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คํานํา 

 
 แผนปฏิบัติการประจําป�การศึกษา 2563 ของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) เป(นเสมือนแนวทาง
ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให-มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามจุดมุ3งหมายของการจัด
การศึกษาซ่ึงคณะผู-จัดทําได-กําหนดโครงการเพ่ือตอบสนองกลยุทธ9และมาตนฐานของโรงเรียนตลอดจนได-
ข-อมูลจากการรายงานประจําป�ของสถานศึกษาป�การศึกษา 2562 รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการ
ประจําป�และการวิเคราะห9สภาพป;จจุบันและความจําเป(นท่ีต-องปรับปรุงพัฒนาซ่ึงภายในแผนปฏิบัติการ
ประจําป�การศึกษา 2563 นี้ มีเนื้อหาประกอบไปด-วยประวัติโรงเรียนสภาพท่ัวไปของโรงเรียนการวิเคราะห9
สภาพแวดล-อม วิสัยทัศน9 พันธกิจ กลยุทธ9 และมาตรฐานของโรงเรียน 
 และในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป� 2563 ในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ท่ีให-คําปรึกษา ให-ความเห็นชอบร3างแผนปฏิบัติการ และขอขอบคุณคณะครูทุกท3านท่ีร3วมดําเนินการ 
วางแผนปฏิบัติการประจําป�การศึกษา 2563 ฉบับนี้ สําเร็จลุล3วงไปด-วยดี และหวังว3าผู-มีส3วนร3วมในการ
พัฒนาสถานศึกษาทุกฝBายจะนําแผนปฏิบัติการฉบับนี้ ไปปฏิบัติให-เกิดผลดีต3อการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ให-มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต3อไป 
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บทท่ี  1 
 

บทนํา 
 
ประวัติโรงเรียน 

ชื่อโรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ท่ีต้ัง 21 หมู3 3ตําบล บางแก-วอําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ สังกัดสังกัดสํานักเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร02-385-2462  โทรสาร02-386-5031 
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com website  http://www.Watnamdangschool.ac.th 
เปlดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 มีเนื้อท่ี 6 ไร3 เขตพ้ืนท่ีบริการ 9 หมู3บ-าน  ได-แก3  
หมู3 1 ถึงหมู3 6 หมู3 9 หมู3 11 และหมู3 16 

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ก3อต้ังเม่ือวันท่ี 1กรกฎาคม พุทธศักราช 2467 โดยพระฉัตร  
พวงมาลี พระภิกษุของวัดหนามแดงเพ่ือหวังเอาบุญกุศล ต้ังอยู3ในพ้ืนท่ีธรณีสงฆ9 ในเนื้อท่ีประมาณ 6 ไร3ทิศ
ตะวันตกและทิศใต- ติดกับวัดหนามแดง ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพ3งทิศเหนือ 
ติดกับถนนด3านสําโรง บางพลี 
      เม่ือวันท่ี 12สิงหาคม พ.ศ.2481ได-ตั้งเป(นโรงเรียนประชาบาล โดยใช-ศาลาการเปรียญวัด 
เป(นสถานท่ีเรียน และก3อสร-างอาคารเรียนจํานวน 2หลัง 
      พ.ศ. 2501ได-ต3อเติมอาคารเรียนอีก 2ข-าง โดยใช-เงินของโรงเรียนวัดหนามแดง พ.ศ.2527 
ได-งบประมาณของทางราชการมาสร-างอาคารเรียนแบบ 017ใต-ถุนสูง จํานวน 6ห-องเรียน เป(นเงิน  
100,000บาท  และพระครูวินิจธรรมวาที  รองเจ-าอาวาสวัดหนามแดง ได-ดําเนินการหาเงินสมทบอีก  
244,220บาท  โดยใช-ชื่ออาคารเรียนว3า “เรือนพินิจประชาสรรค9” 
      พ.ศ.2510 ได-สร-างส-วม 5ท่ีนั่งด-านทิศตะวันออกหลังอาคารเรียนหลังท่ี 1เป(นเงิน 10,500 
บาท และสร-างอีก 5ท่ีนั่ง หลังโรงอาหารด-านทิศตะวันออกของอาคารเรียนหลังท่ี 2 เป(นเงิน 10,500บาท 
      พ.ศ.2512ได-รื้ออาคารเรียนหลังแรก นําฝามาก้ันชั้นล3างอาคารเรียน แบบ 017ใต-ถุนสูง  
จํานวน 6ห-องเรียน ทางวัดโดยพระครูวิบูลฐาปนกิจ อดีตเจ-าอาวาสวัดหนามแดงได-สร-างอาคารเรียนแบบ  
017 มี 2มุข จํานวน 6 ห-องเรียน โดยใช-งบประมาณ 100,000บาท (สมัยนายชัด รัตนราช เป(นนายอําเภอ
บางพลี) และทางวัดได-รับการช3วยเหลือจากนางหมา จูใจบุญ สมทบอีก 200,000บาท และใช-ไม-เก3าของ
อาคารเรียนหลังท่ี 1 (หลังแรก)  ซ่ึงได-เทพ้ืนใต-ถุนอาคารเรียนจนสําเร็จ 
      พ.ศ.2514ได-รับงบประมาณจากนายสมรรคศิริจันทร9 ส.ส.สมุทรปราการ จํานวน 45,000บาท  
ต3อเติมโรงอาหารด-านทิศตะวันออก 
      พ.ศ.2517ได-รับงบประมาณสร-างบ-านพักครู  จํานวน 1หลัง 
      พ.ศ.2518ได-รับงบประมาณต3อเติมอาคารเรียน หลังท่ี 2 จํานวน 2ห-องเรียน เป(นเงิน         
25,500บาท 
      พ.ศ.2519ได-รับงบประมาณสร-างบ-านพักครูอีก 2หลัง รวมท้ังงบประมาณซ3อมแซมบ-านพักครู
หลังท่ี 1 และได-รับงบประมาณจากสภาตําบลบางแก-วมาต3อเติมอาคารเรียนอีก 2ห-อง จนครบอาคารเรียน
หลังท่ี 2 ได-รับงบประมาณสร-างอาคารเรียนหลังท่ี 3แบบ 017 จํานวน 5ห-องเรียน เป(นเงิน 475,500บาท 
ได-เงินบํารุงท-องท่ีมาถมสนามหน-าอาคาร 2 และ 3อีก 10,000 บาท จากนายเปรื่องนางยิ้ม แย-มเหมือนอีก 
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10,000 บาทจากนายแปWนและนายเสริม จํานวน 10,000 บาท กับเงินงบวิบูลฐาปนกิจ (อดีตเจ-าอาวาสวัด
หนามแดง) ได-บริจาคเงินจํานวน 10,000 บาท และประชาชนร3วมบริจาคอีก 10,000 บาท  

     พ.ศ.2520ได-งบประมาณสร-างบ-านพักครูจํานวน 2หลัง   หลังละ 60,000บาท  ได-เติมหลังคา
โรงอาหาร  โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจํากัด และผู-ปกครองร3วมสมทบอีก เป(นเงินท้ังสิ้น  จํานวน 
118,000บาท 
      พ.ศ.2529ได-รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ ก3อสร-างอาคารอเนกประสงค9 แบบ สปช. 
206/2526จํานวน 1หลัง ราคาท้ังสิ้น 1,248,000บาท 
     พ.ศ.2531ได-รับอนุญาตให-รื้อถอนอาคารเรียนหลังท่ี 2ของโรงเรียน 
     พ.ศ.2532ได-ขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษา มาเทพ้ืนคอนกรีตอาคารเรียนชั่วคราว   
1ห-องเรียน  
     พ.ศ.2534ได-รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ ก3อสร-างอาคารเรียนหลังท่ี 4แบบ สปช. 
2/28จํานวน 1หลัง 3ชั้น 9ห-องเรียนเป(นจํานวนเงิน 2,666,800บาท 
     พ.ศ.2535ได-รับอนุญาตให-รื้อถอนส-วม จํานวน 6หลัง 
     พ.ศ.2539 ได-รับงบประมาณในการก3อสร-างส-วมแบบ ส.ป.ช. 602/2526จํานวน 2หลัง  ราคา 
180,000 บาท และได-รับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ สร-างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28จํานวน 1
หลัง อาคาร 3ชั้น 9ห-องเรียน ราคา 3,1100,000บาท 
     พ.ศ.2540 ได-รับอนุญาตให-รื้อถอนโรงอาหาร  โรงฝrกงาน หลังบ-านพักครูหลังท่ี  1 
     พ.ศ.2541 ได-รับงบประมาณในการสร-างส-วมแบบ สปช. 602/2526จํานวน 1หลัง  
ราคา 180,000บาท 
     พ.ศ.2542ได-รับเงินบริจาคจากนายสงวน  กาญจนชีวะ สร-างอาคารเรียน 2ชั้น 10ห-องเรียน 
ราคา  2,950,000บาท 
     พ.ศ.2547 – 2549 ได-รบังบประมาณจากอบต.บางแก-ว ในการสร-างรั้วรอบบริเวณโรงเรียน          
ราคา  1,260,000 บาท 
    พ.ศ.2549 ได-ขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษา สร-างอาคารเอนกประสงค9 
    พ.ศ.2549 ได-รับงบประมาณจาก อบต.บางแก-ว จัดทําห-องคอมพิวเตอร9 
    พ.ศ.2549 ได-รับงบประมาณจาก อบต.บางแก-วสร-างห-องสมุดอีเล็คทรอนิค 
    พ.ศ.2551 ได-รับงบประมาณจากองค9การบริหารส3วนตําบลบางแก-วสร-างอาคารเอนกประสงค9โครง
หลังคาเมทัลชีต 
    พ.ศ.2552 นายสงวน  กาญจนชีวะ บริจาคเงินจํานวน 103,000  บาท (หนึ่งแสนสามพันบาท) 
สร-างเสาธงสูง 350 เมตร ปูพ้ืนหินล-างบูรณะศาลาหอพระประจําโรงเรียนเป(นศาลาไทย โดยใช-งบประมาณ
เงินอุดหนุน จํานวน 95,000  บาท (เก-าหม่ืนห-าพันบาท) เงินบริจาคโดยพระครูปลัด รัตนวัฒน9 (พระครูแจ-)     
พระครูสังฆรักษ9บุญเลิศ ปญญาธโร นายชนินทร9  สว3างแก-ว  เป(นเงิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห-าหม่ืนบาท) 
และจัดสร-างวิหารจัตุรมุข ประดิษฐานพระประจําโรงเรียนโดยได-งบประมาณจากการทอดผ-าปBาฉลองโรงเรียน
ครบรอบ 85 ป� เป(นเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล-านสี่แสนบาท) โดยพระครูปลัดรัตนวัฒน9 (พระครูแจ-) เป(น
ประธานอุปถัมภ9    
 พ.ศ. 2554 โรงเรียนได-รับงบประมาณสนับสนุนจากองค9การบริหารส3วนตําบลบางแก-ว จัดสร-าง 
อาคารทรงไทย 3 ชั้น ด-วยเงินงบประมาณ 21 ล-านบาท 
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สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ
จํานวนอาคารเรียน  5 หลัง อาคารชั่วคราว จํานวน 
อเนกประสงค9 เนื้อท่ี 164 ตารางเมตร  มีไฟฟWาให-แสงสว3างในห-องเรียนอย3างเพียงพอ มีน้ําประปาใช-
สะดวกสบาย มีพ้ืนท่ีสําหรับต้ังอาคารเรียนอาคารประกอบ จํา
ถนน หนามแดง-บางพลี ทิศใต-ติดกับวัดหนามแดง มีคลองสําโรงผ3านหน-าวัด ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวง
แพ3ง ติดตะวันตกติดกับวัดหนามแดง
สภาพชุมชน 
 โรงเรียนรับนักเรียนเข-าเรียนท้ังเขตบริการในตําบลบางแก-ว  อําเภอบางพลี และเด็กใน
เทพารักษ9 อําเภอเมืองฯ  ซ่ึงส3วนใหญ3จะอยู3ท่ีถนนเทพารักษ9และมีเขตแดนติดกัน โดยมีคลองสําโรงค่ันกลาง  
ผู-ปกครองส3วนใหญ3มีรายได-น-อย  แต3มีภาระในการดูแลมากทําให-ประสบป;ญหาทางด-านการเงิน  แต3ทาง
โรงเรียนก็ได-พยายามระดมทุนการศึกษาจากแหล3งต3างๆ เพ่ือมอบแก3นักเรียน 
 

 

 

เขียวอุทิศ) เปlดทําการสอนต้ังแต3ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 
หลัง อาคารชั่วคราว จํานวน 1 หลงั  อาคารอเนกประสงค9 จํานวน 

ตารางเมตร  มีไฟฟWาให-แสงสว3างในห-องเรียนอย3างเพียงพอ มีน้ําประปาใช-
สะดวกสบาย มีพ้ืนท่ีสําหรับต้ังอาคารเรียนอาคารประกอบ จํานวน 6 ไร3 มีรั้วรอบโรงเรียน ทิศเหนือติดกับ

บางพลี ทิศใต-ติดกับวัดหนามแดง มีคลองสําโรงผ3านหน-าวัด ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวง
แพ3ง ติดตะวันตกติดกับวัดหนามแดง 

โรงเรียนรับนักเรียนเข-าเรียนท้ังเขตบริการในตําบลบางแก-ว  อําเภอบางพลี และเด็กใน
ซ่ึงส3วนใหญ3จะอยู3ท่ีถนนเทพารักษ9และมีเขตแดนติดกัน โดยมีคลองสําโรงค่ันกลาง  

ผู-ปกครองส3วนใหญ3มีรายได-น-อย  แต3มีภาระในการดูแลมากทําให-ประสบป;ญหาทางด-านการเงิน  แต3ทาง
โรงเรียนก็ได-พยายามระดมทุนการศึกษาจากแหล3งต3างๆ เพ่ือมอบแก3นักเรียน  ซ่ึงได-รับความร3วมมือเป(นอย3างดี

แผนที่โรงเรียน 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 มี
หลงั  อาคารอเนกประสงค9 จํานวน 1 หลัง  ลาน

ตารางเมตร  มีไฟฟWาให-แสงสว3างในห-องเรียนอย3างเพียงพอ มีน้ําประปาใช-
เรียน ทิศเหนือติดกับ

บางพลี ทิศใต-ติดกับวัดหนามแดง มีคลองสําโรงผ3านหน-าวัด ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวง

โรงเรียนรับนักเรียนเข-าเรียนท้ังเขตบริการในตําบลบางแก-ว  อําเภอบางพลี และเด็กในตําบล
ซ่ึงส3วนใหญ3จะอยู3ท่ีถนนเทพารักษ9และมีเขตแดนติดกัน โดยมีคลองสําโรงค่ันกลาง  

ผู-ปกครองส3วนใหญ3มีรายได-น-อย  แต3มีภาระในการดูแลมากทําให-ประสบป;ญหาทางด-านการเงิน  แต3ทาง
ซ่ึงได-รับความร3วมมือเป(นอย3างดี 
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แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน  โรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ )  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคคล แผนงานบริหารท่ัวไป 

1.การพัฒนาหรือการ
ดําเนินการเก่ียวกับการให-
ความเห็นการพัฒนาสาระ
หลักสูตรท-องถ่ิน 
2.การวางแผนด-านการ
วิชาการ 
3.การจัดการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา 
4.การพัฒนาหลักสูตรใน
สถานศึกษา 
5.การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู- 
6.การวัดผล ประเมินผล 
และดําเนินการเทียบโอนผล
การเรียน 
7.การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา 
8.การพัฒนาและส3งเสริมให-มี
แหล3งเรียนรู- 
9.การนิเทศการศึกษา 

 

1.การจัดทําแผนงบประมาณ
และคําขอต้ังงบประมาณ เพ่ือ
เสนอต3อเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
2.การจัดทําแผนการใช-
จ3ายเงิน ตามท่ีได-รับจัดสรร
งบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานโดยตรง 
3.การอนุมัติการจ3าย
งบประมาณท่ีได-รับจัดสรร 
4.การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5.การรายงานผลการเบิกจ3าย
งบประมาณ 
6.การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช-งบประมาณ 
7.การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใช-ผลผลิตจาก
งบประมาณ 

1.การวางแผนอัตรากําลัง 
2.การจัดสรรอัตรากําลัง
ข-าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
3.การสรรหาและบรรจุ
แต3งต้ัง   
4.การเปลี่ยนตําแหน3งให-
สูงข้ึน การย-ายข-าราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา 
5.การดําเนินการเก่ียวกับ
การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
6.การลาทุกประเภท 
7.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
8.การดําเนินการทางวินัย
และการลงโทษ 
9.การสั่งพักราชการและ
การสั่งให-ออกจากราชการไว-
ก3อน 
10.การรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษ 

1.การพัฒนาระบบเครือข3าย
ข-อมูลสารสนเทศ 
2.การประสานงานและ
พัฒนาเครือข3ายสถานศึกษา 
3.การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา 
4.งานวิจัยเพ่ือการพัฒนา
นโยบายและแผน 
5.การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค9กร 
6.การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน 
7.งานเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา 
8.การดําเนินงานธุรการ 
9.การดูแลอาคารสถานท่ี
และสิ่งแวดล-อม 
10.การจัดทําสํามะโน
ประชากร 
11.การรับนักเรียน 
 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศกึษาขั �นพื �นฐานคณะกรรมการเครือข่าย

คณะครู/บุคลากร
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โครงสร2างการบริหาร(ต6อ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

10.การแนะแนว 
11.การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12.การส3งเสริมชุมชนให-มีความ
เข-มแข็งทางวิชาการ 
13.การประสานความร3วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองค9กรอ่ืน 
14.การส3งเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแก3บุคคล ครอบครัว 
องค9กร หน3วยงาน สถานศึกษา
และสถานประกอบการอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 
15.การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานด-านวิชาการ
ของสถานศึกษา 
16.การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใช-ในสถานศึกษา 
17.การพัฒนาสื่อ และใช-สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
18.การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ี
ได-รับมอบหมาย 

8.การระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9.การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ี
ได-รับมอบหมายเก่ียวกับ
กองทุนเพ่ือการศึกษา 
10.การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.การวางแผนพัสดุ 
12.การกําหนดรูปแบบ
รายการ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของครุภัณฑ9หรือ
สิ่งก3อสร-างท่ีใช-งบประมาณ
เพ่ือเสนอต3อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน   
13.การพัฒนาระบบข-อมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ 
14.การจัดหาพัสดุ 
15.การควบคุมดูแล 
บํารุงรักษาและจําหน3ายพัสดุ 
16.การจัดหาผลประโยชน9
จากทรัพย9สิน 
17.การรับเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการจ3ายเงิน 
19.การจัดทําบัญชีการเงิน 
20.การจัดทํารายงานทางการ
เงิน และงบการเงิน 
21.การจัดทําหรือจัดหาแบบ
พิมพ9บัญชี ทะเบียนและ
รายงาน 
22.การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ี
ได-รับมอบหมาย 

11.การอุทธรณ9และการร-อง
ทุกข9 
12.การจัดระบบและการ
จัดทําทะเบียนประวัติ 
13.การจัดทําบัญชีรายชื่อ
และการให-ความเห็น
เก่ียวกับการเสนอขอ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ9 
14.การส3งเสริมการประเมิน
วิทยฐานะข-าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
15.การส3งเสริมและยกย3อง
เชิดชูเกียรติ 
16.การส3งเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
17.การส3งเสริมวินัย 
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับ
ข-าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
18.การริเริ่มส3งเสริมการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
19.การพัฒนาข-าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
20.การปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามท่ีได-รับมอบหมาย 

12.การเสนอความคิดเห็น
เก่ียวกับการจัดต้ัง ยุบ รวม
หรือเลิกสถานศึกษา 
13.การประสานงานจัด
การศึกษาในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
14.การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
15.การทัศนศึกษา 
16.การส3งเสริมงานกิจการ
นักเรียน 
17.การประชาสัมพันธ9งาน
การศึกษา 
18.การส3งเสริม สนับสนุน
และประสานงานการจัด
การศึกษา  ของบุคคล 
องค9กร หน3วยงานและ
สถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 
19.งานประสานราชการส3วน
ภูมิภาคและส3วนท-องถ่ิน   
20.การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
21.การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน3วยงาน 
22.แนวทางการจัดกิจกรรม
เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการลงโทษนักเรียน 
23.การปฏิบัติงานอ่ืนใด
ตามท่ีได-รับมอบหมาย 
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โครงสร2างการบริหารบุคคลโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 

      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศกึษา 

นางเพยีงเพญ็  สุรารักษ์ 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 

นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 

นางหนึ�งนุช  จริยเสถียร 

นางสายพิณ  รังรงทอง 

นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

นางจนัทร์วิภา  จกัหงส์สุวรรณ 

นางสาวสายขวญั  ประวนั 

นางอารีย ์ ด่านขนุทด 

นางสาวสุกฤตา  เพง็ปอพาน 

นางสาวณฏัฐกานต ์ ชาตรี 

นางวรันณ์ธร  บวัคาํภู 

นางสาวมลัลิกา  คุณรักษ ์

นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย 

นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์นาง 

นางสาวทศันียา  อุดมรัตน์ 

นางสาวพชัรี  แขง็แรง 

นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 

นางสาวอนงเนตร เสกงาม 

นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 

นางสาวมาลี  ลาภลมูล 

นายชาลี  อิ�มพงษ ์
 

นายประกาศน  เจริญยิ%ง 
นายศุภชยั  มิ�งมงคล    

นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 

นายกฤตกร กลุพฒันตรานนท ์

นายเสริมชยั  เลิศศกัดิ2 พณิชย ์
นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 

นางสายพิณ  รังรงทอง                 

นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์นาง 

นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย 

นางสาวพชัรี  แขง็แรง 

นางสาวสายขวญั  ประวนั 

นางสาวชญัญานุช  เหลืองอรุณฤกษ ์

นางสาวธญัญรักษ ์ เขตสมุทร 

นางสาวฐิติมา  พุม่พวง 

นายกิตติธชั ศรีพรหม 

นางสาวนุชนภา ทองดี 

นางสาวสุภาพร ชยัรัตน์ 

นางศิริลกัษณ์  ศรีเจริญ 

นางสาวปนดัดา  ยิ�งจาํเริญ 

นางสาวรชิตา  เพง็ชมจนัทร์ 

นายชาลี  อิ�มพงษ ์
 

นายเสริมชัย  เลศิศักดิ)พณชิย์ 

นายศุภชยั  มิ�งมงคล 

นางหนึ�งนุช  จริยเสถียร 

นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 

นางวจันา  โรจนรุ่งทวี 

นางสาวรัตนาวดี  แสวงผล 

นางสาวพิชญสิ์นี  พิศวงปราการ 

นางสาวสุวนนัท ์ กอผจญ 

นางสาววิภาพร  มั%งมี 

นางมาลยั  ใหญ่สูงเนิน 

นางอารีย ์ ด่านขนุทด 

นางสาวทศันียา  อุดมรัตน์ 

นางสาวพตัสลาภรณ์  สนธิ 

นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม 

นางสาวอาํภา  คาํภูเวียง 

นางสาวมลัลิกา  คุณรักษ ์

นางจนัทร์วิภา  จกัหงส์สุวรรณ 

นางสาวญาดา เยอืกเยน็ 

บริหารงานวชิาการ บริหารงานบริหารทั%วไป บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ 
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ข2อมูลคณะผู2บริหารโรงเรียน 
 1. ผู-อํานวยการโรงเรียน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9  วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร9มหาบัณฑิต 
(ศษ.ม) สาขา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทรศัพท9 081-446-7061e-mail    
peangpen_p@hotmail.com ดํารงตําแหน3งท่ีโรงเรียนนี้ต้ังแต3 25พฤศจิกายน 2554 จนถึงป;จจุบัน  
 
อัตรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทของบุคลากร 
เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 

ชาย หญิง 
ต่ํากว6าปริญญา

ตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ผู-อํานวยการโรงเรียน - 1 - - 1 
รองผู-อํานวยการโรงเรียน - - - - - 
ครูประจําการ 7 34 - 27 14 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 
ครูอัตราจ-าง 1 4 - 5  
ครูชาวต3างชาติ - - - - - 
ครูธุรการ - 1 - 1 - 
นักการภารโรง 1 - 1 - - 

รวม 9 41 1 34 15 
 
ข2อมูลนักเรียน 
 โรงเรียนมีข-อมูลเก่ียวกับจํานวนนักเรียน  (10 พฤศจิกายน 2562)  ดังนี้ 

ช้ัน จํานวน จํานวนนักเรียน 

 
ห2องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  1 2 23 20 43 
อนุบาล  2   3 49 29 78 
อนุบาล 3 2 23 34 57 

รวมระดับช้ันอนุบาล 7 95 83 178 
ประถมศึกษาป�ท่ี  1 4 81 69 150 
ประถมศึกษาป�ท่ี  2 3 63 39 102 
ประถมศึกษาป�ท่ี  3 3 56 39 95 
ประถมศึกษาป�ท่ี  4 4 81 61 142 
ประถมศึกษาป�ท่ี  5 4 69 72 141 
ประถมศึกษาป�ท่ี  6 4 85 72 157 

รวมระดับช้ันประถมศึกษา 22 435 352 787 
รวมจํานวนท้ังหมด 29 530 435 965 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


ข2อมูลด2านอาคารสถานท่ี 
 โรงเรียนมีอาคารเรียน ห-องเรียน ห-องพิเศษ อาคารประกอบดังนี้ 
 

ประเภทอาคาร ช้ัน จํานวน
หลัง 

จํานวน
ห2อง 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน  017 
อาคารเรียนแบบ  สปช.  2/2528 
อาคารเรียนแบบ  สปช.  2/2528 
อาคารเรียน กาญจนชีวะ 
อาคารศูนย9เรียนรู-ชุมชน 
อาคารอเนกประสงค9แบบ สปช.
26/2526 
ห-องปฏิบัติการทางภาษา 
ห-องปฏิบัติการวิทยาศาสตร9 
ห-องบริหารท่ัวไป,และ  E-filling 
ห-องบริหารงานวิชาการ  
ห-องงบประมาณและห-องบุคลากร 
ห-องผู-บริหาร 
ห-องประชุม 
ห-องเรียนคอมพิวเตอร9 
ห-องนาฏศิลปX 
ห-องพระพุทธศาสนา 
ห-องดนตรีสากล/ห-องดนตรีไทย 
ห-องสมุด 
ห-องพยาบาล 
ห-องส-วม 

2 
3 
3 
2 
3 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 

12 
9 
9 

10 
14 
- 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 

26 

- อาคารพินิจประชาสรรค9 
- อาคารราชพฤกษ9 
- อาคารราชาวดี 
-อาคาร ป. 3 
- อาคารเรียน ป. 5-6 
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ผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค9กรมหาชน) 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ได-รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค9กรมหาชน) รอบท่ีสาม (พ.ศ.2555 – พ.ศ.2560)   
เม่ือวันท่ี 3 – 6 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2555 
   สรุปโดยภาพรวมเป(นรายมาตรฐานเป(นตารางดังต3อไปนี้ 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับปฐมวัย 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ี
ได2 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ6มตัวบ6งชี้พ้ืนฐาน    
1. เด็กมีพัฒนาการด-านร3างกายสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
2. เด็กมีพัฒนาการด-านอารมณ9และจิตใจสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
3. เด็กมีพัฒนาการด-านสังคมสมวัย 5.00 5.00 ดีมาก 
4. เด็กมีพัฒนาการด-านสติป;ญญาสมวัย 10.00 10.00 ดีมาก 
5. เด็กมีความพร-อมศึกษาต3อในข้ันต3อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
6. ประสิทธิผลการจัดประสบการณ9การเรียนรู-ท่ี 
เน-นเด็กเป(นสําคัญ 

 
35.00 

 
35.00 

 
ดีมาก 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ 
การพัฒนาสถานศึกษา 

 
15.00 

 
12.50 

 
ดี 

8.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ6มตัวบ6งชี้อัตลกัษณ9มาตรฐานท่ี     
9. ผลการพัฒนาให-บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค9ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน-นและจุดเด3นท่ีส3งผลสะท-อน 
เป(นเอกลักษณ9ของสถานศึกษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

 
 

กลุ6มตัวบ6งชีม้าตรการส6งเสริมมาตรฐานท่ี     
11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส3งเสริม บทบาท 
ของสถานศึกษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

12. ผลการส3งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู3ความเป(นเลศิท่ี 
สอดคล-องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 
 

2.50 

 
 

2.50 

 
 

ดีมาก 
คะแนน 100 96.50 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับปฐมวัย 
 
�     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    �   ไม3สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ี
ได2 

ระดับ
คุณภาพ 

กลุ6มตัวบ6งชี้พ้ืนฐาน    

1. ผู-เรียนมสีุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี 10.00 9.87 ดีมาก 
2. ผู-เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและค3านิยมท่ีพึงประสงค9 10.00 9.97 ดีมาก 
3. ผู-เรียนมคีวามใฝBรู- และเรียนรู-อย3างต3อเน่ือง 10.00 9.65 ดีมาก 
4. ผู-เรียนคิดเป(น ทําเป(น  10.00 9.80 ดีมาก 
5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู-เรียน  20.00 - ดี 
    
    

มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นํ้าหนัก
คะแนน 

คะแนนท่ี
ได2 

ระดับ
คุณภาพ 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเน-นผู-เรยีนเป(นสําคัญ  10.00 9.00 ดีมาก 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  5.00 3.30 พอใช2 

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต-นสังกัด  5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ6มตัวบ6งชี้ อัตลักษณ9    

9. ผลการพัฒนาให-บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค9ของการ
จัดตั้งสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพัฒนาตามจุดเน-นและจุดเด3นท่ีส3งผลสะท-อน 
เป(นเอกลักษณ9ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ6มตัวบ6งชีม้าตรการส6งเสริมมาตรฐานท่ี     

11. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือส3งเสริม บทบาท 
ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

12. ผลการส3งเสรมิพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับ 
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู3ความเป(นเลศิท่ี 
สอดคล-องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 - ดี 

ในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 
�     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา    �   ไม3สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     
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การวิเคราะห9สภาพแวดล2อม (SWOT Analysis) 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ใช-การวิเคราะห9สภาพแวดล-อม (SWOT Analysis) เป(นเครื่องมือ
สําคัญในการประเมินสถานการณ9 เพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ3อนจากสภาพแวดล-อมภายใน รวมท้ังประเมินโอกาส
และภัยคุกคามจากภายนอก รวมถึงป;จจัยท่ีส3งผลกระทบต3อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดหลักการมี
ส3วนร3วม ผลการวิเคราะห9สภาพแวดล-อมและประเมินสถานการณ9ของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) สรุป
ได-ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห9สภาพแวดล2อมภายนอกโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)   
ด2านสังคมและวัฒนธรรม 
โอกาส(Opportunities) 
1.สภาพสังคมอยู3อย3างสงบสุขช3วยเหลือเก้ือกูลกัน 
2.ได-รับความร3วมมือจากองค9กรภายนอก เช3น อบต,อบจ,โรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพ 
3.ได-รับความร3วมมือจากผู-นําชุมชนและผู-ปกครอง 
4.ได-รับการสนับสนุนในเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานจากเขตพ้ืนท่ีฯ 
อุปสรรค (Threats) 
1.ประชาชนส3วนใหญ3ประกอบอาชีพรับจ-าง ไม3มีเวลาให-บุตรหลาน ขาดการดูแลเอาใจใส3ในเรื่องความประพฤติ
และเรื่องการเรียน 
2.นักเรียนหลายราย มีสภาพครอบครัวแตกแยกซ่ึงส3งผลถึงจิตใจและพฤติกรรมของเด็ก 
3.ผู-ปกครองบางส3วนขาดความรู-ความเข-าใจในการจัดการเรียนการสอน 
ด2านเทคโนโลยี 
โอกาส(Opportunities) 
1.ความเจริญทางสื่อเทคโนโลยีมีความทันสมัย มีแหล3งเรียนรู-มากข้ึน ช3วยให-ทํางานได-รวดเร็วยิ่งข้ึน สะดวกต3อ
การปฏิบัติงานและติดต3อสื่อสาร 
2.เครื่องมือสื่อสารในการติดต3อสะดวกรวดเร็วทันสมัย 
3.โรงเรียนได-รับการสนับสนุนจากหน3วยงานต-นสังกัด 
อุปสรรค (Threats) 
1.สื่อเทคโนโลยีมีผลต3อพฤติกรรมท่ีไม3พึงประสงค9 และค3านิยมท่ีเปลี่ยนแปลงไป เด็กจะติดอยู3กับการใช-
โทรศัพท9ไม3สนใจคนอ่ืนหรือสิ่งอ่ืน 
2.สื่อท่ีได-รับไม3เพียงกับความต-องการของจํานวนนักเรียน 
ด2านเศรษฐกิจ 
โอกาส(Opportunities) 
1.ได-รับการสนับสนุนงบประมาณ(เงินอุดหนุน)จาก สพฐ. 
2.ได-รับการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของจากบริษัท ห-างร-านรอบๆบริเวณโรงเรียน 
3.ได-รับสนับสนุนงบประมาณจากผู-นําชุมชน ชุนชน และผู-ปกครอง 
อุปสรรค (Threats) 
1.ค3าครองชีพสูงทําให-บุคลากรและผู-ปกครองมีค3าใช-จ3ายสูงและมีรายได-ไม3แน3นอน มีป;ญหาเรื่องการเงิน 
2.ส3วนใหญ3ทําอาชีพรับจ-าง 
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ด2านการเมืองและกฎหมาย 
โอกาส(Opportunities) 
1.มีระเบียบ กฎหมาย ให-ถือปฏิบัติอย3างเคร3งครัด 
2.มีการกระจายอํานาจในการบริหารงาน 
3.สามารถปฏิบัติงานได-อย3างถูกต-องบนพ้ืนฐานของระเบียบ เง่ือนไข แนวทางท่ีถูกกําหนดไว- 
4.นโยบายต-นสังกัด มีการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
อุปสรรค (Threats) 
1.มีการปรับเปลี่ยนผู-บริหารระดับสูงบ3อยทําให-นโยบายเปลี่ยนบ3อย 
2.คนในชุมชนสนใจ ความรู-เรื่องกฎหมายและการเมืองน-อย 
3.เปลี่ยนแนวนโยบายบ3อย 
 
ผลการวิเคราะห9สภาพแวดล2อมภายในโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  
ด2านโครงสร2างและนโยบาย 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.มีโครงสร-างการบริหารงานท่ีชัดเจนคือ แบ3งโครงสร-างการบริหารงานเป(น 4 ด-านยึดหลักการบริหาร
แบบ PDCA ซ่ึงมีการตรวจสอบได- 
2.มีนโยบายการบริหารงานท่ีชัดเจน ง3ายต3อการปฏิบัติ 
จุดอ6อน(Weaknesses) 
1.การดําเนินงานตามนโยบายบางเรื่องยังไม3เป(นไปตามท่ีคาดหวัง  
ด2านผลผลิตและการบริการ 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.นักเรียนมีความรู-และทักษะท่ีจําเป(นตามหลักสูตร 
2.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค3านิยมอันพึงประสงค9 
จุดอ6อน(Weaknesses) 
ผลการสอบระดับชาติ O-net ของโรงเรียนยังไม3เป(นท่ีน3าพอใจ 
ด2านบุคลากร 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.มีบุคลากรเพียงพอต3อจํานวนนักเรียน 
2.บุคลากรส3วนใหญ3ตรงตามสาขาวิชาเอก 
3.บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี ร3วมมือร3วมใจในการปฏิบัติงาน ร3วมกัน 
4.บุคลากรส3วนใหญ3ใฝBหาความรู-และพัฒนาตนเอง 
จุดอ6อน(Weaknesses) 
1.บุคลากรบางส3วนมีภาระงานมากจนมีเวลาให-กับการจัดการเรียนการสอนน-อยลง 
ด2านประสิทธิภาพทางการเงิน 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.ได-รับจัดสรรเงินงบประมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
2.การเบิกจ3ายงบประมาณเป(นไปตามระเบียบราชการ 
3.ใช-จ3ายงบประมาณอย3างมีประสิทธิภาพคุ-มค3า 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


จุดอ6อน(Weaknesses) 
1.งบประมาณจัดสรรมากระชั้นชิด ต-องรีบเร3งในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ-างเกินไป 
2.อาจต-องมีการสํารองจ3ายบางงานท่ีจําเป(นเร3งด3วน 
3.งานการเงินและพัสดุ กําหนดระเบียบและเง่ือนไขตายตัว ซ่ึงในสถานศึกษาผู-ปฏิบัติงานคือครู ซ่ึงมีหน-าท่ี
โดยตรงคือการสอน ครูจึงต-องใช-เวลาในการทํางานการเงินและพัสดุมาก จึงไปเบียดบังเวลาการสอนของครู 
ด2านวัสดุอุปกรณ9 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.มีวัสดุอุปกรณ9เพียงพอต3อการดําเนินงานและการจัดการเรียนการสอน 
จุดอ6อน(Weaknesses) 
1.ขาดการดูแลเอาใจใส3 เก็บและบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ9 
ด2านการบริหารจัดการ 
จุดแข็ง(Strengths) 
1.สถานศึกษามีกฎระเบียบและหลักเกณฑ9ในการปฏิบัติงานชัดเจน 
2.โรงเรียนมีการประสานงานกับหน3วยงานอ่ืน ในการพัฒนาโรงเรียน 
3.มีการมอบหมายหน-าท่ีในการปฏิบัติงานชัดเจนเป(นไปตามโครงสร-าง 
จุดอ6อน(Weaknesses) 
1.มีนโยบายงานเร3งด3วนบ3อย ส3งผลกระทบกับการจัดการเรียนการสอน 
2.การติดตามและประเมินผลยังไม3ต3อเนื่อง 
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บทท่ี  2 

ทิศทางการพัฒนาสู6ความสําเร็จ 
 

วิสัยทัศน9 
 ผู-เรียนใฝBเรียนใฝBรู- มีคุณธรรม จริยธรรม เน-นเกลียดการโกงความไม3ซ่ือสัตย9 รวมใจอนุรักษ9สิ่งแวดล-อม  
รักษ9ความเป(นไทย เรียนรู-สู3สากล และปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
ปรัชญา 

วิชาการเด3น เน-นคุณธรรม จริยธรรม 
พันธกิจ 

1. พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอย3างเป(นระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. ส3งเสริมให-ผู-เรียนมีทักษะชีวิตในการสื่อสารและพัฒนาตนเองได-อย3างมีคุณภาพ 
3. จัดการเรียนรู-ท่ีหลากหลายอย3างมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานต-นสังกัด และ

มาตรฐานชาติ 
4. จัดกิจกรรมสนับสนุนให-ผู-เรียนใฝBเรียนใฝBรู- มีคุณธรรม จริยธรรม เน-นเกลียดการโกง ความไม3

ซ่ือสัตย9 
5. จัดกิจกรรมสนับสนุนให-ผู-เรียนอนุรักษ9สิ่งแวดล-อม รักความเป(นไทย ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
อัตลักษณ9ของสถานศึกษา 
 อ3อนน-อม ถ3อมตน  ไหว-งาม ตามแบบไทย 
เอกลักษณ9ของสถานศึกษา 
 โรงเรียนส3งเสริมคุณธรรม 
คําขวัญโรงเรียน 

มารยาทงาม ความรู-ดี มีวินัย ห3างไกลยาเสพติด ใกล-ชิดชุมชน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

1.  รักชาติ  ศาสน9  กษัตริย9  
2.  ซ่ือสัตย9สุจริต     
3.  มีวินัย    
4.  ใฝBเรียน ใฝBรู-    
5.  อยู3อย3างพอเพียง 
6.  มุ3งม่ันในการทํางาน 
7.  รักความเป(นไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
9.  สํานึกรักบ-านเกิด 
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เป]าประสงค9 
1.  ผู-เรียนทุกคนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาความเป(นเลิศสู3สากล 
2.  ประชากรวัยเรียนทุกระดับ ทุกประเภทได-รับโอกาสทางการศึกษาอย3างท่ัวถึงและเท3าเทียมเต็ม

ตามศักยภาพ 
3.  ประสานงานองค9กรทุกภาคส3วนให-ความร3วมมือในการจัดการศึกษา 
4.  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ผ3านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ9 
กลยุทธ9ท่ี  1   ปลูกฝ;งคุณธรรม ความสํานึกในความเป>นชาติไทย เพ่ือความม่ันคงของสังคมและ 
  ประเทศชาติ 

ท่ี เป]าหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. -  ผู-เรียนทุกคนได-รับการพัฒนาให-มีคุณธรรม

จริยธรรม  และมีจิตสํานึกความเป(นไทย 
-  ร-อยละ 100 ของผู-เรียนได-รับการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม  และมีจิตสํานึกความเป(น
ไทย  ยึดม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย9  และ  การปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย9
ทรงเป(นประมุข 

2. -  ผู-เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช  2551   

-  ร-อยละ 100 ของผู-เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค9ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  ข้ัน
พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551 

