีเทมาทปีซึ่ควร ใน
ทางตรงกบันขห้ามคนทปีซึ่มปีความสามารถไมมสง
ผู้ นบักแตมถห้ามปีกจาลบังใจทปีซึ่ดปี
การปฏฏิบบัตฏิงานอาจจะไดห้ผลมากกวมาบอุคลากรทปีซึ่มปีความรห้ผู้ ความ

สามารถสผู้ง การจบัดสวบัสดฏิการตมาง ๆ ใหห้แกมบอุคลากรนบับวมาเปป นสมวน

หนศึซึ่ งในกระบวนการเสรฏิมสรห้างขวบัญและกจาลบังใจทปีซึ่ดปี ดห้วยเหตอุผลดบัง
กลมาว โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ) จศึงไดห้จบัดจบัดโครงการนปีนี้ ขศึนี้น
2. ลอาดบับความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 7 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 7.8
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อเปป นการสรห้างขวบัญและกจาลบังใจใหห้แกมบอุคลากร

3.2 เพมืซึ่อเปป นการสรห้างความสบัมพบันธธ์อบันดปีซซึ่ง
ศึ กบันและกบัน
ระหวมางบอุคลากร

3.3 เพมืซึ่อเปป นการสรห้างความรบัก ความหมวงใยของทาง

โรงเรปียนตมอบอุคลากร
4. เปน้ าหมาย
4.1 บอุคลากรมปีขวบัญและกจาลบังใจดปีขศึนี้น มปีความสบัมพบันธธ์อบันดปี
ซศึซึ่งกบันและกบัน มปีความรบัก ความผผู้กพบัน
ตมอโรงเรปียน

4.2 สรห้างวบัฒนธรรมความสามบัคคปีในองคธ์กร
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการผห้ผู้รบับ
ผฏิดชอบโครงการ

5.2 งบประมาณเงฏินออุดหนอุนของทางราชการ จจานวน

153,656 บาท
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6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 การเยปีซึ่ยมบอุคลากรในโอกาสตมาง ๆ
6.1.4.2 กฏิจกรรมวบันเกฏิด
6.1.4.3 ทบัศนศศึกษา

6.1.4.4 จบัดงานเกษปียณอายอุราชการ

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบผลการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นการ
หม
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

เม.
ย.

1 ประชอุมวางแผน
.
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
ทจางาน
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
แผน
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการเสรฏิมสรน้างขวบัญ
และกอาลบังใจบอุคลากร
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

19 เมษายน

- ประชอุมวางแผน เสนอ

-นางผกามาศ เลฏิศชผู้

2559

โครงการ

เกปียรตฏิ

25 เมษายน
2559
ตลอดปปี การศศึกษา
2559
กบันยายน 2559
29-31 มปีนาคม
2560

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
- กฏิจกรรมเยปีซึ่ยมบอุคลากรใน
โอกาสตมาง ๆ
- กฏิจกรรมวบันเกฏิดของบอุคลากร
- กฏิจกรรมงานเกษปียณอายอุ
ราชการ

27 มปีนาคม 2560 - กฏิจกรรมทบัศนศศึกษาของ
31 มปีนาคม 2560

บอุคลากร

นางสาวอนงคธ์นารถ
นอุชสายสวาท
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-นางผกามาศ เลฏิศชผู้
เกปียรตฏิ
นางสาวอนงคธ์นารถ
นอุชสายสวาท
-นางผกามาศ เลฏิศชผู้
เกปียรตฏิ
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- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบ
การดจาเนฏิ นโครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ

นางสาวอนงคธ์นารถ
นอุชสายสวาท
-นางผกามาศ เลฏิศชผู้
เกปียรตฏิ
นางสาวอนงคธ์นารถ
นอุชสายสวาท
-ผห้ผู้อจานวยการ
-หบัวหนห้าโครงการ

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และตฏิดตาม

หมายเห
ตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนใน

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

2. เสนอโครงการ

เกปียรตฏิ

การดจาเนฏิ นงาน

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

-นางผกามาศ เลฏิศชผู้
นางสาวอนงคธ์นารถ

นอุชสายสวาท

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์
-นางผกามาศ เลฏิศชผู้
เกปียรตฏิ

นางสาวอนงคธ์นารถ

นอุชสายสวาท

-นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์
-นางผกามาศ เลฏิศชผู้
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เกปียรตฏิ
นางสาวอนงคธ์นารถ

นอุชสายสวาท

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. การสรห้างขวบัญและ
กจาลบังใจใหห้แกม
บอุคลากร

2. การสรห้างความสบัมพบันธธ์

1.สอบถาม ,
สบัมภาษณธ์
2.ประเมฏินโครงการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมฏิน
โครงการ

อบันดปีซซึ่ง
ศึ กบันและ

กบันระหวมางบอุคลากร

3. การสรห้างความรบัก
ความหมวงใยของ

โรงเรปียนตมอบอุคลากร
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
1. บอุคลากรมปีขวบัญและกจาลบังใจดปีขศึนี้น มปีความสบัมพบันธธ์อบันดปีซซึ่ง
ศึ
กบันและกบัน
2. บอุคลากรในโรงเรปียนมปีความรบักความสามบัคคปี
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
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ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางผกามาศ เลฏิศชผู้เกปียรตฏิ)

(นางสาวอนงคธ์นารถ นอุชสายสวาท)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว
ออุทฏิศ)

กลยอุทธธ์ทปีที่ 5 พบัฒนาประสฏิทธฏิภาพการบรฏิหาร

จบัดการศศึกษาตามแนวทางการกระจาย

ออานาจทางการศศึกษาตามหลบักธร

รมาภฏิบาล เนน้นการมปีสสวนรสวมจาก
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ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

การประกบันคอุณภาพภายใน
งานบรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นางสาวภบัทรพร ประมาตร

หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 5

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
......................................................
1. หลบักการและเหตอุผล
การประกบันคอุณภาพการศศึกษาภายในสถานศศึกษาเปป นระบบทปีซึ่
สถานศศึกษารมวมกบับชอุมชนและหนม วยงานทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้องภายใตห้การกจากบับ
ดผู้แล สนบับสนอุน สมงเสรฏิมของหนม วยงานตห้นสบังกบัด เพมืซึ่อสรห้างความ
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มบัซึ่นใจบนพมืนี้นฐานของหลบักวฏิชาการ ขห้อมผู้ลหลบักฐานทปีซึ่ตรวจสอบไดห้
และการมปีสมวนรมวมของทอุกฝม ายทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้องวมาผห้ผู้เรปียนไดห้รบับบรฏิการดห้าน
การศศึกษาทปีซึ่มปีคอุณภาพจากสถานศศึกษา

เพมืซึ่อพบัฒนาความรห้ผู้ความ

สามารถและคอุณลบักษณะอบันพศึงประสงคธ์ตามทปีซึ่กจาหนดในมาตรฐาน
หลบักสผู้ตรการศศึกษาขมืนี้นพมืนี้นฐาน พอุทธศบักราช พ.ศ. 2544

และ

มาตรฐานการศศึกษาและตบัวบมงชปีนี้ เพมืซึ่อรองรบับการประเมฏินคอุณภาพ
ภายนอกสถานศศึกษา ซศึซึ่งเปป นสมวนหนศึซึ่ งของการบรฏิหารการศศึกษา
เปป นกระบวนการพบัฒนาอยมางตมอเนมืซึ่ อง โดยโรงเรปียนยศึดหลบักการมปี
สมวนรมวมของชอุมชนและหนม วยงานทปีซึ่เกปีซึ่ยวขห้องและเพมืซึ่อสรห้างความ

มบัซึ่นใจใหห้แกมผห้ผู้เกปีซึ่ยวขห้องวมาผห้ผู้เรปียนจะไดห้รบับการศศึกษาทปีซึ่มปีคณ
อุ ภาพจาก
สถานศศึกษา

2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 12 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,
12.5, 12.6
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อกจาหนดมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา

3.2 เพมืซึ่อจบัดทจาและดจาเนฏิ นการตามแผนพบัฒนาการจบัดการ
ศศึกษาตามมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา

3.3 เพมืซึ่อจบัดระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศและใชห้สารสนเทศในการ

บรฏิหารจบัดการศศึกษา

3.4 เพมืซึ่อใหห้มปีการตฏิดตาม ตรวจสอบและประเมฏินคอุณภาพ

ภายในตามมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา
3.5 เพมืซึ่อใหห้มปีการนจาผลการประเมฏินคอุณภาพทบันี้งภายในและ

ภายนอกไปใชห้วางแผนพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษา
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3.6 เพมืซึ่อใหห้มปีการจบัดทจารายงานประจจาปปี ทปีซึ่เปป นรายงานการ
ประเมฏินคอุณภาพภายใน
4. เปน้ าหมาย
4.1 ในปปี การศศึกษา 2559 โรงเรปียนมปีมาตรฐานการศศึกษาของ

