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เอกสารลาํดับที 2 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอุทิศ) 

สํานักงานเขตพนืทีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2 

  



คํานํา 

 
 แผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) เป็นเสมือนแนวทาง

ในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดตามจุดมุ่งหมายของการจดั

การศึกษา ซึงคณะผูจ้ดัทาํไดก้าํหนดโครงการเพือตอบสนองกลยุทธ์และมาตนฐานของโรงเรียนตลอดจนได้

ขอ้มูลจากการรายงานประจาํปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายงานโครงการในแผนปฏิบตักิาร

ประจาํปี และการวเิคราะห์สภาพปัจจุบนัและความจาํเป็นทีตอ้งปรับปรุงพฒันา ซึงภายในแผนปฏิบติัการ

ประจาํปีการศึกษา 2560 นี มีเนือหาประกอบไปดว้ย ประวตัิโรงเรียน สภาพทวัไปของโรงเรียน การ

วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม วสัิยทศัน์ พนัธกิจ กลยุทธ์ และมาตรฐานของโรงเรียน 

 และในการจดัทาํแผนปฏิบตักิารประจาํปี 2560 ในครังนี ขอขอบคณุคณะกรรมการสถานศึกษาขนั

พืนฐาน ทีใหค้าํปรึกษา ใหค้วามเห็นชอบร่างแผนปฏิบติัการ และขอขอบคุณคณะครูทุกท่านทีร่วม

ดาํเนินการ วางแผนปฏิบติัการประจาํปีการศึกษา 2560 ฉบบันี สําเร็จลุล่วงไปดว้ยดี และหวงัวา่ผูมี้ส่วนร่วม

ในการพฒันาสถานศึกษาทุกฝ่ายจะนาํแผนปฏิบติัการฉบบันี ไปปฏิบติัให้เกิดผลดีต่อการจดัการศึกษาของ

โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) ใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป 

 

   ผูอ้นุมติัแผน 

     (นางเพียงเพญ็ สุรารักษ)์ 

    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

 

    

   ผูเ้ห็นชอบ 
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    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน 
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บทท ี 1 

 

บทนํา 

 

ประวตัิโรงเรียน 

ชือโรงเรียน วดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทีตงั 21 หมู่ 3ตาํบล บางแก้วอาํเภอบางพลี จงัหวดั

สมุทรปราการ สังกดัสังกดัสํานกัเขตพืนทีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2สํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร02-385-2462  โทรสาร02-386-5031 

 

E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com  website  http://www.Watnamdangschool.ac.th 

เปิดสอนระดบัชนัอนุบาล ถึง ระดบัชนัประถมศึกษาปีที 6 มีเนือที 6 ไร่ เขตพืนทีบริการ 9 หมู่บา้น  ไดแ้ก่  

หมู่ 1 ถึงหมู่ 6,  หมู่  9 หมู่  11 และหมู่ 16 

โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ตงัอยู ่ณ เลขท2ี1หมู่ 3  ตาํบลบางแกว้  อาํเภอบางพลี  จงัหวดั

สมุทรปราการ  สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2สํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ก่อตงัเมือวนัที 1กรกฎาคม  พุทธศกัราช 2467  

โดยพระฉตัร  พวงมาลี  พระภกิษขุองวดัหนามแดง เพือหวงัเอาบุญกุศล ตงัอยู่ในพืนทีธรณีสงฆ ์ในเนือที

ประมาณ 6 ไร่ทิศตะวนัตกและทิศใต ้ติดกบัวดัหนามแดง  ทิศตะวนัออกติดกบัคลองหลวงแพ่งทิศเหนือ 

ติดกบัถนนด่านสําโรง บางพล ี

      เมือวนัที  12 สิงหาคม  พ.ศ. 2481ไดต้งัเป็นโรงเรียนประชาบาล  โดยใชศ้าลาการเปรียญวดั 

เป็นสถานทเีรียน  และก่อสร้างอาคารเรียนจาํนวน 2หลงั 

      พ.ศ. 2501ไดต่้อเติมอาคารเรียนอีก 2ขา้ง โดยใชเ้งินของโรงเรียนวดัหนามแดง พ.ศ. 2527 

ไดง้บประมาณของทางราชการมาสร้างอาคารเรียนแบบ 017ใตถุ้นสูง จาํนวน 6หอ้งเรียน เป็นเงิน  100,000

บาท  และพระครูวนิิจธรรมวาที  รองเจา้อาวาสวดัหนามแดง  ไดด้าํเนินการหาเงินสมทบอีก  244,220  บาท  