3. -  ผู-เรียนทุกคนเข-าร3วมกิจกรรมเสริมสร-าง
คุณธรรมจริยธรรม  ความสํานึกในความเป(นชาติ
ไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-ร-อยละ 100 ของนักเรียนเข-าร3วมกิจกรรม
เสริมสร-างคุณธรรม  จริยธรรม  ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย  และวิถีชีวิต  ตามหลักสูตร
เศรษฐกิจพอเพียง 
- ร-อยละของนักเรียนเข-าร3วมกิจกรรมตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป(นโรงเรียนพอเพียง
ต-นแบบ 

4. -  ผู-เรียนทุกคนได-รับการพัฒนาทักษะการ
ดํารงชีวิตท่ีปลอดภัยมีคุณภาพมีสุขภาพท่ีดีท้ัง
ทางกายและใจ  

-  ร-อยละ 100 ของผู-เรียนได-รับการพัฒนา
ทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ 
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กลยุทธ9ท่ี  2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพ
  ผู2เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข6งขัน  

ท่ี เป]าหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1. -  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน5 กลุ3มสาระวิชา    
หลักเพ่ิมร-อยละ 5 ต3อป� 

-  ร-อยละ 100 ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึนของกลุ3มสาระวิชาภาษาไทย   
คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 สังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ 

2. -  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 ทุกคน       
อ3านออก  เขียนได- 
-  นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ทุกคน      
อ3านคล3อง เขียนคล3อง และคิดเป(น 

 -  ร-อยละ 100 ของนักเรียนอ3านออก เขียน
ได- อ3านคล3อง เขียนคล3อง ใช-ภาษาไทยอย3าง
คล3องแคล3วและคิดเป(น 

3.  -  นักเรียนมีความสามารถใช-เทคโนโลยี เพ่ือเป(น
เครื่องมือในการเรียนรู-  

 -  ร-อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีความสามารถ
ด-านเทคโนโลยีเพ่ือเป(นเครื่องมือในการเรียนรู- 

4. -  นักเรียนมีความรู- ความเข-าใจ ด-านการเมือง  
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

- ร-อยละ 100 ของนักเรียนท่ีมีความรู-และ        
ความเข-าใจด-านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 

 
กลยุทธ9ท่ี  3  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให2สามารถปฏิบัติงานและจัดการเรียนการสอน
 ได2อย6างมีคุณภาพ 

ท่ี เป]าหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1.  - ข-าราชการครูท่ีได-รับการพัฒนา สามารถ

จัดการเรียนรู- ได-อย3างมีคุณภาพ 
- ร-อยละ 100 ของข-าราชการครูท่ีได-รับการ
พัฒนา  สามารถจัดการเรียนรู-ได-อย3างมี
คุณภาพ 

2. - โรงเรียนมีความเข-มแข็งด-านการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ9 

 - ร-อยละ 100 ของโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลัง
ตามเกณฑ9 

3.  - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ในการประกอบวิชาชีพ 

 - ร-อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาท่ีมีความพึงพอใจในการประกอบวิชาชีพ 

4. - บุคลากรทางการศึกษาได-รับการพัฒนาให-มี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได-ตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนด เน-นการพัฒนากระบวนการวิจัยของครู 

 - ร-อยละ 100 ของบุคลากรทางการศึกษาท่ี
ได-รับการพัฒนาให-มีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานได-ตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
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กลยุทธ9ท่ี  4 ขยายโอกาสทางการศึกษาให2ท่ัวถึงครอบคลุมผู2เรียนได2รับความเสมอภาคและความเท6า
  เทียมในการเข2าถึงบริการทางการศึกษาอย6างเต็มตามศักยภาพ 

ท่ี เป]าหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. -  ประชากรวัยเรียนทุกคนได-รับการศึกษา      

ข้ันพ้ืนฐาน 
- ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน 

-  ร-อยละ 100 ของผู-เรียนท่ีได-รับการศึกษา          
ข้ันพ้ืนฐาน 
- ร-อยละ 100 ของนักเรียนไม3มีการออก
กลางคัน 

2. - ผู-เรียนได-เรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายใน
เวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

- ร-อยละ 100 ของผู-เรียนท่ีจบการศึกษา
ภายในเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

3. - เด็กพิการได-รับการพัฒนาสมรรถภาพ - ร-อยละ 100 ของเด็กพิการท่ีได-รับการ
พัฒนาสมรรถภาพ 

4. - ผู-เรียนทุกคนได-รับการสนับสนุนการศึกษา โดย
ไม3เสียค3าใช-จ3าย สําหรับรายการค3าเล3าเรียน  
หนังสือเรียน อุปกรณ9การเรียน เครื่องแบบเรียน  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู-เรียน 

 - ร-อยละ 100 ของผู-เรียนท่ีได-รับการ
สนับสนุนการศึกษา  โดยไม3เสียค3าใช-จ3าย
สําหรับราชการ  ค3าเล3าเรียน  หนังสือเรียน  
อุปกรณ9การเรียน  เครื่องแบบเรียน  และ
กิจกรรม พัฒนาคุณภาพผู-เรียน 

 
กลยุทธ9ท่ี  5 ส6งเสริมคุณภาพชีวิตเป>นมิตรกับส่ิงแวดล2อม  

ท่ี เป]าหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. ส3งเสริมสนับสนุนการสร-างจิตสํานึก รักษ9

สิ่งแวดล-อมมีคุณธรรม จริยธรรม และน-อมนํา
แนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู3
การปฏิบัติในการดําเนินชีวิต 

- ร-อยละ 100 ของข-าราชการครูบุคลากร 
และนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และน-อมนํา
แนวคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช-ในชีวิตประจําวัน 

2. ส3งเสริมให-ครูมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู- 
แหล3งเรียนรู- และสื่อการเรียนรู-ต3างๆ ท่ีเก่ียวข-อง
กับการเสริมสร-างคุณภาพชีวิตท่ีเป(นมิตรกับ
สิ่งแวดล-อม 

 - ร-อยละ 100 ของครูมีการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู- แหล3งเรียนรู- และสื่อการ
เรียนรู-ต3างๆ ท่ีเก่ียวข-องกับการเสริมสร-าง
คุณภาพชีวิตท่ีเป(นมิตรกับสิ่งแวดล-อม 

3. สร-างเครือข3ายความร3วมมือกับภาคส3วนต3างๆใน
การอนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล-อม 

 - ร-อยละ 100 ของภาคส3วนต3างๆให-ความ
ร3วมมือในการอนุรักษ9ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล-อม 
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กลยุทธ9ท่ี  6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส6งเสริมการมีส6วนร6วมอย6างมี 
  ประสิทธิภาพ 

ท่ี เป]าหมายความสําเร็จ ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
1. โรงเรียนผ3านการรับรองมาตรฐานจากสํานักงาน

ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา 
โรงเรียนได-รับการประเมินคุณภาพภายนอก
ผ3านการรับรองมาตรฐานจาก  สมศ. 
 

2. โรงเรียนได-รับการ นิเทศ ติดตาม ช3วยเหลือการ
ดําเนินงานได-มีคุณภาพ 

ผู-บริหารได-รับการนิเทศ  ติดตาม  ช3วยเหลือ
การดําเนินงานให-มีคุณภาพ 

3. โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลได-อย3างมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิ
บาลและผ3านกากรประเมินคุณภาพตาม
มาตรฐาน ร-อยละ 100 

4. ผู-รับบริการมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

ร-อยละ 100 ของผู-รับบริการท่ีมีความพึงพอใจ
ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

5. ส3งเสริม สนับสนุนผู-ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชนให-มีความรู-ความเข-าใจ สร-างความ
ตระหนักในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การ
กํากับ ดูแล ตลอดจนการมีส3วนร3วมรับผิดชอบใน
การพัฒนาคุณภาพผู-เรียน 

ร-อยละ 100 ของผู-ปกครอง ชุมชน สังคมและ
สาธารณชน  
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สภาพความสําเร็จท่ีคาดว6าจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินป�การศึกษา 

  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 
1.ร-อยละ95ของนักเรียนท่ีได-รับการปลูกฝ;ง
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
2.ร-อยละ95ของนักเรียนท่ีได-ทํา
คุณประโยชน9ให-ตนเองและสังคม 
3.ร-อยละ95ของนักเรียนท่ีได-ได-รับการ
ยอมรับในสังคม 

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 
 

1.ร-อยละของนักเรียนท่ีสามารถปฏิบัติตน
ในการประกอบพิธีกรรมทางด-านศาสนา 
ประเพณี  วัฒนธรรมท่ีดีงามของคนไทย 
2.ร-อยละของนักเรียนท่ีมีความเคารพ หวง
แหน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย9 

โครงการวันสําคัญ กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 
 

1.ร-อยละของนักเรียนและครูท่ีมีความ
ตระหนักถึงคุณค3าของความเป(นไทย 
2.ร-อยละของนักเรียนและครูปฏิบัติเก่ียวกับ
การไหว-  และมารยาทไทยได-ถูกต-อง 
3.ร-อยละของนักเรียนมีกริยามารยาท
เรียบร-อยปฏิบัติ 
จนเคยชิน 

โครงการอ3อนน-อม ถ3อมตน 
ไหว-งามตามแบบไทย 
 

กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 
 

1 ร-อยละของครูบุคลากร ผู-ปกครองและ
นักเรียนท่ีได-รับการปลูกฝ;งคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงาม 
2.ร-อยละของครูบุคลากรผู-ปกครองและ
นักเรียนได-รับผลอันเป(นประโยชน9แก3ตนเอง
และสังคม 

โครงการค3ายคุณธรรม ครู 
บุคลากร ผู-ปกครอง และ
เยาวชนคนดีศรีหนามแดง 

กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 

1.นักเรียนทุกคนมีส3วนร3วมในกิจกรรม 
2.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 
3.นักเรียนทุกคนสามารถทํางาน  เป(นหมู3
คณะได- 
4.นักเรียนทุกคนรู-จักสิทธิ์และหน-าท่ี  
ของตน 
5.นักเรียนทุกคนมีความสามัคคีและรู-จัก
ความเสียสละ 

โครงการพัฒนาประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 
1. ร-อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค9ตามหลักสูตร 
2. ร-อยละของนักเรียนท่ีมีความเอ้ืออาทร 
และกตัญ|ูกตเวทีต3อผู-มีพระคุณ 
3. ร-อยละของนักเรียนยอมรับความคิด 
และวัฒนธรรมท่ีแตกต3าง 
4. ร-อยละของนักเรียนตระหนัก รู-คุณค3า            
ร3วมอนุรักษ9และพัฒนาสิ่งแวดล-อม 

โครงการพัฒนากิจกรรม
ลูกเสือ -  เนตรนารี 

กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 
 

1.ร-อยละของนักเรียนได-รับการส3งเสริมให-มี
ความสามารถ และชื่นชมด-านศิลปะ ดนตรี 
นาฏศิลปX และกีฬาเต็มตามศักยภาพและ
กีฬา 
2.ร-อยละของนักเรียนรักการออกกําลังกาย       
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ห3างไกล
จากยาเสพติด 

โครงการศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลปX และกีฬาต-านยาเสพ
ติด 

กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 
 

1.ผลงานของนักเรียน 
2.ครูนําเสนอผลงานและจัดนิทรรศการ
ผลงาน 
3.การมีส3วนร3วมของผู-ปกครอง 
 

โครงการการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือพัฒนาทักษะการ
ทํางานสู3อาชีพท่ีสนใจท่ี
สอดคล-องกับบริบทของชุมชน
และท-องถ่ิน 

กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 

1.ร-อยละ 80 ผู-บริหารสถานศึกษา ครู 
นักเรียน และผู-ปกครองท่ีเข-าร3วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดมีความ
พึงพอใจ 
2. ร-อยละ 80 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค9 เป(นแบบอย3างท่ีดีงามของสังคม  
ไม3ยุ3งเก่ียวกับยาเสพติด และอบายมุข 

โครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 

1.เด็กการช3วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน 
2.  เด็กมีวินัยในตนเอง 
3.เด็กได-รู-จักความประหยัด และพอเพียง 
4.เด็กได-มีส3วนร3วมดูแลรักษาสิ่งแวดล-อมใน
และนอกห-องเรียน 
5.เด็กรู-จักการเรียนรู-และปฏิบัติมารยาท
ไทย และทําความเคารพแบบไทย 
ประเพณีไทย 
 

โครงการพัฒนาด-านสังคม 
วัฒนธรรม ความเป(นไทย
ระดับปฐมวัย 

กลยุทธ9ท่ี  1  ปลูกฝ;ง
คุณธรรม ความสํานึกใน
ความเป(นชาติไทย 
เพ่ือความม่ันคงของสังคม
และประเทศชาติ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 
1.ผู-เรียนร-อยละ 50  มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนระดับดีทุกกลุ3มสาระการเรียนรู- 
2.ผู-เรียนร-อยละ  50 มีผลการทดสอบ
ระดับชาติเฉลี่ยอยู3ในระดับดีข้ึนร-อยละ 5 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 8 กลุ3มสาระ
การเรียนรู- 

กลยุทธ9ท่ี  2  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข3งขัน  

1.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความเหมาะสม
ตรงตามท่ีกระทรวงศึกษากําหนดเสร็จก3อน
วันเปlดเทอม 
2.มีระเบียบวัดผลประเมินผล 
ท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ 

โครงการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 
 

กลยุทธ9ท่ี  2  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข3งขัน  

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร-อยละ 
80  มาใช-บริการและร3วมกิจกรรมให-
ห-องสมุด 
2. นักเรียนร-อยละ 80 มีนิสัยรักการอ3าน  
แสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากห-องสมุด        
แหล3งเรียนรู-  และสื่อต3าง ๆ รอบตัว 
3.นักเรียนร-อยละ80 มีทักษะแสวงหา
ความรู-ด-วยตนเอง 
4.นักเรียนร-อยละ 80 ใช-สื่ออิเลคทรอนิคส9/
เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 
 

โครงการห-องสมุดมีชีวิต 
 

กลยุทธ9ท่ี  2  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข3งขัน  

1.ผู-เรียนทุกคนเข-าร3วมกิจกรรม 
2.ครูทุกคนเข-าร3วมกิจกรรม 
3.กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ผู-ปกครองเข-าร3วมกิจกรรม 
4.ผู-เรียนได-รับความรู- ความสนุกสนานจาก
การเข-าร3วมกิจกรรม 

โครงการส3งเสริมนิสัยรักการ
อ3าน การเขียน 

กลยุทธ9ท่ี  2  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข3งขัน  

1.นักเรียนมีทักษะในการฟ;ง พูดอ3าน เขียน
ภาษาอังกฤษดีข้ึน 
2. นักเรียนมีความม่ันใจในการใช-
ภาษาอังกฤษกล-าคิด กล-าทํา กล-าแสดงออก 
3. นักเรียนรู-จักแสวงหาความรู-เพ่ือเป(น
พ้ืนฐานการศึกษา ในระดับท่ีสูงข้ึน 
 

โครงการพัฒนาทักษะการใช-
ภาษาอังกฤษเพ่ือประชาคม
อาเซียน 

กลยุทธ9ท่ี  2  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข3งขัน  
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 
1.นักเรียนร-อยละ 95 มีคุณลักษณะตามท่ี
กําหนดใน 4 หมวดประกอบด-วยหมวด
กิจกรรมพัฒนาผู-เรียน  หมวดสร-างเสริม
สมรรถนะ  และการเรียนรู-   หมวดสร-าง
เสริมคุณลักษณะและค3านิยม  และหมวด
การสร-างเสริมทักษะการทํางาน  ทักษะ
อาชีพ 
2.นักเรียนอย3างน-อยร-อยละ 95 และ ทุก
ฝBายท่ีเก่ียวข-องมีความพึงพอใจและเรียนรู-
อย3างมีความสุขในทุกกิจกรรมท่ีกําหนดใน 

โครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิม
เวลารู- 
 

กลยุทธ9ท่ี  2  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข3งขัน 
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โครงการ    
1.ร-อยละของครูมีผลงานทางวิชาการมาจัด
แสดง 
2.ร-อยละของนักเรียนมีแฟWมผลงานมาจัด
แสดง 
3.ร-อยละของผู-ปกครองมีความพึงพอใจการ
จัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน 
 

โครงการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานครูและนักเรียน 
 

กลยุทธ9ท่ี  2  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข3งขัน  

1.ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียว
อุทิศ)มีความรู-ความเข-าใจรูปแบบการสอน
แนวมอนเตสซอรี่ 
2.ครูจัดสื่อการเรียนให-นักเรียนปฐมวัยเกิด
การเรียนรู-ด-วยตนเอง แก-ไขป;ญหา มีสมาธิ
ในการทํากิจกรรม 

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนมอนเทสเซอรี 

กลยุทธ9ท่ี  2  พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับตาม
หลักสูตรและพัฒนา
คุณภาพผู-เรียนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข3งขัน  

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 
นักเรียนมีความรู- ความเข-าใจ เก่ียวกับการ
เรียนรู-แบบโครงงาน 

โครงการจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน 

กลยุทธ9ท่ี 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบให-สามารถปฏิบัติงาน
และจัดจัดการเรียนการ
สอนได-อย3างมีประสิทธิภาพ 

1.ร-อยละของครูท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอน 
2.ร-อยละของครูท่ีมีการพัฒนาสื่อจัดหา
แหล3งเรียนรู-และมีการวิจัยในข้ันเรียน 

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย3างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ9ท่ี 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบให-สามารถปฏิบัติงาน
และจัดจัดการเรียนการ
สอนได-อย3างมีประสิทธิภาพ 

1.ร-อยละของครูท่ีค-นคว-าเก่ียวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.ร-อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์         
อยู3ในระดับดี 
3.ร-อยละของครูท่ีมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

โครงการพัฒนา
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

กลยุทธ9ท่ี 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบให-สามารถปฏิบัติงาน
และจัดจัดการเรียนการ
สอนได-อย3างมีประสิทธิภาพ 

1.ร-อยละของบุคลากรได-รับความรู-จากการ
ประชุม ฝrกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน 
ตามความถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
2.ร-อยละของบุคลากรได-นําเอาความรู-ท่ี
ได-รับมาขยายผลต3อและใช-ประโยชน9กับ
บุคลากรภายในสถานศึกษาและนักเรียน 
3.ร-อยละของบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติ
ท่ีดีต3อการพัฒนาตนเอง 
4.ร-อยละของบุคลากรมีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน 

โครงการพัฒนาบุคลากร กลยุทธ9ท่ี 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบให-สามารถปฏิบัติงาน
และจัดจัดการเรียนการ
สอนได-อย3างมีประสิทธิภาพ 

1.ร-อยละของการบริหารงานท้ัง  4  งาน    
     บรรลภุารกิจ  
2.ร-อยละของครูท่ีมีประสิทธิภาพในการ  
    ปฏิบัติงานในหน-าท่ี 

โครงการนิเทศภายใน กลยุทธ9ท่ี 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบให-สามารถปฏิบัติงาน
และจัดจัดการเรียนการ
สอนได-อย3างมีประสิทธิภาพ 

1.การสร-างขวัญและกําลังใจให-แก3 
บุคลากร 
2.การสร-างความสัมพันธ9อันดีซ่ึงกันและ   
กันระหว3างบุคลากร 
3.การสร-างความรัก ความห3วงใยของ  
โรงเรียนต3อบุคลากร 
 

โครงการเสริมสร-างขวัญและ
กําลังใจครูและบุคลากร 

กลยุทธ9ท่ี 3 พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท้ัง
ระบบให-สามารถปฏิบัติงาน
และจัดจัดการเรียนการ
สอนได-อย3างมีประสิทธิภาพ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 
1.ร-อยละของนักเรียนสามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทางได-อย3างถูกต-องเหมาะสม 
2.ร-อยละของนักเรียนได-รับการส3งเสริมตาม
ความเหมาะสม 

โครงการแนะแนวในโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให-ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู-เรียนได-รับ
ความเสมอภาคและความ
เท3าเทียมในการเข-าถึง
บริการทางการศึกษาอย3าง
เต็มศักยภาพ 

1.ร-อยละของครูท่ีมีความรู-  ความเข-าใจ  มี
ความตระหนัก  ให-ความสําคัญต3อการ
ปฏิบัติกิจกรรมและสามารถจัดกิจกรรมใน
การดูแลช3วยเหลือนักเรียนได-อย3างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ข-อมูลนักเรียนในระบบดูแลช3วยเหลือ
นักเรียนครบทุกชั้น ทุกคน 
3.ร-อยละของนักเรียนได-รับการช3วยเหลือ 
แนะแนว , ส3งเสริม พัฒนา ปWองกัน  
แก-ป;ญหาและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9
ตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

โครงการดําเนินงานระบบดูแล
ช3วยเหลือนักเรียน 

กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให-ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู-เรียนได-รับ
ความเสมอภาคและความ
เท3าเทียมในการเข-าถึง
บริการทางการศึกษาอย3าง
เต็มศักยภาพ 

1.ร-อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให-กับ
เด็กพิเศษ 
2.ร-อยละของผู-ปกครองดูแลช3วยเหลือ
นักเรียนพิเศษเรียนร3วมได-อย3างดี 
3.ร-อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร3วมมี
พัฒนาการท่ีพึงประสงค9ตามศักยภาพ 
4.ร-อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร3วมได-เข-า
แข3งขันทักษะวิชาการการแข3งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมระดับเขตพ้ืนท่ีท่ีการศึกษา 
ระดับภาคและระดับชาติ 

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเด็กท่ีมีความ
ต-องการพิเศษ 

กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให-ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู-เรียนได-รับ
ความเสมอภาคและความ
เท3าเทียมในการเข-าถึง
บริการทางการศึกษาอย3าง
เต็มศักยภาพ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 
1.ร-อยละของนักเรียนมีอาหารเช-าและ
อาหารกลางวันท่ีมีคุณค3าหลากหลาย
รับประทาน 
2.ร-อยละของนักเรียนรู-จักเลือกรับประทาน
อาหารท่ีปลอดภัย และมีประโยชน9 
 

โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน 

กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให-ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู-เรียนได-รับ
ความเสมอภาคและความ
เท3าเทียมในการเข-าถึง
บริการทางการศึกษาอย3าง
เต็มศักยภาพ 

1. ร-อยละของนักเรียนได-รับการบริการด-าน
สุขภาพอนามัย 
2. ร-อยละของนักเรียนเป(นผู-มีสุขภาพ
อนามัยสมบูรณ9แข็งแรง 

โครงการโรงเรียนส3งเสริม
สุขภาพ 
 

กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให-ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู-เรียนได-รับ
ความเสมอภาคและความ
เท3าเทียมในการเข-าถึง
บริการทางการศึกษาอย3าง
เต็มศักยภาพ 

1.ร-อยละของการลดอุบัติเหตุของนักเรียน 
2.ร-อยละของการลดการถูกทําร-าย   
ทางด-านร3างกาย  จิตใจ  ของนักเรียน 
3.ร-อยละของนักเรียนท่ีปลอดภัยจาก        
ยาเสพติด 

โครงการยุวชนประกันภัยใน
โรงเรียน 

กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให-ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู-เรียนได-รับ
ความเสมอภาคและความ
เท3าเทียมในการเข-าถึง
บริการทางการศึกษาอย3าง
เต็มศักยภาพ 

1.นักเรียนได-รับการบริการด-านสุขอนามัย 
2.นักเรียนมีสุขภาพท่ีดีสมบูรณ9แข็งแรง  
พร-อมท่ีจะเรียนรู- 
 
 

โครงการส3งเสริมสุขภาพกาย  
สุขภาพจิต ระดับชั้นปฐมวัย 

กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให-ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู-เรียนได-รับ
ความเสมอภาคและความ
เท3าเทียมในการเข-าถึง
บริการทางการศึกษาอย3าง
เต็มศักยภาพ 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 

1.มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยก3อนเปlด
ภาคเรียน 
2. มีการดําเนินการตามมาตรฐานและ
รายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
เม่ือสิ้นป�การศึกษา 
3.มีข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศใน
การบริหารจัดการศึกษา 
4. เด็กมีพัฒนาการความพร-อมเหมาะสมกับ
วัย 

โครงการส�งเสริมและ
พัฒนาการจัดประสบการณ�ท่ี
เน�นเด็กเป�นสําคัญระดับ
ปฐมวัย 
 

กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาส
ทางการศึกษาให-ท่ัวถึง
ครอบคลุมผู-เรียนได-รับ
ความเสมอภาคและความ
เท3าเทียมในการเข-าถึง
บริการทางการศึกษาอย3าง
เต็มศักยภาพ 

2.ร-อยละของบุคลากรทางการศึกษามี
ความรู-  ความเข-าใจและปฏิบัติงานเป(น
แบบอย3างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.ร-อยละของนักเรียนมีความรู- มีทักษะ 
ปฏิบัติตน และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง     
 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู3
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธ9ท่ี 5 เสริมสร-าง
คุณภาพชีวิตเป(นมิตรกับ
สิ่งแวดล-อม 

1. อาคารสถานท่ีบริเวณโรงเรียน  ทุกพ้ืนท่ี
สะอาดร3มรื่น  สวยงาม 
2 . ร- อ ย ล ะข อ งบ ริ เ ว ณ ใน โ ร ง เ รี ย น มี      
แหล3งเรียนรู-  ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนเพียงพอ
กับนักเรียน 

โครงการจัดสภาพแวดล-อม
เพ่ือการเรียนรู-สู3คุณภาพ 

กลยุทธ9ท่ี 5 เสริมสร-าง
คุณภาพชีวิตเป(นมิตรกับ
สิ่งแวดล-อม 
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ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 
ร-อยละของการให-ความร3วมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ผู-ปกครอง คณะกรรมการเครือข3าย
ผู-ปกครอง และชุมชน 

โครงการความสัมพันธ9
ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน  

กลยุทธ9ท่ี 6 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา และส3งเสริมการ
มีส3วนร3วมอย3างมี
ประสิทธิภาพ 

1.ร-อยละของการให-ความร3วมมือของ
องค9กรภาครัฐ   องค9การเอกชน ชุมชน ท่ีให-
ความร3วมมือ 

โครงการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพ่ือการศึกษา 

กลยุทธ9ท่ี 6 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา และส3งเสริมการ
มีส3วนร3วมอย3างมี
ประสิทธิภาพ 

1.สถานศึกษามีโครงสร-างการบริหาร  มี
ระบบการบริหารงานอย3างมีประสิทธิภาพ 
2.สถานศึกษามีคําสั่งแต3งต้ังการปฏิบัติงาน  
ข-อมูลโรงเรียน และงานวิจัย 
3.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและรายงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการ 

โครงการพัฒนาการจัดองค9กร 
ระบบการบริหารอย3างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กลยุทธ9ท่ี 6 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา และส3งเสริมการ
มีส3วนร3วมอย3างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนมี
มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา 
2. ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนมีการ
จัดทํา และดําเนินการตามแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
3. ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนได-พัฒนา
ระบบข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศใน
การบริหารจัดการศึกษา 
4. ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนมีการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ัง
ภายในและภายนอกไปใช-วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ในป�การศึกษา 2563 
6. มีการจัดทํารายงานประจํ าป� ท่ี เป(น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของป�
การศึกษา 2563 
 
 

โครงการการประกันคุณภาพ
ภายใน 

กลยุทธ9ท่ี 6 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา และส3งเสริมการ
มีส3วนร3วมอย3างมี
ประสิทธิภาพ 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ โครงการ/กิจกรรม กลยุทธ9 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ 
ด-านสอดคล-องกับบริบทของท-องถ่ิน 
2. มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน 
3. ครูมีความเชี่ยวชาญด-านการจัด
ประสบการณ9 
4.  มีสภาพแวดล-อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู-
อย3างปลอดภัยและเพียงพอ 
๕.  มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ
เรียนรู-เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ9
สําหรับครู 

โครงการโครงการพัฒนา
กระบวนการบริหารและการ
จัดการระดับปฐมวัย 

กลยุทธ9ท่ี 6 พัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัด
การศึกษา และส3งเสริมการ
มีส3วนร3วมอย3างมี
ประสิทธิภาพ 
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บทท่ี  3 
  การนํากลยุทธ9สู6การปฏิบตัิ 

 
     การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จะสําเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค9 เปWาหมาย จุดเน-น แนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานและการบริหารโดยใช-โรงเรียนเป(น
ฐาน (School Management)โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู- โดยสอดคล-องกับนโยบายสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห3งชาติ และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ดังนี้  

กรอบแนวคิดในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู2  
 1.  แนวคิดหลัก  

1.1 ดําเนินการตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3)   
พ.ศ.  2553 
1.2 ดําเนินการสอดคล-องกับกลยุทธ9และจุดเน-นการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  2  
1.3 ดําเนินการสอดคล-องกับกลยุทธ9และจุดเน-นการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ป�งบประมาณ 2558  
1.4 ดําเนินการสอดคล-องกับสภาพบริบทและป;ญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง

(เขียวอุทิศ) 
2.  เป]าหมายหลัก 

  2.1  คุณภาพผู-เรียนสูงข้ึน 
  2.2  ผู-เรียนทุกคนอยู3ร3วมกันในสังคมได-อย3างมีความสุข 
 3.  แนวทางหลัก 
  3.1  การจัดการเรียนรู-ท่ีเน-นผู-เรียนเป(นสําคัญ 
  3.2  การกระจายอํานาจเน-นการบริหารโดยใช-โรงเรียนเป(นฐาน 
  3.3  การมีส3วนร3วมในการจัดการศึกษาของทุกคน และทุกภาคส3วน 
 

จุดเน2นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู2ของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ) 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 ทุกคนอ3านออก เขียนได- นักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี  6   

ทุกคน อ3านคล3อง เขียนคล3องคิดเป(น 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้น ทุกกลุ3มสาระวิชาเพ่ิมข้ึนไม3น-อยกว3าร-อยละ 4 โดยเน-น 5 กลุ3ม
สาระหลักเป(นพิเศษ ภาษาไทย คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ 
ภาษาอังกฤษ และการใช-ภาษาไทยได-อย3างคล3องแคล3วในการเรียนรู-ทุกกลุ3มสาระ ยกเว-นภาษาต3างประเทศ 
 3.  เพ่ิมศักยภาพนักเรียนทุกคนในด-านภาษา คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 และเทคโนโลยี 
 4.  นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป(นชาติไทย 
 5.  สร-างทางเลือกการเรียนรู-อย3างหลากหลายให-นักเรียนทุกคนเข-าถึง ลดอัตราการออกกลางคันและ
เรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6.  ส3งเสริมให-นักเรียนเรียนรู-ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสู3วิถีชีวิตจริงเป(นรูปธรรม 
 7.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข-มแข็งและโรงเรียนท่ีเข-ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได-รับการรับรองจาก สมศ. 
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 8.  นักเรียน ครู และ สถานศึกษาได-รับการพัฒนาเตรียมความพร-อมสู3ประชาคมอาเซียน 
 9.  โรงเรียนผ3านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน และของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และมาตรฐานชาติ 
 

ยุทธศาสตร9การปฏิรูปการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ยุทธศาสตร9ท่ี  1 
 เร3งรัดการอ3านออกเขียนได- ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 การอ3านคล3อง เขียนคล3อง คิดเป(น  
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 
 มาตรการ 
 1.  ครูผู-สอนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 3 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู-ท่ีเน-นการอ3านออก เขียนได- 
 2.  ครูผู-สอนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 ทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู-ท่ีเน-นการอ3านคล3อง เขียนคล3อง  
และคิดเป(น   
 3.  ผู-บริหารสถานศึกษาทุกคนตรวจสอบและลงนามรับรองแผนการจัดการเรียนรู-ของครู ชั้น
ประถมศึกษาป�ท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 สังเกตการสอนในห-องเรียน จัดทําข-อมูลผลการสังเกตการสอน  
สรุป และ รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเดือน 
 4.  โรงเรียนจัดให-มีการทดสอบความรู-และทักษะการอ3านออก เขียนได- ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ป�ท่ี 3 ทุกคน ความรู-และทักษะการอ3านคล3อง เขียนคล3อง และคิดเป(น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6  
ทุกคน 
 5.  โรงเรียนจัดทีมแกนนําพัฒนาและช3วยเหลือการเร3งรัดคุณภาพของโรงเรียน 
 6.  โรงเรียนสนับสนุน สื่อ และเครื่องมือในการทดสอบ ประเมินการอ3านออก เขียนได-      
อ3านคล3อง เขียนคล3อง การใช-ภาษาไทย อย3างคล3องแคล3วและคิดเป(น 
 7.  โรงเรียนติดตาม ตรวจสอบ นิเทศการศึกษาและประเมินผลคุณภาพนักเรียน 
 

 ยุทธศาสตร9ท่ี  2 
 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกชั้น ทุกกลุ3มสาระวิชาเพ่ิมข้ึนไม3น-อยกว3าร-อยละ 4 โดยเน-น 5  
กลุ3มสาระหลักเป(นพิเศษ ได-แก3 ภาษาไทย คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
และภาษาอังกฤษ และใช-ภาษาไทยได-อย3างคล3องแคล3วในการเรียนรู-ทุกกลุ3มสาระ  ยกเว-นภาษาต3างประเทศ 
 มาตรการ 
 1. ครูผู-สอนทุกคน จัดกิจกรรมการเรียนรู-ท่ีเน-นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น ทุกกลุ3ม
สาระการเรียนรู- 
 2.  ครูผู-สอนทุกคน ทุกกลุ3มสาระการเรียนรู- ยกเว-น ภาษาต3างประเทศ จัดกิจกรรมการเรียนรู- ท่ีเน-น
การใช-ทักษะภาษาไทยในการเรียนรู-ของนักเรียนให-คล3องแคล3ว 
 3.  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น ทุกกลุ3มสาระการเรียนรู-ดําเนินการ
ตามแผน และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4.  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น ทุกกลุ3มสาระการเรียนรู-ของ
โรงเรียน ดําเนินงานตามแผนและรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  2 
 5.  ครูผู-สอนทุกคนจัดทําวิจัยในชั้นเรียน 
 6.  ผู-บริหารสถานศึกษาทุกคนใช-กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 7.  ส3งเสริมสนับสนุนการใช-กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน 
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ยุทธศาสตร9ท่ี  3  
 เพ่ิมศักยภาพนักเรียนทุกคนในด-านภาษา คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 
 มาตรการ 
 1.  ผู-บริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู-ของนักเรียนในโรงเรียน ในด-านภาษา  
คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 และเทคโนโลยี ดําเนินการตามแผน สรุปและรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีทุกเดือน 
 2.  ครูผู-สอนจัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู-ของนักเรียนในด-านภาษา  คณิตศาสตร9   
วิทยาศาสตร9  และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร9ท่ี  4 
 นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป(นชาติไทย 
 มาตรการ 
 1. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรู-ของนักเรียนให-มีความสํานึกในความเป(น
ชาติไทย 
 2.  ครูผู-สอนทุกคนทุกชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู-เน-นนักเรียนให-มีความสํานึกในความเป(นชาติไทย   
 3.  ครูผู-สอนทุกคนทุกชั้น ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู-เน-นนักเรียนให-มีความสํานึก 
ในความเป(นชาติไทย 
 

ยุทธศาสตร9ท่ี  5 
 สร-างทางเลือกการเรียนรู-อย3างหลากหลายให-นักเรียนทุกคนเข-าถึง ลดอัตราการออกกลางคันและ
เรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 มาตรการ 
 1.  ครูผู-สอนทุกคนทุกชั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู-อย3างหลากหลายในชั้นเรียน 
 2.  โรงเรียนจัดแหล3งเรียนรู-นอกห-องเรียนท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู- รวมท้ังกําหนดแหล3งเรียนรู-ในท-องถ่ิน
 3.  โรงเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล3งเรียนรู-ท่ีสําคัญ 
 4.  โรงเรียนมีระบบข-อมูลสารสนเทศของครุทุกคนท่ีเก่ียวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู-และแหล3ง
เรียนรู-ท้ังในและนอกโรงเรียน   
 5.  โรงเรียนมีระบบช3วยเหลือดูแลนักเรียนอย3างท่ัวถึง เพ่ือลดอัตราการออกกลางคันและเรียนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 6.  โรงเรียนมีระบบ ข-อมูลสารสนเทศของนักเรียนท่ีจบชั้นสูงสุดและจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 7.  โรงเรียนมีการจัดระบบข-อมูลการจัดการความรู-ของโรงเรียนผ3านเครือข3ายสังคมออนไลน9 
 

ยุทธศาสตร9ท่ี  6 
 ส3งเสริมให-นักเรียนรู-ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสู3วิถีชีวิตจริง เป(นรูปธรรม 
 มาตรการ 
            1.  ครูผู-สอนทุกคน ทุกชั้น รู-และเข-าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติจริง   
ในชีวิตประจําวัน 
 2.  ครูผู-สอนทุกคน ทุกชั้น จัดการเรียนรู-แบบบูรณาการ โดยใช-หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 3.  นักเรียนทุกคน ทุกชั้น เรียนรู-และเข-าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนําไปปฏิบัติจริง 
ในชีวิตประจําวัน 
 4.  บุคลากรทุกคน รู-และเข-าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
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 5.  โรงเรียนมีระบบข-อมูลสารสนเทศการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนิเทศ  
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร9ท่ี  7  
 นักเรียน ครูและสถานศึกษาได-รับการพัฒนาเตรียมความพร-อมสู3ประชาคมอาเซียน 

 มาตรการ 
 1. โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) เป(นต-นแบบ ศูนย9ฟlลิปปlนส9 เพ่ือเตรียมความพร-อมสู3ประชาคม
อาเซียน 

 2.  โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเก่ียวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 

 3.  โรงเรียนรับ นิเทศ ติดตามการใช-หลักสูตรสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร9ท่ี  8 

 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเข-มแข็งและสถานศึกษาท่ีเข-ารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกได-รับการรับรองจาก สมศ. 
 มาตรการ 
 1.  โรงเรียนมีมาตรฐานและตัวชี้วัดท่ีเป(นระบบประกันคุณภาพภายในตามบริบทของตนเอง 
 2.  โรงเรียนร3วมประชุม เพ่ือตรวจสอบทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 3.  โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ
ภายใน 

 4.  สถานศึกษาท่ีจะเข-ารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. มีการเตรียมความพร-อมเพ่ือ
รองรับการประเมินอย3างน-อย  1  ป� 
 5.  โรงเรียนได-รับการนิเทศ ติดตาม ส3งเสริม สนับสนุน เข-ารับการประเมินคุณภาพภายใน จาก
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อย3างต3อเนื่อง 
 

ยุทธศาสตร9ท่ี  9 

 โรงเรียนผ3านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ9มาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 และตามมาตรฐานของโรงเรียน 

 มาตรการ 
 1.  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามาตรฐานและตัวชี้วัดของกลุ3ม / กลุ3มงาน 

 2.  โรงเรียนมีเครื่องมือการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวชี้วัด 

 3.  โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพตามเกณฑ9มาตรฐานท่ีกําหนด 

 4.  โรงเรียนส3งเสริมสนับสนุนให-บุคลากรใช-กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมี
ผลงานด-านการวิจัยระดับโรงเรียน 

 5.  โรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในให-หน3วยงานต-นสังกัด และเผยแพร3ต3อสาธารณชน 
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กลยุทธ9การดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทศิ) 

กลยุทธ9ท่ี 1ปลูกฝ;งคุณธรรม ความสํานึกในความเป>นชาติไทยเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ 
1. โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ(มาตรฐานท่ี 1) 
2. โครงการวันสําคัญ(มาตรฐานท่ี 1) 
3. โครงการอ3อนน-อม ถ3อมตน ไหว-งามตามแบบไทย(มาตรฐานท่ี 1,2,3) 
4. โครงการปฏิบัติธรรมครู บุคลากร ผู-ปกครอง เยาวชนคนดีศรีหนามแดง(มาตรฐานท่ี 1,2) 
5. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน(มาตรฐานท่ี 2) 
6. โครงการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี(มาตรฐานท่ี 1,2) 
7. โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปX และกีฬาต-านยาเสพติด(มาตรฐานท่ี 1) 
8. โครงการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะการทํางาน ท่ีสอดคล-องกับบริบทของชุมชน

และท-องถ่ิน(มาตรฐานท่ี 1,3) 
9. โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (มาตรฐานท่ี 1) 
10. โครงการพัฒนาด-านสังคม วัฒนธรรม ความเป(นไทย (มาตรฐานปฐมวัย ท่ี  1) 

กลยุทธ9ท่ี 2การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพ 
      ผู2เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข6งขัน  