สถานศศึกษา

4.2 ในปปี การศศึกษา 2559 โรงเรปียนมปีการจบัดทจาและดจาเนฏิ นการ

ตามแผนพบัฒนาการจบัดการศศึกษา ตามมาตรฐานการศศึกษาของ
สถานศศึกษา

4.3 ในปปี การศศึกษา 2559 โรงเรปียนไดห้พบัฒนาระบบขห้อมผู้ล

สารสนเทศและใชห้สารสนเทศในการบรฏิหารจบัดการศศึกษา

4.4 ในปปี การศศึกษา 2559 โรงเรปียนมปีการตฏิดตาม ตรวจสอบและ

ประเมฏินคอุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศศึกษาของสถานศศึกษา

4.5 มปีการนจาผลการประเมฏินคอุณภาพทบันี้งภายในและภายนอกไป

ใชห้วางแผนพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษา
ในปปี การศศึกษา 2558

4.6 มปีการจบัดทจารายงานประจจาปปี ทปีซึ่เปป นรายงานการประเมฏิน

คอุณภาพภายในของปปี การศศึกษา 2558
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ

5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งานโครงการ

5.2 งบประมาณจากงบออุดหนอุนของทางราชการ จจานวน

10,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
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6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 การจบัดระบบบรฏิหารและสารสนเทศ
1. โครงสรห้างการบรฏิหาร

2. แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน
และรายงานคอุณภาพการศศึกษา

3. การกจาหนดวฏิสบัยทบัศนธ์ / ภารกฏิจ

6.1.4.2 การจบัดทจามาตรฐานการศศึกษา

6.1.4.3 การจบัดทจาแผนพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษา

(แผนกลยอุทธธ์ แผนปฏฏิบบัตฏิการประจจาปปี )

6.1.4.4 การดจาเนฏิ นการตามแผน (รายงานโครงการ)
6.1.4.5 การตรวจสอบคอุณภาพการศศึกษา

(สพป.สป.2 มาตรวจ)

6.1.4.6 การประเมฏินคอุณภาพการศศึกษา (สอบ ป.3 ,

ป.6)

6.1.4.7 การรายงานคอุณภาพประจจาปปี (SAR)

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

ปปีการศศึกษา 2559

หม
ายเ
หตอุ
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เม.
ย.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แตมงตบันี้งคณะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล
6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการประกบัน
คอุณภาพภายใน
วบัน เดพอน ปปี
18 เมษายน
2559
19 เมษายน
2559
16 พฤษภาคม
2559 –
30 มฏิถอุนายน
2559

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน เสนอ

-นางสาวภบัทรพร

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

-ผห้ผู้อจานวยการ

- การจบัดระบบบรฏิหารและ

-นางสาวภบัทรพร

โครงการ
งาน

สารสนเทศ

1.โครงสรห้างการบรฏิหาร

2. แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจ

ประมาตร
โรงเรปียน

ประมาตร
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16 -31
พฤษภาคม 2559
16 -31
พฤษภาคม 2559
ตลอดปปี การ

สอบ ทบทวน และ
รายงานคอุณภาพการศศึกษา

3. การกจาหนดวฏิสบัยทบัศนธ์ / ภารกฏิจ
- การจบัดทจามาตรฐานการศศึกษา
- การจบัดทจาแผนพบัฒนาคอุณภาพ
การศศึกษา (แผนกลยอุทธธ์

ศศึกษา

มกราคม – กอุมภา - การตรวจสอบคอุณภาพการ
พบันธธ์อุ 2560
ศศึกษา(สพป.สป.2 มาตรวจ)
ตลอดปปี การ

- การประเมฏินคอุณภาพการศศึกษา
(สอบ ป.3 , ป.6)

ศศึกษา

31 มปีนาคม 2560

ประมาตร

-คณะกรรมการ

(รายงานโครงการ)

พฤษภาคม 2560

-นางสาวภบัทรพร

ประมาตร

- การดจาเนฏิ นการตามแผน

ศศึกษา

ประมาตร

-นางสาวภบัทรพร

แผนปฏฏิบบัตฏิการประจจาปปี )

ตลอดปปี การ

-นางสาวภบัทรพร

- การรายงานคอุณภาพประจจาปปี
(SAR)
- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

ตรวจสอบ
-นางสาวภบัทรพร
ประมาตร

-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน
-นางสาวภบัทรพร
ประมาตร

ดจาเนฏิ นโครงการ

- ประเมฏินผล สรอุปผลและรายงาน
โครงการ

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับ และ

หมายเห

ตฏิดตาม

ตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน โครงการ

-นางเพปียงเพปญ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นงาน

-นางสาวภบัทรพร

2. เสนอโครงการ

สอุรารบักษธ์
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4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

ประมาตร

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ

-นางเพปียงเพปญ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงาน

นางสาวภบัทรพร

ดจาเนฏิ นโครงการ

สอุรารบักษธ์

โครงการ

ประมาตร

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นางสาวภบัทรพร
ประมาตร
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน เครพที่องมพอ/เอกสาร

1. ในปปี การศศึกษา 2559 โรงเรปียน

1.พฏิจารณาจาก

1.มาตรฐานการ

ศศึกษา

ศศึกษาของสถาน
ศศึกษา

สถานศศึกษา

2.แผนปฏฏิบบัตฏิการ

มปีการจบัดทจา และดจาเนฏิ นการตาม

2.พฏิจารณาจาก

และรายงาน

ตามมาตรฐานการศศึกษาของ

และรายงาน

ปฏฏิบบัตก
ฏิ าร

3. ในปปี การศศึกษา 2559 โรงเรปียน

ปฏฏิบบัตฏิ

มปีมาตรฐานการศศึกษา ของสถาน

2. ในปปี การศศึกษา 2559 โรงเรปียน
แผนพบัฒนาการจบัดการศศึกษา
สถานศศึกษา

ไดห้พบัฒนาระบบขห้อมผู้ลสารสนเทศ

มาตรฐานการ

แผน ปฏฏิบบัตฏิการ

ศศึกษาของ

โครงการในแผน

โครงการในแผน 3.ขห้อมผู้ลสารสนเทศ
การ 3.พฏิจารณา

ของโรงเรปียน
4.แบบตรวจสอบ

และใชห้สารสนเทศในการบรฏิหาร

ขห้อมผู้ลสารสนเทศ การประเมฏิน

4. ในปปี การศศึกษา 2559 โรงเรปียน

4.พฏิจารณาจาก

จบัดการศศึกษา

มปีการตฏิดตาม ตรวจสอบและ

ของโรงเรปียน
การประเมฏิน

คอุณภาพภายใน

5.แผนพบัฒนา

คอุณภาพการศศึกษา
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ประเมฏินคอุณภาพภายในตาม

คอุณภาพภายใน

มาตรฐานการศศึกษาของสถาน

5.พฏิจารณาจาก

5. มปีการนจาผลการประเมฏิน

พบัฒนาคอุณภาพ

ไปใชห้วางแผนพบัฒนาคอุณภาพการ

การศศึกษา 2559

ศศึกษา

คอุณภาพทบันี้งภายในและภายนอก
ศศึกษา ในปปี การศศึกษา 2559

การวางแผน

ในปปี การศศึกษา
2559
6.รายงานประจจาปปี
2559

การศศึกษา ในปปี
6.พฏิจารณาจาก

6. มปีการจบัดทจารายงานประจจาปปี ทปีซึ่

รายงานประจจาปปี
เปป นรายงานการประเมฏินคอุณภาพ 2559
ภายในของปปี การศศึกษา 2559

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
โรงเรปียนไดห้การยอมรบับจากผห้ผู้ปกครอง ชอุมชน และหนม วยงานทปีซึ่
เกปีซึ่ยวขห้อง
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวภบัทรพร ประ
มาตร)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
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(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ

พบัฒนาการจบัดองคธ์กร ระบบการบรฏิหารอยมางมปี

ประสฏิทธฏิภาพเกฏิดประสฏิทธฏิผล
กลสอุมงาน

บรฏิหารทบัซึ่วไป

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

อฏิซึ่มพงษธ์
หนสวยงาน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

นายชาลปี
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ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 5
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
การบรฏิหารทปีซึ่ขาดการจบัดการอยมางเปป นระบบสมงผลใหห้องคธ์กร
ขาดการความคลมองตบัวในการปฏฏิบบัตฏิงาน ดบังนบันี้นสถานศศึกษาจจาเปป น

ตห้องจบัดระบบการบรฏิหารจบัดการใหห้เปป นระบบในทอุก ๆดห้านไมมวมาจะเปป น
ดห้านสารสนเทศ การพบัฒนาระบบประกบันคอุณภาพ และพบัฒนา

บอุคลากรอยมางตมอเนมืซึ่ อง เพมืซึ่อสรห้างความพศึงพอใจตมอผห้ผู้เกปีซึ่ยวขห้อง ซศึซึ่งผห้ผู้
บรฏิหารตห้องปฏฏิบบัตฏิงานตามบทบาทหนห้าทปีซึ่อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพและ

เกฏิดประสฏิทธฏิผล โครงการนปีนี้ จง
ศึ เปป นโครงการทปีซึ่จบัดทจาขศึนี้นเพมืซึ่อพบัฒนา
องคธ์กรใหห้มปีคอุณภาพดบังกลมาว
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 8 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.5, 8.6
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อพบัฒนาสถานศศึกษาใหห้มปีการพบัฒนาองคธ์กร โครงสรห้าง
ระบบการบรฏิหารงานใหห้เปป นระบบ

3.2 เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้บรฏิหารใชห้หลบักบรฏิหารแบบมปีสมวนรมวมและใชห้ขห้อมผู้ล

ผลการประเมฏินหรมือผลการวฏิจบัยเปป นฐานคฏิดทบันี้งดห้านวฏิชาการและการ
จบัดการ

3.3 เพมืซึ่อใหห้ผห้ผู้บรฏิหารสามารถบรฏิหารจบัดการศศึกษาใหห้บรรลอุเปห้ า

หมายตามทปีซึ่กจาหนดไวห้ในแผนปฏฏิบบัตฏิการ
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3.4 นบักเรปียน ผห้ผู้ปกครอง ชอุมชนพศึงพอใจผลการบรฏิหารจบัดการ
ศศึกษา
4. เปน้ าหมาย
4.1 รห้อยละ 90 สถานศศึกษาสามารถพบัฒนาองคธ์กร
โครงสรห้าง ระบบการบรฏิหารงานอยมางเปป น
ระบบ

4.2 รห้อยละ 90 ผห้ผู้บรฏิหารใชห้หลบักบรฏิหารแบบมปีสมวนรมวมและใชห้

ขห้อมผู้ลผลการประเมฏินหรมือผลการวฏิจบัยเปป นฐานคฏิดทบันี้งดห้านวฏิชาการ
และการจบัดการ

4.3 รห้อยละ 90 ผห้ผู้บรฏิหารสามารถบรฏิหารจบัดการศศึกษาใหห้
บรรลอุเปห้ าหมายตามทปีซึ่กจาหนดไวห้ใน
แผนปฏฏิบบัตก
ฏิ าร

4.4 รห้อยละ 90 นบักเรปียน ผห้ผู้ปกครอง ชอุมชนพศึงพอใจผลการ
บรฏิหารจบัดการศศึกษา

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะครผู้ คณะ

กรรมการผห้ผู้รบับผฏิดชอบโครงการ

5.2 งบประมาณจากงบออุดหนอุน 5,000 บาท
6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมเสนอโครงการเพมืซึ่อชปีนี้แจงวบัตถอุประสงคธ์

6.1.2 แตมงตบันี้งคณะกรรมการประชอุมวางแผนการดจาเนฏิ น
งาน

6.1.3 ปฏฏิบบัตฏิตามแผนการดจาเนฏิ นงาน
6.1.4 นฏิ เทศ กจากบับ ตฏิดตามผลการดจาเนฏิ นงาน
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- การจบัดทจาโครงสรห้างการบรฏิหารงาน
- จบัดทจาคจาสบัซึ่งโรงเรปียน

- พบัฒนาขห้อมผู้ลเพมืซึ่อการตบัดสฏินใจ
- พบัฒนางานวฏิจบัยของผห้ผู้บรฏิหารและครผู้
- จบัดทจาแผนปฏฏิบบัตฏิการ

- จบัดทจารายงานโครงการในแผนปฏฏิบบัตฏิการ
- สจารวจความพศึงพอใจ

- รายงานการจบัดการศศึกษา (SAR)

6.1.5 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานผล
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน

หม
ทปีที่

ปปีการศศึกษา 2559

กฏิจกรรม/ระยะ
เวลา

เม.
ย.

1. ประชอุมเสนอ
โครงการ
2.

แตมงตบันี้งคณะ
กรรมการ

3.

ดจาเนฏิ นการ
ตามแผนงาน

4. นฏิ เทศ ตฏิดตาม
ตรวจสอบ
5. ประเมฏิน สรอุป
รายงานผล

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาจบัดองคธ์กร
ระบบการบรฏิหารอยสางมปีประสฏิทธฏิภาพเกฏิดประสฏิทธฏิผล
วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559 - แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

-ผห้ผู้อจานวยการ

29 มปีนาคม 2559 งาน

โรงเรปียน

1 – 30 เมษายน
2559
1 – 30 เมษายน
2559
1 – 30 เมษายน
2559
1 – 30 เมษายน
2559
มปีนาคม 2560
มปีนาคม 2560
มปีนาคม 2560
มปีนาคม 2560
ตลอดปปี การ
ศศึกษา

31 มปีนาคม 2560

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการตรวจ

-ผห้ผู้อจานวยการ

สอบ และประเมฏินผล

โรงเรปียน

บรฏิหารงาน

สอุรารบักษธ์

- จบัดทจาคจาสบัซึ่งโรงเรปียน

-คณะกรรมการ

- การจบัดทจาโครงสรห้างการ

- พบัฒนาขห้อมผู้ลเพมืซึ่อการตบัดสฏินใจ
- พบัฒนางานวฏิจบัยของผห้ผู้บรฏิหาร
และครผู้

- จบัดทจาแผนปฏฏิบบัตฏิการ

- จบัดทจารายงานโครงการใน
แผนปฏฏิบบัตก
ฏิ าร

- สจารวจความพศึงพอใจ
- รายงานการจบัดการศศึกษา
(SAR)
- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

-นางเพปียงเพปญ
นายชาลปี อฏิซึ่มพงษธ์

ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-คณะกรรมการ
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- ประเมฏินผล สรอุปผลและ

ตรวจสอบ

รายงานโครงการ

-คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน
-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นายชาลปี อฏิซึ่มพงษธ์

7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม
1. ประชอุมชปีนี้แจง เสนอโครงการ
2. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

3. ดจาเนฏิ นงานตามแผน
4. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

5. ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม หมายเหตอุ
-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นายชาลปี อฏิซึ่มพงษธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นายชาลปี อฏิซึ่มพงษธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

นายชาลปี อฏิซึ่มพงษธ์
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8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/เอกสาร

1.สถานศศึกษามปีโครงสรห้าง

1. ตรวจสอบ

1.โครงสรห้างการ

การบรฏิหาร มปีระบบการ

เอกสารโครงสรห้าง

บรฏิหาร

ประสฏิทธฏิภาพ

2. ตรวจสอบ

3.ขห้อมผู้ลโรงเรปียน

บรฏิหารงานอยมางมปี

การบรฏิหาร

2.คจาสบัซึ่งโรงเรปียน

2.สถานศศึกษามปีคจาสบัซึ่งแตมงตบันี้ง เอกสารคจาสบัซึ่ง แฟห้ ม 4.งานวฏิจบัยของผห้ผู้บรฏิหาร
ก า ร ป ฏฏิ บบั ตฏิ ง า น

ขห้ อ มผู้ ล ขห้อมผู้ลโรงเรปียนและ

โรงเรปียน และงานวฏิจบัย

งานวฏิจบัย

และครผู้

5.แผนปฏฏิบบัตก
ฏิ าร

3.สถานศศึ ก ษามปี แ ผนปฏฏิ บบั ตฏิ 3. ตรวจสอบ

6.รายงานโครงการใน

การและรายงานโครงการใน เอกสารแผนปฏฏิบบัตฏิ

แผนปฏฏิบบัตฏิการ

แผนปฏฏิบบัตก
ฏิ าร

การและรายงาน

7.แบบสจารวจความพศึง

ความพศึงพอใจ

4. สจารวจความพศึง

4.สถานศศึ ก ษามปี แ บบสจา รวจ โครงการ

พอใจ

แ ล ะ นจา ผ ล ไ ป ใ ชห้ ใ น ก า ร พอใจ

พบัฒนาการจบัดการศศึกษา
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
ผห้ผู้รบับบรฏิการและผห้ผู้เกปีซึ่ยวขห้องมปีความพศึงพอใจผลการบรฏิหารงาน

และการพบัฒนาผห้ผู้เรปียน

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
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(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
(นายชาลปี อฏิซึ่มพงษธ์)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตโฏิ ครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

พบัฒนาระบบงานธอุรการ การเงฏิน และพบัสดอุ
งบประมาณ

ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์

นางสาวทบัศ

นปี ยา ภฏิรมยธ์ศรปี
หนสวยงาน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการใหมม

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 5
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................