โดยใชชื้ออาคารเรียนว่า “เรือนพินิจประชาสรรค”์ 

      พ.ศ. 2510 ไดส้ร้างส้วม 5ทีนงัดา้นทิศตะวนัออกหลงัอาคารเรียนหลงัที 1เป็นเงิน 10,500 บาท  

และสร้างอกี 5ทีนงั  หลงัโรงอาหารดา้นทิศตะวนัออกของอาคารเรียนหลงัที 2 เป็นเงิน  10,500บาท 

      พ.ศ. 2512ไดรื้ออาคารเรียนหลงัแรก นาํฝามากนัชนัล่างอาคารเรียน แบบ 017ใตถุ้นสูง  จาํนวน 

6หอ้งเรียน  ทางวดัโดยพระครูวบูิลฐาปนกิจ    อดีตเจา้อาวาสวดัหนามแดง  ไดส้ร้างอาคารเรียนแบบ  017 มี  

2มุข   จาํนวน  6 หอ้งเรียน โดยใชง้บประมาณ 100,000บาท (สมยันายชดั  รัตนราช  เป็นนายอาํเภอบางพล)ี  

และทางวดัไดรั้บการช่วยเหลือจากนางหมา  จูใจบุญ สมทบอีก 200,000บาท และใชไ้มเ้ก่าของอาคารเรียน

หลงัที 1 (หลงัแรก)  ซึงไดเ้ทพืนใตถ้นุอาคารเรียนจนสําเร็จ 



      พ.ศ. 2514ไดรั้บงบประมาณจากนายสมรรค  ศิริจนัทร์ ส.ส.สมุทรปราการ  จาํนวน 45,000บาท  

ต่อเติมโรงอาหารดา้นทิศตะวนัออก 

      พ.ศ. 2517ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครู  จาํนวน 1หลงั 

      พ.ศ. 2518 ไดรั้บงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน หลงัที  2 จาํนวน  2 หอ้งเรียน  เป็นเงิน         

25,500บาท 

      พ.ศ. 2519ไดรั้บงบประมาณสร้างบา้นพกัครูอีก  2หลงั รวมทงังบประมาณซ่อมแซมบา้นพกัครู

หลงัที 1  และไดรั้บงบประมาณจากสภาตาํบลบางแกว้มาต่อเติมอาคารเรียนอกี 2หอ้ง       จนครบอาคาร

เรียนหลงัที 2 ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลงัที 3แบบ 017 จาํนวน  5 หอ้งเรียน เป็นเงิน   475,500

บาท  

ไดเ้งินบาํรุงทอ้งทีมาถมสนามหนา้อาคาร 2 และ  3อกี 10,000 บาท  จากนายเปรืองนางยิม แยม้เหมือน 

อีก 10,000 บาทจากนายแป้นและนายเสริม จาํนวน 10,000 บาท กบัเงินงบวบูิลฐาปนกิจ  (อดีตเจา้อาวาสวดั

หนามแดง)  ไดบ้ริจาคเงินจาํนวน 10,000  บาท และประชาชนร่วมบริจาคอีก 10,000 บาท  

     พ.ศ. 2520ไดง้บประมาณสร้างบา้นพกัครูจาํนวน 2หลงั   หลงัละ 60,000บาท  ไดเ้ติมหลงัคาโรง

อาหาร  โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจาํกดั  และผูป้กครองร่วมสมทบอีก  เป็นเงินทงัสิ น  

จาํนวน 118,000บาท 

      พ.ศ. 2529  ไดรั้บงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ  ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช. 

206/2526จาํนวน 1หลงั  ราคาทงัสิน 1,248,000บาท 

     พ.ศ. 2531ไดรั้บอนุญาตใหรื้อถอนอาคารเรียนหลงัที 2ของโรงเรียน 

     พ.ศ. 2532ไดข้ออนุญาตนาํเงินบาํรุงการศึกษา    มาเทพืนคอนกรีตอาคารเรียนชวัคราว   

1หอ้งเรียน  

     พ.ศ. 2534ไดรั้บงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ  ก่อสร้างอาคารเรียนหลงัที  4 แบบ สปช. 