1. โครงการยกระดับผลการเรียน 8 กลุ3มสาระการเรียนรู-(มาตรฐานท่ี 1,2) 
2. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(มาตรฐานท่ี 2) 
3. โครงการห-องสมุดมีชีวิต(มาตรฐานท่ี 1,3) 
4. โครงการส3งเสริมนิสัยรักการอ3านการเขียน(มาตรฐานท่ี 1) 
5. โครงการพัฒนาทักษะการใช-ภาษาอังกฤษเพ่ือประชาคมอาเซียน(มาตรฐานท่ี 1) 
6. โครงการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู-(มาตรฐานท่ี 2) 
7. โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน(มาตรฐานท่ี 3) 
8. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมอนเทสซอรี่(มาตรฐานปฐมวัยท่ี 1 และ 3) 

กลยุทธ9ท่ี 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให2สามารถจัดการเรียนการสอนได2อย6างมี 
 คุณภาพ 

1. โครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน(มาตรฐานท่ี 1 และ 3) 
2. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย3างมีประสิทธิภาพ(มาตรฐานท่ี 2 และ 3) 
3. โครงการพัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน(มาตรฐานท่ี2) 
4. โครงการพัฒนาบุคลากร(มาตรฐานท่ี 2 และ 3) 
5. โครงการนิเทศภายใน(มาตรฐานท่ี 2) 
6. โครงการเสริมสร-างขวัญและกําลังใจครูและบุคลากร(มาตรฐานท่ี 2) 

กลยุทธ9ท่ี 4 ขยายโอกาสทางการศึกษาให2ท่ัวถึงครอบคลุมผู2เรียนได2รับความเสมอภาคและความเท6า 
 เทียมในการเข2าถึงบริการทางการศึกษาอย6างเต็มตามศักยภาพ 

1. โครงการแนะแนวในโรงเรียน(มาตรฐานท่ี 1) 
2. โครงการดําเนินงานระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน(มาตรฐานท่ี 1 และ 2) 
3. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความต-องการพิเศษ (มาตรฐานท่ี 2) 
4. โครงการอาหารกลางวันนักเรียน (มาตรฐานท่ี 1) 
5. โครงการโรงเรียนส3งเสริมสุขภาพ(มาตรฐานท่ี 1) 
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6. โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน(มาตรฐานท่ี 1) 
7. โครงการส3งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ระดับปฐมวัย(มาตรฐานท่ีปฐมวัย1) 
8. โครงการส3งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ9ท่ีเน-นเด็กเป(นสําคัญระดับปฐมวัย 

(มาตรฐานท่ีปฐมวัย 3) 
กลยุทธ9ท่ี  5  ส6งเสริมคุณภาพชีวิตเป>นมิตรกับส่ิงแวดล2อม 

1. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู3ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(มาตรฐานท่ี 3) 
2. โครงการจัดสภาพแวดล-อมเพ่ือการเรียนรู-สู3คุณภาพ(มาตรฐานท่ี 2 และ 3) 

กลยุทธ9ท่ี  6  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส6งเสริมการมีส6วนร6วมอย6างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการความสัมพันธ9ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน(มาตรฐานท่ี 1 และ 2) 
2. โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา(มาตรฐานท่ี 2) 
3. โครงการพัฒนาการจัดองค9กร ระบบการบริหารอย3างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

(มาตรฐานท่ี 2) 
4. โครงการประกันคุณภาพภายใน(มาตรฐานท่ี 2) 
5. โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการระดับปฐมวัย (มาตรฐานของปฐมวัยท่ี  ๒ 

และ 3) 
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     กลยุทธ9ที ่1 ปลูกฝ;งคุณธรรม ความสํานึกในความเป>นชาติไทย 
  เพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
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ช่ือโครงการ   โรงเรียนวิถีพุทธ 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นาย ศุภชัย   ม่ิงมงคล นายกิตติธัช  ศรีพรหม 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.หลักการและเหตุผล 

ความวุ3นวายของสังคมในป;จจุบัน จากสังเกตและการศึกษาพบว3าคนได-รับการฝrกฝนให-เก3งในการ
ดํารงชีวิตให-อยู3รอดเพียงอย3างเดียวจึงขาดลักษณะนิสัยท่ีพึงประสงค9 จนเป(นเหตุให-ขาดระเบียบวินัย ขาดความ
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผ3 ขาดศีลธรรมท่ีดีงามดัง(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู3หัวรัชกาลท่ี 9 ในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร9 18 กันยายน 2504) ความว3า 

"บรรดาผู-สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยก็เปรียบเหมือนได-กุญแจท่ีจะไขไปสู3ชีวิตท่ี
เจริญต3อไปในวันข-างหน-า แต3ขอเตือนว3าการดําเนินชีวิตโดยใช-วิชาการอย3างเดียวยังไม3เพียงพอ จะต-องอาศัย
ความรู-รอบตัว และหลักศีลธรรมประกอบด-วย ผู-ท่ีมีความรู-ดี แต3ขาดความยั้งคิด นําความรู-ไปใช-ในทางมิชอบ ก็
เท3ากับเป(นบุคคลท่ีเป(นภัยแก3สังคมของมนุษย9 ฉะนั้น ขอให-ทุกคนจงดํารงชีวิตและประกอบอาชีพโดยอาศัย
วิชาความรู-ท่ีได-รับมาประกอบด-วยความยั้งคิดชั่งใจ และศีลธรรมอันดีงาม เพ่ือความเจริญก-าวหน-าของตนเอง
และของประเทศชาติ"  

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ตระหนักในเหตุและผลดังกล3าวจึงได-จัดโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ข้ึนเพ่ือสอนนักเรียนให-มีคุณลักษณะอันพึงประสงค9และสามารถดํารงชีวิตอยู3ในสังคมได-อย3างเป(นสุข 
2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 
3. วัตถุประสงค9 
 1. เพ่ือปลูกฝ;งคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามและลักษณะอันพึงประสงค9ให-นักเรียนได-ประพฤติและ
     ปฏิบัต ิ
 2. เพ่ือให-นักเรียนได-ปฏิบัติกิจกรรมอันเป(นประโยชน9แก3ตนเองและสังคม 
 3. เพ่ือนักเรียนสามารถอยู3ในสังคมได-อย3างปกติสุข 
4. เป]าหมาย 
 4.1 นักเรียน ทุกคนได-รับการปลูกฝ;งคุณธรรม จริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค9 
 4.2 นักเรียน ทุกคนได-ปฏิบัติกิจกรรมอันเป(นประโยชน9ต3อตนเองและสังคม 
 4.3 นักเรียนได-รับการยอมรับสามารถอยู3ในสังคมได-อย3างปกติสุข        
 5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1 บุคลากร   ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมและผู-ท่ีเก่ียวข-อง 
 5.2 งบประมาณทางราชการ จํานวน 10,000 บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
6.1.1  ประชุมชี้แจง    วางแผน 
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6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
 6.1.4.1 สร-างสิ่งแวดล-อมท่ีเอ้ือต3อการจัดกิจกรรม 
 6.1.4.2 นักเรียนนั่งสมาธิ ทุกเช-า บ3าย ก3อนเข-าเรียน 
 6.1.4.3 สวดมนต9 ร-องเพลงสรรเสริญพระบารมีก3อนกลับบ-านทุกวัน 
 6.1.4.4 ร-องเพลงชาติ สวดมนต9 ก3อนประชุมทุกครั้ง 
 6.1.4.5 กําหนดวันศุกร9ทุกวันเป(นวันพระประจําโรงเรียน 
  จัดกิจกรรมวันพระดังนี้ 
  วันพระทุกวันศุกร9 

  - นักเรียน/ครูสวมชุดขาว ถือศีล5 
  - รับประทานอาหารมังสวิรัติ ม้ือกลางวัน 
  - สวดมนต9ชั่วโมงสุดท-าย นั่งสมาธิ ครูและนักเรียนเล3าเรื่องสั้น 
    หรือนิทานคติธรรม 
 วันพระทุกวันศุกร9ต-นเดือน 
  - ครู นักเรียน และผู-ปกครอง ร3วมใส3บาตรข-าวสารอาหารแห-ง 
  - ถวายป;จจัยแด3พระสงฆ9 รับศีล กรวดน้ํา ทําวัตรเย็น 

6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 หมาย

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

1. 
2. 
3. 
4. 
5 
6 

ประชุมชี้แจง  วางแผน โครงการ 
เสนอโครงการ 
แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินงานตามโครงการ  
นิเทศ ติดตามผล 
ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 
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6.3 กําหนดกิจกรรมการจัดกิจกรรม 

วัน  เดือน ป� กิจกรรม ผู-รับผิดชอบ 

 เม.ย. 2563 
 เม.ย. 2563 
 พ.ค.2563 
 
 พ.ค.2563 
 พ.ค.2563 
 มิ.ย.2563 
 ก.ค.2563 
 ก.ค.2563 
 ส.ค.2563 
 ก.ย.2563 
 พ.ย.2563 
 ธ.ค.2563 
 ม.ค.2564 
 ก.พ.2564 
 มี.ค.2564 
 มี.ค.2564 
31มี.ค.2564 

1.ประชุมชี้แจง  วางแผน โครงการ 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ  
-ปฏิบัติธรรมครูและบุคลากร 
 -ครูนักเรียนแสดงตนเป(นพุทธมามก เวียนเทียนวันวิสาขบูชา 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง (เจ-าภาพ สายอนุบาล) 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง(เจ-าภาพ สายป.1) 
 -ครูนักเรียนแสดงตนเป(นพุทธมามกเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง(เจ-าภาพ สายป.2) 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง(เจ-าภาพ สายป.3) 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง(เจ-าภาพ สายป.4) 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง(เจ-าภาพ สายป.5) 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง(เจ-าภาพ สายป.6) 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง(เจ-าภาพร3วมกันท้ังโรงเรียน) 
 -ตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง(เจ-าภาพร3วมกันท้ังโรงเรียน) 
5.นิเทศ ติดตามผล 
6.ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 

ครูศุภชัย 
ครูศุภชัย  
ครูศุภชัย  
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ครูศุภชัย และคณะ 
ผ.อ.เพียงเพ็ญ สุรารักษ9 
ครูศุภชัย และคณะ 

 

7.  แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู-กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชี้แจง  วางแผนโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายศุภชัย       ม่ิงมงคล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายศุภชัย       ม่ิงมงคล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายศุภชัย       ม่ิงมงคล 
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8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1 .ร-อยละ95ของนักเรียนท่ีได-รับ
การปลูกฝ;งคุณธรรมจริยธรรมอันดี
งาม 
2 ร-อยละ95ของนักเรียนท่ีได-ทํา
คุณประโยชน9ให-ตนเองและสังคม 
3.ร-อยละ95ของนักเรียนท่ีได-ได-รับ
การยอมรับในสังคม 

1.สํารวจ รายงานโครงการ 
 
 
2. สํารวจ รายงานโครงการ 
 
3. สํารวจ รายงานโครงการ 

1.แบบสํารวจ รายงานโครงการ 
 
 
2. แบบสํารวจ รายงานโครงการ 
 
3. แบบสํารวจ รายงานโครงการ 

 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 9.1  นักเรียน  โรงเรียนและชุมชน  ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป(นบุญกุศล 
 9.2  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9มีจิตสํานึกในการทําความดี  มีจิตใจอ3อนโยน  มีเมตตา 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
   ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
  

ลงชื่อ................................................ผู-เสนอโครงการ        ลงชื่อ................................................ผู-ร3วมโครงการ 
             (นายศุภชัย   ม่ิงมงคล)     (นายกิตติธัช  ศรีพรหม) 
 
 
                                          ลงชื่อ................................................ผู-อนุมัติโครงการ 
                                                      (นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ9) 
                                                ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   วันสําคัญ 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
หัวหน2าโครงการ   นางสาวพิชญ9สินี  พิศวงปราการ นางสาวศิริลักษณ9  ภาคภูมิ 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พุทธศักราช 2542 ซ่ึงได-กําหนดความมุ3งหมายและหลักการ  
“การจัดการศึกษาต-องเป(นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให-เป(นมนุษย9ท่ีสมบูรณ9ท้ังร3างกาย จิตใจ สติป;ญญา ความรู-และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอย3างมีความสุข” ตลอดป�การศึกษา มีวันสําคัญหลายวันท่ี
เก่ียวข-องกับนักเรียน โรงเรียนสามารถนําวันสําคัญต3างๆ เหล3านั้นมาบูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนได-  
ซ่ึงแบ3งเป(นวันสําคัญทางศาสนา วันสําคัญทางประเพณีของไทย วันสําคัญของชาติ เช3น วันวิสาขบูชา วันไหว-ครู 
วันเข-าพรรษา เป(นต-น ทางโรงเรียนได-ตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญดังกล3าว จึงได-จัดให-มีโครงการวัน
สําคัญข้ึน เพ่ือเป(นการส3งเสริมให-นักเรียนได-ปฏิบัติกิจกรรมวันสําคัญ และนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ได- 
2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 และ 2 
3.  วัตถุประสงค9 
 3.1 เพ่ือให-นักเรียนได-เรียนรู-วิธีปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมทางด-านศาสนา ประเพณี   
              วัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทย 
 3.2 เพ่ือปลูกฝ;งให-นักเรียนเคารพ รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ                  
              พระมหากษัตริย9 
4.  เป]าหมาย 
 4.1 นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางด-านศาสนา ประเพณี     
              วัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทยได- 
 4.2 นักเรียนทุกคนมีความเคารพ รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา   และพระมหากษัตริย9        
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1 บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา   คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ นักเรียน 
 5.2 งบประมาณค3าวัสดุ อุปกรณ9ในการจัดกิจกรรมวันสําคัญต3าง ๆ จํานวน  20,000  บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1 ประชุมชี้แจง วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
              - จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย9 และวันสําคัญอ่ืน ๆ  
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   6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 
   6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 
 
         6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 หมายเหตุ

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง วางแผน               
2. เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ               
5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงาน              
 
 6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการวันสําคัญ 
วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน  2563 
เมษายน  2563 
พฤษภาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม  2563 
กรกฎาคม  2563 
 
 
กรกฎาคม  2563 
สิงหาคม  2563 
ตุลาคม  2563
พฤศจิกายน  2563 
มกราคม  2564 
16 มกราคม  2564 
กุมภาพันธ9  2564 
มีนาคม  2564 
31 มีนาคม  2564 

1.ประชุม วางแผน เสนอโครงการ 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
  - คณะครูนักเรียนช3วยงานวัดหนามแดง เนื่องในวันวิสาขบูชา 
  - หล3อเทียนจํานําพรรษา 
  - แห3เทียนจํานําพรรษาถวายวัดหนามแดง 
    และวัดคลองปลัดเปรียง 
  - ช3วยงานวัดหนามแดงวันอาสาฬหบูชา และวันเข-าพรรษา 
  - กิจกรรมวันแม3แห3งชาติและกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ 
  - ช3วยงานวันออกพรรษาวัดหนามแดง 
  - คณะครู-นักเรียนทํากระทงถวาย วัดหนามแดง 
  - กิจกรรมวันเด็กแห3งชาติ 
  - กิจกรรมวันครู 
  - คณะครูนักเรียนช3วยงานวันมาฆบูชาวัดหนามแดง 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ  

- ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวพิชญ9สินี พิศวงปราการ 
- ผู-อํานวยการโรงเรียน 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
-นางสาวพิชญ9สินี พิศวงปราการ 
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7.  แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู-กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
6. ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวพิชญ9สินี พิศวงปราการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวพิชญ9สินี พิศวงปราการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวพิชญ9สินี พิศวงปราการ 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ3งชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. ร-อยละของนักเรียนท่ีสามารถปฏิบัติตนในการ
ประกอบพิธีกรรมทางด-านศาสนา  ประเพณี  
วัฒนธรรมท่ีดีงามของคนไทย 
2. ร-อยละของนักเรียนท่ีมีความเคารพ  หวงแหน  
เทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย9 

1. การสังเกต 
2. พิจารณาจากรายงานการจัดกิจกรรม  
    ต3าง ๆ 
 

1. แบบรายงานกิจกรรม 
2. แบบรายงานโครงการ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนมีความเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย9 และเป(นผู- 
สืบทอดรักษาประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามนี้สืบไป 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
   ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ  
 

 
ลงชื่อ...................................................ผู-เสนอโครงการ     ลงชื่อ................................................ผู-ร3วมโครงการ     
     (นางสาวพิชญ9สินี พิศวงปราการ)    นางสาวศิริลักษณ9  ภาคภูมิ 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
                                             (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
        ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   อ3อนน-อม ถ3อมตน ไหว-งามตามแบบไทย 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางอารีย9  ด3านขุนทด นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             

1.  หลักการและเหตุผล 
 ความอ3อนน-อมถ3อมตน การไหว-เป(นกิริยา มารยาท และน้ําใจท่ีงดงาม เป(นสิ่งท่ีแสดงถึงความเป(น
ไทย ซ่ึงเป(นท่ีรู-จักของประเทศเพ่ือนบ-านและชาติตะวันตก แต3ในป;จจุบันนี้เทคโนโลยีและวัฒนธรรมของ
ชาวต3างชาติได-เข-ามามีบทบาทต3อการดํารงชีวิต ทําให-บุคลิกภาพการแสดงออกแบบไทยถูกละเลย โรงเรียนใน
ฐานะท่ีเป(นสถานที “สร-างคน” จึงเป(นหน3วยงานท่ีต-องทําหน-าท่ีส3งเสริมและอนุรักษ9วัฒนธรรมความเป(นไทยไว-  
ให-สืบเนื่องต3อไปเพ่ือให-คนเหล3านี้สืบต3อเจตนาในการอนุรักษ9วัฒนธรรมไทย ให-ดํารงอยู3 ต3อไป 
  2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1  ข-อ 1.2  ตัวบ3งชี้ท่ี 2 และ 4 
สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.4 
สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ3งชี้ท่ี 3.5      

3.  วัตถุประสงค9 
 3.1  เพ่ือสร-างค3านิยมให-รักษาความเป(นไทย 
 3.2  เพ่ือให-ครูและนักเรียนทุกคนมีความเข-าใจเก่ียวกับมารยาทไทย 
 3.3  เพ่ือให-นักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร-อยและปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 
4.  เป]าหมาย 

4.1  นักเรียนทุกคนมีค3านิยมการรักษาความเป(นไทย 
 4.2  ครูและนักเรียนทุกคนมีความเข-าใจเก่ียวกับมารยาทไทย 
 4.3  นักเรียนทุกคนมีกริยามารยาทเรียบร-อย  และปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 
5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1   บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  ค3าเอกสาร  ค3าใช-จ3าย  ในการจัดอบรมครู และ
        ประกวดมารยาทไทย  15,000  บาท                                                                                                                          
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
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  6.1.4  การดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  การอบรมการไหว-  และมารยาทไทยให-กับครู 

6.1.4.2  การอบรมมารยาทไทยให-กับนักเรียน  แทรกในกิจกรรมโฮมรูม 
      กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมวันศุกร9สุดสัปดาห9 
   6.1.4.3  จัดประกวดมารยาทไทยภายในโรงเรียน 
  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล          

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

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

1. ประชุมชี้แจง  วางแผนใน
การดําเนินงาน 

             

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

             

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศติดตาม  ปรับปรุง  
พัฒนาการดําเนินงาน 

             

6. ประเมินผล  สรุปผล  และ
รายงานโครงการ 

             

 
6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม 

วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน   2563 
 
 
พฤษภาคม  2563 
ตลอดป�การศึกษา 
กรกฎาคม 2563 
 
ตลอดป�การศึกษา 
กรกฎาคม 2563 
 
กรกฎาคม 2563 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุม 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการ 
4.ดําเนินตามกิจกรรม 
- อบรมการไหว-และฝrกทบทวนมารยาทไทยแก3
คณะครู 
- นักเรียนฝrกมารยาทและการไหว- 3 ระดับ 
- จัดประกวดมารยาทไทยและการไหว-ใน
โรงเรียน 
5.นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงาน 
6.ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

ผู-บริหารโรงเรียน 
นางอารีย9  ด3านขุนทด 
นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
ผู-บริหารโรงเรียน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
ผู-บริหารโรงเรียน 
นางอารีย9  ด3านขุนทด 
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7.  แผนกํากับและติดตาม  
กิจกรรม ผู2กํากับ หมายเหตุ 

1.  ประชุมชี้แจง  วางแผนในการดําเนินงาน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศติดตาม ปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางอารีย9  ด3านขุนทด 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางอารีย9  ด3านขุนทด 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางอารีย9  ด3านขุนทด 

 

 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.  ร-อยละของนักเรียนและครูท่ีมีความตระหนักถึงคุณค3าของ
ความเป(นไทย 
2.  ร-อยละของนักเรียนและครูปฏิบัติเก่ียวกับการไหว-  และ
มารยาทไทยได-ถูกต-อง 
3.  ร-อยละของนักเรียนมีกริยามารยาทเรียบร-อยปฏิบัติ 
จนเคยชิน 

 การสังเกต 
 
การประเมิน 
 
 

แบบสังเกต 
 
แบบประเมิน 
 
 

 
9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและเป(นผู-สืบทอดมรดกในการอนุรักษ9วัฒธรรมไทยด-าน
มารยาทไทยให-คงอยู3สืบไป 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 

 
ลงชื่อ.........................................ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ......................................................ผู-ร3วมโครงการ 
 (นางอารีย9  ด3านขุนทด)    (นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9) 
 
 
     ลงชื่อ...............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
    (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
     ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ  ค3ายคุณธรรม ครู บุคลากร ผู-ปกครอง และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง               
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นายประกาศน  เจริญยิ่ง   นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา 2563 
             

1.  หลักการและเหตุผล 
 ป;จจุบันสังคมไทยมีป;ญหาหลายด-านบุคคลในสังคมบางส3วนมีคุณธรรม จริยธรรม เสื่อมลง  โดยเฉพาะ
อย3างยิ่งในกลุ3มเด็กและเยาวชนท่ีมีสิ่งแวดล-อมท่ีสามารถชักจูงให-เยาวชน มีพฤติกรรมท่ีเสี่ยง  และมักรับเอา
วัฒนธรรมต3างชาติในส3วนท่ีไม3ดีมาประพฤติปฏิบัติ ละเลยวัฒนธรรมอันดีงามของวัฒนธรรมไทย และเนื่องจาก
ศาสนาเป(นสถาบันหลักแห3งความม่ันคงของชาติ โรงเรียนจึงสมควรส3งเสริมให-ครู บุคลากร และเยาวชนเพ่ิมพูน
ความรู-ความเข-าใจหลักธรรมทางพุทธศาสนาท่ีจะช3วยทําให-เกิดความเข-าใจในชีวิต รวมท้ังร3วมกันรักษาความ
เป(นชาติไทยท่ีเข-มแข็ง  ให-เป(นสังคมแห3งการอยู3ร3วมกันอย3างมีความสุข มีการปฏิบัติตนตามระเบียบประเพณีท่ี
ดีงาม มีการใช-หลักพุทธศาสนาเข-ามาใช-ในการดํารงชีวิต ซ่ึงโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป(นสถาบันทาง
การศึกษาท่ียึดหลักศาสนาเข-ามาเป(นส3วนหนึ่งในการสั่งสอนเยาวชนให-เป(นคนดี เพ่ือให-การดําเนินการบรรลุ
เปWาประสงค9จึงได-จัดทํา “โครงการค3ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู-ปกครอง และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง” ข้ึน 
2.ระดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1  ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2  ตัวบ3งชี้ท่ี 2.4 
3. วัตถุประสงค9 

1. เพ่ือส3งเสริมการปฏิบัติธรรมแก3ครู บุคลากร ผู-ปกครอง และนักเรียนท่ีจะนําความรู-มาประยุกต9ใช-
ในการดํารงชีวิตได-ถูกต-อง 

2. เพ่ือสร-างภูมิคุ-มกันท่ีดีแก3นักเรียน ในการดํารงชีวิตท่ีมีระเบียบไม3สร-างป;ญหา 
3. เพ่ือส3งเสริมให-ครู บุคลากร ผู-ปกครองและนักเรียน มีสมาธิ เกิดแนวคิดในการดํารงชีวิตอย3าง

พอเพียง ไม3วุ3นวายสับสนไปกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เป(นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 
4. เพ่ือส3งเสริมให-ครู บุคลากร ผู-ปกครอง และนักเรียน ดําเนินชีวิตท่ีถูกต-อง เป(นแบบอย3างท่ีดีงามแก3

ผู-อ่ืน 
4. เป]าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

1. ครู บุคลากร ผู-ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทุกคนได-รับความรู- การ
ปฏิบัติธรรมท่ีถูกต-อง 

2. นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ท่ีเข-าร3วมโครงการทุกคนมีภูมิคุ-มกันในการดํารงชีวิตท่ีมี
ระเบียบ ไม3สร-างป;ญหา 

3. ครู บุคลากร ผู-ปกครองและนักเรียน ท่ีเข-าร3วมโครงการทุกคนมีสมาธิ เกิดแนวคิดในการดํารงชีวิต
อย3างพอเพียง ไม3วุ3นวายสับสนไปกับสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง เป(นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ครู บุคลากร ผู-ปกครอง และนักเรียน ท่ีเข-าร3วมโครงการทุกคนดําเนินชีวิตท่ีถูกต-องเป(นแบบอย3างท่ี
ดีงามแก3ผู-อ่ืน 
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4.2 เชิงคุณภาพ 
ครูบุคลากร นักเรียน ผู-ปกครองมีเจตคติท่ีดีในการปฏิบัติธรรม และนําหลักการปฏิบัติไปใช-ดําเนินใน

ชีวิตประจําวันได-อย3างมีความสุข 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ   

5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน  600,000 บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  
             6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค9 
        6.1.2  เสนอโครงการ 
              6.1.3 ประชุมแต3งต้ังกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
            6.1.4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  ได-แก3 
  6.1.4.1 การเข-าค3ายปฏิบัติธรรมครูและบุคลากร 
  6.1.4.2 การเข-าค3ายปฏิบัติธรรมผู-ปกครอง 
  6.1.4.3 การเข-าค3ายปฏิบัติธรรมนักเรียน 
  6.1.4.4 จัดซ้ือหนังสือธรรมศึกษา และหนังสือสวดมนต9 
  6.1.4.5 จัดซ้ืออุปกรณ9ในการอบรมตามโครงการ 
  6.1.4.6 กิจกรรมติวธรรมศึกษา 

       6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
              6.1.6  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

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

1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตามผล              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
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6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม 
วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
มีนาคม 2653 
พฤษภาคม 2563 
 
 
 
พฤษภาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
มกราคม 
ตลอดป�การศึกษา 
 
มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
-การเข-าค3ายปฏิบัติธรรมครู 
-การเข-าค3ายปฏิบัติธรรมผู-ปกครอง 
-การเข-าค3ายปฏิบัติธรรมนักเรียน 
-ติวธรรมศึกษา 
5.นิเทศติดตามผลการดําเนิน
โครงการ 
6.สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

ผู-อํานวยการโรงเรียน 
นายประกาศน เจริญยิ่ง 
นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
 
หัวหน-าโครงการ 

7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมเสนอโครงการชี้แจงวัตถุประสงค9  
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต3งต้ังคณะทํางาน  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
4.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน 
 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายประกาศน  เจริญยิ่ง 
นายเสริมชัย เลิศศักด์ิพณิชย9 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายประกาศน  เจริญยิ่ง 
นายเสริมชัย เลิศศักด์ิพณิชย9 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายประกาศน  เจริญยิ่ง 
นายเสริมชัย เลิศศักด์ิพณิชย9 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 
1 ร-อยละของครูบุคลากร ผู-ปกครอง
และนักเรียนท่ีได-รับการปลูกฝ;ง
คุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
2. ร-อยละของครูบุคลากรผู-ปกครอง
และนักเรียนได-รับผลอันเป(นประโยชน9
แก3ตนเองและสังคม 
 

1. สํารวจ/รายงานโครงการ 
 
 
2.สํารวจ/รายงานโครงการ 
 

1.แบบสํารวจ/แบบ
รายงานโครงการ 
 
2.แบบสํารวจ/แบบ
รายงานโครงการ 
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9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 

9.1  ครู บุคลากร ผู-ปกครอง นักเรียน  โรงเรียนและชุมชน  ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเป(นบุญกุศล 
 9.2  ครู บุคลากร ผู-ปกครอง และนักเรียนมีจิตสํานึกในการทําความดี  มีจิตใจอ3อนโยน  มีเมตตา 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
               ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
 
     ลงชื่อ..................................................ผู-เสนอโครงการ  ลงชื่อ.................................................ผู-ร3วมโครงการ 
     (นายประกาศน  เจริญยิ่ง)       (นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9) 

 
 

  ลงชื่อ.....................................................ผู-อนุมัติโครงการ 
                                               (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
                                         ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ           พัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นายกฤตกร  กุลพัฒนตรานนท9  นายเสมา  นุชพันธุ9 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี 1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             

1.  หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส3งเสริมประชาธิปไตย เป(นส3วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยมุ3งหมายเน-นให-นักเรียนรู-จักทํางานร3วมกับผู-อ่ืนได- ร3วมคิด ร3วมทํา ร3วมแก-ป;ญหา  
และประเมินผลรวมกัน การดําเนินการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตย เน-นให-นักเรียนมีความเป(นประชาธิปไตย
ด-านคาราวะธรรม สามัคคี และป;ญญาธรรม เพ่ือเป(นการสนับสนุนประชาธิปไตยโรงเรียน โดยจัดให-นักเรียน
ทุกคนได-ปฏิบัติจริง และบูรณาการเข-ากับการเรียนการสอนทุกกลุ3มประสบการณ9 เพ่ือปลูกฝ;งความมีระเบียบ
วินัย รู-จักสิทธิและหน-าท่ี มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน  เป(นนิจ จะทําให-
นักเรียนสามารถดํารงชีวิตอยู3ในสังคมได-อย3างมีความสุข 
2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.1 ตัวบ3งชี้ท่ี 2 , 3 และ 4 
สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 , 2 และ 4 

3.  วัตถุประสงค9 
           3.1  เพ่ือให-นักเรียนมีความรู-ความเข-าใจระบบประชาธิปไตย 
           3.2  เพ่ือให-นักเรียนมีวินัยในตนเอง 
           3.3  เพ่ือให-นักเรียนสามารถปฏิบัติงานร3วมกันเป(นกลุ3มได- 
           3.4  เพ่ือปลูกฝ;งวิถีชีวิตประชาธิปไตย 
4.   เป]าหมาย 
           4.1  นักเรียนทุกคนได-มีส3วนร3วมในกิจกรรม 
           4.2  นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมดีข้ึน 
           4.3  นักเรียนทุกคนสามารถทํางานเป(นหมู3คณะได- 
           4.4  นักเรียนทุกคนรู-จักสิทธิ และหน-าท่ีของตนเอง 
           4.5  นักเรียนทุกคนมีความสามัคคี และรู-จักการเสียสละ 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 

       5.1  บุคลากร :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
5.2  งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการ เป(นค3าวัสดุ    จํานวน  5,000  บาท 

6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชี้แจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม 
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   - ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
   - เลือกต้ังประธานนักเรียน 
   - ประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
   - คัดเลือกคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน 
   - การปฏิบัติหน-าท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน 

6.1.5  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ               

5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
               6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน 2563 
เมษายน  2563 
พฤษภาคม 2563 
 
พฤษภาคม  2563 
มิถุนายน  2563 
 
มิถุนายน 2563 
มิ.ย. 63– ก.พ. 64 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินการตารมโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 
- เลือกต้ังประธานนักเรียน 
- ประชุมคระกรรมการสภานักเรียน 
- คัดเลือกคณะกรรมการสารวัตรนักเรียน 
- การปฏิบัติหน-าท่ีของคณะกรรมการสภานักเรียน 
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
- สรุปผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-ผู-บริหารโรงเรียน 
-ผู-รับผิดชอบโครงการ 
-ผู-บริหารโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-รับผิดชอบโครงการ 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
หัวหน-าโครงการ 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
หัวหน-าโครงการ 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. นักเรียนทุกคนมีส3วนร3วมในกิจกรรม 
2.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 
3. นักเรียนทุกคนสามารถทํางาน  เป(นหมู3
คณะได- 
4. นักเรียนทุกคนรู-จักสิทธิ์และหน-าท่ี  
ของตน 
5. นักเรียนทุกคนมีความสามัคคีและรู-จัก
ความเสียสละ 

1. ตรวจสอบจากการลงลายมือชื่อ  
    ของการเข-าร3วมกิจกรรม  
2. พิจารณาจากการรายงาน  
    โครงการ 
 
 
  

1. แบบลงลายมือชื่อของการ  
    เข-าร3วมกิจกรรม 
2. แบบรายงานโครงการ 
  
 

 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 เม่ือนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  นักเรียนมีความรู- ความเข-าใจ และ
นําวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยไปประยุกต9ใช-เม่ืออยู3ร3วมกับสังคมได-อย3างปกติสุข 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
   ผู-บริหารสถานศึกษา   หัวหน-าโครงการ  
 
 
ลงชื่อ.............................................ผู-เสนอโครงการ             ลงชื่อ..........................................ผู-ร3วมโครงการ 
      (นายกฤตกร  กุลพัฒนตรานนท9)            (นายเสมา  นุชพันธ9) 
 
 
 

 ลงชื่อ................................................ผู-อนุมัติโครงการ 
                                            (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

                ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   พัฒนากิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นายเสมา  นุชพันธุ9   นายกฤตกร  กุลพัฒนตรานนท9    
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             

1.  หลักการและเหตุผล 
     กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ - เนตรนารี เป(นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสร-างเสริมลักษณะนิสัย 
ให-นักเรียนเป(นผู-มีระเบียบวินัย รู-จักอยู3ร3วมกับผู-อ่ืน เพ่ือเป(นการส3งเสริมให-นักเรียนได-ปฏิบัติจริง จึงสมควร 
จัดทําโครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี 
2.  ความสําคัญของโครงการ   
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.4 
3.  วัตถุประสงค9 

3.1  เพ่ือให-นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9ตามหลักสูตร 
 3.2  เพ่ือให-นักเรียนมีความเอ้ืออาทรและกตัญ|ูกตเวทีต3อผู-มีพระคุณ 
 3.3  เพ่ือให-นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต3าง 
 3.4  เพ่ือให-นักเรียนตระหนัก รู-คุณค3า ร3วมอนุรักษ9และพัฒนาสิ่งแวดล-อม 
 3.5  เพ่ือพัฒนากิจการลูกเสือ เนตรนารี ของโรงเรียน ให-มีการพัฒนาอย3างเป(นระบบ และมี  
                  ประสิทธิภาพ 
4.  เป]าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9ตามหลักสูตร 
           4.1.2  นักเรียนท่ีทุกคนมีความเอ้ืออาทรและกตัญ|ูกตเวทีต3อผู-มีพระคุณ 

4.1.3  นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต3าง 
41.4  นักเรียนทุกคนตระหนัก รู-คุณค3า ร3วมอนุรักษ9และพัฒนาสิ่งแวดล-อม 
4.2 เชิงคุณภาพ 
 ภายในป� พ.ศ. 2562 กิจการลูกเสือของโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึน สามารถเป(นแบบอย3างใน
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนในกลุ3มบางพลี  1 ได- 

5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1 บุคลากร ผู-บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
          5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน 40,000 บาท 
6.   วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
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  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
   -  สนับสนุน  ส3งเสริมครูได-พัฒนาอบรมให-มีวุฒิทางลูกเสือสูงข้ึน 
   -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ -  เนตรนารี 
                  -  จัดกิจกรรมอยู3ค3ายพักแรม  ลูกเสือ - เนตรนารี  แก3นักเรียนทุกคน 
   - กิจกรรมการแข3งขันลูกเสือ-เนตรนารี 
   - กิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวกับกิจการลูกเสือ-เนตรนารี 

 6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 
           6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุปผล รายงาน              

              6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนาร ี

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

มีนาคม  2563 
มีนาคม  2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม63 – มีนาคม 64 
ตลอดป�การศึกษา 
 
ธันวาคม  2563 
 
ธันวาคม 2563 
 
ตลอดป�การศึกษา 
 
ตลอดป�การศึกษา 
มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง  วางแผนงาน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินการตามโครงการ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ- 
  เนตรนารี 
- กิจกรรมเข-าค3ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ 
  ระดับชั้น ป.5-6 
- กิจกรรมเข-าค3ายลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง 
  (DAY-CAMP) ระดับชั้น ป.1-4  
-กิจกรรมการแข3งขันลูกเสือ-เนตรนารี 
  และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีเก่ียวข-องกับกิจการลูกเสือ 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
- ผู-บังคับบัญชาลูกเสือ 
-ครูแต3ละสายชั้น 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
  และผู-บังคับบัญชาลูกเสือ 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
  และผู-บังคับบัญชาลูกเสือ 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
  และผู-บังคับบัญชาลูกเสือ 
-ผู-บริหาร 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง วางแผน โครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
 -นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
  

 

 
8.   ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. ร-อยละของนักเรียนมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค9ตามหลักสูตร 
2. ร-อยละของนักเรียนท่ีมีความเอ้ืออาทร 
และกตัญ|ูกตเวทีต3อผู-มีพระคุณ 
3. ร-อยละของ นักเรียนยอมรับความคิด และ
วัฒนธรรมท่ีแตกต3าง 
4. ร-อยละของนักเรียนตระหนัก รู-คุณค3า            
ร3วมอนุรักษ9และพัฒนาสิ่งแวดล-อม 
 

1. การทดสอบ 
 
2. การสังเกต 
 
3. สอบถาม 
 
4. พิจารณาจากแบบเข-าร3วม  
    กิจกรรม 
5. พิจารณาจากสถานการณ9จริง 
    และการรายงานโครงการ 

1. แบบทดสอบของโรงเรียน 
 
2. แบบสังเกต 
 
3. แบบสอบถาม 
 
4. แบบลงลายมือชื่อการเข-าร3วม   
    กิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 
 

 
9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 เม่ือนักเรียนจบการศึกษา  นักเรียนจะเป(นผู-มีระเบียบวินัย  สามารถอยู3ร3วมกันในสังคมไทยได-อย3าง
สงบสุข 
 

10.   ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
 
          ลงชื่อ..............................................ผู-เสนอโครงการ    ลงชื่อ...........................................ผู-ร3วมโครงการ                      
           (นายเสมา  นุชพันธุ9)        (นายกฤตกร  กุลพัฒนตรานนท9) 

 
ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 

                                            (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
             ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


ช่ือโครงการ   ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลปX และกีฬาต-านยาเสพติด 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นายประกาศน  เจริญยิ่ง  นายเสมา  นุชพันธุ9 
    นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย  นายกฤตกร  กุลพัฒนตรานนท9 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี 1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา 25623 
             

1. หลักการและเหตุผล 
แนวทางการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) พุทธศักราช 

2561 นักเรียนต-องได-รับการส3งเสริม พัฒนาในด-านสุนทรียภาพ ด-านการแสดง รักงานด-านศิลปะ การวาด
ภาพ รู-จักใช-เวลาว3างให-เป(นประโยชน9และนําความรู-ท่ีได-รับมาพัฒนาตนเอง ตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพ
ติด เห็นความสําคัญของวิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปX เพ่ือให-เยาวชนรุ3นใหม3มีชีวิตท่ีสดใส สามารถอยู3ร3วมกับ
ผู-อ่ืนได-อย3างมีความสุข   
2. ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2  ตัวบ3งชี้ท่ี 4 
3. วัตถุประสงค9 

3.1  เพ่ือส3งเสริมศักยภาพความสามารถ และประสบการณ9ตรงให-กับนักเรียน 
3.2  เพ่ือให-นักเรียนรู-จักใช-เวลาว3างให-เป(นประโยชน9และห3างไกลยาเสพติด  

4. เป]าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนทุกคนได-รับการส3งเสริมให-มีความสามารถและมีความชื่นชมในด-านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปX
และกีฬาตามศักยภาพ 
 4.2 เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนร-อยละ 80 สามารถพัฒนาทักษะด-านกีฬา ดนตรีและนาฏศิลปXในเวลาว3าง เพ่ือมุ3งสู3ความเป(น
เลิศ และห3างไกลยาเสพติด  
5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 

5.1 ผู-บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการท่ีแต3งต้ังในแต3ละกิจกรรม 
 5.2 งบประมาณค3าวัสดุ อุปกรณ9ในการจัดกิจกรรม  จํานวนเงิน  40,000 บาท 
6. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจงวางแผน 
  6.1.2   เสนอโครงการ 
  6.1.3   แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4   ดําเนินงานตามแผน  
        6.1.4.1  ให-ความรู- อบรม  สอนซ3อมเสริม  ชุมนุม 
        6.1.4.2  ส3งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดด-านศิลปะ  ดนตรี 
                                        และนาฏศิลปX 
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        6.1.4.3  จัดการแสดงด-านนาฏศิลปX เผยแพร3สู3ชุมนุม 
        6.1.4.4   จัดกิจกรรมการแข3งขันกีฬาสีนักเรียน 
        6.1.4.5   จัดกิจกรรมเดินรณรงค9 และประกวดคําขวัญต3อต-านยาเสพติด 
  6.1.5   นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 
  6.1.6   ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง  วางแผน              