1. หลบักการและเหตอุผล
งานธอุรการ การเงฏินและพบัสดอุโรงเรปียน เปป นงานทปีซึ่มปีความ
สจาคบัญอยมางหนศึซึ่ งซศึซึ่งตห้องปฏฏิบบัตฏิใหห้เปป นไปตามระเบปียบ กฎหมาย ขห้อ

บบังคบับทปีซึ่ทางราชการกจาหนดอยมางเครมงครบัด จศึงจจาเปป นทปีซึ่รบับผฏิดชอบจะ
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ตห้องมปีความรห้ผู้ ความสามารถและเอาใจใสมอยมางจรฏิงจบัง เพมืซึ่อพบัฒนา
ระบบการทจางานดจาเนฏิ นไปตามแผนอยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ .... ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี ....
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อใหห้การทจาจบัดทจาเอกสาร หลบักฐานตมาง ๆ เปป นระเบปียบ

เรปียบรห้อย ถผู้กตห้องเปป นปบั จจอุบบัน

3.2 เพมืซึ่อใหห้การจบัดทจาบบัญชปีงานการเงฏิน และพบัสดอุ มปี

ประสฏิทธฏิภาพยฏิซึ่งขศึนี้น

3.3 เพมืซึ่อใหห้การทจางานเกปีซึ่ยวกบับงานธอุรการ การเงฏิน และพบัสดอุ

เปป นระบบและคลมองตบัว
4. เปน้ าหมาย

4.1 ใหห้ผห้ผู้เกปีซึ่ยวขห้องงานทบันี้ง 3 ดห้าน ปฏฏิบบัตง
ฏิ านไดห้ถผู้กตห้องและ
รวดเรปวทบันตามเวลาทปีซึ่กจาหนด

4.2 ใหห้ผห้ผู้รบับผฏิดชอบเขห้าอบรมตามทปีซึ่หนม วยงานเหนมื อขศึนี้นไป
กจาหนด

4.3 ระบบงานธอุรการ การเงฏิน และพบัสดอุ มปีความตห้อง คลมองตบัว
ในการปฏฏิบบัตฏิ

5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะครผู้ ผห้ผู้รบับผฏิดชอบ

โครงการ

5.2 งบประมาณจากงบออุดหนอุน 307,312.23 บาท
6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
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6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจงวางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.2 แตมงตบันี้งคณะกรรมการประชอุมวางแผนการดจาเนฏิ น
งาน

6.1.3 ปฏฏิบบัตฏิตามแผนการดจาเนฏิ นงาน
6.1.4 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.5 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม

ทปีที่

ปปีการศศึกษา 2559

กฏิจกรรม/ระยะ
เวลา

เม.
ย.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.

1. ประชอุมชปีนี้แจง
2. เสนอโครงการ
3.

แตมงตบันี้งคณะ
กรรมการ

4. ดจาเนฏิ นการตาม
แผนงาน
5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม
ตรวจสอบ
6. ประเมฏิน สรอุป
รายงานผล
6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการพบัฒนาระบบ
งานธอุรการ การเงฏินและพบัสดอุ
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วบัน เดพอน ปปี

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

29 มปีนาคม 2559 - ประชอุมชปีนี้แจง เสนอโครงการ

-นางสจาเรฏิง อา

29 มปีนาคม 2559

ชวานนทธ์

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

16 พฤษภาคม

งาน

2559 –

- การทจาจบัดทจาเอกสาร หลบักฐาน

30 มปีนาคม 2560
16 พฤษภาคม
2559 –
30 มปีนาคม 2560
ตลอดปปี การ
ศศึกษา
31 มปีนาคม 2560

ตมาง ๆ เปป นระเบปียบ
เรปียบรห้อย ถผู้กตห้องเปป นปบั จจอุบบัน
- การจบัดทจาบบัญชปีงานการเงฏิน และ
พบัสดอุ มปีประสฏิทธฏิภาพ
- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ
- ประเมฏินผล สรอุปผลและรายงาน
โครงการ

นางสาวทบัศนปี ยา
ภฏิรมยธ์ศรปี
-ผห้ผู้อจานวยการ
โรงเรปียน
-นางสจาเรฏิง อา
ชวานนทธ์
นางสาวทบัศนปี ยา
ภฏิรมยธ์ศรปี
-นางสจาเรฏิง อา
ชวานนทธ์
นางสาวทบัศนปี ยา
ภฏิรมยธ์ศรปี
-ผห้ผู้บรฏิหาร
โรงเรปียน
-นางสจาเรฏิง อา
ชวานนทธ์
นางสาวทบัศนปี ยา
ภฏิรมยธ์ศรปี

7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
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กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม หมายเหตอุ

1. ประชอุมชปีนี้แจง

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

สอุรารบักษธ์

-นางสจาเรฏิง อาชวา

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น

นนทธ์

งาน

นางสาวทบัศนปี ยา

4. ดจาเนฏิ นงานตามแผน

ภฏิรมยธ์ศรปี

5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ
รายงานโครงการ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางสจาเรฏิง อาชวา
นนทธ์

นางสาวทบัศนปี ยา

ภฏิรมยธ์ศรปี

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางสจาเรฏิง อาชวา
นนทธ์

นางสาวทบัศนปี ยา

ภฏิรมยธ์ศรปี
8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. สถานศศึกษามปีโครงสรห้าง

1. ตรวจสอบ

1. ครงสรห้างการ

การบรฏิหารงานธอุรการการ

เอกสารโครงสรห้าง

บรฏิหาร

เงฏิน และพบัสดอุอยมางมปีระบบ

การบรฏิหารงาน

2. คจาสบัซึ่งโรงเรปียน
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และมปีประสฏิทธฏิภาพ

ธอุรการ การเงฏินและ

3. แผนปฏฏิบบัตก
ฏิ าร

2. สถานศศึ ก ษามปี คจา สบัซึ่ งแตม ง พบัสดอุ

4. รายงาน

3.สถานศศึ ก ษามปี แ ผนปฏฏิ บบั ตฏิ เอกสารคจาสบัซึ่ง

ปฏฏิบบัตก
ฏิ าร

แผนปฏฏิบบัตก
ฏิ าร

ความพศึงพอใจ

ตบันี้งการปฏฏิบบัตง
ฏิ าน

2. ตรวจสอบ

การและรายงานโครงการใน 3. ตรวจสอบ

เอกสารแผนปฏฏิบบัตฏิ

4. สถานศศึกษามปีแบบสจา รวจ การและรายงาน

โครงการในแผน
5. แบบสจารวจ

ความพศึ ง พอใจและนจา ผลไป โครงการ

ใชห้ ใ นการพบั ฒ นาการจบั ด การ 4. สจารวจความพศึง
ศศึกษา

พอใจ

9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
ผห้ผู้รบับบรฏิการและผห้ผู้เกปีซึ่ยวขห้องมปีความพศึงพอใจผลการบรฏิหารงาน

และการพบัฒนาผห้ผู้เรปียน

10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ

ลงชมืซึ่อ............................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์)

(นางสาวทบัศนปี ยา ภฏิรมยธ์ศรปี)

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตโฏิ ครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

ระดมทรบัพยากรและการลงทอุนเพมืซึ่อการศศึกษา
งบประมาณ
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ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ

นางมาลบัย ใหญมสง
ผู้ เนฏิ น

วมาทปีซึ่ ร.ต.

สฏิทธกานตธ์ ธนสบัมบบันนธ์
หนสวยงาน

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

ลบักษณะของโครงการ

โครงการตมอเนมืซึ่ อง

สนองกลยอุทธธ์โรงเรปียน กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 5
ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ

ปปี การศศึกษา 2559

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

1. หลบักการและเหตอุผล
การระดบับทรบัพยากรและการลงทอุนเพมืซึ่อการศศึกษา

จะเปป น

แนวทางทปีซึ่จะทจาใหห้สถานศศึกษาใชห้แกห้ปบัญหาความขาดแคลนในเรมืซึ่อง
งบประมาณ เครมืซึ่องมมือ ออุปกรณธ์ สมืซึ่อการเรปียนการสอน ไดห้ในระดบับ

หนศึซึ่ ง นอกจากนบันี้นการมปีสว
ม นรมวมระหวมางบห้าน โรงเรปียน องคธ์กรทาง
ศาสนา สถานบบันวฏิชาการ องคธ์กรภาครบัฐและเอกชน ยบังจะทจาใหห้

การบรฏิหารการจบัดการศศึกษาประสบผลสจาเรปจตามวบัตถอุประสงคธ์ เปห้ า
หมาย อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพ สมงผลตปีแกมผห้ผู้เรปียนเปป นสจาคบัญ
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 9 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 9.3
3. วบัตถอุประสงคธ์
เพมืซึ่อประสานความรมวมมมือระหวมางโรงเรปียน กบับองคธ์กรของรบัฐ

องคธ์กรเอกชน และชอุมชนในการรมวมพบัฒนาและจบัดการศศึกษา
4. เปน้ าหมาย

องคธ์กรภาครบัฐ องคธ์กรเอกชน ชอุมชน ใหห้ความรมวมมมือรห้อยละ
90 ของการขอความรมวมมมือ
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
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5.1 บอุคลากร : ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะกรรมการดจาเนฏิ น
งานโครงการ คณะกรรมการสถานศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน

5.2 งบประมาณจากเงฏินออุดหนอุนในการจบัดทจาเอกสาร คมาเดฏิน

ทาง คมาจบัดเลปีนี้ยงรบับรองในการตฏิดตมอประสานงาน จจานวน 5,000
บาท

6. กฏิจกรรมและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม
6.1.1 ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ

6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

- ขอความรมวมมมือจากองคธ์กรภาครบัฐ เอกชน ชอุมชน

เขห้ารมวมเปป นสมาชฏิกโครงการ

- ประสานงานในการมปีสว
ม นรมวมในการจบัดการศศึกษา

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตามผล ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล และรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
หม
ปปีการศศึกษา 2559

ท กฏิจกรรม/ระยะ
ปีที่

เวลา

เม.
ย.