2.  แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4.  ดําเนินงานตามแผน              

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน 
วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู-รับผิดชอบ 
 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
 
 
สิงหาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
สิงหาคม 2563 
 
 
กรกฎาคม 2563 
31 มี.ค. 2564 
 
มีนาคม 2563 
เมษายน 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
ตลอดป�การศึกษา 

กิจกรรมกีฬาสี 
-เสนอโครงการ 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและ
ประเมินผล 
-ประชุมชี้แจง วางแผน คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ประชุมกําหนดประเภทกีฬาและแบ3งสีนักเรียน 
-จัดโปรแกรมการแข3งขันและแข3งกีฬารอบคัดเลือก
ตามโปรแกรม 
-พิธีเปlดและการแข3งขันรอบชิงชนะเลิศ 
-นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงโครงการ 
-ประเมินผล สรุปผล และรายงาน โครงการ 
กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลปb 
- ประชุมชี้แจง วางแผนเสนอโครงการ 
- แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ให-ความรู- อบรม  สอนซ3อมเสริม  ชุมนุม 
- ส3งเสริมและสนับสนุนการเข-าร3วมกิจกรรม   
- ประกวดด-านศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลปX  

 
ผู-รับผิดชอบโครงการ 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
  
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
หัวหน-าโครงการ 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
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6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน (ต6อ) 
วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู-รับผิดชอบ 
 
 
มีนาคม 2564 
 
มิถุนายน 2563 
 
มีนาคม 2564 

- จัดการแสดงด-านนาฏศิลปX เผยแพร3สู3ชุมนุม 
- นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 
กิจกรรมรณรงค9ต6อต2านยาเสพติด 
-จัดกิจกรรมเดินรณรงค9ต3อต-านยาเสพติด 
-จัดกิจกรรมประกวดคําขวัญต3อต-านยาเสพติด 
- นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

คณะกรรมการดําเนินงาน 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
หัวหน-าโครงการ 
 
ผู-รับผิดชอบโครงการ 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
หัวหน-าโครงการ 

 
7. แผนกํากับและติดตาม 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.ร-อยละของนักเรียนได-รับการส3งเสริมให-มี
ความสามารถ  และชื่นชมด-านศิลปะ  ดนตรี  
นาฏศิลปX  และกีฬาเต็มตามศักยภาพและกีฬา 
2.ร-อยละของนักเรียนรักการออกกําลังกาย         
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  ห3างไกลจาก       
ยาเสพติด 

1. สอบถาม 
2. ตรวจสอบการรายงาน 

1.แบบสอบถามในการรายงาน
การจัดการศึกษา 
2. แบบรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจงวางแผนโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม 
5.  นิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
6.  ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
หัวหน-าโครงการ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
หัวหน-าโครงการ  
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
ผู-รับผิดชอบโครงการ 
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9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี รักการออกกําลังกาย  
มีสุนทรียภาพทางด-านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปX กล-าแสดงออก รู-จักใช-เวลาว3างให-เป(นประโยชน9 ไม3ไปเก่ียวข-อง
กับอบายมุขและสิ่งเสพติด  สามารถดํารงชีวิตอยู3ในสังคมอย3างมีความสุข   
10. ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา   หัวหน-าโครงการ ผู-ร3วมโครงการ 
 

 
ลงชื่อ..........................................ผู-เสนอโครงการ      ลงชื่อ..........................................ผู-ร3วมโครงการ  
       (นายประกาศน  เจริญยิ่ง)             (นายเสมา  นุชพันธุ9) 
 
ลงชื่อ..........................................ผู-ร3วมโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู-ร3วมโครงการ 
        (นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย)      (นายกฤตกร  กุลพัฒนตรานนท9)    
 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
                                             (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
                                     ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานสู3อาชีพท่ีสนใจท่ี 
    สอดคล-องกับบริบทของชุมชนและท-องถ่ิน 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสายขวัญ  ประวัน   นางสาวอนงเนตร  เสกงาม 
ลักษณะโครงการ   โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน   กลยุทธ9ท่ี 1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดป�การศึกษา 2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในป;จจุบัน  จะต-องให-นักเรียนได-เรียนรู-เก่ียวกับการดําเนินชีวิตในรูปแบบ
ต3างๆ    ในชีวิตประจําวันได-อย3างมีความสุข ท้ังนี้เพ่ือเป(นการพัฒนาผู-เรียนตามเจตนารมณ9ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.2542 และแก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ3งเน-นนักเรียนเป(นสําคัญ โดย
จะต-องลงมือปฏิบัติจริงและมีความหลากหลาย เน-นการบูรณาการ และยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงให-มีความ
ใกล-เคียงกับชีวิตจริงมากท่ีสุด  
 การจัดการเรียนการสอนในเรื่องอาชีพเป(นส3วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551  ท่ีมุ3งให-นักเรียนได-เรียนรู-เริ่องอาชีพ  เพ่ือให-นักเรียนได-เข-าใจการทํางานในอาชีพต3างๆ  มี
ความคิดสร-างสรรค9  มีทักษะกระบวนการทํางาน  กระบวนการแก-ป;ญหา  การทํางานร3วมกันเป(นต-น 

อาชีพซ่ึงมีอยู3หลากหลาย  และสิ่งท่ีนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรเรียนรู-เรื่องอาชีพท่ีสอดคล-อง
กับบริบทของชุมชนและท-องถ่ินเป(นการเรียนรู-จากเรื่องท่ีใกล-ตัว  ท่ีจะเป(นการจุดประกายความคิดสู3อาชีพท่ี
สนใจ 

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จึงจัดให-มีโครงการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการทํางาน
สู3อาชีพท่ีสนใจท่ีสอดคล-องกับบริบทของชุมชนและท-องถ่ินข้ึน เพ่ือให-การจัดการเรียนรู- และการจัดกิจกรรมมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลจริงกับนักเรียน 
2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.1 ตัวบ3งชี้ท่ี 6 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ3งชี้ท่ี 3.1 และ 3.2 
3. วัตถุประสงค9   

 3.1 เพ่ือส3งเสริมให-นักเรียนได-ฝrกปฏิบัติจริงในการวางแผนการผลิต การจําหน3าย และการจัดทํา         
        บัญช ีเป(นพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 

 3.2 เพ่ือให-นักเรียนนําความรู-ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
 3.3 เพ่ือให-นักเรียนมีรายได-เสริมระหว3างเรียน 
 3.4 เพ่ือให-นักเรียนรู-จักใช-เวลาว3างให-เป(นประโยชน9 

4.  เป]าหมาย 
 4.1  เป]าหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 นักเรียน ครู บุคลากร ผู-ปกครองท่ีเข-าร3วมโครงการเข-าร3วมกิจกรรม ร-อยละ 90   
  4.1.2 นักเรียนท่ีเข-าร3วมโครงการนําความรู-ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติจริงใน 
           ชีวิตประจําวัน ร-อยละ 90 
  4.1.3 นักเรียนท่ีเข-าร3วมโครงการร-อยละ 90  มีรายได-เป(นการช3วยเหลือครอบครัว  
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  4.1.4  นักเรียนทุกคนท่ีเข-าร3วมโครงการ  รู-จักใช-เวลาว3างให-เป(นประโยชน9 
4.2 เป]าหมายเชิงคุณภาพ 
 4.2.1 นักเรียนมีการฝrกปฏิบัติจริงท้ังระบบจนเกิดองค9ความรู-ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

                     พอเพียง 
 4.2.2 ครูและบุคลากรให-ความร3วมมือ 
 4.2.3 ผู-ปกครองให-การสนับสนุนและมีส3วนร3วมในกิจกรรมทุกกิจกรรม 

5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
  5.1 บุคลากร ผู-บริหาร คณะครู และวิทยากร 
  5.2 งบประมาณอุดหนุน 10,000 บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
              6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

 6.1.1.  ประชุมวางแผนครูและบุคลากรเพ่ือจัดทําโครงการ 
 5.1.2  เสนอโครงการผ3านหัวหน-าบริหารท่ัวไปและนําเสนอผู-บริหารโรงเรียนพิจารณา 

            อนุมัติ 
 6.1.3.  แต3งต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําโครงการ 
           6.1.4.  ดําเนินงานตามแผน 
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการทํางานสู3อาชีพท่ีสนใจ  

                ท่ีสอดคล-องกับบริบทของชุมชนและท-องถ่ิน โดยแบ3งแผนงานย3อย  เช3น                
       แผนงานประดิษฐ9ดอกไม-  แผนงานโบว9  ติดผม แผนงานเมคราเม3  แผนงาน  
       เครื่องด่ืมสมุนไพร 

2. เชิญภูมิป;ญญาท-องถ่ินท่ีมีความรู-ความสามารถด-านงานอาชีพหลากหลาย   
     รูปแบบ 

  3. การพัฒนาและสร-างสรรค9ผลงานเพ่ือจําหน3ายเป(นรายได-พิเศษระหว3างเรียน 
                               4. นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน           
6.2 ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง วางแผน 

 

            

2.  เสนอโครงการ 
 

            

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ  
 

           

4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 

            

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ  
 

           

6. ประเมิน สรุป รายงานผล            
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6.3 กาํหนดการจัดกจิกรรมโครงการพฒันาทกัษะการทาํงานสู่อาชีพที�สนใจสอดคล้องกบับริบทของชุมชน         

และท้องถิ�น 

วัน   เดือน   ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 25623 
พฤษภาคม  2563 
ตลอดป�การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
 
31 มีนาคม2564 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมกาดําเนินงาน 
4.ดําเนินการตามโครงการ 
-ประกาศรับสมัครนักเรียนเข-าร3วม
กิจกรรมฝrกอาชีพ 
-เชิญวิทยากรท-องถ่ิน 
-อบรมสมาชิก(ครู นักเรียนและ
ผู-ปกครองท่ีสนใจ) 
-ครู นักเรียนและผู-ปกครอง
ปฏิบัติงานอาชีพร3วมกันหลังเลิก
เรียนเพ่ือจําหน3ายเป(นรายได-พิเศษ
ระหว3างเรียน 
5.ตรวจสอบและประเมินผล
กิจกรรม 
6.รายงานผล  สรุปผลกิจกรรม 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
-คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
-หัวหน-าโครงการ 
 

7.  แผนกํากับ และติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม  หมายเหตุ 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน 

2.เสนอโครงการ 

3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

4.ดําเนินงานตามโครงการ 

5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ
ดําเนินงาน 
6.ประเมินผล  สรุปผล และรายงาน
โครงการ 

นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ9 
หัวหน-าโครงการ 
นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ9 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ9 
 

หัวหน-าโครงการ 
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8.  การติดตามและการประเมินผล 

ตัวบ3งชี้ความสําเร็จ วิธีการวัดผลและการประเมินผล เครื่องมือท่ีใช-วัดและประเมินผล 

1.ผลงานของนักเรียน 

2.ครูนําเสนอผลงานและจัด   

   นิทรรศการผลงาน 

3.การมีส3วนร3วมของผู-ปกครอง   

    

1.การตรวจสอบระบบดําเนินงาน 

2.การสอบถามและการสัมภาษณ9 

     

 

1.แบบประเมินผลการดําเนินงาน 

2.แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ9 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ  
  นักเรียนได-นําความรู-ไปใช-ปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน 
 

 ลงชื่อ................................................ผู-เสนอโครงการ    ลงชื่อ................................................ผู-ร3วมโครงการ 
          (นางสาวสายขวัญ  ประวัน)   (นางสาวอนงเนตร  เสกงาม) 
 

      ลงชื่อ....................................................ผู-อนุมัติโครงการ 
         (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
                    ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


ช่ือโครงการ   โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นายประกาศน  เจริญยิ่ง นางสาวอลิษา  คูณมา  
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการนโยบาย 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี 1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1. หลักการและเหตุผล 

การดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให-เติบโต งดงาม และเป(นบุคคลท่ีมีคุณค3าของสังคม  
มีคุณธรรม จริยธรรม ดําเนินวิถีชีวิตท่ีเป(นสุข ตามท่ีสังคมมุ3งหวังโดยผ3านกระบวนการทางการศึกษาท่ี
สถานศึกษาทุกแห3ง ต-องดําเนินการจัดการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีต-องการให-นักเรียน
เป(นคนเก3ง คนดี ดํารงตนอยู3ในสังคมอย3างมีความสุข นอกจากกิจกรรมท่ีส3งเสริม และสนับสนุนให-นักเรียน
ได-รับกระบวนการเรียนรู-แล-ว การปWองกันและการช3วยเหลือแก-ไขป;ญหาต3างๆ ท่ีเกิดข้ึนจากป;จจัยเสี่ยงรอบ
สถานศึกษาท่ีมีพฤติกรรมไปเก่ียวข-องกับยาเสพติด ร-านเกม การพนัน หนีเรียน ทะเลาะวิวาท เป(นป;ญหาสังคม
ท่ีผู-ปกครอง ครู ต-องเข-าไปช3วยเหลือ และแก-ป;ญหาไม3ให-มีพฤติกรรมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิด 

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป(นหน3วยงานหนึ่งท่ีต-องร3วมดําเนินการในการแก-ป;ญหาร3วมกับทุก
ส3วน เพ่ือแก-ป;ญหาตามกระบวนการคิดเป(น แก-ป;ญหาเป(น จึงได-จัดให-มีโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยา
เสพติดและอบายมุขโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ข้ึน 
2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ     
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 และ 4 
3. วัตถุประสงค9 
 2.1 เพ่ือปWองกันการแพร3ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขของสถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือลดป;ญหาการแพร3ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขท้ังในและนอกสถานศึกษา 

2.3 เพ่ือสนับสนุนและส3งเสริมกระบวนการดําเนินงานปWองกันและแก-ไขป;ญหายาเสพติดและอบายมุข  
นอกสถานศึกษาให-มีกระบวนการท่ีเข-มแข็ง ต3อเนื่อง และยั่งยืน 

2.4 เพ่ือให-สถานศึกษาเป(นแหล3งเรียนรู-ในการนําไปพัฒนาและสร-างระบบการปWองกันและแก-ไข
ป;ญหายาเสพติด อบายมุข ป;จจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา 
4. เป]าหมาย 
 4..1 ด2านปริมาณ 
  ผู-บริหาร ครู นักเรียนทุกคน และผู-ปกครองร-อยละ 80 เข-าร3วมโครงการสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข  

4.2 ด2านคุณภาพ 
  ผู-บริหาร ครู นักเรียน และผู-ปกครอง มีจิตสํานึกร3วมกันในการดูแลเฝWาระวังไม3ให-มีการแพร3
ระบาดของยาเสพติด และอบายมุขในสถานศึกษา 
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5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1 บุคลากร 
  ผู-บริหารสถานศึกษา ครู คณะกรรมการอํานวยการ และดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว  
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 5.2 งบประมาณจากเงินอุดหนุน 10,000 บาท 
6. กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1 สาระสําคัญของโครงการ 
  6.1.1 ประชุมเสนอโครงการ แจ-งวัตถุประสงค9 เปWาหมาย 

6.1.2 วางแผน แต3งต้ังคณะอํานวยการ และดําเนินงานสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด 
และอบายมุข 

  6.1.3 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 
   - กิจกรรมด-านการปWองกัน 
   - กิจกรรมด-านการค-นหา 
   - กิจกรรมด-านการเฝWาระวัง 
   - กิจกรรมด-านการบริหารจัดการ 
   - กิจกรรมห-องเรียนสีขาว 
 6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม 
ป�การศึกษา 2563 หมาย

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

1 
ประชุม วางแผน ในการ
ดําเนินการ 

          
 

 

2 เสนอโครงการ             
3 ดําเนินงานตามโครงการ             
4 นิเทศ ติดตามผล             
5 ประเมิน สรุป รายงาน             
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6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการ 
วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
มีนาคม 2563 

1.ประชุม ชี้แจง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- กิจกรรมด-านการปWองกัน 
- กิจกรรมด-านการค-นหา 
- กิจกรรมด-านการเฝWาระวัง 
- กิจกรรมด-านการบริหารจัดการ 
- กิจกรรมห-องเรียนสีขาว 
5.นิเทศติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

ผู-อํานวยการโรงเรียน 
หัวหน-าโครงการ 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
หัวหน-าโครงการ 
 
 
 
 
 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
หัวหน-าโครงการ 

 
7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 7.1 เชิงปริมาณ ร-อยละ 80 ผู-บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู-ปกครองท่ีเข-าร3วมโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดมีความพึงพอใจ 
 7.2 เชิงคุณภาพ ร-อยละ 80 นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9 เป(นแบบอย3างท่ีดีงามของสังคม  
ไม3ยุ3งเก่ียวกับยาเสพติด และอบายมุข 
8. การประเมินโครงการ 
 สถานศึกษาประเมินตนเองเม่ือสิ้นป�การศึกษา และรายงานต-นสังกัด 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 9.1 ผู-บริหาร ครู นักเรียน และผู-ปกครอง มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตอาสา ไม3เก่ียวข-องกับยาเสพติด 
อบายมุข และดํารงชีวิตอยู3ในสังคมได-อย3างมีความสุข 
 9.2 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) มีระบบดําเนินงานปWองกันและแก-ไขป;ญหายาเสพติด  
และอบายมุขอย3างเข-มแข็งต3อเนื่อง และยั่งยืน 
 9.3 ผู-นําชุมชน ผู-นําท-องถ่ิน วัดในชุมชนให-ความร3วมมือ สนับสนุน ส3งเสริมโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู-เสนอโครงการ  ลงชื่อ...............................................ผู-ร3วมโครงการ              
 (นายประกาศน  เจริญยิ่ง)                     (นางสาวอลิษา  คูณมา) 
 
            
                                      ลงชื่อ.........................................ผู-อนุมัติโครงการ 

                                              (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
                                     ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาด-านสังคม วัฒนธรรม ความเป(นไทย ระดับปฐมวัย 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาวฐิติมา พุ3มพวง 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิป;ญญาของสังคมไทยเรามีหลายอย3าง  และแต3ละอย3างอยู3คู3กับสังคมไทย
มาช-านานแต3ทว3าป;จจุบัน  สิ่งต3าง ๆ เหล3านี้กับเลือนหายไปพร-อมกับมีเทคโนโลยีใหม3 ๆ เข-ามาแทนท่ี  จึงทํา
ให-ผู-คนไม3เห็นความสําคัญ  ทางโรงเรียนวัดหนามแดงตระหนักถึงคุณค3า การปลูกจิตสํานึก  ส3งเสริมสนับสนุน
การจัดกิจกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมต3าง ๆ สร-างจิตสํานึกของความเป(นคนท-องถ่ินพ้ืนบ-านท่ีจะต-อง
ร3วมกันอนุรักษ9ภูมิป;ญญาท่ีเป(นเอกรักษ9ของท-องถ่ินและความภูมิใจในสังคม รับรู-  เกิดความเข-าใจ  ตระหนักใน
คุณค3า  คุณประโยชน9ของท-องถ่ิน และให-เด็กได-รู-จักการช3วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน มีวินัย
ในตนเอง มีส3วนร3วมดูแลรักษาสิ่งแวดล-อมในห-องเรียน นอกห-องเรียน   มีมารยาท มีสัมมาคารวะกับผู-ใหญ3 
และปฏิบัติได-อย3างเหมาะสม โดยผ3านสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และการจัดกิจกรรมทางประเพณี
และวัฒนธรรมต3าง ๆ 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานปฐมวัย ท่ี 1 ตัวบ3งชี้ท่ี 1.3   
3.   วัตถุประสงค9  
   3.1  เพ่ือให-เด็กได-ช3วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
   3.2  เพ่ือให-เด็กมีวินัยในตนเอง 
   3.3  เพ่ือให-เด็กรู-จักประหยัดและพอเพียง 
   3.4  เพ่ือให-เด็กมีส3วนร3วมดูแล และรักษาสิ่งแวดล-อมในและนอกห-องเรียน 
   3.5  เพ่ือให-เด็กได-เรียนรู- และปฏิบัติมารยาทไทยท้ังการทําความเคารพแบบไทย 
   3.6  เพ่ือให-เด็กมีความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ9วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย 
4. เป]าหมาย  
เป]าหมายเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
          4.1 เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ร-อยละ 90 สามารถปฏิบัติและให-ความ
ร3วมมือในพัฒนาด-านสังคม วัฒนธรรม ความเป(นไทย 
 4.2 เด็กระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษ9
วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย  
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ   
          5.1 บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา  ครู   คณะกรรมการดําเนินงาน 
 5.2 วัสดุ  อุปกรณ9   
          5.3 งบประมาณ  10,000  บาท 
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6. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
6.1  วิธีการดําเนินงาน 
        6.1.1  ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินการจัดทําโครงการ 
        6.1.2  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
        6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการ 
        6.1.4  การดําเนินโครงการ  มีข้ันตอนดังนี้    

                              -  กิจกรรมการช3วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
                    -  กิจกรรมการมีวินัยในตนอง 
                    -  กิจกรรมการเรียนรู-จักความประหยัด และพอเพียง 
  -  กิจกรรมมีส3วนร3วมดูแลรักษาสิ่งแวดล-อมในและนอกห-องเรียน 

                               -  กิจกรรมการเรียนรู-และปฏิบัติมารยาทไทย และทําความเคารพแบบไทย 
   -  กิจกรรมการอนุรักษ9วัฒนธรรมไทยและประเพณีไทย                             
                   6.1.5  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 

         6.1.6 ประเมิน สรุป  รายงานผล 
 

6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
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6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาด2านสังคม วัฒนธรรม ความเป>นไทย 
วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน  2563 
พฤษภาคม  2563 
ตลอดป�การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดป�การนศึกษา 
1 – 31 มีนาคม  2563 

ประชุมชี้แจง  วางแผน  เสนอโครงการ 
แต3งต้ังคณะกรรมการ 
ดําเนินงามตามโครงการ 
-  กิจกรรมการช3วยเหลือตนเองในการ   
ปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
-  กิจกรรมการมีวินัยในตนอง 
-  กิจกรรมการเรียนรู-จักความประหยัด 
และพอเพียง 
-  กิจกรรมมีส3วนร3วมดูแลรักษาสิ่งแวดล-อม
ในและนอกห-องเรียน 
-  กิจกรรมการเรียนรู-และปฏิบัติมารยาท
ไทย และทําความเคารพแบบไทย 
-  กิจกรรมการอนุรักษ9วัฒนธรรมไทยและ
ประเพณีไทย                          
นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมิน  สรุป  รายงานผล 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวฐิติมา  พุ3มพวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวฐิติมา  พุ3มพวง 

 

7. การติดตามและประเมินผล 
กิจกรรม ผู-กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชี้แจง วางแผน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 
6.  ประเมิน สรุป รายงานผล 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวฐิติมา  พุ3มพวง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวฐิติมา  พุ3มพวง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวฐิติมา  พุ3มพวง 

 

 

8.ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ3งชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1.  เด็กการช3วยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวัน 
2.  เด็กมีวินัยในตนเอง 
3.  เด็กได-รู-จักความประหยัด และพอเพียง 
4.  เด็กได-มีส3วนร3วมดูแลรักษาสิ่งแวดล-อมใน
และนอกห-องเรียน 
5.  เด็กรู-จักการเรียนรู-และปฏิบัติมารยาท
ไทย และทําความเคารพแบบไทย 
6.  เด็กรู-จักการอนุรักษ9วัฒนธรรมไทย 

1.  การสังเกต , การสอบถาม 
 
1.  การสังเกต , การทดสอบ 
 
1.  การสังเกต , การสอบถาม 
 
1.  การสังเกต , การสอบถาม 
1.  การสังเกต , การสอบถาม 
1.  การสังเกต , การสอบถาม 

1. แบบสังเกต ,แบบสอบถาม 
 
1. แบบสังเกต ,แบบทดสอบ 
 
1. แบบสังเกต ,แบบสอบถาม 
 
1. แบบสังเกต ,แบบสอบถาม 
1. แบบสังเกต ,แบบสอบถาม 
1. แบบสังเกต ,แบบสอบถาม 
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9.  ประโยชน9ท่ีคาดว6าจะได2รับ 
   เด็กได-พัฒนาการท้ัง 4 ด-าน  คือ  ด-านร3างกาย  ด-านอารมณ9 – จิตใจ  ด-านสังคม  และด-านสติป;ญญา 
และรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามเพ่ือเป(นผู-ใหญ3ท่ีมีคุณภาพต3อไป 
 

10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 
 
                         ลงชื่อ.............................................................. ผู-เสนอโครงการ 
                                          (นางสาวฐิติมา  พุ3มพวง) 
 
 
                          ลงชื่อ............................................................. ผู-อนุมัติโครงการ 
                                          (นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ9) 
                              ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
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กลยุทธ9ที ่2พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตร   
 และพัฒนาคุณภาพผู2เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข6งขัน 
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ช่ือโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ3มสาระการเรียนรู-                 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางอารีย9  ด3านขุนทด นางรัตนาวดี  แสวงผล 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา2563 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นักเรียนต-องได-รับการพัฒนาด-าน
ความรู-  ทักษะท่ีจําเป(นต3อการดํารงชีวิตอย3างเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต3ละคน เพ่ือให-ผู-เรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอยู3ในสังคมโลกได-อย3างมีความสุข และสอดคล-องกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานท่ีให-ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ันร-อยละ 5 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จึงจัดให-มีโครงการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ3มสาระข้ึน                  

2.  ระดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี  1 ข-อ 1.1 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 และ 5 

 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี  2ตัวบ3งชี้ท่ี 3 และ 4 

3. วัตถุประสงค9 
3.1เพ่ือให-ผู-เรียนให-มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต3ละกลุ3มสาระเป(นไปตามเกณฑ9 
3.2 เพ่ือให-นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป(นไปตามเกณฑ9 

4. เป]าหมาย 
4.1  นักเรียนร-อยละ 100 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต3ละกลุ3มสาระเป(นไปตามเกณฑ9ต-นสังกัด 
4.2  นักเรียนร-อยละ 50มีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยู3ในระดับดีข้ึน 

5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ   

5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน  300,000 บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  
        6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค9 
 6.1.2  เสนอโครงการ 
        6.1.3 ประชุมแต3งต้ังกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
        6.1.4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  ได-แก3 
  6.1.4.1  การเข-าค3ายวิชาการ 
  6.1.4.2  กิจกรรมการแข3งขันทางวิชาการ 
  6.1.4.3  กิจกรรมสอนซ3อมเสริม 
  6.1.4.4  ติวเข-มนอกเวลาเรียน 

6.1.4.5  รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับต3างๆ 
6.1.4.6  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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     6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
      6.1.6  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

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

1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตามผล              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
 

 6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน 
วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
 
 
 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม 2563 
มิถุนายน 2563 
 
มิถุนายน 63 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
กรกฎาคม 2563 
ก.ค.- พ.ย.2563 
ก.ค.- พ.ย.2563 
พฤศจิกายน63 
 

กิจกรรมการเข2าแข6งขันทางวิชาการ 
กิจกรรมการแข3งขันทักษะภาษาไทย เพ่ือเป(นตัวแทนประกวด
เนื่องในวันภาษาไทยแห3งชาติ 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
-จัดกิจกรรมการแข3งขันทักษะภาษาไทย เพ่ือเป(นตัวแทน
ประกวดเนื่องในวันภาษาไทยแห3งชาติ 
-ฝrกตัวแทนนักเรียนเข-าร3วมแข3งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวัน
ภาษาไทยแห3งชาติ 
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 
กิจกรรมคัดเลือกนักเรียนเตรียมเข2าร6วมแข6งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจําป�การศึกษา 2563 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
-คัดเลือกนักเรียนไปเป(นตัวแทนเข-าแข3งขัน 
-ฝrกตัวแทนนักเรียนเข-าแข3งขัน 
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

 
 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
-หัวหน-าโครงการ 
 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
-หัวหน-าโครงการ 
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วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
มิ.ย.63- มี.ค.64 
มิ.ย.63 - มี.ค.64 
31 มีนาคม 2564 
 
พฤศจิกา 2563 
พฤศจิกายน 2563 
พ.ย.63 - ก.พ.64 
พ.ย.63 -ก.พ.64 
31 มีนาคม 2564 

กิจกรรมสอนซ6อมเสริม 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
-จัดกิจกรรมสอนซ3อมเสริม 8 กลุ3มสาระ 
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 
กิจกรรมติวเข2มนอกเวลาเรียน 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
-จัดกิจกรรมติวเข-มนอกเวลาเรียน 
-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 
-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 
 

 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
-หัวหน-าโครงการ 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
-หัวหน-าโครงการ 

 
7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมเสนอโครงการชี้แจงวัตถุประสงค9  
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะทํางาน  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
4.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางอารีย9  ด3านขุนทด 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางอารีย9  ด3านขุนทด 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางอารีย9  ด3านขุนทด 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 
1.ผู-เรียนร-อยละ  50  มีผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียนระดับดีทุกกลุ3มสาระ
การเรียนรู- 
2.  ผู-เรียนร-อยละ  50  มีผล        
การทดสอบระดับชาติเฉลี่ยอยู3ใน
ระดับดีข้ึนร-อยละ 5 

1.  ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ3ม
สาระการเรียนรู-ปลายภาค / ปลายป� 
2. สํารวจจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ระดับดี
ทุกชั้นทุกกลุ3มสาระการเรียนรู- 
3.สํารวจจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ เป(นไป
ตามเกณฑ9 
4. ทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
(O-Net)  ทุกกลุ3มสาระการเรียนรู-ปลายป�
การศึกษา 
5. สํารวจจํานวนนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์   
ระดับดีทุกกลุ3มสาระการเรียนรู- 

1. แบบทดสอบภาค
ความรู- 
2. รายงานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
3. ผลการสอบ O-Net   
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9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังระดับโรงเรียน  ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติสูงข้ึน

ร-อยละ  3  ของป�ท่ีผ3านมา 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
 
ลงชื่อ................................................ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ.................................................ผู-ร3วมโครงการ 

 (นางอารีย9  ด3านขุนทด)      (นางรัตนาวดี  แสวงผล) 
 

 

  ลงชื่อ.....................................................ผู-อนุมัติโครงการ 
     (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
   ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางนาฏยา  บรรจงอักษร  นางสาวอําภา  คําภูเวียง 
หน6วยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ได-มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาในป�การศึกษา  2553  
เพ่ือให-สอดคล-องกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 สอดคล-องกับป;ญหา ความต-องการ ความ
จําเป(น  ความสนใจของผู-เรียน ความต-องการของผู-ปกครองและชุมชน ตลอดจนนโยบายของหน3วยงานต-น
สังกัด  ในแต3ละป�การศึกษาโรงเรียนต-องมาพิจารณาข-อมูลต3าง ๆ  ท่ีดําเนินงานมาแล-วในป�การศึกษาท่ีผ3านมา  
ว3าจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย3างไร เพ่ือให-การบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตาม
วัตถุประสงค9และเปWาหมายท่ีกําหนด ซ่ึงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป(นสิ่งท่ีจําเป(นอย3างยิ่ง  ท่ีจะต-อง
ดําเนินการกทุกป�การศึกษาอย3างต3อเนื่อง เพ่ือให-ได-หลักสูตรท่ีสอดคล-องกับทิศทางในการพัฒนาการศึกษา  
สอดคล-องกับบริบทของความต-องการของนักเรียน ผู-ปกครอง ชุมชน และตลาดแรงงานในป;จจุบัน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2ตัวบ3งชี้ท่ี 2.3 
3.  วัตถุประสงค9 
 3.1  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให-มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม ตรงตามท่ีกรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 3.2  เพ่ือพัฒนาหลักสูตรท-องถ่ิน การวัดผล ประเมินผล ให-มีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ9
ป;จจุบัน  
4.  เป]าหมาย 

ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ให-แล-วเสร็จก3อนเปlด 
ภาคเรียนท่ี 1 ป�การศึกษา  2561 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ  คณะครู  
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  5,000  บาท 
6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
       -  ศึกษาผลการดําเนินงานในป�การศึกษาท่ีผ3านมา 
       -  ศึกษาความต-องการ  ความจําเป(นในการพัฒนาหลักสูตร 
       -  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
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  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรม              

4. ดําเนินงานตามแผน               

5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมินผล สรุป รายงานฯ              

 
6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน  2563 
เมษายน  2563 
 
เมษายน 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
เมษายน  2563 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- ดําเนินการสอนตามหลักสูตรของแต3ละกลุ3มสาระ 
- ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
6.รายงานผล สรุปผลการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางนาฏยา  บรรจงอักษร 
-นางสาวอําภา  คําภูเวียง 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ครูผู-สอน 
-ครูผู-สอน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-บริหารโรงเรียน 
-นางนาฏยา  บรรจงอักษร 
-นางสาวอําภา  คําภูเวียง 

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผนในการดําเนินงาน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมตรงตามท่ีกระทรวงศึกษา
กําหนดเสร็จก3อนวันเปlดเทอม 
2.มีระเบียบวัดผลประเมินผล 
ท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ 

1. ประเมิน 
2. ประเมิน 

1. แบบประเมินการใช-หลักสูตร 
2. แบบประเมินระเบียบวัดผล   
    ประเมินผล 

 

 
9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีเหมาะสมตรงตามสถานการณ9  ส3งผลให-นักเรียนมีคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค9ของชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความรู-  ความสามารถสมวัย  และมีความสุขในการเรียนรู- 
 

10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 

 
 
 

 ลงชื่อ.............................................ผู-เสนอโครงการ  ลงชื่อ.............................................ผู-ร3วมโครงการ 
(นางนาฏยา  บรรจงอักษร)    (นางสาวอําภา  คําภูเวียง) 
 
   

 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
 (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

             ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   ห-องสมุดมีชีวิต 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาวณัฏฐกานต9  ชาตรี  นายศุภสิทธิ์  แพงไธสง 
หน6วยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดป�การศึกษา 2563 
             
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนต-องส3งเสริม
ให-ผู-เรียนรู-จักคิดอย3างเป(นระบบ  รู-จักแสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากแหล3งเรียนรู-  ท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา ห-องสมุดเป(นแหล3งเรียนรู-ท่ีมีความสําคัญนับเป(นหัวใจของการส3งเสริมให-นักเรียนได-รับความรู-  
ส3งเสริมนิสัยรักการอ3าน  สร-างประสบการณ9ตลอดจนรู-จักใช-เวลาว3างให-เป(นประโยชน9ได-เป(นอย3างดี 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) จึงเห็นความสําคัญของการจัดเก็บกิจกรรมส3งเสริมการใช-ห-องสมุด  
เพ่ือให-เป(นแหล3งเรียนรู-อย3างถาวร แต3ป;จจุบันห-องสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ยังมีหนังสือและ
อุปกรณ9ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการห-องสมุดมีชีวิตไม3เพียงพอกับความต-องการของนักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียน และห-องสมุดร-อนอบอ-าว ดังนั้น โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) จึงให-มีการ
พัฒนาโครงการห-องสมุดมีชีวิตข้ึน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.1  ตัวบ3งชี้ท่ี 1 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ3งชี้ท่ี 3.2 
3. วัตถุประสงค9 

4.1  เพ่ือให-ห-องสมุดมีบรรยากาศดีเย็นสบายเป(นแรงจูงใจให-นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมาใช-
บริการและร3วมกิจกรรมในห-องสมุด 

4.2  เพ่ือให-นักเรียนมีนิสัยรักการอ3าน  แสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากห-องสมุด  แหล3งเรียนรู-   
และสื่อต3าง ๆ รอบตัว 

4.3  เพ่ือให-นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 
4.4   ห-องสมุดมีสื่ออิเลคทรอนิคส9 เทคโนโลยีพร-อมใช-งานสําหรับครูและนักเรียน เข-าไปแสวงหา

ความรู-ได-ด-วยตนเอง 
4. เป]าหมาย 

4.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร-อยละ  80  มาใช-บริการและร3วมกิจกรรมให-ห-องสมุด 
4.2  นักเรียนร-อยละ  80  มีนิสัยรักการอ3าน  แสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากห-องสมุด  แหล3งเรียนรู-  
และสื่อต3าง ๆ รอบตัว 
4.3  นักเรียนร-อยละ  80  มีทักษะในการแสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 
4.4  นักเรียนร-อยละ  80  ใช-สื่ออิเลคทรอนิคส9/เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 

5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
5.1   บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ 
5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  380,000  บาท  
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6. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
      6.1.1 ประชุมชี้แจง 
      6.1.2 เสนอโครงการ 
      6.1.3 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
      6.1.4 ดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4.1จัดซ้ือ/จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ9และสื่ออิเลคทรอนิคส9ให-พร-อมใช- 

     งาน 
  6.1.4.2  ลงทะเบียนหนังสือตามหมวดหมู3 

6.1.4.3  ให-บริการแก3นักเรียน  บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนชุมชนใกล-เคียง 
  6.1.4.4  จัดกิจกรรมห-องสมุดมีชีวิต 
    - ห-องสมุดเคลื่อนท่ี 
    - สัปดาห9ห-องสมุด 
    - ยุวบรรณารักษ9 
    - การใช-ห-องสมุด 

    6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
    6.1.6 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

           6.2  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

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

1.  ประชุมชี้แจง วางแผน              
2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมินผลสรุป รายงานฯ              
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6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการห2องสมุดมีชีวิต 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

19  เมษายน  2563 
25 เมษายน  2563 
1-13  พฤษภาคม  2563 
ตลอดป�การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 2563 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- จัดหา / ซ้ือหาหนังสือและวัสดุอุปกรณ9 
ท่ีใช-ในห-องสมุด 
- ลงทะเบียนหมวดหมู3หนังสือเข-าห-องสมุด 
- ให-บริการห-องสมุดแก3นักเรียน บุคลากร 
- จัดกิจกรรมห-องสมุดมีชีวิต 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผล และรายงาน 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโรงการ 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
-ผู-อํานวยการ 
-หัวหน-าโครงการ 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจง วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 
 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
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8.  ระดับความสําเร็จ  

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1. นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร-อยละ 80  
มาใช-บริการและร3วมกิจกรรมให-ห-องสมุด 
2. นักเรียนร-อยละ  80  มีนิสัยรักการอ3าน  
แสวงหาความรู-ด-วยตนเองจากห-องสมุด        
แหล3งเรียนรู-  และสื่อต3าง ๆ รอบตัว 
 
 
3.นักเรียนร-อยละ80 มีทักษะแสวงหาความรู-
ด-วยตนเอง 
4.นักเรียนร-อยละ  80  ใช-สื่ออิเลคทรอนิคส9/
เทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 

1. ประเมินจากสถิติการเข-าใช-
ห-องสมุด 
2. ประเมินจากสถิติการเข-าใช-
ห-องสมุดและการยืม/คืน
หนังสือ , สมุดบันทึกการอ3าน 
และชิ้นงานท่ีนักเรียนเสนอครู
ประจําชั้น 
3.ชิ้นงานท่ีนักเรียนนําเสนอครู
ประจําวิชา 
4. .ชิ้นงานท่ีนักเรียนนําเสนอ
ครูประจําวิชา 

1.คอมพิวเตอร9สําหรับบันทึกสถิติ 
2. คอมพิวเตอร9สําหรับบันทึก
การเข-าใช-และการยืม/คืนหนังสือ
และสมุดบันทึกการอ3าน 
3. ใบงานของ 8 กลุ3มสาระ 
4. ใบงาน/แบบรายงาน 

 
9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียน ครู และคนในชุมชนตระหนังถึงความสําคัญของการอ3าน  การแสวงหาความรู-  มีการเรียนรู-
ตลอดชีวิต 
 

10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ  
 
 
 ลงชื่อ........................................ผู-เสนอโครงการ      ลงชื่อ...............................................ผู-ร3วมโครงการ       

        (นางสาวณัฏฐกานต9  ชาตรี)   (นายศุภสิทธ9  แพงไธสง)    
 

 
ลงชื่อ...........................................ผู-อนุมัติโครงการ 

                 (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
                                          ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ  ส3งเสริมนิสัยรักการอ3าน 
แผนงาน  วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ นายศุภสิทธิ์  แพงไธสง นางสาวณัฏฐกานต9  ชาตรี 
หน6วยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ ป�การศึกษา  2563 
             

1.  หลักการและเหตุผล 
 การอ3าน การเขียน เป(นสิ่งสําคัญอย3างหนึ่งในชีวิตท่ีจะช3วยส3งเสริมประสบการณ9ต3างๆ ให-กว-างขวาง
ข้ึน ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช  2544 ได-กําหนดจุดมุ3งหมายของหลักสูตรให-ผู-เรียน
เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค9ในข-อ 2 ดังนี้  “มีความคิดสร-างสรรค9  ใฝBรู-  ใฝBเรียน  รักการอ3าน  รักการเขียน
และรักการค-นคว-า” ซ่ึงตรงกับจุดเน-นของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ท่ี
เน-นให-นักเรียนในสังกัดอ3านคล3อง เขียนคล3อง และสามารถนําทักษะการอ3าน  การเขียนไปใช-ในชีวิตประจําวัน
ได-อย3างถูกต-อง และมีประสิทธิภาพ จุดเน-นดังกล3าวยังสอดคล-องกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐาน
ท่ี  3 ท่ีว3า ผู-เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู-ด-วยตนเอง รักการเรียนรู-และพัฒนาตนเองอย3างต3อเนื่อง  ผู-
เสนอโครงการได-ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางด-านการอ3านและการเขียน  จึงได-
จัดทําโครงการนี้ข้ึน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.1 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 , 2 และ 4 

3.  วัตถุประสงค9 
 3.1   เพ่ือสร-างเสริมทักษะการอ3านการเขียน 
 3.2  เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการอ3านคล3อง  เขียนคล3อง 
 3.3  เพ่ือปลูกฝ;งนิสัยรักการอ3าน  การเขียน 
 3.4  เพ่ือให-ผู-เรียนได-แสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
 3.5  เพ่ือให-ผู-เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู-ด-วยตนเอง 
 3.6  เพ่ือให-ผู-เรียนเห็นความสําคัญ  รักและภูมิใจในภาษาไทย 
4.  เป]าหมาย 
 4.1  เป]าหมายเชิงปริมาณ 

4.1  ผู-เรียนทุกคนในโรงเรียนเข-าร3วมกิจกรรมในโครงการ 
4.2  คณะครูในโรงเรียนทุกคนเข-าร3วมกิจกรรมในโครงการ 
4.3  ผู-ปกครองทุกคนเข-าร3วมกิจกรรมในโครงการ 

 4.2  เป]าหมายเชิงคุณภาพ 
  ผู-เรียนมีความรักและความภูมิใจในความเป(นไทย 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
 5.2  งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการ  เป(นค3าวัสดุ  จํานวน  5,500  บาท 
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6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สารสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน  /  กิจกรรม  ดังนี้ 
  1)  กิจกรรมวางทุกงาน  อ3านทุกคน 
       2)  กิจกรรมสายสัมพันธ9บ-านกับโรงเรียน 
       3)  ส3งเสริมการอ3านผ3านวันสําคัญ 
       4)  หนังสือเล3มโปรด 
       5)  ห-องสมุดเคลื่อนท่ี 
       6)  มุมรักการอ3าน 
       7)  กิจกรรมเสียงตามสาย 
       8)  ตอบป;ญหากับสารานุกรมไทย 
       9)  สัปดาห9ห-องสมุด  วันสุนทรภู3 
       10) เขียน 10 คํา ยามเช-า  
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามแผน               

5. นิเทศ  ติดตามผล                

6. ประเมิน สรุป รายงาน              
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7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.ประชุมชี้แจง  เสนอโครงการ 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
5.นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของโครงการ 
6.ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
หัวหน-าโครงการ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
หัวหน-าโครงการ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
หัวหน-าโครงการ 

 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.ผู-เรียนทุกคนเข-าร3วมกิจกรรม 
2.ครูทุกคนเข-าร3วมกิจกรรม 
3.กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ผู-ปกครองเข-าร3วมกิจกรรม 
4.ผู-เรียนได-รับความรู- ความสนุกสนานจาก
การเข-าร3วมกิจกรรม 

1.บันทึก 
2.สอบถาม 
 

1.แบบการลงลายมือชื่อ
ผู-เข-าร3วมกิจกรรม 
2.แบบสอบถาม 
 
 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนพัฒนาการอ3าน  การเขียนของตนสู3การอ3านได-  เขียนได-  อ3านคล3อง  เขียนคล3อง  สามารถนํา
ทักษะการอ3าน  การเขียนไปใช-ในชีวิตประจําวันได-อย3างถูกต-องและมีประสิทธิภาพ  เห็นความสําคัญของ
ภาษาไทย  รักและภูมิใจในภาษาไทย 
 

10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ  

 

ลงชื่อ.............................................ผู-เสนอโครงการ    ลงชื่อ...........................................ผู-ร3วมโครงการ 
 (นายศุภสิทธิ์  แพงไธสง)    (นางสาวณัฏฐกานต9  ชาตรี) 
 

 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
(นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

                                      ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาทักษะการใช-ภาษาอังกฤษเพ่ือประชาคมอาเซียน 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสายพิณ  รังรงทอง นางสาวสายขวัญ  ประวัน 
หน6วยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเป(นภาษาสําคัญของโลก เพราะเป(นภาษาท่ีใช-ติดต3อระหว3างกันเป(นหลัก มีบทบาทใน
ชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึนทุกวัน  โดยเฉพาะในยุคป;จจุบัน  ซ่ึงเป(นยุคข-อมูลข3าวสารท่ีต-องใช-
ภาษาอังกฤษเป(นสื่อกลางในการสื่อสารระหว3างประเทศต3าง ๆ  และในประชาคมอาเซียน  ภาษาอังกฤษยิ่งทวี
ความสําคัญและความจําเป(นมากข้ึน ดังท่ีกฎบัตรอาเซียน ข-อ 34 บัญญัติว3า “The  working  language  of  
ASEAN  shell  be  English”  หมายถึง “ภาษาท่ีใช-การทํางานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ” นักเรียนมี
ความจําเป(นท่ีจะต-องมีความรู-ด-านภาษาอังกฤษ  เพ่ือท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนได- และ
ภาษาอังกฤษก็เป(นแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  ต้ังแต3ปฐมวันไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึง
การเรียนภาษาอังกฤษให-ได-ผลดีนั้น ครูผู-สอนซ่ึงเป(นบุคลากรสําคัญในการถ3ายทอดความรู-  ต-องมีการปรับการ
เรียนเปลี่ยน การสอน ใฝBศึกษาเรียนรู-ตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม3 ๆ เพ่ือสร-างบรรยากาศและ
จัดกิจกรรมการเรียนรู-ท่ีหลากหลาย  นักเรียนจะต-องได-เรียนปฏิบัติจริง และฝrกทักษะต3าง ๆ อย3างต3อเนื่อง  
โดยมีกระบวนการในการสร-างประสบการณ9ตรงให-กับนักเรียน ในด-านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  และการ
สร-างองค9ความรู-ให-ใช-ภาษาอังกฤษอย3างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถแสวงหาความรู-
ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต3อไป 
 ด-วยเหตุผลดังกล3าว โรงเรียนจึงต-องจัดกิจกรรมการเรียนรู-เก่ียวกับการส3งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาความพร-อมและศักยภาพของผู-เรียนเพ่ือประชาคมอาเซียน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.1 ตัวบ3งชี้ท่ี  1 
3.  วัตถุประสงค9 
 3.1   เพ่ือให-นักเรียนมีทักษะในการฟ;ง  พูด  อ3าน  เขียนภาษาอังกฤษ 
 3.2  เพ่ือส3งเสริมให-นักเรียนมีความม่ันใจและเกิดทัศนคติท่ีดีในการใช-ภาษาอังกฤษ 
 3.3  เพ่ือส3งเสริมให-นักเรียนรู-จักแสวงหาความรู-เพ่ือเป(นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 3.4  เพ่ือกระตุ-นให-นักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในประเทศอาเซียน
และท่ัวโลก 
  

4.  เป]าหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนมีทักษะในการฟ;ง  พูด  อ3าน  เขียนภาษาอังกฤษดีข้ึน 
4.2  นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจในการใช-ภาษาอังกฤษ  กล-าคิด  กล-าทํา  กล-าแสดงออก 
4.3  นักเรียนทุกคนรู-จักแสวงหาความรู-เพ่ือเป(นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
4.4  นักเรียนทุกคนเล็งเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาความพร-อมและศักยภาพของ

ตนเองให-สื่อสารในประชาคมอาเซียนได- 
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5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะครูในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)   คณะกรรมการ
ดําเนินการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุน  50,000  บาท 
6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
       -  กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา 
       -  กิจกรรมเข-าค3ายภาษาอังกฤษ  (English  Camp) 
       -  กิจกรรมการ Multi Skills 
       -  กิจกรรมแข3งขันเล3านิทานภาษาอังกฤษ Storytelling 
  6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 
           6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ ติดตามผล              

6. ประเมิน สรุป รายงานฯ              
 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช2ภาษาอังกฤษเพ่ือประชาคมอาเซ่ียน 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
ก.ค.63 –ก.พ.64 
ธันวาคม  2563 
 
 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 
- กิจกรรมภาษาอังกฤษวันละคํา 
- กิจกรรม Multi Skills 
  และกิจกรรมเล3านิทานภาษาอังกฤษ 
- กิจกรรมเข-าค3ายภาษาอังกฤษ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน/คณะครู 
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ธันวาคม  2563 
ธันวาคม  2563 
ธันวาคม  2563 
ตลอดป�การศึกษา 
30 มีนาคม 2564 

  เข-าค3ายภาษาอังกฤษชั้นอนุบาล, ป.1-2 
  เข-าค3ายภาษาอังกฤษชั้น ป.3-4 
  เข-าค3ายภาษาอังกฤษชั้น ป.5-6 
5.นิเทศ ติดตามการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานฯ 

 
 
 
-ผู-บริหาร/หัวหน-าโครงการ 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง  วางแผนโครงการ  เสนอโครงการ 
 
2. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
3. ดําเนินงานตามโครงการ 
 
4. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
5. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

-นางสายพิณ  รังรองทอง 
-นางสาวสายขวัญ  ประวัน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 
-นางสาวสายขวัญ  ประวัน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 
-นางสาวสายขวัญ  ประวัน 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 
1. นักเรียนมีทักษะในการฟ;ง  พูด  อ3าน  เขียน  
   ภาษาอังกฤษดีข้ึน 
2. นักเรียนมีความม่ันใจในการใช-ภาษาอังกฤษ      
   กล-าคิด  กล-าทํา  กล-าแสดงออก 
3. นักเรียนรู-จักแสวงหาความรู-เพ่ือเป(นพ้ืนฐาน  
   การศึกษา ในระดับท่ีสูงข้ึน 
4. นักเรียนเห็นความสําคัญภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา  
   ให-เข-าสู3ประชาคมอาเซียนได- 

1. การทดสอบ 
 
2. การสังเกต 
 
3. การประเมินตนเอง 
 
4. สอบถาม 

1. แบบประเมินทักษะทางภาษา 
 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
3. แบบประเมินตนเอง 
 
4. แบบสอบถาม 

 
9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 9.1  โรงเรียนมีทักษะในการ  ฟ;ง  พูด  อ3าน  เขียนภาษาอังกฤษดีข้ึน 
 9.2  นักเรียนมีความม่ันใจและเกิดทัศนคติท่ีดีในการใช-ภาษาอังกฤษ 
 9.3  นักเรียนสามารถแสวงหาความรู-เพ่ือเป(นพ้ืนฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

9.4  นักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาความพร-อมและศักยภาพของ
ตนเอง   ให-เข-าสู3ประชาคมอาเซียนได- 
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10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา     หัวหน-าโครงการ 
 
 
 ลงชื่อ.............................................ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ.............................................ผู-ร3วมโครงการ 
 (นางสายพิณ  รังรงทอง)   (นางสาวสายขวัญ  ประวัน) 

 
 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
(นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู- 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิภาพร ม่ังมี   นางสาววิชุณีรักวีรธรรม 
หน6วยงานรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดป�การศึกษา 2562 
.................................................................................................................................................................... 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว3าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู- : 
(Moderate  Class  More  Knowledge  ) โดยกําหนดให-สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(สพฐ)  หาแนวทางการดําเนินงาน เรื่องเวลาเรียนของเด็กในป;จจุบัน ซ่ึงเดิมเด็กเลิกเรียนเวลา 15.30น จะ
เปลี่ยนไปเป(นเวลา 14.30น. เพ่ือนํา 1 ชั่วโมงไปจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมความรู-ให-กับเด็ก ลดความเครียดของเด็ก 
เด็กไม3ควรมีการบ-าน แต3ให-เด็กได-เรียนรู-อย3างมีความสุข เม่ือเด็กมีความสุข เชื่อว3าผู-ปกครอง ครู และทุกคนก็มี
ความสุขด-วย โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ได-ตระหนักและเห็นความสําคัญของนโยบายดังกล3าว จึงหา
แนวทางรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู-ท่ีหลากหลาย ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง และมาตรฐานตัวชี้วัดท่ีกําหนด
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของนักเรียนให-เป(นคนดี คนเก3ง และมีความสุขท่ีแท-จริงเน-นการฝrกปฏิบัติ
ให-เด็กคิดเป(น แก-ป;ญหา เป(นส3งเสริมทักษะการสื่อสารระหว3างผู-เรียนด-วยกัน กับครูหรือบุคคลอ่ืน รู-จักทํางาน
ร3วมกับผู-อ่ืน ยอมรับฟ;งเหตุและฟ;งผล ใช-หลักคุณธรรมและจริยธรรม ส3งเสริมและปลูกฝ;งให-ผู-เรียนรู-จักบาป
บุญคุณโทษ  รู-จักให-อภัย รู-จักเสียสละเพ่ือส3วนรวม โดยยึดหลักค3านิยม 12ประการ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค9 8 ประการดังนั้นโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ได-เล็งเห็นความสําคัญจึงได-ดําเนินการจัดทํา
โครงการลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู-ข้ึนเพ่ือเป(นการสนองนโยบาย และเพ่ือให-นักเรียนมีคุณลักษณะ ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการได-กําหนดไว-ใน 4 หมวดซ่ึงประกอบด-วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียน หมวดสร-างเสริม
สมรรถนะ และการเรียนรู- หมวดสร-างเสริมคุณลักษณะและค3านิยม  และหมวดการสร-างเสริมทักษะการทํางาน  
ทักษะอาชีพ โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือให-เกิดคุณภาพต3อนักเรียนและส3งเสริมความรู-ความ
เข-าใจให-กับครูในการถ3ายทอดผ3านกิจกรรมการเรียนรู-ท่ีสู3นักเรียนซ่ึงจะนําไปใช-ในการดํารงชีวิตต3อไป 
2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.3และ 3.1 
3.  วัตถุประสงค9ของโครงการ 
 2.1 เพ่ือให-นักเรียนมีคุณลักษณะตามท่ีกําหนดใน 4 หมวดประกอบด-วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียน  
หมวดสร-างเสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู-   หมวดสร-างเสริมคุณลักษณะและค3านิยม  และหมวดการสร-าง
เสริมทักษะการทํางาน  ทักษะอาชีพ   
 2.2 เพ่ือให-นักเรียนมีความพึงพอใจและสามารถเรียนรู-ได-อย3างมีความสุข 
4.  เป]าหมาย 
 1. นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ทุกคนมีคุณลักษณะท่ีกําหนดใน 4 หมวดประกอบด-วย
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียน  หมวดสร-างเสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู-   หมวดสร-างเสริมคุณลักษณะ และ
ค3านิยม  และหมวดการสร-างเสริมทักษะการทํางาน  ทักษะอาชีพ   
 2 .นักเรียนทุกคนมีความพึงพอใจและสามารถเรียนรู-ได-อย3างมีความสุขในทุกกิจกรรม 
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5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1บุคลากร ผู-บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ 
 5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  
  เงินงบประมาณ  จํานวน  50,000บาท 
6.  ข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน 
 6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1 ประชุมชี้แจง สร-างความตระหนัก วางแผน 
  6.1.2 เสนอโครงการ 
  6.1.3 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินตามแผนกิจกรรม 
   6.1.4.1  จัดกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู-” ตามกิจกรรมต3างๆท่ีครูนําเสนอ
    ตามระดับชั้น ป.1-3  , ป.4-6   
   6.1.4.2 วางแผนใช-แหล3งเรียนรู-  และภูมิป;ญญาท-องถ่ินมามีส3วนร3วมในการจัด 
    กิจกรรมการเรียนรู-ของนักเรียน 
6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ ติดตามผล              

6. ประเมิน สรุป รายงานฯ              

    
6.3 ปฏิทินกิจกรรมและการดําเนินงาน 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษษยน2563 
เมษายน 2563 
 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
ตลอดป�การศึกษา 
มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจงโครงการ วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ  
5.นิเทศ ติดตามการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานฯ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาววิภาพร  ม่ังมี 
นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาววิภาพร  ม่ังมี 
นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม 
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7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช2 
1.นักเรียนร-อยละ 95 มีคุณลักษณะตามท่ีกําหนด 
ใน 4 หมวดประกอบด-วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผู-เรียน  
หมวดสร-างเสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู-   หมวด
สร-างเสริมคุณลักษณะและค3านิยม  และหมวดการสร-าง
เสริมทักษะการทํางาน  ทักษะอาชีพ 
2.นักเรียนอย3างน-อยร-อยละ 95 และ ทุกฝBายท่ี
เก่ียวข-องมีความพึงพอใจและเรียนรู-อย3างมีความสุขใน
ทุกกิจกรรมท่ีกําหนดในโครงการ 

-สังเกตความสนใจ 
ความสุขในการเรียน 
-สํารวจความพึงพอใจ 
 
 
-ประเมิน
ความก-าวหน-า 

-แบบสังเกตความสนใจ ความสุข
ในการเรียน 
-แบบสํารวจความพึงพอใจ 
 
 
-แบบประเมินความก-าวหน-า
นักเรียน 

8. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
8.1 โรงเรียนมีเทคนิคหรือกระบวนการส3งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพ่ิมเวลารู-อย3างหลากหลาย 
8.2  นักเรียนมีความสนใจสามารถใช-เวลาว3างให-เป(นประโยชน9เข-าร3วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด  
       อย3างเต็มศักยภาพ 
8.3 โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย นักเรียนทุกคนได-รับการพัฒนาให-เป(นคนดี  คนเก3ง โดยมีคุณธรรม   
       จริยธรรมมีค3านิยมท่ีพึงประสงค9และเรียนรู-อย3างมีความสุขในทุกกิจกรรม 
 
 

ลงชื่อ....................................... ผู-เสนอโครงการ     ลงชื่อ......................................... ผู-ร3วมโครงการ 
         (นางสาววิภาพร ม่ังมี)   (นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม) 

 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
    (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

             ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นายประกาศน  เจริญยิ่ง   นางสาวมาลี  ลาภลมูล 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา2563 
             

1.หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) เป(นโรงเรียน ท่ีจัดการศึกษาต้ังแต3ระดับการศึกษาปฐมวัย ถึง
ระดับชั้นประถมศึกษา  เพ่ือให-เด็กท่ีอยู3ในวัยเรียนได-มีการศึกษาพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เหมาะสมกับวัย มี
ความสมบูรณ9พ-อมท้ังด-านร3างกาย จิตใจ - อารมณ9 สังคม และสติป;ญญา สามารถดํารงชีวิตอยู3ในสังคมท-องถ่ิน
ได-อย3างมีความสุข มีความภูมิใจในตนเอง ให-เกียรติ ยกย3อง ยอมรับและเคารพสิทธิผู-อ่ืนเป(นวิสัยท่ียั่งยืนและ
เพ่ือเป(นการเผยแพร3 ประชาสัมพันธ9ผลงานวิชาการของสถานศึกษา ของครูและนักเรียนให-เป(นท่ีประจักษ9 อีก
ท้ังเพ่ือส3งเสริมให-นักเรียน ท่ีมีความสามารถพิเศษด-านวิชาการ ศิลปะการแสดง และวัฒนธรรมได-มีโอกาส
แสดงออกในเชิงประจักษ9 จึงกําหนด โครงการจัดนิทรรศการวิชาการแสดงผลงานครูและนักเรียน 
 2.  ระดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ3งชี้ท่ี 3.5 
3. วัตถุประสงค9 
 1. เพ่ือเผยแพร3 ผลงานทางวิชาการของครูและนักเรียน  
      2. เพ่ือเปlดโอกาสให-ครูและนักเรียนได-แสดงออกซ่ึงความรู-ความสามารถทางวิชาการ ศิลปะ การ
แสดงฯ และวัฒนธรรมฯ 
    3. เพ่ือส3งเสริมให-ครูและนักเรียน ได-มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู- และศึกษาเรียนรู-จากประสบการณ9ตรง 
4. เป]าหมาย 
 4.1 เป]าหมายเชิงปริมาณ 

 ผลงานวิชาการของครูและนักเรียนทุกคน ได-เผยแผ3ให-ผู-ปกครองและชุมชนได-รับทราบ 
4.2 เป]าหมายเชิงคุณภาพ 
 ร-อยละ 80 ของครูและนักเรียนมีการพัฒนาการเรียนการสอนโดยเน-นการแลกเปลี่ยนเรียนรู-

ไปด-วยกัน 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ   

5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน  30,000บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  
        6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค9 
 6.1.2  เสนอโครงการ 
        6.1.3 ประชุมแต3งต้ังกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
        6.1.4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  ได-แก3 
  6.1.4.1  รวบรวมผลงานครูและนักเรียนตลอดป�การศึกษา 
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  6.1.4.2  คัดเลือกผลงานครูและนักเรียน 
6.1.4.3ฝrกซ-อมการแสดงของนักเรียน 

  6.1.4.4  จัดแสดงนิทรรศการผลงานครูและนักเรียน 
  6.1.4.5  กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 

     6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
      6.1.6  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 
 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

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

1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตามผล              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
 6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช6วยเหลือนักเรียน 

วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน 2563 
 
 
 
มิ.ย 63 – ม.ค.64 
 
กุมภาพันธ9 64 
 
31 มีนาคม2564 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2654 

1.ประชุมชี้แจง  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการ 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
   -รวบรวมผลงาน ครูและนักเรียน 
   -คัดเลือกผลงานครูและนักเรียน 
   -ฝrกซ-อมการแสดงของนักเรียนแต3ละสายชั้น 
   -จัดแสดงผลงานครูและนักเรียน 
   -การแสดงของนักเรียน 
5.นิเทศติดตามและประเมินผล 
6.ประเมิน สรุป รายงานผล 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นายประกาศน  เจริญยิ่ง 
-นางสาวมาลี  ลาภลมูล 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-บริหารโรงเรียน 
-นายประกาศน  เจริญยิ่ง 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมเสนอโครงการชี้แจงวัตถุประสงค9  
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต3งต้ังคณะทํางาน  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
4.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผนการดําเนินงาน 
 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายประกาศน  เจริญยิ่ง 
นางสาวมาลี  ลาภลมูล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายประกาศน  เจริญยิ่ง 
นางสาวมาลี  ลาภลมูล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายประกาศน  เจริญยิ่ง 
นางสาวมาลี  ลาภลมูล 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1.ร-อยละของครูมีผลงานทาง
วิชาการมาจัดแสดง 
2.ร-อยละของนักเรียนมีแฟWมผลงาน
มาจัดแสดง 
3.ร-อยละของผู-ปกครองมีความพึง
พอใจการจัดนิทรรศการผลงานครู
และนักเรียน 
 

1.สังเกตการจัดกิจกรรม 
2.สอบถามผู-ปกครอง 
 

1.แบบบันทึกสังเกตการ
จัดกิจกรรม 
2.แบบสอบถาม 

 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 

ครูและนักเรียนมีผลงานทางวิชาการเป(นท่ียอมรับของผู-ปกครองและชุมชนและสามารถพัฒนาการ
เรียนการสอนให-มีประสิทธิภาพอย3างสูงสุด 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ และบุคลากรในโรงเรียน 
 
ลงชื่อ..................................................ผู-เสนอโครงการลงชื่อ..................................................ผู-ร3วมโครงการ
 (นายประกาศน  เจริญยิ่ง)    (นางสาวมาลี  ลาภลมูล) 

 
 

  ลงชื่อ.....................................................ผู-อนุมัติโครงการ 
        (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
                                 ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนมอนเทสซอรี 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโรงการ  นางสาววัจนา   โรจนรุ3งทว ี
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง  
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา 2563 
...................................................................................................................................................................     
1.หลักการและเหตุผล 

สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได-นํานวัตกรรมการสอนตามแนวคิด มอนเตสซอรี่ระดับปฐมวัยมาใช-
เป(นนวัตกรรมหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ซ่ึงการสอนแนวมอนเตสซอรี่จะเน-นผู-เรียนเป(น
สําคัญ เป(นรายบุคคลและความแตกต3างระหว3างบุคคล โดยใช-อุปกรณ9ท่ีเป(นระบบ ระเบียบ มีข้ันตอนจาก
รูปธรรมไปหานามธรรม มีวิธีการสอนท่ีเป(นข้ันตอนจะละเอียดประณีตส3งผลให-เด็กสามารถแก-ป;ญหาได- มี
พัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต3ละบุคคล มีระเบียบวินัยในตนเอง มีสมาธิในการทํางาน พ่ึงพาตนเองได- 
ทํางานร3วมกับผู-อ่ืนได-และรักษ9สิ่งแวดล-อม 

ดังนั้นโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จึงได-นําการสอนแนวมอนเตสซอรี่มาใช-เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยให-
มีความรู- ความเข-าใจและสามารถจัดเตรียมความพร-อมให-กับเด็กปฐมวัยทุกคน เด็กได-พัฒนาตามศักยภาพของ
ตนเอง  
2.ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานปฐมวัยท่ี 1  ตัวบ3งชี้ท่ี 1.1 , 1.2 , 1.3 และ 1.4  

สอดคล-องกับมาตรฐานปฐมวัยท่ี 3  ตัวบ3งชี้ท่ี 3.1 , 3.2 , 3.3 และ 3.4 
3. วัตถุประสงค9 

3.1เพ่ือพัฒนาครูปฐมวัยโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)ให-มีความรู-ความเข-าใจรูปแบบการสอนแนว
มอนเตสซอรี่                                                                                                                                    
3.2  เพ่ือจัดสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู-แก-ไขป;ญหา ด-วยตนเองมีสมาธิในการทํา
กิจกรรม ทํางานร3วมกับผู-อ่ืนได-และรักษ9สิ่งแวดล-อม 

4. เป]าหมาย 
 4.1  ด2านปริมาณ 
  4.1.1  ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จํานวน  9 คนมีความรู-ความความ
เข-าใจรูปแบบการสอนแนวมอนเตสซอรี่ 
  4.1.2.เด็กปฐมวัยในห-องเรียนมอนเตสซอรี่มีสื่อการเรียนใหม3ทุกคนเรียนรู- แก-ป;ญหา ด-วย
ตนเอง มีสมาธิในการทํากิจกรรมทํางานพร-อมกับผู-อ่ืนรักษ9สิ่งแวดล-อม 

4.2  ด2านคุณภาพ 
4.2.1.ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)มีความรู-ความเข-าใจรูปแบบการสอน 

แนวมอนเตสซอรี 
4.2.1.เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู- แก-ไขป;ญหา ด-วยตนเองมีสมาธิในการทํากิจกรรม ทํางาน 

ร3วมกับผู-อ่ืนได-และรักษ9สิ่งแวดล-อม  
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5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
5.1 ครูระดับปฐมวัย 
5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของราชการ 10,000 บาท   

6. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1 ประชุมชี้แจงเพ่ือวางแผนในการทําโครงการ 
  6.1.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
  6.1.3 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
  6.1.4 การดําเนินโครงการมีข้ันตอนดังนี้ 
  6.1.4.1 จัดอบรมให-ความรู-แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี 
    - กิจกรรมหมวดประสาทสัมผัส 
    - กิจกรรมหมวดชีวิตประจําวัน 
    - กิจกรรมหมวดภาษา 
    - กิจกรรมหมวดคณิตศาสตร9 
    - กิจกรรมการทํางานร3วมกันเป(นกลุ3มและเด่ียว 
    - กิจกรรมระเบียบวินัย/การรอคอย 
  6.1.4.2 จัดการซ้ือสื่อการเรียนการสอนแนวมอนเตสซอรี่   
  6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
  6.1.6 ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล 
6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 
ท่ี 

กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงาน

ผล 
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6.3กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ9การเรียนรู2ปฐมวัย 
วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
เม.ย.63 - มี.ค.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
เม.ย.63 - มี.ค.64 
มีนาคม 2564 

ประชุมชี้แจง  และเสนอโครงการ 
แต3งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงานวางแผน 
การดําเนินงามตามโครงการ 
- จัดอบรมให-ความรู-แนวการสอนแบบมอนเตสซอรี 
        - กิจกรรมหมวดประสาทสัมผัส 
        - กิจกรรมหมวดชีวิตประจําวัน 
        - กิจกรรมหมวดภาษา 
        - กิจกรรมหมวดคณิตศาสตร9 
        - กิจกรรมการทํางานร3วมกันเป(นกลุ3มและเด่ียว 
        - กิจกรรมระเบียบวินัย/การรอคอย 
-  จัดการซ้ือสื่อการเรียนการสอนแนวมอนเตสซอรี่  
นิเทศ  ติดตาม  และปรับปรุงโครงการ 
ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

-  ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-  ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-  คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  ผู-อํานวยการโรงเรียน 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 

 
7. แผนการกํากับ และติดตาม  

กิจกรรม ผู-กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.ประชุมชี้แจง  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
5.นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงาน 
6.ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาววัจนา  โรจนรุ3งทว ี
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาววัจนา  โรจนรุ3งทว ี
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาววัจนา  โรจนรุ3งทว ี

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ  

 ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/ เอกสาร 
1.ครูปฐมวัยโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)มีความรู-
ความเข-าใจรูปแบบการสอนแนวมอนเตสซอรี่ 
2.ครูจัดสื่อการเรียนให-นักเรียนปฐมวัยเกิดการเรียนรู-
ด-วยตนเอง แก-ไขป;ญหา มีสมาธิในการทํากิจกรรม 

- สอบถาม 
 
- วัดผลประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
 
 

- แบบวัดผลประเมินผล 
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9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนรู-แก-ป;ญหาได-ด-วยตนเอง มีสมาธิในการจัดทํากิจกรรม ทํางานพร-อมกับผู-อ่ืนได- และรัก

สิ่งแวดล-อม 
10. ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
 

 ลงชื่อ  .............................................  ผู-เสนอโครงการ 
       (นางสาววัจนา  โรจนรุ3งทวี) 

          
 

 ลงชื่อ .......................................................ผู-อนุมัติโครงการ 
( นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ9 ) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 กลยุทธ9ที ่3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ระบบ 

 ให2สามารถปฏิบัติงานและจัดจัดการเรียนการสอนได2อย6างมีประสิทธภิาพ 
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ช่ือโครงการ   จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม นางสาวสุวนันท9  กอผจญ 
หน6วยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี 3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดป�การศึกษา 2563 
             
1. หลักการและเหตุผล 
 การเรียนแบบโครงงานเป(นรูปแบบการเรียนหนึ่งท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนในศตวรรษท่ี 21 
เนื่องจากเป(นกิจกรรมท่ีเน-นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียน ซ่ึงนักเรียนเลือกป;ญหาท่ีจะศึกษา โดยมีครู
เป(นผู-จุดประกายและให-คําปรึกษา ซ่ึงโครงงานสามารถส3งเสริมให-นักเรียนเรียนรู-ด-วยการค-นคว-าลงมือปฏิบัติ
จริงในลักษณะของการสํารวจ ค-นคว-า ทดลอง ประดิษฐ9คิดค-น รวบรวมข-อมูล นํามาวิเคราะห9 ทดสอบเพ่ือ
แก-ป;ญหา นักเรียนจะนําความรู-จากชั้นเรียนมาบูรณาการในการแก-ป;ญหา ค-นหาคําตอบ เป(นกระบวนการ
ค-นพบนําไปสู3การเรียนรู- นักเรียนจะเกิดทักษะการทํางานกับผู-อ่ืน ทักษะการจัดการ ซ่ึงการเรียนแบบโครงงาน
นี้ เป(นการศึกษาค-นคว-าท่ีใช-กระบวนการทางวิทยาศาสตร9มาใช-ในการแก-ป;ญหา ทําให-เป(นการพัฒนาผู-เรียนให-
เป(นคนมีเหตุผล สรุปเรื่องราวอย3างมีกฎเกณฑ9  ทํางานอย3างมีระบบ โดยใช-การคิดวิเคราะห9 

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) เห็นถึงความสําคัญในเรื่องคุณภาพของผู-เรียน โดยจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน-นให-ผู-เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห9 คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และแก-ป;ญหา  จึงจัดให-มีโครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู-เรียน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-อง มาตรฐานท่ี 1ข-อ 1.1 ตัวบ3งท่ี 2 , 3 และ 4 
 สอดคล-อง มาตรฐานท่ี 3 ตัวบ3งท่ี 3.1 
3. วัตถุประสงค9 
 3.1 เพ่ือให-นักเรียนเกิดทักษะการคิดแก-ไขป;ญหาโดยการเรียนรู-แบบโครงงาน 
 3.2 เพ่ือให-นักเรียนเกิดความคิดริเริ่มสร-างสรรค9ในการจัดทําโครงงาน 
4. เป]าหมาย 
 4.1 นักเรียนร-อยละ80 เกิดทักษะการคิดแก-ไขป;ญหาโดยการเรียนรู-แบบโครงงาน 
 4.2 นักเรียนร-อยละ80 เกิดความคิดสร-างสรรค9ในการจัดทําโครงงาน 

5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
5.1  บุคลากร ผู-บริหารคณะครู และคณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ 

 5.2  งบประมาณเงินอุดหนุน   จํานวน 10,000  บาท 
6. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
     6.1.1 ประชุมวางแผน 
     6.1.2 เสนอโครงการ 
     6.1.3 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
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     6.1.4 ดําเนินการตามแผน 
          6.1.4.1 จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน 
6.1.4.2ส3งตัวแทนนักเรียนเข-าร3วมการประกวดโครงงานภายนอกโรงเรียน 
 6.1.4.3 จัดทําโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 
     6.1.5 กํากับติดตามผล  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
     6.1.6 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

 6.2  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 

6.3  ปฏิทินกิจกรรมและการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู2รับผิดชอบ 

1 ประชุมชี้แจงคณะครู เก่ียวกับรูปแบบการ
สอนแบบโครงงาน 

เมษายน 2563 ผู-อํานวยการโรงเรียน 

2 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
“จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน” 

พฤษภาคม 2563 ผู-อํานวยการโรงเรียน 

3 คณะครูดําเนินการจัดการเรียนการสอนแบบ
โครงงาน 

พฤษภาคม 2563 - 
กุมภาพันธ9 2564 

คณะครูทุกท3าน 

4 ส3งนักเรียนประกวดโครงงานภายนอก
โรงเรียน 

พฤศจิกายน 2563 ครูท่ีปรึกษาโครงงาน 

5 นิเทศติดตามการดําเนินงาน พฤษภาคม 2563 - 
 กุมภาพันธ9 2564 

หัวหน-าโครงการ 

6 ประเมิน สรุป และรายงานผล วันสิ้นภาคเรียนท่ี                   
1 และ 2 

หัวหน-าโครงการ 

7 เผยแพร3ผลงานให-ครู ผู-ปกครอง 31 มีนาคม 2564 ผู-บริหารและคณะครู 
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7. แผนกํากับติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจง  วางแผนพัฒนาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

นักเรียนมีความรู- ความเข-าใจ เก่ียวกับการเรียนรู-
แบบโครงงาน 

ประเมินจากผลงาน
นักเรียนท่ีนําเสนอครู 

ผลงานของนักเรียน 

 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห9 คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก-ป;ญห
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
 
ลงชื่อ…………………………………………ผู-เสนอโครงการ         ลงชื่อ...........................................ผู-ร3วมโครงการ 
        (นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม)    (นางสาวสุวนันท9  กอผจญ)   
 

ลงชื่อ.........................................ผู-อนุมัติโครงการ    
          (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

   ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย3างมีประสิทธิภาพ 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางนาฏยา  บรรจงอักษร นางสาววิภาพร ม่ังมี 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  นอกจากครูผู-สอนจะต-องรู-จักนักเรียน  เป(นรายบุคคล
แล-ว  สิ่งท่ีสําคัญยิ่งคือการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยยึดผู-เรียนเป(นสําคัญ  สนองความแตกต3างของ
ผู-เรียน  ครูจะต-องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีให-นักเรียนเรียนในห-องเรียน  ครูเป(นผู-บอก  
ส3วนใหญ3  พยายามหาแนวทางวิธีการท่ีจะให-นักเรียนรู-ได-ด-วยตนเอง  สร-างองค9ความรู-ได-ด-วยตนเอง  โรงเรียน
จึงเห็นสมควรให-มีการจัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย3างมีประสิทธิภาพข้ึน  
2. ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี  2  ตัวบ3งชี้ท่ี 2.5 และ 2.6 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี  3   ตัวบ3งชี้ท่ี  3.2 
3. วัตถุประสงค9 

3.1  เพ่ือให-ครูเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให-หลากหลายมากยิ่งข้ึน  โดยยึดผู-เรียนเป(นสําคัญ 
3.2 เพ่ือให-ครูพัฒนาสื่อ  จัดหาแหล3งเรียนรู- ให-มากยิ่งข้ึน 

4. เป]าหมาย 
4.1  ครูทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนให-หลากหลายยิ่งข้ึน  โดยยึดผู-เรียนเป(นสําคัญ 
4.2  ครูทุกคนมีการพัฒนาสื่อ  จัดหาแหล3งเรียนรู-   

5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะครู  และคณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ    จํานวน  800,000  บาท 
6. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
              6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจงสร-างความตระหนัก  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  พัฒนาแหล3งเรียนรู-ในโรงเรียน 

6.1.4.2  จัดหาวัสดุ  สื่อการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
6.1.4.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน-นผู-เรียนเป(นสําคัญ 
 - กิจกรรมค3ายวิชาการ 
 - การสอนแบบโครงงาน 
 - การสอนแบบบูรณาการ 
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 - กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีนอกห-องเรียน 
 - กิจกรรมชุมนุม 
 - การจัดหาสื่ออิเล็คโทรนิกส9 
6.1.4.4  พัฒนานักเรียนตามความแตกต3างระหว3างบุคคล 

  6.1.5  นิเทศ ติดตามผลการดําเนินโครงการ   
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 
             6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุม วางแผน                
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงาน              

 

6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย6างมีประสิทธิภาพ 

วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน 2563 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2563
มิถุนายน  2563 
มิถุนายน  2563 
มิถุนายน 2563 
มิถุนายน 2563 
 
 
พฤษภาคม 2563 

 
 
 

มีนาคม  2564 

1.ประชุม วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการ 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมการเข2าค6ายวิชาการ 
กิจกรรมค3ายพุทธบุตรของนักเรียน 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมค3ายพุทธบุตร 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบและประเมินผล 
-จัดกิจกรรมค3ายพุทธบุตรของนักเรียน 
-ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม 
-รายงานผล สรุปผล กิจกรรมค3ายพุทธบุตรของนักเรียน 
กิจกรรมการสอนบูรณา      การการสอนแบบโครงงาน 
กิจกรรมชุมนุม   การจัดหาส่ืออิเล็คโทรนิกส9 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
-แต3งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
-จัดกิจกรรมบูรณาการ 
-ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม 
-รายงานผล สรุปผล กิจกรรมบูรณาการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
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พฤษภาคม 2563 

 
 

31มีนาคม  2564 
 

กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีนอกห2องเรียน 
-แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
-แต3งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
-จัดกิจกรรมบูรณาการ 
-นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
-ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ 

 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 

 
7. แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง  วางแผนพัฒนาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางนาฏยา  บรรจงอักษร 
 นางสาววิภาพร ม่ังมี 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางนาฏยา  บรรจงอักษร 
 นางสาววิภาพร ม่ังมี 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางนาฏยา   บรรจงอักษร 
 นางสาววิภาพร ม่ังมี 

 

 
8.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1.ร-อยละของครูท่ีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอน 
2.ร-อยละของครูท่ีมีการพัฒนาสื่อจัดหาแหล3งเรียนรู-
และมีการวิจัยในข้ันเรียน 

1. นิเทศการสอน 
2. นิเทศงานธุรการ  ตรวจสอบ
งานวิจัยในชั้นเรียน 

1. แบบนิเทศการสอน 
2. แบบนิเทศงานธุรการ
ในห-องเรียน 
3.งานวิจัยของครู 

 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนเรียนอย3างมีความสุข  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 
10. ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
ลงชื่อ………………………………......ผู-เสนอโครงการ  ลงชื่อ...........................................ผู-ร3วมโครงการ 
     (นางนาฏยา  บรรจงอักษร)    (นางสาววิภาพร ม่ังมี) 
 

ลงชื่อ.........................................ผู-อนุมัติโครงการ    
      (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
         ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   พัฒนากระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 
แผนงาน   งานวิชาการ  
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาวปนัดดา  ยิ่งจําเริญ 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 จาก พ.ร.บ.การศึกษา 2542 มาตรา 24 การจัดการเรียนรู- (5) และ เพ่ือให-สอดคล-องกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ส3งเสริมให-สนับสนุนให-ผู-สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล-อม สื่อการ
เรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือให-เกิดการเรียนรู-และมีความรอบรู- รวมท้ังความสามารถใช-การวิจัยเป(นส3วน
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู- ท้ังนี้ผู-สอนและผู-เรียนอาจเรียนรู-ไปพร-อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล3ง
วิทยาการต3าง ๆ  การวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญต3อวงการวิชาการชีพครูเป(นอย3างยิ่ง เนื่องจากครูจําเป(นต-อง
พัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การจูงใจให-ผู-เรียนเกิดความอยากรู- อยากเรียน การพัฒนาพฤติกรรม
ผู-เรียน การเพ่ิมสัมฤทธิ์ผลการเรียนและสร-างบรรยากาศการเรียน ด-วยป;จจัยดังกล3าวจึงทําให-ครูอาจารย9ต-อง
เปลี่ยนบทบาทจากผู-สอนมาเป(นผู-วิจัย เพ่ือมีส3วนร3วมในการพัฒนาการสอน การเรียนรู-ของผู-เรียนและการ
พัฒนาวิชาชีพครู 
2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.2  
3.  วัตถุประสงค9 
 3.1   เพ่ือพัฒนาค-นคว-าเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เพ่ือพัฒนาให-นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีดีข้ึน 