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.

พ.
ค.

มฏิ.
ย.

ก.

ค.

ส.

ค.

ก.
ย.

ต.
ค.

พ.
ย.

ธ.

ค.

ายเ
หตอุ

ม.
ค.

ก.

พ.

มปี.
ค.
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วางแผน
2 เสนอโครงการ
.
3 แ ตม ง ตบันี้ ง ค ณ ะ
.
กรรมการ
4 ดจาเนฏิ นงานตาม
.
โครงการ
5 นฏิ เทศตฏิดตาม
.
ตรวจสอบ
6 ประเมฏิน สรอุป
.
รายงานผล

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการระดมทรบัพยากร

และการลงทอุนเพพที่อการศศึกษา
วบัน เดพอน

กฏิจกรรม

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

ปปี
29 มปีนาคม
2559

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน เสนอ
โครงการ

-นางมาลบัย ใหญม
สผู้งเนฏิ น

337

29 มปีนาคม
2559
16
พฤษภาคม
2559 –
30 มฏิถอุนายน
2559
16
พฤษภาคม
2559 –
17
มปีนาคม 2560
ตลอดปปี การ
ศศึกษา

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

- ขอความรมวมมมือจากองคธ์กรภาค
รบัฐ เอกชน ชอุมชน

เขห้ารมวมเปป นสมาชฏิกโครงการ

- ประสานงานในการมปีสว
ม นรมวม
ในการจบัดการศศึกษา

วมาทปีซึ่ ร.ต.สฏิทธกานตธ์
ธนสบัมบบันนธ์

-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน
-นางมาลบัย ใหญม
สผู้งเนฏิ น

วมาทปีซึ่ ร.ต.สฏิทธกานตธ์

ธนสบัมบบันนธ์

-นางมาลบัย ใหญม

- นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ
ดจาเนฏิ นโครงการ

- ประเมฏินผล สรอุปผลและ
รายงานโครงการ

สผู้งเนฏิ น

วมาทปีซึ่ ร.ต.สฏิทธกานตธ์

ธนสบัมบบันนธ์

-ผห้ผู้บรฏิหารโรงเรปียน
-นางมาลบัย ใหญม

31 มปีนาคม
2560

สผู้งเนฏิ น

วมาทปีซึ่ ร.ต.สฏิทธกานตธ์

ธนสบัมบบันนธ์
7. แผนการกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจง เสนอโครงการ -นางเพปียงเพปญ
2. เสนอโครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ น
งาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามโครงการ

สอุรารบักษธ์

-นางมาลบัย ใหญมสผู้งเนฏิ น
วมาทปีซึ่ ร.ต.สฏิทธกานตธ์

ธนสบัมบบันนธ์

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

หมายเหตอุ
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5. นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการ -นางมาลบัย ใหญมสผู้งเนฏิ น
ดจาเนฏิ นโครงการ

วมาทปีซึ่ ร.ต.สฏิทธกานตธ์

6. ประเมฏินผล สรอุปผล และ

ธนสบัมบบันนธ์

รายงานโครงการ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางมาลบัย ใหญมสผู้งเนฏิ น
วมาทปีซึ่ ร.ต.สฏิทธกานตธ์

ธนสบัมบบันนธ์

8. ระดบับความสอาเรร็จ
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1.รห้อยละของการใหห้ความรมวม

1. ประเมฏิน

1. แบบประเมฏิน

มมือขององคธ์กรภาครบัฐ

2. รายงาน

2. แบบรายงาน

องคธ์การเอกชน ชอุมชน ทปีซึ่ใหห้

โครงการ

โครงการ

ความรมวมมมือ
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
องคธ์กรภาครบัฐเอกชน และชอุมชนใหห้ความรมวมมมือในการ

จบัดการศศึกษาของโรงเรปียน ทจาใหห้โรงเรปียนพบัฒนาไดห้อยมางเตปม

ศบักยภาพ เปป นทปีซึ่ยอมรบับของหนม วยงานตห้นสบังกบัด ผห้ผู้ปกครอง และ
ชอุมชน
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10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ...........................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ.........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ

(นางมาลบัย ใหญมสง
ผู้ เนฏิ น)

กานตธ์ ธนสบัมบบันนธ์)

(วมาทปีซึ่ ร.ต.สฏิทธ

ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ชพที่อโครงการ
กลสอุมงาน

ความสบัมพบันธธ์ระหวมางโรงเรปียนกบับชอุมชน
บรฏิหารทบัซึ่วไป

หบัวหนน้าโครงการ

นางสมหมาย เคห้าศรปีวงษธ์

นางสาวโชตฏิกา เกมงแกห้ว
หนสวยงานทปีร
ที่ บับผฏิดชอบ

โรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)
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ลบักษณะของโครงการ

สนองกลยอุทธธ์ของโรงเรปียน

โครงการตมอเนมืซึ่ อง
กลยอุทธธ์ทซึ่ปี 5

ระยะเวลาดอาเนฏิ นการ
ปปี การศศึกษา 2559
.......................................................................................................
...............................................
1. หลบักการและเหตอุผล
เปห้ าหมายของการจบัดการศศึกษาของชาตฏิมมอุงพบัฒนาผห้ผู้เรปียนใหห้มปี
คอุณภาพตามมาตรฐาน หลบักสผู้ตร การศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน

พอุทธศบักราช 2551 ยอุทธศาสตรธ์ทซึ่ส
ปี จาคบัญในการดจาเนฏิ นการ คมือ
การกระจายอจานาจการบรฏิหารสมผู้โรงเรปียน โดยการใชห้โรงเรปียน
สรห้างความสบัมพบันธธ์กบับชอุมชนในการบรฏิหารจบัดการศศึกษาใน

โรงเรปียนใหห้มปีประสฏิทธฏิภาพ โดยอาศบัยปบั จจบัยองคธ์รวมและปบั จจบัย

สนบับสนอุนของโรงเรปียนมาประสานสบัมพบันธธ์ ใหห้มปีพลบังผลบักดบันการ
เรปียนรห้ผู้ใหห้เกฏิดขศึนี้นกบับผห้ผู้เรปียนอยมางตมอเนมืซึ่ อง ซศึซึ่งสอดคลห้องกบับ

มาตรฐานการศศึกษาดห้านการจบัดการศศึกษา มาตรฐานทปีซึ่ 9 กลมาว
วมา “คณะกรรมการสถานศศึกษาและผห้ผู้ปกครองและชอุมชนปฏฏิบบัตฏิ
ตามบทบาทหนห้าทปีซึ่อยมางมปีประสฏิทธฏิภาพและเกฏิดประสฏิทธฏิผล”
2. ความสอาคบัญของโครงการ
สอดคลห้องกบับมาตรฐานทปีซึ่ 9 ตบัวบมงชปีนี้ทซึ่ปี 9.1, 9.2, 9.3
3. วบัตถอุประสงคธ์
3.1 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมพบัฒนาการบรฏิหารงานความสบัมพบันธธ์ระหวมาง
โรงเรปียนกบับชอุมชน

3.2 เพมืซึ่อสมงเสรฏิมคณะกรรมการสถานศศึกษารห้ผู้และปฏฏิบบัตฏิหนห้าทปีซึ่
ตามทปีซึ่ระเบปียบกจาหนด
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3.3

เพมืซึ่อสมงเสรฏิมคณะกรรมการสถานศศึกษากจากบับตฏิดตาม ดผู้แล

และขบับเคลมืซึ่อนการดจาเนฏิ นงานของสถานศศึกษา
ใหห้บรรลอุผลสจาเรปจตามเปห้ าหมาย

3.4

เพมืซึ่อสมงเสรฏิมผห้ผู้ปกครองและชอุมชนเขห้ามามปีสมวนรมวมในการ

พบัฒนาสถานศศึกษา
4. เปน้ าหมาย

4.1 รห้อยละ 90 โรงเรปียนมปีพบัฒนาการบรฏิหารงานโดยการมปีสมวน
รมวมระหวมางโรงเรปียนกบับชอุมชน