3.3  เพ่ือพัฒนาให-ครูมีผลงานวิจัยในชั้นเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหน-าท่ีอย3างมีประสิทธิภาพและ     
       เกิดประสิทธิผล 

4.  เป]าหมาย 
4.1  ครูทุกคนศึกษาค-นคว-าเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์อยู3ในระดับดี ร-อยละ  80 
4.3  ครูทุกคนมีผลงานวิจัย  นําผลงานวิจัยไปใช-พัฒนางานให-มีประสิทธิภาพเกิดและเกิดประสิทธิผล 

5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ  คณะครู 
 5.2  นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 5.3  งบประมาณจากเงินวัสดุการศึกษา  5,000  บาท 
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6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผนเสนอโครงการ 
  6.1.2  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.3  ดําเนินงานตามแผน 
       -  ศึกษา  เก็บรวบรวมข-อมูลงานวิจัยต3าง ๆ 
       -  สร-างเครื่องมือ 
       -  ประชากรและกลุ3มตัวอย3างตอบแบบสอบถาม 
       -  เก็บรวบรวมข-อมูล 
        -  วิเคราะห9ข-อมูล 
       -  รายงานการประเมินโดยจัดเป(นรูปเล3ม 
       -  เผยแพร3ผลงาน   
  6.1.4  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
                                - ประกวดผลงานการวิจัยในชั้นเรียน 
       - มอบเกียรติบัตรระดับโรงเรียน 3 รางวัล 
  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียน 
6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
2.  แต3งต้ังคณะกรรมการ              
3.  ดําเนินงานตามแผน              
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ               
6. ประเมิน สรุป รายงาน              
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6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการวิจัย 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน  2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
ตุลาคม  2563 มีนาคม 2564 
 
 
 
31 มีนาคม  2564 

1.ประชุมคณะดําเนินงานและกําหนดแผนงาน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
4.ดําเนินงานตามแผน 
-ชี้แจงโครงการพัฒนากระบวนการวิจัยในท่ีประชุม
ครู 
- ครูส3งผลงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง 
5.นิเทศ ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 
6.ประเมิน สรุปผล รายงานผล 

- ผู-อํานวยการโรงเรียน 
- หัวหน-าโครงการ 
- ผู-อํานวยการโรงเรียน 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
-นางสาวปนัดดา ยิ่งจําเริญ 
 
 
- ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจง  งานแผนเสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวปนัดดา  ยิ่งจําเริญ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวปนัดดา  ยิ่งจําเริญ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวปนัดดา  ยิ่งจําเริญ 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 
1.ร-อยละของครูท่ีค-นคว-าเก่ียวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.ร-อยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์         
อยู3ในระดับดี 
3.ร-อยละของครูท่ีมีผลงานวิจัยในชั้นเรียน 

1. ตรวจสอบ 
 
2. ตรวจสอบ 
 
3. ตรวจสอบแฟWมสะสมงาน 

1. แฟWมสะสมงาน(ผลงานค-นคว-า) 
 
2. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 
3. แฟWมสะสมผลงานงานวิจัยของครู 

 
9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 9.1  หน3วยงานต-นสังกัดได-รับทราบผลการประเมินการวิจัยในชั้นเรียน  เพ่ือเป(นข-อมูลในการ
ปรับปรุง  พัฒนาการจัดการศึกษาในอํานาจหน-าท่ีท่ีเก่ียวข-อง 
 9.2  สถานศึกษาสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให-สอดคล-อง
กับพระราชบัญญัติแห3งชาติ  พุทธศักราช  2542  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  และ
ตรงกับความต-องการของนักเรียน  ครู  ผู-ปกครอง  และ  ชุมชน 
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 9.3  ผู-บริหารสถานศึกษา  สามารถนําผลการประเมินการวิจัยในชั้นเรียน  มาเป(นแนวทางในการ
ดําเนินการ  ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ให-มีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ส3งผลให-
สถานศึกษาเป(นท่ียอมรับของหน3วยงานท่ีเก่ียวข-อง  ผู-ปกครอง  และ  ชุมชน 
 9.4  ครูผู-สอนสามารถนําผลการประเมินการวิจัยในชั้นเรียน  มาเป(นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
การเรียนการสอน  วิธีสอน  การจัดกิจกรรม  สื่อ  แบบฝrก  และวิธีการวัดผลและประเมินผล  ตลอดตนใช-เป(น
ข-อมูลในการปรับปรุงงานในหน-าท่ีให-มีประสิทธิภาพส3งผลดีต3อผู-เรียนเป(นสําคัญ 
 9.5  จากผลประโยชน9ของผู-ท่ีเก่ียวข-องกับการจัดการศึกษาท้ังหมดท่ีกล3าวข-างต-นจะส3งผลสุดท-ายกับ
นักเรียน  ทําให-ผู-เรียนมีผลสัมฤทธิ์ดีข้ึน 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา    หัวหน-าโครงการ 

 
   ลงชื่อ.................................................ผู-เสนอโครงการ 
   (นางสาวปนัดดา  ยิ่งจําเริญ)       

 
ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 

 (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
   ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ    พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน    บริหารบุคคล 
ผู2รับผิดชอบโครงการ   นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ   โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน   กลยุทธ9ท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ   ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาการเรียนการสอนตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. 2542 นั้นจะเน-นการจัดการเรียน
การสอนโดยเน-นผู-เรียนเป(นสําคัญ ผู-สอนเป(นผู-ช3วย ส3งเสริม แนะแนวทางให-เกิดองค9ความรู-แก3ผู-เรียน โดยการ
จัดหาแหล3งเรียนรู- ท้ังภายในห-องเรียนและภายนอกห-องเรียน และนําเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให-ผู-เรียนเกิด
การเรียนรู-ให-มากท่ีสุด ดังนั้นผู-สอนจะต-องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู-ความสามารถท้ังด-านเนื้อหาตามกลุ3ม
สาระการเรียนรู-ต3าง ๆ ท่ีทําหน-าท่ีรับผิดชอบสอน  ด-านการถ3ายทอดความรู-สู3ผู-เรียนในวิธีต3างๆ ให-ผู-เรียนได-เกิด
การเรียนรู-ให-มากท่ีสุด การพัฒนาตนเองให-มีประสิทธิภาพนั้นย3อมเกิดมาจากร3างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ9
แข็งแรง และขวัญกําลังใจท่ีดีด-วย 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ได-เล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาความรู-ความสามารถของ
บุคลากร ในสถานศึกษาท่ีจําเป(นจะต-องมีการศึกษาหาความรู-เพ่ิมเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือ
เป(นการเปlดมุมมอง และโลกทัศน9ในแบบต3างๆ เพ่ือจะได-นํามาถ3ายทอดสู3ผู-เรียน ตลอดจนมีการสร-างขวัญและ
กําลังใจท่ีดีต3อบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพ่ือจะได-มีร3างกาย และจิตใจพร-อมท่ีจะปฏิบัติหน-าท่ีอย3างมี
ประสิทธิภาพ 
2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.2 และ 2.4 
สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ3งชี้ท่ี 3.5 

3.  วัตถุประสงค9 
 3.1  เพ่ือให-บุคลากรได-รับความรู-จากการประชุม ฝrกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 3.2  เพ่ือให-บุคลากรได-นําเอาความรู-ท่ีได-รับมาขยายผลต3อและใช-ประโยชน9กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 
 3.3  เพ่ือให-บุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต3อการพัฒนาตนเอง 
 3.4  เพ่ือสร-างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแก3บุคลากร  
4.  เป]าหมาย 
 4.1  บุคลากรทุกคนได-รับความรู-จากการประชุม ฝrกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.2  บุคลากรทุกคนได-นําเอาความรู-ท่ีได-รับมาขยายผลต3อและใช-ประโยชน9กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 

4.3  บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต3อการพัฒนาตนเอง 
 4.4  บุคลากรทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
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5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุน  ค3าเอกสาร  และค3าใช-จ3ายในการพัฒนาบุคลากร 150,000 บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน   
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
   -  จัดทําเอกสารสื่อต3าง ๆ  ไว-บริการ 
   -  จัดเข-าอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
   -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   -  จัดกิจกรรม PLC ชุมชนแห3งการเรียนรู- 
   -  จัดทําแฟWมสะสมงาน 
  6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 
              6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจงวางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน  2563 
เมษายน  2563 
 
พฤษภาคม2563 
 
 
ภาคเรียนท่ี 1/2563 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน  
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
- จัดทําสื่อ เอกสารต3าง ๆ แก3คณะครู 
 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
-นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
-นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
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พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 2563 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 2563 
31 มีนาคม 2564 
 

 
- จัดอบรมครู 
- จัดอบรมครูตามโครงการ  
-ศึกษาดูงานสายชั้นอนุบาล 
- จัดทําแฟWมสะสมผลงานครู 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

 
 
 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
-นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 

 
7.  แผนกํากับและติดตามผล 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง  วางแผน ในการดําเนินงาน   
2. เสนอโครงการ 
 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ9 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครื่องมือ 
1.ร-อยละของบุคลากรได-รับความรู-จากการประชุม 
ฝrกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความ
ถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
2.ร-อยละของบุคลากรได-นําเอาความรู-ท่ีได-รับมา
ขยายผลต3อและใช-ประโยชน9กับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 
3.ร-อยละของบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีต3อ
การพัฒนาตนเอง 
4.ร-อยละของบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  

1. การรายงานการประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
2. พิจารณาจากแบบขยายผล 
การประชุม อบรม สัมมนา     
ศึกษาดูงาน 
3. พิจารณาจากแฟWมสะสมงานของ
บุคลากร 
4. สังเกต 
 

1.แบบรายงานการ
ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
2.แบบขยายผลการ
ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน และบันทึก
การประชุมครู 
3.แฟWมสะสมงานของ
บุคลากร 
4.แบบสังเกต 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 ครูมีความกระตือรือร-นในการปฏิบัติงานอย3างมีประสิทธิภาพส3งผลให-นักเรียนเป(นคนดี  คนเก3ง  และ
มีความสุข 
 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา   หัวหน-าโครงการ 
 

ลงชื่อ..........................................ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ.................................................ผู-ร3วมโครงการ 
       (นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9)        (นางสาวอนงค9นารถ  นุชสายสวาท) 
 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
               (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

                                      ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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โครงการ   นิเทศภายใน 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 นางสาวสุภาพร  ชัยรัตน9 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 

ป;จจัยสําคัญท่ีส3งผลต3อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท้ังในส3วนของการจัดการเรียนการสอน และ
ปฏิบัติงานด-านอ่ืน ๆ คือ พัฒนาให-ครูผู-สอนมีความรู- ความสามารถในการปฏิบัติหน-าท่ีได-อย3างมีประสิทธิภาพ  
วิธีการท่ีจะช3วยพัฒนาให-ครูผู-สอนมีความรู-ความสามารถ คือ การนิเทศภายใน การนิเทศภายในเป(นสิ่งจําเป(น
อย3างยิ่งสําหรับผู-บริหารโรงเรียน  ท่ีจะให-ความรู-  เสนอแนะวิธีการ สํารวจ ตรวจสอบและสร-างขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครู เพ่ือให-การดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค9และ
เปWาหมายท่ีตั้งไว- จากความสําคัญท่ีกล3าวข-างต-นโรงเรียนจึงจัดให-มีโครงการนิเทศภายในข้ึน 
2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.2 และ 2.4  
3.  วัตถุประสงค9 

3.1  เพ่ือพัฒนางานตามขอบข3ายของกลุ3มงานในโรงเรียนท้ัง  4  งาน 
3.2  เพ่ือพัฒนาครูให-มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน-าท่ี 

4.  เป]าหมาย 
 4.1  การบริหารงานท้ัง 4 งาน บรรลุภารกิจร-อยละ  80 

4.2  ครูไม3น-อยกว3าร-อยละ 85 มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหน-าท่ี 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 

5.1  บุคลากร:  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ 
5.2  งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน  5,000  บาท 

6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชี้แจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
 6.1.4.1  จัดทําแผนนิเทศภายใน 
 6.1.4.2  เยี่ยมชั้นเรียน 
 6.1.4.3  สังเกตการณ9สอน 
 6.1.4.4  นิเทศการตรวจสมุดแบบฝrกหัดนักเรียน 
 6.1.4.5  นิเทศเอกสารธุรการชั้นเรียน 
 6.1.4.6  ประชุมเดือนละ  1  ครั้ง 
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 6.1.4.7 นิเทศการ AAR/PLC 
6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 6.2  ข้ันตอนการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมวางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะทํางาน              
4. ดําเนินงานตามแผน              
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน  สรุป รายงานผล              

 
6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการนิเทศภายใน 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
 
พฤษภาคม 63-มีนาคม 64 
พฤษภาคม 63- มีนาคม 64 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะทํางาน 
4.ดําเนินงานตามแผน 
- จัดทําแผนนิเทศภายใน 
- เยี่ยมชั้นเรียน 
- สังเกตการสอน 
- นิเทศการตรวจสมุดแบบฝrกหัดนักเรียน 
- ตรวจเอกสารธุรการชั้นเรียน 
- ประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
- AAR  PLC 
5.นิเทศ ติดตามผลการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
-ผู-อํานวยการ  
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
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7.  แผนกํากับและติดตาม 
 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผนในการดําเนินงาน 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 
 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวสุภาพร ชัยรัตน9 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวสุภาพร ชัยรัตน9 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวสุภาพร ชัยรัตน9 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.ร-อยละของการบริหารงานท้ัง  4  งาน    
     บรรลภุารกิจ  
2.ร-อยละของครูท่ีมีประสิทธิภาพในการ  
    ปฏิบัติงานในหน-าท่ี 

1. การตรวจสอบระบบ   
    ดําเนินงาน 
2. การประเมินผลงานของครู 

 1. แบบประเมินผล 
     การดําเนินงาน 
2. แบบประเมินผลงานของครู 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
โรงเรียนจัดการศึกษาอย3างมีประสิทธิภาพเป(นท่ียอมรับของหน3วยงานต-นสังกัด ผู-ปกครอง  
และชุมชน 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา   หัวหน-าโครงการ 
 
ลงชื่อ..........................................ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ.....................................................ผู-ร3วมโครงการ 
       (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9)             (นางสาวสุภาพร  ชัยรัตน9) 
 

  ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
        (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

    ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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โครงการ   เสริมสร-างขวัญและกําลังใจครูและบุคลากร  
แผนงาน   บริหารบุคคล 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9  นางสาวอนงค9นารถ  นุชสายสวาท 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลักการและเหตุผล 

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป(นป;จจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกด-านของ
การศึกษา เพราะบุคลากรเป(นผู-มีบทบาทสําคัญการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพของ
ผู-เรียน การบริหารงานโดยการจัดการให-มีคนร3วมกันทํางานอย3างมีน้ําหนึ่งใจเดียวกัน และทํางานด-วยความ 
พึงพอใจ ขวัญและกําลังใจมีอิทธิพลต3อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป(นอันมาก เป(นสิ่งเร-าสภาพจิตใจ 
และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให-เห็นถึงลักษณะและความรู-สึกทีมีต3อการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีความรู-
ความสามารถสูง หากกําลังใจไม3ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม3มีประสิทธิภาพดีเท3าท่ีควร ในทางตรงกันข-ามคนท่ีมี
ความสามารถไม3สูงนักแต3ถ-ามีกําลังใจท่ีดี การปฏิบั ติงานอาจจะได-ผลมากกว3าบุคลากรท่ีมีความรู- 
ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต3าง ๆ ให-แก3บุคลากรนับว3าเป(นส3วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร-างขวัญและ
กําลังใจท่ีดี ด-วยเหตุผลดังกล3าว โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงได-จัดจัดโครงการนี้ข้ึน 
2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.2 และ 2.4 
3.  วัตถุประสงค9 
  3.1  เพ่ือเป(นการสร-างขวัญและกําลังใจให-แก3บุคลากร 
  3.2  เพ่ือเป(นการสร-างความสัมพันธ9อันดีซ่ึงกันและกันระหว3างบุคลากร 
  3.3  เพ่ือเป(นการสร-างความรัก ความห3วงใยของทางโรงเรียนต3อบุคลากร 
4.  เป]าหมาย 
  4.1  บุคลากรทุกคนมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธ9อันดีซ่ึงกันและกัน มีความรัก 
ความผูกพัน ต3อโรงเรียน 
  4.2  สร-างวัฒนธรรมความสามัคคีในองค9กร 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
  5.1  บุคลากร:  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ 

 5.2  งบประมาณเงินอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน  150,000บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
6.1.1 ประชุมชี้แจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
 6.1.4.1  การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสต3าง ๆ 
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 6.1.4.2  กิจกรรมวันเกิด 
 6.1.4.3  ทัศนศึกษา 
 6.1.4.4  จัดงานเกษียณอายุราชการ  
6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 6.2  ข้ันตอนการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมวางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะทํางาน              
4. ดําเนินงานตามแผน              
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน  สรุป รายงานผล              

 

 6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร2างขวัญและกําลังใจบุคลากร 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน  2563 
เมษายน  2563 
 
พฤาภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 2563 
 
 
กันยายน  2563 
มีนาคม  2564 
 
มีนาคม  2564 
31 มีนาคม 2564 

1. ประชุมวางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามแผน 
- กิจกรรมเยี่ยมบุคลากรในโอกาสต3าง ๆ 
- กิจกรรมวันเกิดของบุคลากร 
- กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ 
- กิจกรรมทัศนศึกษาของบุคลากร 
 
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
นางสาวอนงค9นารถ  นุชสายสวาท 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
-นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
 นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
-นางสาวอนงค9นารถ นุชสายสวาท 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
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7.  แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจง  วางแผนในการดําเนินงาน 
2. เสนอโครงการ 
 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 
 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
-นางสาวอนงค9นารถ  นุชสายสวาท 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
นางสาวอนงค9นารถ  นุชสายสวาท 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9 
-นางสาวอนงค9นารถ  นุชสายสวาท 
 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.การสร-างขวัญและกําลังใจให-แก3 
บุคลากร 
2.การสร-างความสัมพันธ9อันดีซ่ึงกันและ   
กันระหว3างบุคลากร 
3.การสร-างความรัก ความห3วงใยของ  
โรงเรียนต3อบุคลากร 

1.สอบถาม , สัมภาษณ9 
2.ประเมินโครงการ 

 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบประเมินโครงการ 

 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
1. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธ9อันดีซ่ึงกันและกัน 
           2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรักความสามัคคี 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
      ลงชื่อ.............................................ผู-เสนอโครงการ      ลงชื่อ.............................................ผู-ร3วมโครงการ 
   (นายเสริมชัย  เลิศศักด์ิพณิชย9)                        (นางสาวอนงค9นารถ  นุชสายสวาท) 

     ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
       (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

         ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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กลยุทธ9ที ่4ขยายโอกาสทางการศึกษาให2ทั่วถึงครอบคลุมผู2เรียนได2รับความ 
เสมอภาคและความเท6าเทียมในการเข2าถึงบริการทางการศึกษาอย6างเต็ม 
ศักยภาพ 
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ช่ือโครงการ   แนะแนวในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
หัวหน2าโครงการ   นางสาวฉวีวรรณ  จันทร9นาง 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  4 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
.............................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาพท่ีแท-จริงท่ีโรงเรียนได-พบเสมอ คือ นักเรียนมักมีป;ญหาในด-านต3างๆ ไม3เฉพาะแต3การเรียน
เท3านั้น และป;ญหาเหล3านี้ บางป;ญหาไม3สามารถหาทางออกท่ีดีแก3ตนเองได- โรงเรียนจึงสมควรจัดให-มีกิจกรรม
แนะแนวข้ึน เพ่ือให-ครูแนะแนว และครูทุกคนได-มีส3วนช3วยให-ข-อมูลให-คําปรึกษา เสนอแนะแนวทางให-นักเรียน
สามารถตัดสินใจได-ด-วยตนเองอย3างถูกต-องเหมาะสมท่ีสุด และส3งเสริมให-นักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิต
และมีความสุขในชีวิตประจําวัน 
2.  ความสําคัญของโครงการ   
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1ข-อ 1.1ตัวบ3งชี้ท่ี 6 
3. วัตถุประสงค9 

3.1  เพ่ือให-ข-อมูล  เสนอแนะแนวทางในการแก-ป;ญหาให-นักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจ 
        แก-ป;ญหาได-ด-วยตนเอง 
3.2  เพ่ือส3งเสริมให-นักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิต 

4.  เป]าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

 นักเรียนทุกคนได-รับการส3งเสริมตามสมควรแก3อัตภาพของตนเองและได-เข-าร3วมกิจกรรมแนะ
แนวท่ีทางโรงเรียนได-ดําเนินการ 

 4.2 เชิงคุณภาพ 
  นักเรียนทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการแก-ป;ญหาได-อย3างถูกต-องเหมาะสม 
5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา  ครูแนะแนว  คณะครู 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน  1,000  บาท 
6. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว ตามโครงสร-างแนะแนวของ 
      นักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 
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   6.1.4.2  โรงเรียนมัธยมศึกษาบริเวณใกล-เคียงแนะแนวการศึกษาต3อ ของนักเรียน 
      ป.6 
   6.1.4.3 กิจกรรมแนะแนวด-านยาเสพติด 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง วางแผน 

 

            
2.  เสนอโครงการ 

 

            
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ  

 
           

4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 

            
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ  

 
           

6. ประเมิน สรุป รายงานผล            
 

 
 
6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการแนะแนวในโรงเรียน 

วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
 
 
 
มกราคม - มีนาคม 2564 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการ 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแนะแนว 
ตามโครงสร-างแนะแนวของนักเรียน
ระดับชั้น ป.1-ป.6 
- โรงเรียนมัธยมศึกษาบริเวณใกล-เคียงแนะ
แนวการศึกษาต3อ ของนักเรียน ป.6 
- กิจกรรมแนะแนวด-านยาเสพติด 
5.นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 
6.ประเมิน สรุป รายงานผล 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวฉวีวรรณ  จันทร9นาง 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวฉวีวรรณ  จันทร9นาง 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร9นาง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร9นาง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทร9นาง 

 

 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/
เอกสาร 

1.ร-อยละของนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางได-อย3าง
ถูกต-องเหมาะสม 
2.ร-อยละของนักเรียนได-รับการส3งเสริมตามความเหมาะสม 

1. ประเมินรายงานโครงการ 
 

รายงานโครงการ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนมีความสุขในชีวิต  สามารถเรียนต3อ  เป(นสมาชิกดีมีคุณภาพของชุมชน และสังคมสืบไป 
 
10. ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู-เสนอโครงการ 
         (นางสาวฉวีวรรณ  จันทร9นาง)   
 

 
ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 

(นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9)  
                                  ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   ดําเนินงานระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาวชัญญานุช  เหลืองอรุณฤกษ9นางสาวธัญญรักษ9  เขตสมุทร 
หน6วยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  4 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
.............................................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ  พุทธศักราช  2542  ได-กําหนดความมุ3งหมายและหลักการ
จัดการศึกษาต-องเป(นไป เพ่ือพัฒนาคนไทยให-เป(นมนุษย9ท่ีสมบูรณ9ท้ังทางร3างกายและจิตใจ สติป;ญญา ความรู-คู3
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู3ร3วมกับผู-อ่ืนได-อย3างมีความสุข ซ่ึงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได-กําหนดเป(นนโยบายให-สถานศึกษาจัดระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียนจน
จบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให-นักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค9  มี
ภูมิคุ-มกันทางจิตใจท่ีเข-มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีทักษะในการดํารงชีวิตรอกพ-นจากวิกฤตท้ังปวง ระบบดูแล
ช3วยเหลือนักเรียนเป(นกระบวนการดําเนินงานเพ่ือดูแลช3วยเหลือนักเรียนอย3างเป(นระบบ มีข้ันตอน วิธีการและ
การทํางานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป(นบุคลากรหลักในการดําเนินการและมีการประสานความร3วมมือ  
อย3างใกล-ชิดกันครูท่ีเก่ียวข-อง ผู-ปกครอง และชุมชน โดยมีวิธีการและเครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ
และหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได- อันจะเกิดประโยชน9สูงสุดต3อนักเรียนท่ีจะเป(นเยาวชนคนไทยท่ีดี  เก3ง  
และมีความสุข มีคุณธรรมนําความรู-ของประเทศชาติต3อไป โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) ตระหนักถึง
ความสําคัญของผู-เรียนและความสําคัญของโครงการระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียน 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.1 ตัวบ3งชี้ท่ี 6 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2ตัวบ3งชี้ท่ี 2.2 
3.  วัตถุประสงค9 
 3.1  เพ่ือส3งเสริมให-ครูผู-สอนได-ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาระบบดูแลช3วยเหลือ
นักเรียน 
 3.2   เพ่ือจัดระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียนให-ครอบคลุมขอบข3ายและภารกิจตามนโยบาย 
 3.3  เพ่ือให-นักเรียนได-รับการดูแลช3วยเหลือ  แนะแนวให-คําปรึกษา ปWองกันและแก-ป;ญหา               
ให-สามารถศึกษา จนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4.  เป]าหมาย 
 4.1  ครูทุกคนมีความรู-  ความเข-าใจ  มีความตระหนัก  ให-ความสําคัญต3อการปฏิบัติกิจกรรม และ 
สามารถจัดกิจกรรมในการดูแลช3วยเหลือนักเรียนได-อย3างมีประสิทธิภาพ 
 4.2  โรงเรียนมีข-อมูลนักเรียนในระบบดูแลช3วยเหลือนักเรียนครบทุกชั้น ทุกคน 
 4.3  นักเรียนทุกคนได-รับการช3วยเหลือ แนะแนวให-คําปรึกษา ปWองกันและแก-ป;ญหาให-มีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค9ตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
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5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน  5,000  บาท 
6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
  6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
6.1.4  ดําเนินงานตามโครงการ 
 6.1.4.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเป(นรายบุคคล 
 6.1.4.2 คัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
 6.1.4.3 วิเคราะห9กลุ3มผู-เรียน 
 6.1.4.4 การประชุมผู-ปกครองและคณะกรรมการเครือข3าย 
 6.1.4.5 การเยี่ยมบ-าน 
 6.1.4.6 การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
 6.1.4.7การให-ความช3วยเหลือ 
 6.1.4.8การส3งต3อ 
6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 
 

 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง วางแผน 

 

            
2.  เสนอโครงการ 

 

            
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ  

 
           

4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 

            
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ  

 
           

6. ประเมิน สรุป รายงานผล            
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 6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช6วยเหลือนักเรียน 

วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม2563 
ตลอดป�การศึกษา 
พ.ค.-มิ.ย. 63 
 
 
 
 
 
มิถุนายน 2563 
 
พ.ค.63-มี.ค.64 
 
ตลอดป�การศึกษา 
 
มิ.ย.63  -มี.ค.64 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุม ชี้แจง วางแผน  
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- จัดทําข-อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนรายบุคคล  
  ระดับชั้น ป.1 เข-าใหม3 
- คัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
 
- วิเคราะห9กลุ3มนักเรียน เก3ง กลาง อ3อน ของแต3ละห-อง 
 
- ประชุมผู-ปกครองและคณะกรรมการเครือข3าย 
ครั้งท่ี 1/2560 
-กิจกรรมโฮมรูมระหว3างครูกับนักเรียน 
 
-ให-ความช3วยเหลือ พิจารณานักเรียนท่ีควรได-รับทุน 
การศึกษา 
-คณะครูออกเยี่ยมบ-านนักเรียน 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวชัญญานุช  เหลืองอรุณฤกษ9 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 ครูประจําชั้น 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
ครูประจําชั้น 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 ครูประจําชั้น 
-คณะกรรมการดําเนินงาน  
 ครูประจําชั้น 
-ครูประจําชั้น 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวชัญญานุช  เหลืองอรุณฤกษ9 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน  
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผลและรายงานฯ   

นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ9 
นางสาวชัญญานุช  เหลืองอรุณฤกษ9 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวชัญญานุช  เหลืองอรุณฤกษ9 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวชัญญานุช  เหลืองอรุณฤกษ9 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1.ร-อยละของครูท่ีมีความรู-  ความเข-าใจ  
มีความตระหนัก  ให-ความสําคัญต3อการ
ปฏิบัติกิจกรรมและสามารถจัดกิจกรรมใน
การดูแลช3วยเหลือนักเรียนได-อย3างมี
ประสิทธิภาพ 
2.ข-อมูลนักเรียนในระบบดูแลช3วยเหลือ
นักเรียนครบทุกชั้น ทุกคน 
3.ร-อยละของนักเรียนได-รับการช3วยเหลือ 
แนะแนว , ส3งเสริม พัฒนา ปWองกัน  
แก-ป;ญหาและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค9
ตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

1. พิจารณาจากความ
ครบถ-วน ถูกต-องของข-อมูล
นักเรียนท่ีครูดําเนินการ 
2. พิจารณาจากการรายงาน
โครงการ 
3. ประเมินผลโดยใช-แบบ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

1. ข-อมูลนักเรียน 
2. รายงานโครงการ 
3. แบบรายงานการประเมิน   
   คุณลักษณะอันพึงประสงค9 

 
9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขท่ีเรียนในโรงเรียน  มีอัตราการตกซํ้าชั้นลดลง  มีอนาคตท่ีดี  
ด-านการศึกษาต3อในระดับมัธยมศึกษาสูงข้ึนและประกอบอาชีพท่ีต-องการในอนาคต 
 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ.................................................ผู-ร3วมโครงการ 
 (นางสาวชัญญานุช  เหลืองอรุณฤกษ9)        (นางสาวธัญญรักษ9  เขตสมุทร) 
     

 
ลงชื่อ...................................................ผู-อนุมัติโครงการ 

      (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
     ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเด็กท่ีมีความต-องการพิเศษ 
กลุ6มงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางศิริลักษณ9  ศรีเจริญ    นางสาวพรรณี    แดงสวัสด์ิ  
    นางวันดี  กิตติศักด์ิเสรี 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  4 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา ๒๕๖3 
...................................................................................................................................................................... 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.2542 หวด 2 มาตรา 10 วรรคสอง ได-กล3าวไว-ว3า                    
“ การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทางร3างกาย จิตใจ สติป;ญญา อารมณ9 สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู- หรือ
มีร3างกาย หรือทุพพลภาพ หรือไม3สามารถพ่ึงพาตนเองได- หรือไม3มีผู-ดูแล หรือด-อยโอกาสตลอดจนนักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ให-มีสิทธิและโอกาสได-รับการศึกษา  ข้ันพ้ืนฐานเป(นพิเศษ ” 
 ดังนั้น เพ่ือให-การพัฒนาด-านการศึกษา สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพร3องดังกล3าว เป(นไปอย3างมี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ซ่ึงเป(นศูนย9พัฒนาวิชาการศึกษาพิเศษ มีหน-าท่ีส3งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษ ในโรงเรียนเครือข3ายแกนนําจัดการเรียนรวม ได-
ฝrกทักษะพัฒนาทางด-านร3างกาย อารมณ9 สังคม และสติป;ญญา สามารถช3วยเหลือตนเอง และอยู3ร3วมกับสังคม
ได-อย3างมีความสุข เป(นแนวทางสู3การเตรียมเยาวชนท่ีอยู3ในความรับผิดชอบให-มีคุณภาพออกไปสู3สังคม เป(น
มนุษย9ท่ีสมบูรณ9ตามความมุ3งหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมจะ
สัมฤทธิ์ผลได-นั้นต-องอาศัยผู-บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู-ปกครอง และผู-ท่ีเก่ียวข-องทุกฝBายร3วมมือกัน
ให-การดําเนินงานโครงการประสบผลสําเร็จได-ด-วยดี 
๒.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี ๒ ตัวบ3งชี้ท่ี ๒.4 
 สอดคล-องกับมาตรฐานของปฐมวัยท่ี  2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.3 
 สอดคล-องกับมาตรฐานของปฐมวัยท่ี  3 ตัวบ3งชี้ท่ี 3.1 

สอดคล-องกับมาตรฐานการศึกษาพิเศษท่ี 1 ข-อ 1.1 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 และ 2 
สอดคล-องกับมาตรฐานการศึกษาพิเศษท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.4 

๓. วัตถุประสงค9 
๓.๑  เพ่ือจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลกรทางด-านการศึกษาให-มีความรู-ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
๓.๒  เพ่ือจัดอบรมให-ความรู-ผู-ปกครองให-ดูแลช3วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนร3วมให-มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน 
๓.๓  เพ่ือจัดกิจกรรมเข-าค3ายวิชาการนักเรียนเรียนรวมให-มีพัฒนาการท่ีพึงประสงค9ตามศักยภาพ 
๓.๔  เพ่ือส3งเสริมความสามารถของนักเรียนพิเศษเรียนร3วมให-มีโอกาสแสดงศักยภาพด-วยการจัด

กิจกรรมแข3งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมและการร3วมจัดเวทีวิชาการแลกปลี่ยนเรียนรู- 
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๔. เป]าหมาย 
๔.๑ เป]าหมายเชิงปริมาณ 

๔.๑.๑ ร-อยละ 90 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู- ความสามารถ  ใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 

๔.๑.๒ ร-อยละ 80 ผู-ปกครองสามารถนําความรู-ไปดูแลช3วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนร3วมให-มี
พัฒนาการท่ีดีข้ึน 

๔.๑.๓ ร-อยละ 80 นักเรียนพิเศษเรียนรวม เม่ือเข-าค3ายวิชาการแล-วมีพัฒนาการท่ีพึง
ประสงค9ตามศักยภาพท่ีดีข้ึน  

๔.๑.๔ร-อยละ 95 นักเรียนพิเศษเรียนร3วมมีโอกาสแสดงศักยภาพในการแข3งขันทักษะ
วิชาการแข3งขันงานศิลปหัตกรรมและสามารถร3วมเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู-   

 ๔.๒ เป]าหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู-ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม ผู-ปกครองมีความรู-ในการดูแลช3วยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมให-มีพัฒนาการ
ท่ีดีข้ึน และสนับสนุนนักเรียนพิเศษเรียนรวมเข-าค3ายวิชาการแล-วนักเรียนได-แสดงศักยภาพด-วยการแข3งขัน
ทักษะวิชาการแข3งขันงานศิลปหัตถกรรมและสามารถร3วมจัดเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ได-อย3างมี
ประสิทธิผล  
๕. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 ๕.๑  ผู-บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู-ปกครองนักเรียนทุกคน และคณะกรรมการโครงการ 
 ๕.๒ งบประมาณเงินอุดหนุน๑๐,๐๐๐  บาท 
๖. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 

๖.๑  สาระสําคัญของกิจกรรม  
     ๖.๑.๑  ประชุมวางแผนการจัดดําเนินโครงการ 
     ๖.๑.๒  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจากผู-อํานวยการโรงเรียน 
     ๖.๑.๓  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
     ๖.๑.๔  ดําเนินการตามโครงการ มีข้ันตอนดังนี้ 
          ๖.๑.๔.๑  ประชุมคณะทํางาน 
          ๖.๑.๔.๒  ประชาสัมพันธ9โครงการ 
          ๖.๑.๔.๓  คณะทํางานแบ3งกิจกรรมเพ่ือดําเนินงาน ดังนี้ 

- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร3วม 
- ประชุมปฐมนิเทศผู-ปกครองนักเรียน   
- กิจกรรมเข-าค3ายทักษะวิชาการ  
- กิจกรรมส3งเสริมความสามารถพิเศษให-เต็มตามศักยภาพ  

     ๖.๑.๕   นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
     ๖.๑.๖ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 
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6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค. ม.ค ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง วางแผน 

 

            
2. เสนอโครงการ 

 

            
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ 

 
            

4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 

            
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 

 
            

6. ประเมิน สรุป รายงานผล            
 

 
 
6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเด็กท่ีมีความต2องการพิเศษ 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู-รับผิดชอบ 
เมษายน 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 
 

- ประชุมชี้แจง วางแผน 
- เสนอโครงการ 
- แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
- ดําเนินการตามแผน 
- กิจกรรมอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร3วม 
- ประชุมปฐมนิเทศผู-ปกครองนักเรียน   
- กิจกรรมเข-าค3ายทักษะวิชาการ  
- กิจกรรมส3งเสริมความสามารถพิเศษให-เต็ม
ตามศักยภาพ  
- นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
-ประเมิน  สรุปผล  รายงานโครงการ 
 
 

- ผู-อํานวยการ 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
- คณะครู 
- คณะครู 
-คณะกรรมการ/คณะครู 
 
- ผู-อํานวยการ 
-นางศิริลักษณ9  ศรีเจริญ 
-นางสาวพรรณี  แดงสวัสด์ิ 
-นางวันดี  กิตติศักด์ิเสรี 
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7. แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจง  วางแผนพัฒนาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
 
3.  แต3งต้ังคณะทํางาน  วางแผนดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางศิริลักษณ9  ศรีเจริญ 
นางสาวพรรณี แดงสวัสด์ิ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางศิริลักษณ9  ศรีเจริญ
นางสาวพรรณี แดงสวัสด์ิ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางศิริลักษณ9  ศรีเจริญ
นางสาวพรรณี แดงสวัสด์ิ 

 

 
 8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1.ร-อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให-กับเด็กพิเศษ 
2.ร-อยละของผู-ปกครองดูแลช3วยเหลือนักเรียนพิเศษ
เรียนร3วมได-อย3างดี 
3.ร-อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร3วมมีพัฒนาการท่ี
พึงประสงค9ตามศักยภาพ 
4.ร-อยละของนักเรียนพิเศษเรียนร3วมได-เข-าแข3งขัน
ทักษะวิชาการการแข3งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับ
เขตพ้ืนท่ีท่ีการศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ 

 1.สังเกตการสอน 
 
2.สอบถามผู-ปกครอง 
 
3.บันทึกการพัฒนาการ
ของนักเรียนพิเศษเรียน
ร3วม 
4.ประเมินผลจากการจัก
กิจกรรมการแข3งขันทักษะ
วิชาการระดับเขตพ้ืนท่ี 
ระดับภาคและระดับชาติ 

1.แบบบันทึกการสังเกตการ
สอน 

2.แบบสอบถาม 

 

3.แบบบันทึกการพันาการของ
นักเรียพิเศษเรียนร3วม 

 

4.แบบรายงานโครงการ 
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9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนพิเศษเรียนร3วมได-เรียนรู- และได-รับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตได-ด-วยตนอง
และเป(นคนดีของสังคม 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 

     ลงชื่อ..............................................ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ...............................................ผู-ร3วมโครงการ 
                (นางศิริลักษณ9  ศรีเจริญ)                              (นางสาวพรรณี  แดงสวัสด์ิ) 
 
        ลงชื่อ............................................ผู-ร3วมโครงการ 
       (นางวันดี  กิตติศักด์ิเสรี)  
 

                ลงชื่อ.................................................ผู-บริหารสถานศึกษา 
                     ( นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 ) 

ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   อาหารกลางวันนักเรียน 
กลุ6มงาน   บริหารท่ัวไป 
หัวหน2าโครงการ   นางสายพิณ  รังรงทอง นางสาวพัชรี  แข็งแรง 
    นางสาวพิชญ9สินี  พิศวงปราการ นางสาวศิริลักษณ9  ภาคภูมิ   
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี 4 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา 2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 เด็กนักเรียนเป(นทรัพยากรท่ีสําคัญของชาติ ซ่ึงจะต-องพัฒนาท้ังทางร3างกาย จิตใจ สติป;ญญา และ
สังคม ให-มีคุณภาพอันพึงประสงค9ตามวัยและวุฒิภาวะ เป(นกําลังในการพัฒนาท-องถ่ินของตนเองและชาติ
บ-านเมืองให-เจริญต3อไป แต3การท่ีเด็กจะมีคุณภาพอันพึงประสงค9ได-นั้น สุขภาพเป(นสิ่งสําคัญยิ่งต3อการพัฒนา 
อาหารกลางวันจึงมีความสําคัญต3อนักเรียนเป(นอย3างยิ่ง เพราะจะทําให-นักเรียนมีสุขภาพร3างกายท่ีแข็งแรง
สมบูรณ9 และมีผลต3อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ด-วยเหตุนี้โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
จึงจัดให-มีโครงการอาหารกลางวันข้ึน 
2.  ความสําคัญของโครงการ   
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 4 
3.  วัตถุประสงค9 

3.1 เพ่ือให-นักเรียนมีอาหารเช-าและอาหารกลางวันท่ีมีคุณค3าหลากหลายชนิดรับประทาน 
3.2 เพ่ือให-นักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารท่ีปลอดภัย และมีประโยชน9 
3.3 เพ่ือให-นักเรียนมีสุขภาพร3างกายท่ีแข็งแรง และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ9 

4.  เป]าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 1 นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารท่ีมีคุณค3า และปลอดภัย 
 2 นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู-จากการรับประทานอาหารในโรงเรียนเพ่ือนําไปใช-ใน 
 ชีวิตประจําวันในการเลือกอาหารท่ีประโยชน9 และปลอดภัย 
เชิงคุณภาพ 
 นักเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) มีสุขภาพร3างกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ9 และ
สุขภาพจิตท่ีดี 

5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1 บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา ครูผู-เป(นคณะกรรมการของโครงการ 
 5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ จํานวน 10,000 บาท 
 งบประมาณจากงบอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียนจากเทศบาลเมืองบางแก-ว 20 บาท/คน/ม้ือ 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1 ประชุม วางแผนในการปรับปรุงพัฒนา 
  6.1.2 เสนอโครงการ 
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  6.1.3 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1 แต3งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการจําหน3ายอาหาร 
   6.1.4.2 ตรวจสอบการจําหน3าย 
   6.1.4.3 ประเมินผล สรุปผลรายงานต3อคณะกรรมการตรวจสอบการขายอาหาร 
   ทุกเดือน 
   6.1.4.4 สอดแทรกเรื่องการรับประทานอาหารท้ังการเลือกซ้ือ และความมีระเบียบ
    ในการซ้ืออาหาร ในกิจกรรมการเรียนการสอน 
  6.1.5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
  6.1.6 ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 
 6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน               
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการโภชนาการท่ีดีเพ่ือสุขภาพชีวิต 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
เมษายน 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
พฤษภาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- แต3งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการจําหน3าย   
  อาหาร 
- ตรวจสอบการจําหน3าย 
-ประเมินผล  สรุปผลรายงานต3อคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบการขายอาหารทุกเดือน 
- สอดแทรกเรื่องการรับประทานอาหารท้ังการ  
  เลือกซ้ือ  และความ 
- มีระเบียบในการซ้ืออาหาร  ในกิจกรรมการ   
เรียนการสอน 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-ผู-บริหารโรงเรียน 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง วางแผนพัฒนาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสายพิณ  รังรงทอง 

 

8. ระดับความสําเร็จ  
ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1.ร-อยละของนักเรียนมีอาหารเช-าและอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณค3าหลากหลายรับประทาน 
2.ร-อยละของนักเรียนรู-จักเลือกรับประทาน
อาหารท่ีปลอดภัย และมีประโยชน9 

1. แบบสํารวจ 
 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบสํารวจ 
 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

9.   ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ9 แข็งแรง มีความพร-อมท่ีเข-าร3วมกิจกรรมการเรียนการสอน ทําให-ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 

10.   ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 

 

         ลงชื่อ..........................................ผู-เสนอโครงการลงชื่อ..........................................ผู-ร3วมโครงการ 
      (นางสายพิณ  รังรงทอง)    (นางสาวพัชรี  แข็งแรง) 
 
 ลงชื่อ..........................................ผู-ร3วมโครงการ ลงชื่อ..........................................ผู-ร3วมโครงการ 
     (นางสาวพิชญ9สินี  พิศวงปราการ)        (นางสาวศิริลักษณ9  ภาคภูมิ)   
 
 

           ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
          (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
    ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   โรงเรียนส3งเสริมสุขภาพ 
แผนงาน   งานบริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาวพัชรี  แข็งแรง    นางสาวทัศนียา  อุดมรัตน9 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน กลยุทธ9ท่ี 4 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 

 สุขภาพนักเรียนเป(นสิ่งสําคัญท่ีต-องดูแลเอาใจใส3อยู3เสมอ เพ่ือให-เป(นบุคคลท่ีมีสุขภาพดี ท้ังร3างกาย  
และจิตใจ พร-อมท่ีจะเรียนรู-อย3างเต็มท่ี จึงเป(นหน-าท่ีของโรงเรียนท่ีจะปลูกฝ;งการปฏิบัติตน ท่ีจะสามารถทําให-
สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ3มใส   ตลอดถึงในเรื่องของการให-วัคซีนปWองกันโรค การดูแลรักษาเม่ือเจ็บไข-ได-ปBวย   
ดังนั้นโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงจัดให-มี โครงการโรงเรียนส3งเสริมสุขภาพข้ึน 

2.  ความสําคัญของโครงการ 
สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1ข-อ 1.2ตัวบ3งชี้ท่ี 4 

3.  วัตถุประสงค9 
          3.1  เพ่ือให-นักเรียนได-รับการบริการทางด-านสุขอนามัย 
          3.2  เพ่ือให-นักเรียนมีสุขภาพท่ีดีสมบูรณ9แข็งแรง พร-อมท่ีจะเรียนรู- 

4.   เป]าหมาย 
          4.1  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ได-รับการบริการด-านสุขอนามัย 
          4.2  นักเรียนทุกคนเป(นผู-มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ9แข็งแรงพร-อมท่ีจะเรียนรู- 

5.   ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน ผู-นํานักเรียน คณะกรรมการดําเนินงาน 

 5.2  งบประมาณค3าพาหนะนํานักเรียนไปยังสถานพยาบาล  ตามท่ีได-รับจัดสรร 
 5.3  ค3าวัสดุ ครุภัณฑ9ในการจัด ดูแลห-องพยาบาล จํานวน  20,000  บาท 
 5.4  ยา และ วัคซีนจากโรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพ 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชี้แจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 

6.1.4.1  จัดทําข-อมูลสารสนเทศในเรื่องการดูแลสุขภาพนักเรียน 
6.1.4.2  ประสานงานโรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพประจําตําบล อําเภอ และจังหวัด 
6.1.4.3  อบรมผู-นํานักเรียนทําหน-าท่ีช3วยเหลืองานอนามัยโรงเรียน 
6.1.4.4  การจัดห-องพยาบาล 
6.1.4.5  ช3วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีเจ็บปBวย 
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6.1.4.6  ให-วัคซีนปWองกันโรคต3าง ๆ  
6.1.4.7เฝWาระวัง ดูแล รักษาอนามัยในช3องปาก 
6.1.4.8   ดูแลรักษาเรื่องเหา 

6.1.5  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน               
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส6งเสริมสุขภาพ 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน  2563 
เมษายน  2563 
 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
พฤษภาคม – มิถุนายน 2563 
 
พฤษภาคม 2563 
 
ตลอดป�การศึกษา 
ตลอดป�การศึกษา 
ตลอดป�การศึกษา 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- จัดทําข-อมูลสารสนเทศในเรื่องการดูแลสุขภาพ   
  นักเรียน 
- ประสานงานโรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพประจํา 
  ตําบล อําเภอ และจังหวัด 
- อบรมผู-นํานักเรียนทําหน-าท่ีช3วยเหลืองานอนามัย   
  โรงเรียน 
- การจัดห-องพยาบาล 
- ช3วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีเจ็บปBวย 
- ให-วัคซีนปWองกันโรคต3าง ๆ  
- เฝWาระวัง ดูแล รักษาอนามัยในช3องปาก 
 ดูแลรักษาเรื่องเหา 
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
-ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวพัชรี  แข็งแรง  
นางสาวทัศนียา  อุดมรัตน9 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวพัชรี  แข็งแรง  
นางสาวทัศนียา  อุดมรัตน9 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวพัชรี  แข็งแรง  
นางสาวทัศนียา  อุดมรัตน9 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวพัชรี  แข็งแรง  
นางสาวทัศนียา  อุดมรัตน9 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. ร-อยละของนักเรียนได-รับการบริการด-าน
สุขภาพอนามัย 
2. ร-อยละของนักเรียนเป(นผู-มีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ9แข็งแรง 

1. สํารวจ 
2. วัดสมรรถภาพ 

1. แบบสํารวจ 
2. แบบวัดสมรรถภาพ 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนมีความพร-อมท่ีจะร3วมกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถเรียนรู-ได-ดี  ทําให-มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงข้ึน 
 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  ครูอนามัยโรงเรียน 

 

         ลงชื่อ...............................................ผู-เสนอโครงการ    ลงชื่อ.........................................ผู-ร3วมโครงการ 
                    (นางสาวพัชรี  แข็งแรง)                                (นางสาวทัศนียา  อุดมรัตน9) 
 
                                               ลงชื่อ.........................................ผู-อนุมัติโครงการ 

                                                        (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
         ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ 
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ช่ือโครงการ   ยุวชนประกันภัยในโรงเรียน 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาวมัลลิกา  คุณรักษ9 
หน6วยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  4 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา 2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 การป�องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียนถือเป�นนโยบายท่ีรัฐบาลให�โรงเรียนดําเนินการเพ่ือให�นักเรียน
ได�รับความปลอดภัย ท้ังทางด�านร&างกายและจิตใจ ด�วยในป*จจุบันมีเหตุการณ, หรือภาวะท่ีเกิดข้ึนโดยไม&
คาดคิด เป�นผลให�เกิดความเสียหายแก&ทรัพย,สิน เป�นอันตรายแก&ร&างกายและจิตใจและอาจทําให�สูญเสียชีวิต 
ซ่ึงรวมท้ังการป�องกันยาเสพติด  จึงได�มีการจัดทําโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียนข้ึน เพ่ือเป�นการให�
ความรู�แก&บุคลากรและนักเรียน ตลอดจนมีการนําข�อมูลการดําเนินการในเรื่องความปลอดภัยจากป5ท่ีผ&านมา 
มาเป�นข�อมูลในการพัฒนาความปลอดภัยให�กับนักเรียน  
2.   ความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 4 
3.  วัตถุประสงค9 
 3.1  เพ่ือให-นักเรียนปลอดภัยจากอุบัติเหตุท้ังขณะอยู3ในโรงเรียนและระหว3างการเดินทาง 
 3.2  เพ่ือให-นักเรียนปลอดภัยจากการถูกร-ายทางด-านร3างกาย  จิตใจ  และสังคม 
          3.3  เพ่ือให�นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยอันจะเกิดกับชีวิตและทรัพย�สินของตนเองและสังคม 
3.4  เพ่ือให-นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดทุกชนิด  
4.   เป]าหมาย 
 นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  การถูกทําร-ายทางด-านจิตใจ  ร3างกาย  และห3างไกลยาเสพติด 
ทุกชนิด 
5.   ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ  ครู   นักเรียน  
ผู-ปกครองและคนในชุมชน 
 5.2  งบประมาณเงินอุดหนุนจากหน3วยงานต-นสังกัด  จํานวน  5,000  บาท  
6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผนเสนอโครงการ 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินการตามแผน   
   - สํารวจอาคารสถานท่ีท่ีจะทําให-เกิดอุบัติเหตุ   

 -  นักเรียนทําประกันอุบัติเหตุ 
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   -  สนับสนุนจัดกิจกรรมความปลอดภัย 
       -  สอดแทรกในเรื่องความปลอดภัยในกิจกรรมการเรียนการสอน 
       -  ประชาสัมพันธ9กิจกรรมหน-าเสาธงเก่ียวกับเรื่องความปลอดภัย 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมินผล สรุป รายงานผลฯ              

 
 6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

เมษายน 2563 
เมษายน 2563 
พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
พฤษภาคม -มิถุนายน2563 
พฤษภาคม -มิถุนายน 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน  
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- สํารวจอาคารสถานท่ีท่ีจะทําให-เกิดอุบัติเหตุ 
- นักเรียนทําประกันอุบัติเหตุ 
- สนับสนุนจัดกิจกรรมความปลอดภัย 
 ในกิจกรรมการเรียนการสอน และ   
 ประชาสัมพันธ9กิจกรรมหน-าเสาธง 
- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวมัลลิกา  คุณรักษ9 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวมัลลิกา  คุณรักษ9 

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.ประชุมชี้แจง  วางแผนโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวมัลลิกา  คุณรักษ9 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวมัลลิกา  คุณรักษ9 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวมัลลิกา  คุณรักษ9 
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8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.ร-อยละของการลดอุบัติเหตุของนักเรียน 
2.ร-อยละของการลดการถูกทําร-าย   
   ทางด-านร3างกาย  จิตใจ  ของนักเรียน 
3.ร-อยละของนักเรียนท่ีปลอดภัยจาก        
   ยาเสพติด 

1.การสํารวจ 
2.พิจารณาจากรายงานโครงการ 

1.แบบสํารวจ 
2.รายงานโครงการ 
 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียนปลอดภัยท้ังทางด-านร3างกาย  จิตใจ  สารเสพติด  มีความพร-อมท้ังทางด-านร3างกายและจิตใจ 
ท่ีจะเข-าร3วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย3างเต็มศักยภาพ 
 

10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 

 

ลงชื่อ................................................ผู-เสนอโครงการ 
      (นางสาวมัลลิกา  คุณรักษ9) 

 
ลงชื่อ...............................................ผู-อนุมัติโครงการ 

(นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
      ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   ส3งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต ระดับชั้นปฐมวัย 
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
หัวหน2าโครงการ   นางสาวสุรางคนา  พัฒนประเสริฐ 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  4 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             

๑. หลักการและเหตุผล 
    โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ได-เล็งเห็นว3าการส3งเสริมเรื่องสุขภาพของเด็กเป(นสิ่งสําคัญท่ีต-อง
ดูแลเอาใจใส3อยู3เสมอ  เพ่ือให-เด็กเป(นบุคคลท่ีมีสุขภาพดี  ท้ังร3างกายและจิตใจ มีพัฒนาการด-านร3างกาย 
แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีดูแลความปลอดภัยของตนเองได- มีน้ําหนัก ส3วนสูง ตามเกณฑ9มาตรฐาน เคลื่อนไหว
ร3างกายคล3องแคล3ว ทรงตัวได-ดี ดูแลรักษาสุขภาพอนามัยส3วนตนและปฏิบัติจนเป(นนิสัย ปฏิบัติตนตาม
ข-อตกลงเก่ียวกับความปลอดภัย หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต3อโรค สิ่งเสพติด ระวังภัยจากบุคคล สิ่งแวดล-อม 
สถานการณ9ท่ีเสี่ยงอันตรายได- มีพัฒนาการณ9ด-านอารมณ9จิตใจท่ีดี ร3าเริงแจ3มใส แสดงอารมณ9ความรู-สึกได-
เหมาะสม อดทนในการรอคอย มีจิตสํานึกและค3านิยมท่ีดี กล-าแสดงออก ช3วยเหลือแบ3งป;น เคารพสิทธิ รู-
หน-าท่ีรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรมตามท่ีสถานศึกษากําหนดชื่นชมและมีความสุขกับศิลปะ ดนตรีพร-อมท่ี
จะเรียนรู-อย3างเต็มท่ี  จึงเป(นหน-าท่ีของโรงเรียนท่ีจะปลูกฝ;งการปฏิบัติตน ส3งเสริมให-เด็กมีพัฒนาการด-าน
ร3างกาย อารมณ9 จิตใจ สังคมและสติป;ญญา ให-บรรลุตามเปWาหมายท่ีสถานศึกษากําหนด โดยมีการจัด
ประสบการณ9การเรียนรู-ตามหลักสูตร มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเสริมในการพัฒนาเด็กอย3างเป(นระบบและ
ต3อเนื่อง ในการเตรียมความพร-อมในการศึกษาระดับประถมศึกษาต3อไปโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึง
จัดให-มีโครงการส3งเสริมสุขภาพกาย  สุขภาพจิต   ระดับชั้นปฐมวัยข้ึน 

๒. ความสําคัญของโครงการ 
  สอดคล-องกับมาตรฐานปฐมวัย ท่ี  1 ตัวบ3งชี้ท่ี 1.1 และ 1.2     
 ๓.  วัตถุประสงค9 
  ๓.๑  เพ่ือให-เด็กได-รับการบริการด-านสุขอนามัย 
  ๓.๒  เพ่ือให-เด็กมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีสมบูรณ9แข็งแรง  พร-อมท่ีจะเรียนรู-  
      ๔.  กลุ6มเป]าหมาย 
  ๔.๑ด2านปริมาณ 
  ๔.๑.๑  เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทุกคน  ได-รับการบริการด-าน 
   สุขอนามัย 
  ๔.๑.๒  เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)ทุกคน  เป(นผู-มีสุขภาพอนามัย 
   สมบูรณ9แข็งแรงพร-อมท่ีจะเรียนรู- 
           ๔.๒   ด2านคุณภาพ 
 ๔.๒.๑  เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ได-รับบริการทางด-านสุขภาพ  
  อนามัยอย3างเป(นระบบมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
               ๔.๒.๒  เด็กปฐมวัยของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตท่ีดีพร-อมท่ี
  จะเรียนรู- 
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๕. ทรัพยากรท่ีต2องการ   
 ๕.๑  บุคลากร : ผู-บริหารสถานศึกษา  ครูอนามัยโรงเรียน  ผู-นํานักเรียน  คณะกรรมการดําเนินงาน
 ๕.๒  งบประมาณค3าพาหนะนํานักเรียนไปยังสถานพยาบาล  ตามท่ีได-รับจัดสรร
๕.๓ค3าวัสดุ  ครุภัณฑ9   ๕๐๐๐  บาท
๕.๔  ยา  และ  วัคซีนจากโรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพ
 

๖. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน
๖.๑  สาระสําคัญของกิจกรรม
      ๖.๑.๑  ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินการจัดทําโครงการ
      ๖.๑.๒  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ
      ๖.๑.๓  แต3งต้ังคณะกรรมการ
      ๖.๑.๔  ดําเนินโครงการ  มี
                -  กิจกรรมการออกกําลังกาย
      -  กิจกรรมการด่ืมนม
                -  กิจกรรมรับประทานอาหารครบ  
                -  กิจกรรมการตรวจสุขภาพ

  -  กิจกรรมตรวจสุขภาพในโรงเรียน
  -  กิจกรรมการดูแลคุ-มครองความปลอดภัย
  -  กิจกรรมการลดอ-วน/เพ่ิมน้ําหนัก  ส3วนสูง
  -  กิจกรรมการพักผ3อน/นอน 
  -  กิจกรรมการออกกําลังกายก3อนนอน
  -  กิจกรรมค3ายทดสอบสมรรถภาพ
              ๖.๑.๕นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ

๖.๑.๖ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล
 

๖.๒  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
เม.ย. 

๑. ประชุมชี้แจง วางแผน
เสนอโครงการ 

 

๒. แต3งต้ังคณะกรรมการ  
๓. ดําเนินงานตามโครงการ  
๔. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ  
๔. ประเมิน สรุป รายงานผล  

 
 
 

 

ผู-บริหารสถานศึกษา  ครูอนามัยโรงเรียน  ผู-นํานักเรียน  คณะกรรมการดําเนินงาน
งบประมาณค3าพาหนะนํานักเรียนไปยังสถานพยาบาล  ตามท่ีได-รับจัดสรร

บาท 
จากโรงพยาบาลส3งเสริมสุขภาพ 

วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
สาระสําคัญของกิจกรรม 

ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินการจัดทําโครงการ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินโครงการ  มีกิจกรรมดังนี้      

กิจกรรมการออกกําลังกาย 
กิจกรรมการด่ืมนม/อาหารว3างท่ีมีประโยชน9 

กิจกรรมรับประทานอาหารครบ  ๕  หมู3 
กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 

สุขภาพในโรงเรียน 
กิจกรรมการดูแลคุ-มครองความปลอดภัย 

เพ่ิมน้ําหนัก  ส3วนสูง 

กิจกรรมการออกกําลังกายก3อนนอน 
กิจกรรมค3ายทดสอบสมรรถภาพ 

นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

ป�การศึกษา  2563 

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

         

         
         
         
         

 

 

ผู-บริหารสถานศึกษา  ครูอนามัยโรงเรียน  ผู-นํานักเรียน  คณะกรรมการดําเนินงาน 
งบประมาณค3าพาหนะนํานักเรียนไปยังสถานพยาบาล  ตามท่ีได-รับจัดสรร 

หมาย
เหตุ 

ม.ค ก.พ. มี.ค.  
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๖.๓  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการส6งเสริมสุขภาพกายสบายจิต ระดับปฐมวัย 
๗.   การติดตามและประเมินผล 

กิจกรรม ผู-กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
7.  ประชุมชี้แจง วางแผน 
8.  เสนอโครงการ 
9.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
10.  ดําเนินงานตามโครงการ 
11.  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 
12.  ประเมินผล สรุปผล รายงานผล 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวสุรางคนา  พัฒนประเสริฐ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวสุรางคนา  พัฒนประเสริฐ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวสุรางคนา  พัฒนประเสริฐ 

 

 
๘.ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ3งชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
๑.  นั ก เ รี ยน ได- รั บการบริ การด- าน

สุขอนามัย 
๒. นั ก เ รี ย น มี สุ ข ภ าพ ท่ี ดี ส ม บู ร ณ9

แข็งแรง  พร-อมท่ีจะเรียนรู- 
 

๑. ตรวจสอบหลักฐาน 
 

๒. ตรวจสอบ         
สมรรถภาพนักเรียน 

-  ข-อมูลด-านการบริการสุขภาพ 
 
-  แบบบันทึกการตรวจสอบ
สมรรถภาพนักเรียน 

วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู-รับผิดชอบ 
พฤษภาคม 2563 
พฤษภาคม  ๒๕๖3พฤษภาคม63 
-มี.ค. ๒๕๖4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มิถุนายน ๖3-มีนาคม 64 
๓๑มีนาคม  ๒๕๖4 
 

ประชุมชี้แจง  วางแผนเสนอโครงการ 
แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินงามตามโครงการ 
- กิจกรรมการออกกําลังกาย 
- กิจกรรมการด่ืมนม/อาหารว3างท่ีมีประโยชน9 
- กิจกรรมรับประทานอาหารครบ 5 หมู3 
- กิจกรรมการตรวจสุขภาพ 
- กิจกรรมตรวจสุขภาพในโรงเรียน 
- กิจกรรมการดูแลคุ-มครองความปลอดภัย 
- กิจกรรมการลดอ-วน/เพ่ิมน้ําหนัก/ส3วนสูง 
- กิจกรรมการพักผ3อน/นอน 
- กิจกรรมการออกกําลังกายก3อนนอน 
- กิจกรรมค3ายทดสอบสมรรถภาพ 

นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมิน  สรุป  รายงานผล 

ผู-อํานวยการโรงเรียน 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการดําเนินการ 
คณะกรรมการดําเนินการ 
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๙.  ประโยชน9ท่ีคาดว6าจะได2รับ 
  เด็กปฐมวัยมีสุขภาพอนามัยและสุขภาพจิตท่ีดี  สามารถเรียนรู-ได-ดี  ทําให-มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงข้ึน 
๑๐.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ........................................ ผู-เสนอโครงการ 
                                        (นางสาวสุรางคนา  พัฒนประเสริฐ) 

 
 

ลงชื่อ............................................ ผู-อนุมัติโครงการ 
                                            (นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ9) 
                                 ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   ส�งเสริมและพัฒนาการจัดประสบการณ�ท่ีเน�นเด็กเป�นสําคัญระดับปฐมวัย 
แผนงาน   วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางสาวสุกฤตา  เพ็งปอพาน นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร9 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม3 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี 4 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
๑. หลักการและเหตุผล 

        การพัฒนานักเรียนให�มีความรู�และมีทักษะด�านต�างๆนั้นครูต�องจัดประสบการณ�ให�เด็กมีพัฒนาการทุก
ด�านอย�างสมดุล เต็มศักยภาพ รู�จักเด็กเป�นรายบุคคลและสร�างโอกาสให�เด็กทุกคนได�รับประสบการณ�ตรง เล�น
และลงมือกระทําผ�านประสาทสัมผัส จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
มีการติดตามและประเมินผลพัฒนาการเด็กอย�างเป�นระบบและจัดประสบการณ�ท่ีสงเสริมให�เด็กมีพัฒนาการ
ทุกด�านอย�างสมดุลเต็มศักยภาพมีการวิเคราะห�เด็กเป�นรายบุคคล จัดทําทําแผนการจัดประสบการณ� จากการ
วิเคราะห�มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ในหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมท่ีส�งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครบทุกด�านท้ังด�านร�างกาย ด�านอารมณ� จิตใจ ด�านสังคมและด�านสติป8ญญา ไม�มุ�งเน�นพัฒนาการด�านใดด�าน
หนึ่งเพียงด�านเดียวสร�างโอกาสให�เด็กได�รับประสบการณ�ตรง เล�นและปฏิบัติอย�างมีความสุข จัดประสบการณ�
ท่ีเชื่อมโยงกับประสบการณ�เดิม ให�เด็กมีโอกาสเลือกทํากิจกรรมอย�างอิสระ ตามความต�องการ ความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนองต�อวิธีการเรียนรู�ของเด็กเป�นรายบุคคลหลากหลายรูปแบบ จากแหล�งเรียนรู�ท่ี
หลากหลาย เด็กได�เลือกเล�น เรียนรู� ลงมือ กระทํา และสร�างองค�ความรู�ด�วยตัวเอง จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการ
เรียนรู� จัดห�องเรียนให�สะอาด อากาศถ�ายเทปลอดภัย มีพ้ืนท่ีแสดงผลงานเด็ก พ้ืนท่ีสําหรับมุมประสบการณ�
และกิจกรรม เด็กมีส�วนร�วม ในการจัดสภาพแวดล�อมภายในห�องเรียน เช�น ป;ายนิเทศ การดูแลต�นไม� เป�นต�น 
ครูใช�สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับช�วงอายุ ระยะความสนใจ และวิธีการเรียนรู�ของเด็กเช�น กล�องดิจิตอล 
คอมพิวเตอร�สําหรับการเรียนรู�กลุ�มย�อย สื่อของเล�นท่ีกระตุ�นให�คิดและหาคําตอบ และการประเมินพัฒนาการ
เด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ�และพัฒนาเด็ก ซ่ึงจะ
ประเมินพัฒนาการเด็กจากกิจกรรมและกิจวัตรประจําวันด�วยเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลาย ไม�ใช�
แบบทดสอบ วิเคราะห�ผล การประเมินพัฒนาการเด็ก โดยผู�ปกครองและผู�เก่ียวข�องมีส�วนร�วม และนําผลการ
ประเมินท่ีได�ไปพัฒนาคุณภาพเด็กและแลกเปลี่ยนเรียนรู�การจัดประสบการณ�ท่ีมีประสิทธิภาพ 
        ดังนั้นทางโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) เล็งเห็นความสําคัญในการจัดทําแผนประสบการณ9ท่ีส3งเสริม
ให-เด็กมีพัฒนาการด-านร3างกาย อารมณ9 จิตใจ สังคม และสติป;ญญาอย3างสมดุล เต็มศักยภาพตามความร3วมมือ
ของพ3อแม3และครอบครัว ชุมชนและผู-เก่ียวข-อง และเป(นแบบอย3างท่ีดีสร-างโอกาสให-เด็กได-รับประสบการณ9
ตรง เล3นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู-ลงมือทําและสร-างองค9ความรู-ด-วยตนเองอย3างมีความสุขจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล-อมท่ีห-องเรียนท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู-โดยเด็กมีส3วนร3วม ใช-สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัยครู
ประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริงด-วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู-ปกครองและผู-เก่ียวข-องมีส3วนร3วม นําผลการ
ประเมินท่ีได-ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ9ละพัฒนาเด็ก 
๒. ความสําคัญของโครงการ 
    สอดคล�องกับมาตรฐานปฐมวัยท่ี ๓  ตัวบ�งชี้ท่ี  ๓.๑ , ๓.๒ ,๓.๓ และ ๓.๔ 
๓. วัตถุประสงค� 
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        ๓.๑ เพ่ือจัดประสบการณ�ท่ีส�งเสริมให�เด็กมีพัฒนาการทุกด�านอย�างสมดุลเต็มศักยภาพ 
        ๓.๒ เพ่ือสร�างโอกาสให�เด็กได�รับประสบการณ�ตรง เล�น และปฏิบัติอย�างมีความสุข 
        ๓.๓ เพ่ือจัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต�อการเรียนรู� ใช�สื่อ และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
        ๓.๔ เพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัด
ประสบการณ�ละพัฒนาเด็ก 
๔. เป าหมาย 
       ๔.๑ ด#านปริมาณ 
            ๑. เด็กปฐมวัยทุกคนได�รับการพัฒนาและส�งเสริมในด�านการจัดประสบการณ�การเรียนรู�ทุกคน 
             ๒. เด็กปฐมวัยร�อยละ ๘๐ ให�ความร�วมมือในการส�งเสริมและพัฒนาการเรียนรู�ในด�านต�างๆครบทุก
ด�าน 
       ๔.๒ ด#านคุณภาพ 
๑. เด็กปฐมวัยได�รับการจัดประสบการณ�การเรียนรู�ในการส�งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยอย�างสร�างสรรค� 
            ๒. เด็กปฐมวัยให�ความร�วมมือในการพัฒนาและส�งเสริมการเรียนรู�ในด�านต�างๆเป�นอย�างดี 
5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
5.๑  งบประมาณ 
งบประมาณทางราชการ จํานวน 20,000 บาท 
6. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  
     6.1.1 ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินการจัดทําโครงการ 
     6.1.2 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     6.1.3 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ   
     6.1.4 ดําเนินการตามแผน มีกิจกรรมดังนี้ 
- จัดทําแผนประสบการณ9ท่ีส3งเสริมให-เด็กมีพัฒนาการด-านร3างกาย อารมณ9 จิตใจ สังคม และ

สติป;ญญาอย3างสมดุล เต็มศักยภาพตามความร3วมมือของพ3อแม3และครอบครัว ชุมชนและผู-เก่ียวข-อง และเป(น
แบบอย3างท่ีดี 
- สร-างโอกาสให-เด็กได-รับประสบการณ9ตรง เล3นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู-ลงมือทําและสร-างองค9ความรู-ด-วย
ตนเองอย3างมีความสุข 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล-อมท่ีห-องเรียนท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู-โดยเด็กมีส3วนร3วม ใช-สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริงด-วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู-ปกครองและผู-เก่ียวข-องมีส3วนร3วม นําผล
การประเมินท่ีได-ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ9ละพัฒนาเด็ก 

     6.1.5. กํากับติดตามผล นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
     6.1.6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

ห ม า ย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง วางแผน              
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2. เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
6.3  กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ9การเรียนรู2ปฐมวัย  

วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
13 พ.ค.2563 
15 พ.ค. 2563 
16 พ.ค. 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31  มี.ค. 2564 

1. ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินการจัดทําโครงการ 
2. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ   
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ   
4. ดําเนินการตามแผน มีกิจกรรมดังนี้ 
- จัดทําแผนประสบการณ9ท่ีส3งเสริมให-เด็กมีพัฒนาการ
ด-านร3างกาย อารมณ9 จิตใจ สังคม และ  สติป;ญญา
อย3างสมดุล เต็มศักยภาพตามความร3วมมือของพ3อแม3
และครอบครัว  ชุมชนและผู- เ ก่ียวข-อง และเป(น
แบบอย3างท่ีดี 
- สร-างโอกาสให-เด็กได-รับประสบการณ9ตรง เล3นและ
ปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู-ลงมือทําและสร-างองค9ความรู-
ด-วยตนเองอย3างมีความสุข 
- จัดบรรยากาศและสภาพแวดล-อมท่ีห-องเรียนท่ีเอ้ือ
ต3อการเรียนรู-โดยเด็กมีส3วนร3วม ใช-สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัย 
- ครูประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริงด-วยวิธีการท่ี
หลากหลาย โดยผู-ปกครองและผู-เก่ียวข-องมีส3วนร3วม 
นําผลการประเมินท่ีได-ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ9
ละพัฒนาเด็ก  
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ 
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวสุกฤตา เพ็งปอพาน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวสุกฤตา เพ็งปอพาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวสุกฤตา เพ็งปอพาน 

 
7.  แผนกํากับติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง วางแผนพัฒนาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวสุกฤตา เพ็งปอพาน 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวสุกฤตา เพ็งปอพาน 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางสาวสุกฤตา เพ็งปอพาน 

 

 

หน
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8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1.มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยก3อนเปlดภาคเรียน 
2.มีการดําเนินการตามมาตรฐานและรายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเม่ือสิ้นป�
การศึกษา 
3.มีข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศในการบริหาร
จัดการศึกษา 
4. เด็กมีพัฒนาการความพร-อมเหมาะสมกับวัย 

1. ตรวจสอบหลักฐาน 
2. ตรวจสอบหลักฐาน 
 
 
3. ต ร ว จ ส อ บ ข- อ มู ล
สารสนเทศ  
4.  แบบบันทึกผลการ
ประเมินพัฒนาการ 

1.มาตรฐานปฐมวัยของ
สถานศึกษา 
2. รายงานการพัฒนาการศึกษา 
 
 
3. ข-อมูลสารสนเทศ 
 
4.สรุปผลการประเมินพัฒนาการ 

 
 
9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
        เด็กมีพัฒนาการด-านร3างกาย อารมณ9 จิตใจ สังคม และสติป;ญญาอย3างสมดุล เต็มศักยภาพตามความ
ร3วมมือของพ3อแม3และครอบครัว ชุมชนและผู-เก่ียวข-อง และเป(นแบบอย3างท่ีดี ซ่ึงจะสร-างโอกาสให-เด็กได-รับ
ประสบการณ9ตรง เล3นและปฏิบัติกิจกรรม เรียนรู-ลงมือทําและสร-างองค9ความรู-ด-วยตนเองอย3างมีความสุขจัด
บรรยากาศและสภาพแวดล-อมท่ีห-องเรียนท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู-โดยเด็กมีส3วนร3วม ใช-สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับวัยและประเมินพัฒนาเด็กตามสภาพจริงด-วยวิธีการท่ีหลากหลาย โดยผู-ปกครองและผู-เก่ียวข-องมี
ส3วนร3วม นําผลการประเมินท่ีได-ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ9ละพัฒนาเด็ก 
10. ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา หัวหน-าโครงการ  
 
 
ลงชื่อ…………………….………………ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ…………………….……………ผู-ร3วมโครงการ  
  (นางสาวสุกฤตา เพ็งปอพาน)     (นางสาวรชิตา เพ็งชมจันทร9) 
 
 
   ลงชื่อ..............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
        (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
   ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง  (เขียวอุทิศ) 
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  กลยุทธ9ที ่ 5เสริมสร2างคณุภาพชีวิตเป>นมิตรกับสิ่งแวดล2อม 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาสถานศึกษาสู3หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน   งานบริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นายกิตติธัช  ศรีพรหม   
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  5 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป(นหลักปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ-าอยู3หัวทรงมีพระราชดํารัส 
แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก3พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว3า 30 ป� ต้ังแต3ก3อนเกิดวิกฤตการณ9 
ทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังได-ทรงเน-นย้ําแนวทางการแก-ไข เพ่ือให-รอดพ-นและสามารถดํารงอยู3ได-อย3าง
ม่ันคงและยั่งยืนภายใต-กระแสโลกาภิวัฒน9และการเปลี่ยนแปลงต3างๆ บนหลักแนวคิดพ่ึงตนเอง เพ่ือให-เกิด
ความพอมีพอกิน พอใช-และมีความสุข โดยใช-หลักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล การสร-าง
ภูมิคุ-มกันท่ีดี และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม3ให-ประมาท ตระหนักถึงการพัฒนาท่ีสมดุล ก-าวหน-าไปอย3าง
สมดุล ในแต3ละข้ันตอนอย3างถูกต-องตามหลักวิชาและการมีคุณธรรม จริยธรรม เป(นกรอบการคิด และการ
กระทํา สามารถประยุกต9ใช-ในทุกมิติชีวิต ทุกภาคส3วนและทุกด-านของการพัฒนา เพ่ือสังคมส3วนรวม 
จะได-อยู3ร3วมกันอย3างสันติสุขและเจริญก-าวหน-าไปพร-อมกันอย3างม่ันคงและยั่งยืน 
 โรงเรียนวัดหนามแดงในฐานะหน3วยงานปฏิบัติในการพัฒนาพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ  เป(น
แหล3งการเรียนรู- พัฒนาทางด-านสติป;ญญาทางด-านร3างกาย ทางด-านอารมณ9 และทางด-านสังคม ในสังคม
ป;จจุบันมีความเจริญก-าวหน-าและพัฒนาทางด-านเทคโนโลยีมากมาย การพัฒนาด-านจิตใจ คุณธรรม และ
จริยธรรมยังมีน-อย ดังนั้น โรงเรียนจึงได-จัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป(นการปลูกฝ;งคุณธรรม
จริยธรรมให-เกิดกับนักเรียน นักเรียนสามารถเรียนรู-ในโรงเรียนได-อย3างมีความสุข     
2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 3 ตัวบ3งชี้ท่ี 3.1 
3.  วัตถุประสงค9 
 3.1 เพ่ือให-โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช-ในหลักการบริหารสถานศึกษา  
จัดการศึกษาและดําเนินกิจกรรมท่ีเป(นประโยชน9ต3อชุมชน/สังคม 
 3.2  เพ่ือให-ผู-อํานวยการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู-ความเข-าใจและ
ปฏิบัติงานเป(นแบบอย3างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3  เพ่ือให-นักเรียนมีความรู-  ทักษะ ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
“อยู3อย3างพอเพียง” 
4.  เป]าหมาย 
 4.1  ภายในป�  พ.ศ.  2560 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  นําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใช-ในการบริหารสถานศึกษา  จัดการศึกษาและดําเนินกิจกรรมท่ีเป(นประโยชน9ต3อชุมชน/ต3อสังคม 
 4.2  ผู-อํานวยการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความรู-  ความเข-าใจ และ
ปฏิบัติงานเป(นแบบอย3างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 4.3  นักเรียนทุกคนมีความรู-  ทักษะ  ปฏิบัติตน  และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  “อยู3อย3างพอเพียง” 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1   บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณค3าวัสดุ  10,000  บาท 
6.  วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมคณะครู  ให-มีความรู-  ความเข-าใจ  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู3การปฏิบัติ 
                                     ในโรงเรียน 
  6.1.4  การดําเนินงานตามแผน 
       การบริหารสถานศึกษา 
   6.1.4.1  จัดสภาพแวดล-อมท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู-อยู3อย3างพอเพียง 
    1. Big Cleaning Day 
    2. สวนเศรษฐกิจพอเพียง 

6.1.4.2  .ใช-ทรัพยากรอย3างพอเพียง 
 1. อนุรักษ9สิ่งแวดล-อมและพลังงาน 
6.1.4.3  การปลูกฝ;งให-เป(นวิถีชีวิต 
 1. กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง 
 2. กิจกรรมออมทรัพย9 
 3. กิจกรรมตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง 
6.1.4.4  การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    1. จัดทําหน3วยการเรียนรู- 
2. จัดทําแผนการจัดการเรียนรู- 
3. จัดทําสื่อการเรียนรู- 
4. การวัดผลประเมินผล 

  6.1.5  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล สรุปผล  และรายงานโครงการ 
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 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจงวางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตามผล  ตรวจสอบ              
6. ประเมินผล  สรุป  รายงาน              

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู6ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

30 เมษายน 2563 
30 เมษายน 2563 
16 พฤษภาคม 2563 
16 พ.ค.63-17 มี.ค.64 
16 พฤษภาคม 2563 
 
16 พ.ค.63–17มี.ค.64 
 
 
 
 
 
16 พ.ค.63-17 มี.ค.64 
 
 
16 พ.ค.63-17 มี.ค.64 
 
 
 
 
16 พ.ค.63-17 มี.ค.64 
 
 
 
 

1.ประชุมชี้แจงวางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
-แต3งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ และ  
ประเมินผล 
-จัดสภาพแวดล-อมท่ีเอ้ือต3อการเรียนรู-อยู3อย3าง
พอเพียง 
   -Big Cleaning Day 
   - ปรับปรุงสวนเศรษฐกิจพอเพียง 
   - ห-องเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
ใช-ทรัพยากรอย3างพอเพียง 
   - กิจกรรมอนุรักษ9สิ่งแวดล-อมและ  
     พลังงาน 
การปลูกฝ;งให-เป(นวิถีชีวิต 
   - กิจกรรมตลาดนัดพอเพียงทุกวันพุธ 
     ต-นเดือน 
   - กิจกรรมออมทรัพย9ทุกวันศุกร9 
   - กิจกรรมตักบาตรข-าวสารอาหารแห-ง 
     ทุกวันศุกร9ต-นเดือน 
การจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
   - จัดทําหน3วยการเรียนรู- 
   - จัดทําแผนการจัดการเรียนรู- 
   - จัดทําสื่อการเรียนรู- 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นายกิตติธัช ศรีพรหม 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
ผู-อํานวยการโรงเรียน 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
และคณะครู 
 
 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
และคณะครู 
 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
และคณะครู 
 
 
 
คณะกรรมการดําเนินงาน 
และคณะครู 
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พฤษภาคม 63-มีนาคม 64 
31 มีนาคม 2564 