4.2 รห้อยละ 90 คณะกรรมการสถานศศึกษารห้ผู้และปฏฏิบบัตฏิหนห้าทปีซึ่

ตามทปีซึ่ระเบปียบกจาหนด
4.3

รห้อยละ 90 คณะกรรมการสถานศศึกษากจากบับตฏิดตาม ดผู้แล

และขบับเคลมืซึ่อนการดจาเนฏิ นงานของ

สถานศศึกษาใหห้บรรลอุผลสจาเรปจตามเปห้ าหมาย

4.4 รห้อยละ 90 ผห้ผู้ปกครอง ผห้ผู้ปกครองเครมือขมายและชอุมชน เขห้า
มามปีสมวนรมวมในการพบัฒนาสถานศศึกษา
5. ทรบัพยากรทปีต
ที่ น้องการ
5.1 บอุคลากร ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา คณะครผู้และคณะกรรมการ
สถานศศึกษา

5.2 เงฏินงบประมาณทางราชการ และเงฏินบรฏิจาค จจานวน

25,000 บาท
6. วฏิธปีการและขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน
6.1 สาระสอาคบัญของกฏิจกรรม

6.1.1 ประชอุมเพมืซึ่อชปีนี้แจงวบัตถอุประสงคธ์ วางแผน
6.1.2 เสนอโครงการ
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6.1.3 แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการตามโครงการ
6.1.4 ดจาเนฏิ นงานตามแผน

6.1.4.1 การประสานงานกบับคณะกรรมการสถานศศึกษา

ผห้ผู้ปกครองเครมือขมายและชอุมชน
- เชฏิญประชอุม

- แจห้งประชอุม

- เชฏิญรมวมงาน
6.1.4.2 การมปีสมวนรมวมของคณะกรรมการสถานศศึกษา

ขบันี้นพมืนี้นฐาน ผห้ผู้ปกครอง

คณะกรรมการเครมือขมายผห้ผู้ปกครองและ

ชอุมชน

6.1.5 นฏิ เทศ ตฏิดตาม ตรวจสอบการดจาเนฏิ นโครงการ
6.1.6 ประเมฏินผล สรอุปผล แลรายงานโครงการ
6.2 ขบัน
พื้ ตอนการดอาเนฏิ นงาน

ท

ปปีการศศึกษา 2559

กฏิจกรรม/ระยะ
เวลา

ปีที่

1 ประชอุมชปีนี้แจง
.
วางแผนโครงการ
2 เสนอโครงการ
.
3 แ ตม ง ตบันี้ ง ค ณ ะ
.
ก ร ร ม ก า ร ดจา เ นฏิ น
งาน

หม

ายเ
หตอุ

เม.

พ.

มฏิ.

ก.

ส.

ก.

ต.

พ.

ธ.

ม.

ก.

มปี.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

ย.

ค.

ย.

ค.

ค.

พ.

ค.
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4
.
5
.
6
.

ดจาเนฏิ นงานตาม
โครงการ
นฏิ เทศ ตฏิดตาม
ตรวจสอบ
ประเมฏิน สรอุป
รายงานโครงการ

6.3 กอาหนดการจบัดกฏิจกรรมโครงการความสบัมพบันธธ์
ระหวสางโรงเรปียนกบับชอุมชน
วบัน เดพอน ปปี
19 พฤษภาคม
2559

กฏิจกรรม
ประสานงานกบับคณะกรรมการ
สถานศศึกษาขบัน
พื้ พพพื้นฐาน
- เสนอโครงการในทปีซึ่ประชอุม

22 พฤษภาคม
2559

-นางสมหมาย
เคห้าศรปีวงษธ์

นางสาวโชตฏิกา

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการสถานศศึกษา

เกมงแกห้ว

- ประชอุม วางแผนและชปีนี้แจงคณะ

สอุรารบักษธ์

ประชอุมผน้สู่ปกครองนบักเรปียน

สอุรารบักษธ์

ขบันี้นพมืนี้นฐาน

กรรมการ ฯ
22 พฤษภาคม
2559

ผน้สู่รบับผฏิดชอบ

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผน ผห้ผู้ทซึ่ปี
เกปีซึ่ยวขห้อง

- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ
ประชอุม

-นางเพปียงเพปญ
-นางเพปียงเพปญ

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางเพปียงเพปญ
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ตลอดปปี การ

ศศึกษา 2559

- เชฏิญประชอุม
ประชอุมคณะกรรมการเครพอขสาย
ผน้สู่ปกครอง

สอุรารบักษธ์
-นางสมหมาย
เคห้าศรปีวงษธ์
นางสาวโชตฏิกา

- ประชอุมชปีนี้แจง วางแผนผห้ผู้ทซึ่เปี กปีซึ่ยวขห้อง เกมงแกห้ว
- แตมงตบันี้งคณะกรรมการดจาเนฏิ นการ
-นางเพปียงเพปญ
ประชอุม
-เชฏิญประชอุม

สอุรารบักษธ์

การมปีสสวนรสวมของคณะ

สอุรารบักษธ์

-นางเพปียงเพปญ

กรรมการสถานศศึกษาขบัน
พื้ พพพื้นฐาน -นางสมหมาย
ผน้สู่ปกครองคณะกรรมการเครพอ
ขสายผน้สู่ปกครองและชอุมชน
-หนบังสมือเชฏิญ
-เชฏิญรมวมงาน
-แจห้งวบันหยอุด

เคห้าศรปีวงษธ์

นางสาวโชตฏิกา

เกมงแกห้ว

-นางสมหมาย
เคห้าศรปีวงษธ์

นางสาวโชตฏิกา

เกมงแกห้ว
-นางสมหมาย
เคห้าศรปีวงษธ์

นางสาวโชตฏิกา

เกมงแกห้ว

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์
-นางสมหมาย

345

เคห้าศรปีวงษธ์
นางสาวโชตฏิกา

เกมงแกห้ว

7. แผนกอากบับและตฏิดตาม
กฏิจกรรม

ผน้สู่กอากบับและตฏิดตาม

1. ประชอุมชปีนี้แจงวางแผน

-นางเพปียงเพปญ

2. เสนอโครงการ

-นางสมหมาย เคห้าศรปี

โครงการ

3. แตมงตบันี้งคณะกรรมการ
ดจาเนฏิ นงาน

4. ดจาเนฏิ นงานตามแผนการ
จบัดกฏิจกรรม

5. นฏิ เทศตฏิดตาม ตรวจสอบ
6. ประเมฏิน สรอุป รายงาน
โครงการ

สอุรารบักษธ์
วงษธ์

นางสาวโชตฏิกา เกมง

แกห้ว

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางสมหมาย เคห้าศรปี
วงษธ์

นางสาวโชตฏิกา เกมง

แกห้ว

-นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์

-นางสมหมาย เคห้าศรปี
วงษธ์

นางสาวโชตฏิกา เกมง

แกห้ว

หมายเหตอุ
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8.แผนการประเมฏินผล
ตบัวบสงชปีพื้ความสอาเรร็จ

วฏิธปีการประเมฏิน

เครพที่องมพอ/
เอกสาร

1. รห้อยละของการใหห้ความรมวม

1. พฏิจารณาจาก

1. บบันทศึกการ

มมือของคณะกรรมการสถาน

บบันทศึก

ประชอุม

คณะกรรมการเครมือขมายผห้ผู้

2. รายงาน

โครงการ

ศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน ผห้ผู้ปกครอง
ปกครอง และชอุมชน

การประชอุม
โครงการ

2. แบบรายงาน

ทปีซึ่ใหห้ความรมวมมมืออยมางมปี

ประสฏิทธฏิภาพประสฏิทธฏิผล
9. ผลทปีค
ที่ าดวสาจะไดน้รบับ
โรงเรปียนประสบผลสจาเรปจในการบรฏิหารงานโดยใชห้โรงเรปียน

เปป นฐานอยมางมปีประสฏิทธฏิภาพประสฏิทธฏิผลกมอใหห้เกฏิดผลตมอนบักเรปียน
เปป นสจาคบัญ
10. ผน้สู่รบับผฏิดชอบโครงการ
ผห้ผู้บรฏิหารสถานศศึกษา หบัวหนห้าโครงการ
ลงชมืซึ่อ..............................................ผห้ผู้เสนอโครงการ
ลงชมืซึ่อ...........................................ผห้ผู้รมวมโครงการ
(นางสมหมาย เคห้าศรปีวงษธ์)

(นางสาวโชตฏิกา เกมงแกห้ว)
ลงชมืซึ่อ.............................................ผห้ผู้อนอุมบัตฏิโครงการ
(นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์)
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ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ภาคผนวก
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คจาสบัซึ่งโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียว
ออุทฏิศ)
ทปีซึ่ 25 / 2559
เรมืซึ่อง แตมงตบันี้งคณะกรรมการจบัดทจาแผนปฏฏิบบัตฏิการประจจาปปี ปปี การ
ศศึกษา 2559
..............................................................
เพมืซึ่อใหห้การบรฏิหารจบัดการศศึกษาในโรงเรปียนวบัดหนาม

แดง(เขปียวออุทฏิศ) สอดคลห้องกบับนโยบาย ลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้
ตามแผนกลยอุทธธ์พรห้อมทบันี้งจอุดเนห้นรและปฏฏิรผู้ปการศศึกษาของ

สจานบักงานคณะกรรมการการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน สจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่
การศศึกษาประถมศศึกษาสมอุทรปราการ เขต 2 โรงเรปียนวบัดหนามแดง
(เขปียวออุทฏิศ) จศึงแตมงตบันี้งคณะกรรมการจบัดทจาแผนปฏฏิบบัตฏิการ ประจจาปปี
การศศึกษา 2559 ดบังนปีนี้
1. นางเพปียงเพปญ

สอุรารบักษธ์

2. นายชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์

3. นางนาฏยา บรรจงอบักษร

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการ

4. นางผกามาศ เลฏิศชผู้เกปียรตฏิ

กรรมการ

5. นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์

6 .นางสาวฉวปีวรรณ จบันทรธ์นาง
7. นายชาลปี อฏิซึ่มพงษธ์

กรรมการ
กรรมการ

8. นายสบันตฏิ กระจมางธนโชต

เลขานอุการ

กรรมการ
กรรมการและ

มปีหนน้าทปีที่ 1. ประชอุม ปรศึกษาหา รมวมวางแผนการดจาเนฏิ นงาน
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2. รวบรวมแผนงานโครงการจากผห้ผู้รบับผฏิดชอบโครงการ
3. ตรวจทานและแกห้ไขปรบับปรอุงโครงการใหห้สอดคลห้องดบัชนปี

ชปีนี้วบัด ตบัวบมงชปีนี้ มาตรฐานของสพฐ.ใหห้เปป น
ปบั จจอุบบัน

4. จบัดทจารผู้ปเลมมแผนปฏฏิบบัตก
ฏิ ารประจจาปปี ปปี การศศึกษา 2559
5. นจาแผนปฏฏิบบัตก
ฏิ าร ประจจาปปี การศศึกษา 2559 ขศึนี้นบนเวปบไซดธ์

ของโรงเรปียนวบัดหนามแดง (เขปียวออุทฏิศ)

6. นจาแตมละโครงการและขบันี้นตอนการดจาเนฏิ นงานใสมแฟห้ มเพมืซึ่อใหห้

ผห้ผู้รบับผฏิดชอบโครงการดจาเนฏิ นการ

ใหห้ผห้ผู้ไดห้รบับแตมงตบันี้งปฏฏิบบัตฏิหนห้าทปีซึ่ไดห้รบับมอบหมายบบังเกฏิดผลดปีตมอ

ทางราชการ

ทบันี้งนปีนี้ ตบันี้งแตมวบันทปีซึ่ 21 เมษายน
2559

พ.ศ.

สบัซึ่ง ณ วบันทปีซึ่ 21 มษายน

พ.ศ. 2559

สอุรารบักษธ์)
แดง(เขปียวออุทฏิศ)

(นางเพปียงเพปญ
ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัดหนาม

คจาสบัซึ่งโรงเรปียนวบัดหนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)
ทปีซึ่ 21 /2559

เรมืซึ่อง แตมงตบันี้งคณะครผู้ผห้ผู้รบับผฏิดชอบแผนงานโครงการ

ศศึกษา 2559
..............................................................

ประจจาปปี การ
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ตามมตฏิทซึ่ป
ปี ระชอุมครผู้ประจจาเดมือน มปีนาคม 2559 เมมืซึ่อวบันทปีซึ่ 29
มปีนาคม 2559 ในระเบปียบวาระ

การประชอุมใหห้ครผู้ทซึ่ส
ปี มรรถนะและความสามารถตามความถนบัด รบับ
ผฏิดชอบโครงการตมางๆ ประจจาปปี การศศึกษา 2559 เพมืซึ่อใชห้เปป น

แนวทางในการบรฏิหารจบัดการและพบัฒนาคอุณภาพการศศึกษาของ
โรงเรปียน โดยตอบสนองตาม

นโยบายของสจานบักงานคณะกรรมการศศึกษาขบันี้นพมืนี้นฐาน และ
สจานบักงานเขตพมืนี้นทปีซึ่การศศึกษาประถมศศึกษา
สมอุทรปราการ เขต 2 ดบังนปีนี้

กลยอุทธธ์ทปีที่ 1 พบัฒนาคอุณภาพและมาตรฐานการศศึกษาทอุกระดบับ
ตามหลบักสสู่ตรและสสงเสรฏิมความสามารถดน้าน

เทคโนโลยปีเพพที่อเปร็นเครพที่องมพอในการเรปียนรน้สู่

1. โครงการพบัฒนาการจบัดประสบการณธ์การเรปียนรห้ผู้ปฐมวบัย
(มาตรฐานทปีซึ่ 5)

นางหนศึซึ่ งนอุช จรฏิยเสถปียร

นางสาววบัจนา โรจนรมง
อุ ทวปี

2. โครงการพบัฒนาคอุณภาพการเรปียนการสอนอยมางมปี

ประสฏิทธฏิภาพ (มาตรฐานทปีซึ่ 3 และ 10 ) รวมทบันี้ง

พบัฒนาสมืซึ่อการเรปียนการสอน และสมงเสรฏิมความสามารถ

ดห้านเทคโนโลยปี

นางนาฏยา บรรจงอบักษร

นางสาววฏิภาพร มบัซึ่งมปี

3. โครงการพบัฒนากระบวนการวฏิจบัยในชบันี้นเรปียน (มาตรฐานทปีซึ่
5 และ 7) เพมืซึ่อใหห้นบักเรปียน มปีผลสบัมฤทธฏิ ธิ์

ดปีขศึนี้น และเพมืซึ่อใหห้ครผู้ปฏฏิบบัตฏิงานตามบทบาทหนห้าทปีซึ่อยมางมปี

ประสฏิทธฏิภาพและเกฏิดประสฏิทธฏิผล

นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์

351

4. โครงการยกระดบับผลสบัมฤทธฏิท
ธิ์ างการเรปียน 8 กลมอุมสาระ
(มาตรฐานทปีซึ่ 5)

นางพรชนมธ์ทฏิพยธ์ คชพบันธธ์

5. โครงการพบัฒนาทบักษะการใชห้ภาษาอบังกฤษเพมืซึ่อเตรปียมพรห้อม

สมผู้ประชาคมอาเชปียน (มาตรฐานทปีซึ่ 5)
นางสายพฏิณ รบังรงทอง

นางสาวชลธปี โตจ๊ะทอง

นางปราณปี ศรปีทบับทฏิม

นางสาวชญานฏิ ษฐธ์ จจาปาขบันธธ์

6. โครงการหห้องสมอุดมปีชปีวฏิต (มาตรฐานทปีซึ่ 3)

7. โครงการเสรฏิมสรห้างสบังคมแหมงการเรปียนรห้ผู้สมผู้สถานศศึกษา
(มาตรฐานทปีซึ่ 3 และ 13)

นางสาวฉวปีวรรณ จบันทรธ์นาง

8. โครงการพบัฒนาหลบักสผู้ตรสถานศศึกษา (มาตรฐานทปีซึ่ 10)
นางอารปียธ์ ดมานขอุนทด

9. โครงการจบัดสภาพแวดลห้อมการเรปียนรห้ผู้สมผู้คณ
อุ ภาพ
(มาตรฐานทปีซึ่ 11)

นายสมชาย พผู้ลบรรดฏิษฐธ์

นายประกาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง

นางวรบันณธ์ธร บบัวคจาภผู้

10.โครงการลดเวลาเรปียน เพฏิซึ่มเวลารห้ผู้ (มาตรฐานทปีซึ่ 6 , 7)

มาตร

นางนาฏยา บรรจงอบักษร

นางสาวภบัทรพร ประ

กลยอุทธธ์ทปีที่ 2 ปลสู่กฝบั งคอุณธรรม ความสอานศึ กในความเปร็นชาตฏิ
ไทยและวฏิถช
ปี ปีวฏิตตามหลบักปรบัชญาของเศรษฐกฏิจ
พอเพปียง
1. โครงการพบัฒนากฏิจกรรมลผู้กเสมือ - เนตรนารปี (มาตรฐานทปีซึ่ 2)
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นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ

นางสาวมาลปี ลาภลมผู้ล

2. โครงการวบันสจาคบัญ (มาตรฐานทปีซึ่ 2)
นายสายบันตธ์ เหมรบังคะ

นางสาวนฏิ ลวบัลยธ์ เอกรบักษา

3. โครงการโรงเรปียนธรรมจารปี (มาตรฐานทปีซึ่ 1)
นายศอุภชบัย มฏิซึ่งมงคล

นายอรรถพล พรหมเมศ

4. โครงการอนอุรบักษธ์พลบังงานและพบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อม

(มาตรฐานทปีซึ่ 2)