   -  การวัดผลประเมินผล 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

 
ผู-บริหารโรงเรียน 
หัวหน-าโครงการ 

 
7.  แผนกํากับและติดตาม  

กิจกรรม ผู2กํากับ หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายกิตติธัช  ศรีพรหม 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายกิตติธัช  ศรีพรหม 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายกิตติธัช  ศรีพรหม 

 

 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 
1.ป� พ.ศ. 2563  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  
สามารถนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช-ในการ
บริหารสถานศึกษาจัดการศึกษาและดําเนินกิจกรรมท่ีเป(น
ประโยชน9ต3อชุมชน/ต3อสังคม 
2.ร-อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู-  ความเข-าใจ
และปฏิบัติงานเป(นแบบอย3างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.ร-อยละของนักเรียนมีความรู- มีทักษะ ปฏิบัติตน และ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
 

1. การสังเกต 
2. การประเมิน 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 
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9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 นักเรียน  ครู  ผู-อํานวยการโรงเรียน  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงสามารถ
ขยายผลสู3ผู-ปกครอง และชุมชน 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 

 
 ลงชื่อ.............................................ผู-เสนอโครงการ  
        (นายกิตติธัช  ศรีพรหม)    
 

     
ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 

              (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
    ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   จัดสภาพแวดล-อมเพ่ือการเรียนรู-สู3คุณภาพ 
แผนงาน   งานบริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางจันทร9วิภา  จักหงส9สุวรรณ  นางสาวญาดา  เยือกเย็น  
    นางสาวนุชนภา  ทองดี 
หน6วยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  5 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             

 1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเป(นสถานท่ีศึกษาอบรมสั่งสอนให-ความรู- และปลูกฝ;งค3านิยมท่ีพึงประสงค9ให-นักเรียน   
ได-เจริญงอกงามท้ังด-านร3ายกายจิตใจอารมณ9สังคมและสติป;ญญาเป(นคนท่ีสมบูรณ9สู3สังคมโรงเรียนจึงควรจัด
ปรับปรุงสภาพแวดล-อมท้ังด-านอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียนให-สะอาดร3มรื่นสวยงามสามารถใช-เป(นแหล3ง
เรียนรู-ของนักเรียนได-อย3างดีดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดให-มีโครงการจัดสภาพแวดล-อมเพ่ือการเรียนรู-สู3คุณภาพ 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 
สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2  ตัวบ3งชี้ท่ี 2.5 
สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 3  ตัวบ3งชี้ท่ี 3.2 

3.  วัตถุประสงค9 
 3.1 เพ่ือจัดสภาพแวดล-อม อาคารสถานท่ี ให-เพียงพอต3อความต-องการของผู-เรียน 
 3.2 เพ่ือให-นักเรียนมีแหล3งเรียนรู-เพ่ิมข้ึนบริเวณโรงเรียนสะอาด บรรยากาศร3มรื่น 
  

4.  เป]าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 ร-อยละ 90 ของนักเรียนมีความพึงพอใจอาคารสถานท่ี และแหล3งเรียนรู-ต3าง ภายในโรงเรียน 
เชิงคุณภาพ 
 โรงเรียนมีสภาพแวดล-อมท่ีดี และมีแหล3งเรียนรู-เพียงพอต3อจํานวนนักเรียน 

5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  นักเรียน  
นักการภารโรง  
 5.2  งบประมาณค3าวัสดุอุปกรณ9ในการจัดทําดูแล  ซ3อมแซม  ตกแต3ง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  
จํานวน  520,000  บาท 

 
6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
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   -  จัดกิจกรรมดูแลด-านความสะอาดโดยสภานักเรียน 
   -  จัดกิจกรรมแบ3งหน-าท่ีความรับผิดชอบ 
   -  ประสานงานของบประมาณจากองค9กรปกครองส3วนท-องถ่ิน 
   -  จัดให-มีแหล3งเรียนรู-เพ่ิมเติม 
   -  ปลูกต-นไม-ดอกไม-ประดับ 
   -  กิจกรรมซ3อมแซมอาคารสถานท่ี 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 
6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมินผล สรุป รายงาน              

 
 
6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัดสภาพแวดล2อมเพ่ือการเรียนรู2สู6คุณภาพ 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
30 เมษายน 2563 
30 เมษายน 2563 
 
2  พฤษภาคม  2563 
ตลอดป�การศึกษา 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
แต3งต้ังคณะดําเนินงาน 
จัดกิจกรรม     มีดังนี้ 
  -กิจกรรมเขตบริการจิตอาสาตามระดับชั้น 
-จัดแหล3งเรียนรู-เศรษฐกิจพอเพียง 
-กิจกรรมปลูก ดูแลไม-ดอกไม-ประดับ 
  -กิจกรรมซ3อมแซมโต�ะ เก-าอ้ีและสาธารณูปโภค
ต3างๆ 
  -ปรับปรุงซ3อมแซมอาคาร  สถานท่ีต3าง ๆ 
นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน / 
คณะครูทุกคน 
 
 
 
 
-คณะกรรมการตรวจสอบ 
-หัวหน-าโครงการ 
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7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจง  เสนอโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนิน   
    โครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงาน  
     โครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-หัวหน-าโครงการ 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
 
หัวหน-าโครงการ 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. อาคารสถานท่ีบริเวณโรงเรียน  ทุกพ้ืนท่ี
สะอาดร3มรื่น  สวยงาม 
2. ร-อยละของบริเวณในโรงเรียนมี      
แหล3งเรียนรู-  ในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนเพียงพอกับ
นักเรียน 

1. ตรวจสอบความพึงพอใจเรื่อง
อาคารสถานท่ี 
2. ตรวจสอบทําเนียบแหล3ง
เรียนรู- และรายงานโครงการ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
2. ทําเนียบแหล3งเรียนรู- และ
รายงานโครงการ 

 
9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 โรงเรียนมีความสะอาดร3มรื่น  สวยงาม  มีแหล3งเรียนรู-สําหรับนักเรียน เป(นท่ีชื่นชมของผู-พบเห็น 
 

10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
  
  ลงชื่อ............................................ผู-เสนอโครงการ  ลงชื่อ............................................ผู-ร3วมโครงการ 
     (นางจันทร9วิภา  จักหงษ9สุวรรณ)          (นางสาวญาดา  เยือกเย็น) 
 
  ลงชื่อ............................................ผู-ร3วมโครงการ 
 (นางสาวนุชนภา  ทองดี) 
 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
            (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

              ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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กลยุทธ9ที ่ 6 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา และส6งเสริมการมีส6วน 
ร6วมอย6างมีประสิทธิภาพ 
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ช่ือโครงการ   ความสัมพันธ9ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน  
แผนงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางรัตนาวดี  แสวงผล 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน กลยุทธ9ท่ี  6 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา 2563 
             
1. หลักการและเหตุผล 
 เปWาหมายของการจัดการศึกษาของชาติมุ3งพัฒนาผู-เรียนให-มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยุทธศาสตร9ท่ีสําคัญในการดําเนินการ คือ การกระจายอํานาจ
การบริหารสู3โรงเรียน โดยการใช-โรงเรียนสร-างความสัมพันธ9กับชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนให-มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยป;จจัยองค9รวมและป;จจัยสนับสนุนของโรงเรียนมาประสานสัมพันธ9 
ให-มีพลังผลักดันการเรียนรู-ให-เกิดข้ึนกับผู-เรียนอย3างต3อเนื่อง ซ่ึงสอดคล-องกับมาตรฐานการศึกษาด-านการจัด
การศึกษา มาตรฐานท่ี 9 กล3าวว3า “คณะกรรมการสถานศึกษาและผู-ปกครองและชุมชนปฏิบัติตามบทบาท
หน-าท่ีอย3างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล” 
 

2. ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 1 ข-อ 1.2 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 
 สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 1 และ 3 

 

3. วัตถุประสงค9 
3.1เพ่ือส3งเสริมพัฒนาการบริหารงานความสัมพันธ9ระหว3างโรงเรียนกับชุมชน 
3.2 เพ่ือส3งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษารู-และปฏิบัติหน-าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
3.3 เพ่ือส3งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม  ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ 
 สถานศึกษาให-บรรลุผลสําเร็จตามเปWาหมาย 
3.4 เพ่ือส3งเสริมผู-ปกครองและชุมชนเข-ามามีส3วนร3วมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

4. เป]าหมาย 
 4.1 ด2านปริมาณ 

 4.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการเครือข3ายของโรงเรียนทุกคน รู-และปฏิบัติ
หน-าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
 4.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน กํากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึกษาให-บรรลุผลสําเร็จตามเปWาหมาย 

 4.2 ด2านคุณภาพ 
 4.2.1โรงเรียนมีพัฒนาการบริหารงานโดยการมีส3วนร3วมระหว3างโรงเรียนกับชุมชนอย3างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
 4.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเครือข3ายผู-ปกครอง ผู-ปกครอง และชุมชน เข-ามาดูแล
ช3วยเหลือและมีส3วนร3วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย3างต3อเนื่อง 
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5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1 บุคลากร ผู-บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.2  เงินงบประมาณทางราชการ  และเงินบริจาค จํานวน   5,000 บาท 
 

6. วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1 ประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค9 วางแผน 
  6.1.2 เสนอโครงการ 
  6.1.3 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน  
  6.1.4.1ความสัมพันธ9กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   (1) เสนอแต3งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
   การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
   (2) เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุมภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
   (3) ประสานงานสร-างความสัมพันธ9อ่ืนๆ กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

6.1.4.2 ความสัมพันธ9กับผู-ปกครอง และคณะกรรมการเครือข3ายผู-ปกครอง 
   (1) ประชุมผู-ปกครองนักเรียน 
   (2) เลือกต้ังคณะกรรมการเครือข3ายผู-ปกครอง 
   (3) เชิญคณะกรรมการเครือข3ายผู-ปกครองประชุมภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

  (4) ประสานงานสร-างความสัมพันธ9อ่ืนๆ กับผู-ปกครอง และคณะกรรมการเครือข3าย 
ผู-ปกครอง 

6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 หมาย

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

1 ประชุมชี้แจง วางแผนโครงการ              

2 เสนอโครงการ              

3 แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน              

4 ดําเนินงานตามโครงการ              

5 นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ                

6 ประเมิน สรุป รายงานโครงการ              
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              6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการความสัมพันธ9ระหว6างโรงเรียนกับชุมชน 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
1-30 เมษายน 2563 
1-30 เมษายน 2563 
1-30 เมษายน 2563 
1 เมษายน 2563 -  
31 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 เมษายน 2562 -  
31 มีนาคม 2563 
1-31 มีนาคม 2563 

1. ประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค9 วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
4. ดําเนินงานตามแผน  
  4.1 ความสัมพันธ9กับคณะกรรมการสถานศึกษา  
       (1) เสนอแต3งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา  
(2) เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประชุม 
(3) ประสานงานสร-างความสัมพันธ9อ่ืนๆ  
  4.2 ความสัมพันธ9กับผู-ปกครอง และคณะกรรมการ
เครือข3ายผู-ปกครอง 
       (1) ประชุมผู-ปกครองนักเรียน 
       (2) เลือกต้ังคณะกรรมการเครือข3ายผู-ปกครอง 
       (3) เชิญคณะกรรมการเครือข3ายผู-ปกครองประชุม 
       (4) ประสานงานสร-างความสัมพันธ9อ่ืนๆ  
5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
 
6. ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางรัตนาวดี  แสวงผล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางรัตนาวดี  สุหล-า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
 
นางรัตนาวดี แสวงผล 

 

7. แผนกํากับและติดตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจงวางแผนโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรม 
5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
6. ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางรัตนาวดี แสวงผล 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางรัตนาวดี  แสวงผล 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางรัตนาวดี  แสวงผล 
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8.แผนการประเมินผล 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
ร-อยละของการให-ความร3วมมือของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู-ปกครอง คณะกรรมการ
เครือข3ายผู-ปกครอง และชุมชน 

1. พิจารณาจากเอกสาร
หลักฐานการประชุม 
2. รายงานโครงการ 

1. บันทึกการประชุม 
 
2. แบบรายงานโครงการ 

  

9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 โรงเรียนประสบผลสําเร็จในการบริหารงานโดยใช-โรงเรียนเป(นฐานอย3างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
ก3อให-เกิดผลต3อนักเรียนเป(นสําคัญ 
 

10. ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา   หัวหน-าโครงการ 
 
 

 

    ลงชื่อ...........................................ผู-เสนอโครงการ 
           (นางรัตนาวดี  แสวงผล) 
 
 

 

ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
 (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 

     ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ   ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
กลุ6มงาน   งบประมาณ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางมาลัย  ใหญ3สูงเนิน นางสาวพัตสลาภรณ9  สนธิ 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  6 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 การระดับทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา    จะเป(นแนวทางท่ีจะทําให-สถานศึกษาใช-แก-ป;ญหา
ความขาดแคลนในเรื่องงบประมาณ  เครื่องมือ  อุปกรณ9  สื่อการเรียนการสอน  ได-ในระดับหนึ่ง  นอกจากนั้น
การมีส3วนร3วมระหว3างบ-าน  โรงเรียน  องค9กรทางศาสนา  สถานบันวิชาการ  องค9กรภาครัฐและเอกชน  ยังจะ
ทําให-การบริหารการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค9  เปWาหมาย  อย3างมีประสิทธิภาพ  ส3งผลตี
แก3ผู-เรียนเป(นสําคัญ 
2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี  2  ตัวบ3งชี้ท่ี  2.2 
3.  วัตถุประสงค9 
 เพ่ือประสานความร3วมมือระหว3างโรงเรียน  กับองค9กรของรัฐ  องค9กรเอกชน  และชุมชนในการร3วม
พัฒนาและจัดการศึกษา  
4.  เป]าหมาย 

องค9กรภาครัฐ  องค9กรเอกชน  ชุมชน  ให-ความร3วมมือร-อยละ  90  ของการขอความร3วมมือ 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนในการจัดทําเอกสาร  ค3าเดินทาง   ค3าจัดเลี้ยงรับรองในการติดต3อ
ประสานงาน  จํานวน  5,000  บาท 
6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชี้แจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามโครงการ 
       -  ขอความร3วมมือจากองค9กรภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  เข-าร3วมเป(นสมาชิกโครงการ 
       -  ประสานงานในการมีส3วนร3วมในการจัดการศึกษา 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตามผล  ปรับปรุงกิจกรรม 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 
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6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมิน  สรุป รายงานผล              

 
6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม 

วัน เดือน ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
29 เมษายน 2563 
29 มีนาคม 2563 
16 พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 
30 มิถุนายน 2563 
16 มี.ค.63 – 17 มี.ค.64 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมชี้แจง วางแผน  
2.เสนอโครงการ 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
-  ขอความร3วมมือจากองค9กรภาครัฐ เอกชน ชุมชน  
-  เข-าร3วมเป(นสมาชิกโครงการ 
-  ประสานงานในการมีส3วนร3วมในการจัดการศึกษา 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางมาลัย  ใหญ3สูงเนิน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-หัวหน-าโครงการ 

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชี้แจง  เสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางมาลัย  ใหญ3สูงเนิน 
นางสาวพัตสลาภรณ9  สนธิ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางมาลัย  ใหญ3สูงเนิน 
นางสาวพัตสลาภรณ9  สนธิ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางมาลัย  ใหญ3สูงเนิน 
นางสาวพัตสลาภรณ9  สนธิ 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1.ร-อยละของการให-ความร3วมมือขององค9กรภาครัฐ   
องค9การเอกชน ชุมชน ท่ีให-ความร3วมมือ 

1.  ประเมิน 
2.  รายงานโครงการ 

1.  แบบประเมิน 
2.  แบบรายงานโครงการ 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 องค9กรภาครัฐเอกชน  และชุมชนให-ความร3วมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ทําให-โรงเรียน
พัฒนาได-อย3างเต็มศักยภาพ  เป(นท่ียอมรับของหน3วยงานต-นสังกัด  ผู-ปกครอง  และ  ชุมชน 
 
 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 

 
ลงชื่อ...........................................ผู-เสนอโครงการ        ลงชือ่...........................................ผู-ร3วมโครงการ 
        (นางมาลัย  ใหญ3สูงเนิน)            (นางสาวพัตสลาภรณ9  สนธ ิ ) 

 
ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 

            (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
              ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ 
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ช่ือโครงการ   พัฒนาการจัดองค9กร ระบบการบริหารอย3างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
กลุ6มงาน   บริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 นายชาลี  อ่ิมพงษ9 
หน6วยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  6 
ระยะเวลาดําเนินการ  ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารท่ีขาดการจัดการอย3างเป(นระบบส3งผลให-องค9กรขาดการความคล3องตัวในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นสถานศึกษาจําเป(นต-องจัดระบบการบริหารจัดการให-เป(นระบบในทุก ๆด-านไม3ว3าจะเป(นด-านสารสนเทศ  
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และพัฒนาบุคลากรอย3างต3อเนื่อง  เพ่ือสร-างความพึงพอใจต3อผู-เก่ียวข-อง   
ซ่ึงผู-บริหารต-องปฏิบัติงานตามบทบาทหน-าท่ีอย3างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โครงการนี้จึงเป(น
โครงการท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือพัฒนาองค9กรให-มีคุณภาพดังกล3าว 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 
สอดคล-องกับมาตรฐานท่ี 2 ตัวบ3งชี้ท่ี 2.1 และ 2.2  
 

3.  วัตถุประสงค9 
 3.1  เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให-มีการพัฒนาองค9กร  โครงสร-าง     ระบบการบริหารงานให-เป(นระบบ 
 3.2  เพ่ือให-ผู-บริหารใช-หลักบริหารแบบมีส3วนร3วมและใช-ข-อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป(น
ฐานคิดท้ังด-านวิชาการและการจัดการ 

3.3  เพ่ือให-ผู-บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให-บรรลุเปWาหมายตามท่ีกําหนดไว-ในแผนปฏิบัติการ 
 3.4  นักเรียน  ผู-ปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
 

4.  เป]าหมาย 
4.1  ร-อยละ  90  สถานศึกษาสามารถพัฒนาองค9กร  โครงสร-าง  ระบบการบริหารงานอย3างเป(น 

ระบบ  
 4.2  ร-อยละ  90  ผู-บริหารใช-หลักบริหารแบบมีส3วนร3วมและใช-ข-อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เป(นฐานคิดท้ังด-านวิชาการและการจัดการ 

4.3  ร-อยละ  90  ผู-บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให-บรรลุเปWาหมายตามท่ีกําหนดไว-ใน 
แผนปฏิบัติการ 

4.4  ร-อยละ  90  นักเรียน  ผู-ปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ 

5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุน 5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเสนอโครงการเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค9 
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  6.1.2  แต3งต้ังคณะกรรมการประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
  6.1.3  ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 
   - กําหนดเปWาหมาย วิสัยทัศน9 และพันธกิจ 
   -  การจัดทําโครงสร-างการบริหารงาน 
   -  จัดทําคําสั่งโรงเรียน 
   -  พัฒนาข-อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
   -  จัดทําแผนปฏิบัติการ 
   -  พัฒนางานวิจัยของผู-บริหารและครู 
   -  สํารวจความพึงพอใจ 
   -  จัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 
 -  รายงานการจัดการศึกษา (SAR) 
  6.1.4  นิเทศ กํากับ  ติดตามผลการดําเนินงาน 
  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ป�การศึกษา  2563 
หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1.  ประชุมชี้แจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมิน  สรุป รายงานผล              
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6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาจัดองค9กรระบบการบริหารอย6างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผล 

วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 

30 เมษายน 2563 
30 เมษายน2563 
 
16 พฤษภาคม 2563 
ตลอดป�การศึกษา 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 2563 
31 มีนาคม 2564 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามโครงการ 
- กําหนดเปWาหมาย วิสัยทัศน9 และพันธกิจ 
-  การจัดทําโครงสร-างการบริหารงาน 
-  จัดทําคําสั่งโรงเรียน 
-  พัฒนาข-อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ 
-  พัฒนางานวิจัยของผู-บริหารและครู 
-  จัดทําแผนปฏิบัติการ 
-  จัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 
-  สํารวจความพึงพอใจ 
-  รายงานการจัดการศึกษา (SAR) 
5.นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6.ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
 นายชาลี  อ่ิมพงษ9 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู-บริหารโรงเรียน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นายชาลี  อ่ิมพงษ9 

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.ประชุมชี้แจง 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.ดําเนินงานตามแผน 
 
4. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
5. ประเมินผล  สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นายชาลี  อ่ิมพงษ9 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นายชาลี  อ่ิมพงษ9 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นายชาลี  อ่ิมพงษ9 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1.สถานศึกษามีโครงสร-างการบริหาร  มีระบบ
การบริหารงานอย3างมีประสิทธิภาพ 
2.สถานศึกษามีคําสั่งแต3งต้ังการปฏิบัติงาน  
ข-อมูลโรงเรียน และงานวิจัย 
3.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและรายงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
4.สถานศึกษามีแบบสํารวจความพึงพอใจ 
 และนําผลไปใช-ในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

1. ตรวจสอบเอกสารโครงสร-าง
การบริหาร 
2. ตรวจสอบเอกสารคําสั่ง  
แฟWมข-อมูลโรงเรียนและงานวิจัย 
3. ตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบัติ
การและรายงานโครงการ 
4. สํารวจความพึงพอใจ 

1.โครงสร-างการบริหาร 
2.คําสั่งโรงเรียน 
3.ข-อมูลโรงเรียน 
4.งานวิจัยของผู-บริหารและครู 
5.แผนปฏิบัติการ 
6.รายงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 
7.แบบสํารวจความพึงพอใจ 

 

9.  ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 ผู-รับบริการและผู-เก่ียวข-องมีความพึงพอใจผลการบริหารงานและการพัฒนาผู-เรียน 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ 
 
 
       ลงชื่อ.............................................ผู-เสนอโครงการ     ลงชื่อ..........................................ผู-ร3วมโครงการ  
      (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9)              (นายชาลี  อ่ิมพงษ9)                                               

 
  ลงชื่อ...........................................................ผู-อนุมัติโครงการ 

       (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
     ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการการ    ประกันคุณภาพภายใน 
แผนงาน    งานบริหารท่ัวไป 
ผู2รับผิดชอบโครงการ   นางสาวภัทรพร  ประมาตรนางหนึ่งนุช  จริยเสถียร  
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ   โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9ของโรงเรียน  กลยุทธ9ท่ี  6 
ระยะเวลาดําเนินการ   ป�การศึกษา  2563 
             
1.  หลักการและเหตุผล 
     การศึกษาเป(นกระบวนการท่ีทําให-คนมีความรู-และคุณสมบัติ อีกท้ังป;จจุบันสถานศึกษามีอิสระใน
การบริหารจัดการศึกษาด-วยตนเอง มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเอง  คุณภาพผู-เรียนและคุณภาพการ
บริหารจัดการจึงความแตกต3างกัน ดังนั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ.  2542 และท่ีแก-ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงกําหนดให-หน3วยงานต-นสังกัดและสถานศึกษาจัดให-มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา  อันนําไปสู3การกําหนดให-มีมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน 
               กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศกฎกระทรวงว3าด-วยระบบ  หลักเกณฑ9 และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553  ลงวันท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2553 ท่ีกําหนดให-สถานศึกษาต-องพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด-วยการมีส3วนร3วมกับหน3วยงานท่ีเก่ียวข-องและต-องมีการ
ดําเนินงาน  8 ประการ โดยเริ่มต-นต้ังแต3 1) กําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทําแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาท่ีมุ3งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ  4) 
ดําเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดทํารายงาน
ประจําป�เสนอบุคคลแกละหน3วยงานท่ีเก่ียวข-อง จนถึง 8) มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย3างต3อเนื่องจนเป(น
วัฒนธรรมขององค9กรท่ียั่งยืน  ท้ังนี้เพ่ือให-เข-าสู3การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
อย3างแท-จริง 
 โรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ )  ได-จัดให-มีโครงการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ึน 
เพ่ือให-การดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป(นไปอย3างมีระบบ  มีประสิทธิภาพ มีการทํางานร3วมกัน
โดยผ3านกระบวนการทํางานท่ีชัดเจน มีร3องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได- 
2.  ความสําคัญของโครงการ   
 มาตรฐาน 2 ตัวบ3งชี้2.2 และ 2.6 
3.  วัตถุประสงค9 
 3.1 โรงเรียนวิเคราะห9ป;ญหาและกําหนดเกณฑ9เปWาหมายคุณภาพการศึกษา  
 3.2  ครูทุกคนศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 3.3  เพ่ือจัดระบบข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
 3.4  เพ่ือให-มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
 สถานศึกษา 
 3.5  เพ่ือให-มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช-วางแผนพัฒนาคุณภาพ 
 การศึกษา 
 3.6  เพ่ือให-มีการจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเป(นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
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4.  เป]าหมาย 
 4.1 ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.2 ในป�การศึกษา 2563 ครูทุกคนเข-าร3วม/มีส3วนร3วมในการวิเคราะห9แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
 การศึกษา  มีการจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   ตามมาตรฐาน 
 การศึกษาของสถานศึกษา 
 4.3 ในป�การศึกษา 2563  โรงเรียนได-พัฒนาระบบข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศในการบริหาร
 จัดการศึกษา 
 4.4 ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตาม 
 มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช-วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ในป�การศึกษา 2563 
 4.6 มีการจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเป(นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของป�การศึกษา 2563 
5.  ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1 บุคลากร  :ผู-บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
 5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน5,000บาท 
6.   วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
    6.1.1 ประชุมชี้แจง  วางแผน 
    6.1.2  เสนอโครงการ 
    6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
    6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
  6.1.4.1 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 6.1.4.2การจัดทํามาตรฐานการศึกษา 
6.1.4.3การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยุทธ9 แผนปฏิบัติการประจําป�) 
 6.1.4.4การดําเนินการตามแผน (รายงานโครงการ) 
6.1.4.5การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (สพป.สป.2 มาตรวจ) 
6.1.4.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา (สอบ ป.3 , ป.6) 
6.1.4.7 การรายงานคุณภาพประจําป� (SAR) 
 6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
 6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 
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  6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค. ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชี้แจง  วางแผน               
2. เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพภายใน 
วัน  เดือน  ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ 
18 เมษายน  2563 
19 เมษายน  2563 
16 พฤษภาคม 2563  
30 มิถุนายน 2563 
16 -31 พฤษภาคม 2563 
16 -31 พฤษภาคม 2563 
16 -31 พฤษภาคม 2563 
 
มกราคม –กุมภาพันธุ9 2564 
พฤษภาคม 2564 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
31 มีนาคม 2564 
 

1 .ประชุมชี้แจง วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
 - กิจกรรมกําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 
 - กิจกรรมจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ3ง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 - กิจกรรมจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
 - กิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 - กิจกรรมประเมินคุณภาพภายใน 
 - กิจกรรมจัดทํารายงานประจําป� 
 5. ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวภัทรพร  ประมาตร 
-ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางสาวภัทรพร  ประมาตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการตรวจสอบ 
-นางสาวภัทรพร  ประมาตร 
 

7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง วางแผน โครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4. ดําเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวภัทรพร  ประมาตร 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวภัทรพร  ประมาตร 
-นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
-นางสาวภัทรพร  ประมาตร 
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8.   ระดับความสําเร็จ  
ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนมีมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษา 
2. ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนมีการจัดทํา 
และดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนได-พัฒนาระบบ
ข-อมูลสารสนเทศและใช-สารสนเทศในการบริหาร
จัดการศึกษา 
4. ในป�การศึกษา 2563 โรงเรียนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใช-วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในป�การศึกษา 2564 
6. มีการจัดทํารายงานประจําป�ท่ีเป(นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของป�การศึกษา 2563 

1.พิจารณาจากมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.พิจารณาจากแผน 
ปฏิบัติการ และรายงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการ
3.พิจารณาข-อมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
 
4.พิจารณาจากการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
5.พิจารณาจากการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ในป�การศึกษา 2563 
6.พิจารณาจากรายงาน
ประจําป� 2562 

1.มาตรฐานการศึกษาของ   
   สถานศึกษา 
2.แผนปฏิบัติการและรายงาน 
  โครงการในแผนปฏิบัติการ 
 
3.ข-อมูลสารสนเทศของโรงเรียน 
 
 
4.แบบตรวจสอบการประเมิน 
คุณภาพภายใน 
 
5.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ในป�การศึกษา 2563 
 
6.รายงานประจําป� 2563 

9.   ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 โรงเรียนได-การยอมรับจากผู-ปกครอง ชุมชน และหน3วยงานท่ีเก่ียวข-อง 
 
10.   ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา   หัวหน-าโครงการ 
 
 ลงชื่อ..............................................ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ..............................................ผู-เสนอโครงการ  
         (นางสาวภัทรพร  ประมาตร)          (นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร) 
 
   
   ลงชื่อ.............................................ผู-อนุมัติโครงการ 
          (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
    ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการระดับปฐมวัย 
กลุ6มงาน    วิชาการ 
ผู2รับผิดชอบโครงการ   นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร นางสาวสุกฤตา  เพ็งปอพาน 
หน6วยงานท่ีรับผิดชอบ   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ   โครงการต3อเนื่อง 
สนองกลยุทธ9โรงเรียน   กลยุทธ9ท่ี 6 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดป�การศึกษา 2563 
.............................................................................................................................................................................. 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามพระราชบัญญัติแห3งชาติ พ.ศ. 2542 แก-ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 หมวด 1  
มาตราท่ี  6 การจัดการศึกษาต-องเป(นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให-สมบูรณ9ท้ังร3างกาย จิตใจ สติป;ญญา ความรู- 
คุณธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต สามารถอยู3ร3วมกับผู-อ่ืนได-อย3างมีความสุขตามมาตรา 23    
ทางโรงเรียนวัดหนามแดง  (เขียวอุทิศ)  ดําเนินการบริหารและการจัดการสถานศึกษาท่ีครอบคลุมด-านวิชาการ 
ด-านครูและบุคลากร ด-านข-อมูลสารสนเทศ ด-านสภาพแวดล-อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู- และด-านระบบประกัน
คุณภาพภายใน โดยเปlดโอกาสให-ผู-เก่ียวข-องทุกฝBายมีส3วนร3วมในการจัดการศึกษา มีการกํากับติดตาม 
การดําเนินงานอย3างเป(นระบบและต3อเนื่อง เพ่ือสร-างความม่ันใจต3อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษามี
หลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ3นและสอดคล-องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยสถานศึกษาออกแบบการจัด
ประสบการณ9ท่ีเตรียมความพร-อม เน-นการเรียนรู-ผ3านการเล3นและการลงมือปฏิบัติ ตอบสนองความต-องการ
และความแตกต3างของเด็กปกติและกลุ3มเปWาหมายเฉพาะและสอดคล-องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน 
และท-องถ่ิน มีการจัดครูให-เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ3าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย3างพอเพียงกับชั้นเรียน มีการพัฒนาครูและบุคลากรให-มีความรู-ความสามารถ 
ในการวิเคราะห9และออกแบบหลักสูตรสถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ9และการประเมินพัฒนาการ
เด็ก ใช-ประสบการณ9สําคัญในการออกแบบการจัดกิจกรรม มีการสังเกตและประเมินพัฒนาการเด็ก 
เป(นรายบุคคล มีปฏิสัมพันธ9ท่ีดีกับเด็กและครอบครัว สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล-อมภายในและภายนอก
ห-องเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย ส3งเสริมการเรียนรู-เป(นรายบุคคลและกลุ3ม เล3นแบบร3วมมือร3วมใจ  
มีมุมประสบการณ9หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู- เช3น ของเล3น หนังสือนิทาน สื่อจากธรรมชาติ สื่อสําหรับเด็ก 
มุด ลอด ป�นปBาย สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบเสาะหาความรู- สถานศึกษาอํานวยความสะดวกและให-บริการ
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ9เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ9และพัฒนาครู สถานศึกษามีการ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล-องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ9 
ท่ีสถานศึกษากําหนดจัดทําแผนการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดและ
ดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินงานและ
จัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป� นําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
โดยผู-ปกครองและผู-เก่ียวข-องทุกฝBายมีส3วนร3วมละจัดส3งรายงานผลการประเมินตนเองให-หน3วยงานต-นสังกัด 
2.  ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคล-องกับมาตรฐานของปฐมวัยท่ี๒ตัวบ3งชี้ท่ี 2.1 และ 2.5 
 สอดคล-องกับมาตรฐานของปฐมวัยท่ี  3 ตัวบ3งชี้ท่ี 3.3 
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3. วัตถุประสงค9 
 3.1  เพ่ือจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ3นและสอดคล-องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
 3.2  เพ่ือจัดครูให-เหมาะสมกับภาระกิจการเรียนการสอนหรือจัดครูท่ีจบการศึกษาปฐมวัยหรือผ3าน
การอบรมการศึกษาปฐมวัยอย3างพอเพียงกับชั้นเรียน 
 3.3  เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรให-มีความรู-ความสามารถในการวิเคราะห9และออกแบบหลักสูตร
สถานศึกษา มีทักษะในการจัดประสบการณ9และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

3.4  เพ่ือจัดสภาพแวดล-อมภายในและภายนอกห-องเรียนท่ีคํานึงถึงความปลอดภัย ส3งเสริมการ
เรียนรู-เป(นรายบุคคลและกลุ3ม มีมุมประสบการณ9หลากหลาย มีสื่อการเรียนรู- สื่อเทคโนโลยี สื่อเพ่ือการสืบ
เสาะหาความรู- 

๓.๕  เพ่ือให-บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ และอุปกรณ9เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ9และ
พัฒนาครู 

๓.๖  เพ่ือกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล-องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
และอัตลักษณ9ท่ีสถานศึกษากําหนดจัดทําแผนการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดรับกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษา
กําหนดและดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  
 
4. เป]าหมาย 
 4.1  ด2านปริมาณ 

4.1ร-อยละ ๙๕ โรงเรียนมีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําไปสู3การ 
ปฏิบัติอย3าง มีประสิทธิภาพและมีความถูกต-องตามหลักการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 

  4.2ร-อยละ ๑๐๐ ครูเพียงพอกับชั้นเรียน 
  4.3ร-อยละ ๑๐๐ ครูประจําชั้นทุกคนได-รับการพัฒนาให-มีความเชี่ยวชาญด-านการจัด 
          ประสบการณ9 โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
  4.4ร-อยละ ๑๐๐ สภาพแวดล-อมภายนอกและภายในห-องเรียนทุกห-องให-คํานึงถึงความ  
          ปลอดภัย มีมุมประสบการณ9ท่ีหลากหลายเพ่ือให-เด็กได-เรียนรู-  
  ๔.๕ร-อยละ ๑๐๐ มีสื่อการเรียนรู- เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ9เพ่ือสนับสนุนการจัด 
          ประสบการณ9การเรียนรู-ครบทุกห-องเรียน 
  ๔.๖  ร-อยละ ๙๕ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปlดโอกาสให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องทุกฝBายมีส3วนร3วม 
 4.2  ด2านคุณภาพ 
  4.1    มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด-าน สอดคล-องกับบริบทของท-องถ่ิน 
  4.2    จัดครูให-เพียงพอกับชั้นเรียน 
  4.3    ครูประจําชั้นทุกคนได-รับการพัฒนาให-มีความเชี่ยวชาญด-านการจัดประสบการณ9    
          โดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 

4.4   จัดสภาพแวดล-อมภายนอกและภายในห-องเรียนทุกห-องให-คํานึงถึงความปลอดภัย     
มีมุมประสบการณ9ท่ีหลากหลายเพ่ือให-เด็กได-เรียนรู- 

๔.๕มีสื่อการเรียนรู- เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ9เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ9
การเรียนรู-ครบทุกห-องเรียน 

๔.๖มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปlดโอกาสให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องทุกฝBายมีส3วนร3วม 
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5. ทรัพยากรท่ีต2องการ 
 5.1  บุคลากร ผู-บริหารคณะครู และคณะกรรมการผู-รับผิดชอบโครงการ 
 5.2  งบประมาณเงินอุดหนุน   จํานวน ๒๑๖,๐๐๐บาท 

 -  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา        ๑,000บาท 
-  การจัดครูให-เพียงพอกับห-องเรียน            ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
-  การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานครูปฐมวัย                 ๕,00๐   บาท 
-การจัดซ้ือ สื่อการเรียนรู-ภายใน ภายนอกห-องเรียน   ๑๕,000บาท 
- การจัดซ้ือสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ9   ๑๕,๐๐๐  บาท 
 

6. วิธีและข้ันตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
     6.1.1  ประชุมชี้แจงวางแผนการดําเนินการจัดทําโครงการ 
     6.1.2  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
     6.1.3  แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
     6.1.4  ดําเนินการตามแผน มีกิจกรรมดังนี้ 
  -  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา      

-  การจัดครูให-เพียงพอกับห-องเรียน    
-  การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานครูปฐมวัย     
-การจัดซ้ือ สื่อการเรียนรู-ภายใน ภายนอกห-องเรียน   
- การจัดซ้ือสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ9    

6.1.5.   กํากับติดตามผล  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
     6.1.6.   ประเมินผล  สรปุผล  และรายงานผล 

 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ป�การศึกษา  2563 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
1. ประชุมชี้แจง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต3งต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
 
 
 
 

 

 

หน
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6.3  กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ9การเรียนรู-ปฐมวัย 

วัน/เดือน/ป� กิจกรรม ผู2รับผิดชอบ  
29  เม.ย. 2563 
9  พ.ค. 2563 
10  พ.ค. 2563 
 
1 เม.ย. 63 - 31 มี.ค. 64 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดป�การศึกษา 
3๐ มี.ค. 2564 

ประชุมชี้แจง 
เสนอโครงการ  
แต3งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน วางแผน 
ดําเนินการตามโครงการ 
-  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  
-  การจัดครูให-เพียงพอกับห-องเรียน 
-  การจัดอบรมสัมมนาศึกษาดูงานครู 
ปฐมวัย  
-การจัดซ้ือสื่อการเรียนรู-ภายใน ภายนอก  
            ห-องเรียน   
          - การจัดซ้ือสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ  
           อุปกรณ9 
นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 

-  ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-  นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร 
-  ผู-อํานวยการโรงเรียน 
 
- คณะบุคลากรสายชั้นอนุบาล 
- หัวหน-าสายชั้นอนุบาล 
- หัวหน-าสายชั้นอนุบาล 
 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
- คณะกรรมการดําเนินงาน 
 
-  ผู-อํานวยการโรงเรียน 
-นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร 
-  นางสาวสุกฤตา  เพ็งปอพาน 
 

 
7.  แผนกํากับติดตาม 

กิจกรรม ผู2กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชี้แจง  วางแผนพัฒนาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3.  แต3งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร 
นางสาวสุกฤตา  เพ็งปอพาน 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9 
นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร 
นางสาวสุกฤตา  เพ็งปอพาน 
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8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ6งช้ีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลักฐาน 

1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง ๔ ด-าน
สอดคล-องกับบริบทของท-องถ่ิน 
2. มีครูเพียงพอกับชั้นเรียน 
3. ครูมีความเชี่ยวชาญด-านการจัดประสบการณ9 
4.  มีสภาพแวดล-อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู-อย3าง
ปลอดภัยและเพียงพอ 
๕.  มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู-
เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ9สําหรับครู 

1. ตรวจสอบหลักฐาน 
 
2. ตรวจสอบหลักฐาน 
๓. ตรวจสอบหลักฐาน 
๔. ตรวจสอบหลักฐาน 
 
๕. ตรวจสอบหลักฐาน 
 

1. หลักสูตรสถานศึกษา 
 
๒. ข-อมูลบุคลากร 
๓. แผนการจัดประสบการณ9 
4. สภาพแวดล-อมและสื่อ 
 
๕. สื่อ เทคโนโลย ี

9. ผลท่ีคาดว6าจะได2รับ 
 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ3น และสอดคล-องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                       
ครูเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาครูและบุคลากรให-มีความเชี่ยวชาญด-านการ                      
จัดประสบการณ9 สภาพแวดล-อมภายนอกและภายในห-องเรียน มีความปลอดภัย ส3งเสริมให-เกิดการเรียนรู-                 
แก3ผู-เรียน มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ9 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปlดโอกาส
ให-ผู-เก่ียวข-องทุกฝBายมีส3วนร3วม 
10.  ผู2รับผิดชอบโครงการ 
 ผู-บริหารสถานศึกษา  หัวหน-าโครงการ  
 
 
 ลงชื่อ…………………….………………ผู-เสนอโครงการ ลงชื่อ…………………….………………ผู-ร3วมโครงการ 
 (นางหนึ่งนุช  จริยเสถียร)    (นางสาวสุกฤตา  เพ็งปอพาน) 
 

 
 

 ลงชื่อ...................................................ผู-อนุมัติโครงการ 
          (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ9) 
          ผู-อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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