นางสาวนารฏินทรธ์ ดาวไธสง นายธนศกร ชจานาญ

5. โครงการพบัฒนาประชาธฏิปไตยในโรงเรปียน (มาตรฐานทปีซึ่ 2)
นายสบันตฏิ กระจมางธนโชต

นางศฏิรล
ฏิ บักษณธ์ ศรปีเจรฏิญ

6. โครงการพบัฒนาสถานศศึกษาสมผู้หลบักปรบัชญาของเศรษฐกฏิจพอ
เพปียง (มาตรฐานทปีซึ่ 2)

นางสาวศรบัญญา ชบัยนาม

7. โครงการอมอนนห้อมถมอมตนไหวห้งามตามแบบไทย (มาตรฐาน

ทปีซึ่ 2 และ 14)

นางรมอุงฤดปี จฏิระเสวปี

8. โครงการพบัฒนาสฏิซึ่งแวดลห้อมรมวมกบับชอุมชน (มาตรฐานทปีซึ่
14 และ 15)

นายเสรฏิมชบัย เลฏิศศบักดฏิพ
ธิ์ ณฏิ ชยธ์

นายภาคภผู้มฏิ

รบักธบัญการ

9. โครงการพบัฒนาโรงเรปียนวฏิถปีพอุทธพระราชทานดห้วยพลบัง

บวร (มาตรฐานทปีซึ่ 1)

นางเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

นายชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์

กลยอุทธธ์ทปีที่ 3 ขยายโอกาสทางการศศึกษาใหน้ทว
บั ที่ ถศึง ครอบคลอุม
ผน้สู่เรปียนไดน้รบับโอกาสในการพบัฒนาเตร็มตาม
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ศบักยภาพ
1. โครงการประกบันโอกาสทางการศศึกษา (มาตรฐานทปีซึ่ 15 )
นางมาลบัย ใหญมสง
ผู้ เนฏิ น

2. โครงการพบัฒนาการจบัดการเรปียนการสอนเดปกทปีซึ่มปีความ
ตห้องการพฏิเศษ (มาตรฐานทปีซึ่ 7 และ 10)
นางปรฏิศนา พรหมเมศ

นางสาวพรรณปี แดงสวบัสดฏิ ธิ์

3. โครงการศฏิลปะ ดนตรปี นาฎศฏิลปธ์
(มาตรฐานทปีซึ่ 1)

นายณรงคธ์ชบัย ควรคฏิด

ตห้านยาเสพตฏิด

นางสาวขนฏิ ษฐา เจปียรณบัย

4. โครงการยอุวชนประกบันภบัยในโรงเรปียน (มาตรฐานทปีซึ่ 1)
นางสาววรบัญญา ทองแกมแกห้ว

5. โครงการสมงเสรฏิมสอุขภาพ (มาตรฐานทปีซึ่ 1)
นางศรปีนบันทธ์ พบัฒนพรชบัย

นางชอุตฏิมา กบังสดาร

นางสาวพบัชรปี แขปงแรง

6. โครงการแขมงขบันกปีฬานบักเรปียนตห้านภบัยยาเสพตฏิด (มาตรฐาน
ทปีซึ่ 1)

นายประกาศน เจรฏิญยฏิซึ่ง

นายเสมา นอุชพบันธธ์อุ

7. โครงการสมงเสรฏิมโภชนาการทปีซึ่ดปีเพมืซึ่อคอุณภาพชปีวฏิต
(มาตรฐานทปีซึ่ 1)

นางสายพฏิณ รบังรงทอง

นางแจมมจบันทรธ์ สฏิมาฉายา

8. โครงการพบัฒนาทบักษะการทจางานสมผู้อาชปีพทปีซึ่สนใจ
(มาตรฐานทปีซึ่ 6)

นางณบัฐนรปี เจจ๊ะยผู้โซจ๊ะ

9.โครงการพบัฒนาระบบดผู้แลชมวยเหลมือนบักเรปียน (มาตรฐานทปีซึ่
10)
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นางสาวนารฏินทรธ์ ดาวไธสง

นางสาวสลบักจฏิตร ชมืซึ่น

ตา
กลยอุทธธ์ทปีที่ 4 พบัฒนาครสู่และบอุคลากรทางการศศึกษาทบัง
พื้ ระบบ
ใหน้สามารถจบัดการเรปียนการสอนไดน้อยสางมปีคอุณภาพ
1. โครงการพบัฒนาบอุคลากร (มาตรฐานทปีซึ่ 7)
นางผกามาศ เลฏิศชผู้เกปียรตฏิ

นางสาววรบัญญา ทองแกม

แกห้ว

2. โครงการนฏิ เทศภายใน (มาตรฐานทปีซึ่ 7)
ผห้ผู้อจานวยการเพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์
ชลอ มบัซึ่นฤทธฏิ ธิ์

รองผห้ผู้อจานวยการ

3. โครงการเสรฏิมสรห้างขวบัญกจาลบังใจบอุคลากร (มาตรฐานทปีซึ่ 7)
นางผกามาศ เลฏิศชผู้เกปียรตฏิ

นางสาวอนงคธ์นารถ นอุช

สายสวาท
กลยอุทธธ์ทปีที่ 5 พบัฒนาประสฏิทธฏิภาพการบรฏิหารจบัดการศศึกษา
ตามแนวทางการกระจายออานาจทางการศศึกษา

ตามหลบักธรรมาภฏิบาล เนน้นการมปีสสวนรสวมจากทอุก

ภาคสสวน และความรสวมมพอกบับองคธ์กรปกครอง
ศศึกษา

สสวนทน้องถฏิน
ที่ เพพที่อสสงเสรฏิมและสนบับสนอุนการจบัดการ

1. โครงการประกบันคอุณภาพภายใน
ครผู้อารปียธ์ ดมานขอุนทด

(มาตรฐานทปีซึ่ 1)

นางสาวภบัทรพร ประมาตร

2. โครงการพบัฒนาจบัดองคธ์กร ระบบการบรฏิหารอยมางมปี
ประสฏิทธฏิภาพเกฏิดประสฏิทธฏิผล (มาตรฐานทปีซึ่ 8)
ผห้ผู้อจานวยการ เพปียงเพปญ สอุรารบักษธ์

นายชาลปี อฏิซึ่มพงษธ์
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3. โครงการพบัฒนาระบบงานธอุรการ การเงฏินและพบัสดอุ
(มาตรฐานทปีซึ่ 11)

นางสจาเรฏิง อาชวานนทธ์

นางสาวทบัศนปี ยา ภฏิรมยธ์ศรปี

4. โครงการระดมทรบัพยากรและการลงทอุนเพมืซึ่อการศศึกษา
(มาตรฐานทปีซึ่ 9)

นางมาลบัย ใหญมสง
ผู้ เนฏิ น

วมาทปีซึ่ ร.ต. สฏิทธกานตธ์ ธน

สบัมบบันนธ์

5. โครงการความสบัมพบันธธ์ระหวมางโรงเรปียนกบับชอุมชน
(มาตรฐานทปีซึ่ 9)

นางสมหมาย เคห้าศรปีวงษธ์

มปีหนน้าทปีที่ 1. จบัดทจาโครงการทปีซึ่ตนเองรบับผฏิดชอบใหห้เสรปจสมบผู้รณธ์ใหห้
สอดคลห้องมาตรฐานการศศึกษาภายใน สพฐ
15 มาตรฐาน ตามดบัชนปี ชนี้ว
ปี บัดและตบัวบมงชปีนี้

2. เมมืซึ่อจบัดทจาโครงการเสรปจเรปียบรห้อยแลห้ว ใหห้สมงโครงการเปป น
เอกสารและไฟลธ์ขห้อมผู้ลทปีซึ่ฝมายธอุรการ

เพมืซึ่อจบัดเกปบขห้อมผู้ลในคอมพฏิวเตอรธ์ ภายในวบันทปีซึ่ 26 เมษายน
2559
3. ผห้ผู้รบับผฏิดชอบโครงการดจาเนฏิ นการรวบรวมเอกสารการจบัด
กฏิจกรรมตามโครงการทปีซึ่ตนเองรบับผฏิดชอบ

เปป นแฟห้ มรผู้ปเลมม และ รายงานผห้ผู้บบังคบับบบัญชาเมมืซึ่อโครงการ

เสรปจสมบผู้รณธ์แลห้วภายในเดมือน เมษายน
2559
ใหห้ผห้ผู้ไดห้รบับการแตมงตบันี้งปฏฏิบบัตฏิหนห้าทปีซึ่ทซึ่ไปี ดห้รบับมอบหมายอยมาง
เครมงครบัดและบบังเกฏิดผลดปีตมอทางราชการ

ทบันี้งนปีนี้ ตบันี้งแตมวบันทปีซึ่ 31 มปีนาคม พ.ศ. 2559
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31 มปีนาคม พ.ศ.

2559
(นางเพปียงเพปญ
สอุรารบักษธ์)
หนามแดง(เขปียวออุทฏิศ)

ผห้ผู้อจานวยการโรงเรปียนวบัด