2/28จาํนวน 1หลงั  3ชนั  9หอ้งเรียนเป็นจาํนวนเงิน 2,666,800บาท 

     พ.ศ. 2535ไดรั้บอนุญาตใหรื้อถอนส้วม  จาํนวน 6หลงั 

     พ.ศ. 2539 ไดรั้บงบประมาณในการก่อสร้างส้วมแบบ ส.ป.ช. 602/2526จาํนวน 2หลงั  ราคา  

180,000  บาท และไดรั้บงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28จาํนวน 1

หลงั อาคาร 3ชนั 9หอ้งเรียน  ราคา 3,1100,000บาท 

     พ.ศ. 2540  ไดรั้บอนุญาตใหรื้อถอนโรงอาหาร  โรงฝึกงาน หลงับา้นพกัครูหลงัที  1 

     พ.ศ. 2541 ไดรั้บงบประมาณในการสร้างส้วมแบบ สปช. 602/2526จาํนวน 1หลงั  

ราคา 180,000บาท 

     พ.ศ.  2542  ไดรั้บเงินบริจาคจากนายสงวน  กาญจนชีวะ สร้างอาคารเรียน 2ชนั 10หอ้งเรียน 

ราคา  2,950,000บาท 



     พ.ศ.  2547 – 2549  ไดรั้บงบประมาณจากอบต.บางแก้ว  ในการสร้างรัวรอบบริเวณโรงเรียน          

ราคา  1,260,000 บาท 

    พ.ศ. 2549  ไดข้ออนุญาตนาํเงนิบาํรุงการศึกษา    สร้างอาคารเอนกประสงค ์

    พ.ศ.  2549  ไดรั้บงบประมาณจาก  อบต.บางแก้ว จดัทาํหอ้งคอมพิวเตอร์ 

    พ.ศ.  2549  ไดรั้บงบประมาณจาก  อบต.บางแก้วสร้างหอ้งสมุดอีเล็คทรอนิค 

    พ.ศ.  2551  ไดรั้บงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตาํบลบางแกว้สร้างอาคารเอนกประสงค์

โครงหลงัคาเมทลัชีต 

    พ.ศ. 2552  นายสงวน  กาญจนชีวะ บริจาคเงินจาํนวน 103,000  บาท  (หนึงแสนสามพนับาท) สร้าง

เสาธงสูง 350 เมตร ปูพืนหินลา้งบูรณะศาลาหอพระประจาํโรงเรียนเป็นศาลาไทย โดยใชง้บประมาณเงิน

อุดหนุน จาํนวน 95,000  บาท (เกา้หมืนหา้พนับาท)   เงินบริจาคโดยพระครูปลดั        รัตนวฒัน์ (พระครูแจ)้ 

พระครูสังฆรักษ์บุญเลศิ ปญญาธโร   นายชนินทร์  สวา่งแก้ว  เป็นเงิน         150,000  บาท (หนึงแสนหา้หมืน

บาท) และจดัสร้างวหิารจตัุรมุข ประดิษฐานพระประจาํโรงเรียน      โดยไดง้บประมาณจากการทอดผา้ป่า

ฉลองโรงเรียนครบรอบ 85 ปี เป็นเงิน 1,400,000 บาท              (หนึงลา้นสีแสนบาท) โดยพระครูปลดัรัตน

วฒัน์ (พระครูแจ)้ เป็ประธานอุปถมัภ ์

    พ.ศ. 2554  โรงเรียนไดรั้บงบประมาณสนบัสนุนจากองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบางแก้ว  จดัสร้าง 

อาคารทรงไทย  3  ชนั  ดว้ยเงินงบประมาณ  21  ลา้นบาท 

สภาพทวัไป 

 โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) เปิดทาํการสอนตงัแตช่นัอนุบาล 1 ถึงชนัประถมศึกษาปีที 6 

จาํนวนนกัเรียน  1,032  คน จาํนวนขา้ราชการครู  36  คน  จาํนวนครูอตัราจา้ง  10  คนจาํนวนครูชาวต่างชาติ  

2 คน  จาํนวนครูธุรการ 1 คน จาํนวนนกัการภารโรง  2  คน   มีจาํนวนอา คารเรียน  5 หลงั อาคารชวัคราว  

จาํนวน 1 หลงั  อาคารอเนกประสงค ์ จาํนวน 1 หลงั  ลานอนกประสงค์ เนือที  164 ตารางเมตร  มีไฟฟ้าให้

แสงสวา่งในหอ้งเรียนอยา่งเพียงพอ  มีนาํประปาใชส้ะดวกสบาย มีพืนทีสําหรับตงัอาคารเรียนอาคาร

ประกอบ  จาํนวน  6 ไร่ มีรัวรอบโรงเรียน  ทิศเหนือติดกบัถนนด่านสําโรงบางพลี  ทศิใตติ้ดกบัวดัหนาม

แดง  มีคลองสําโรงผ่านหนา้วดั  ทิศตะวนัออกติดกบัคลองหลวงแพง่   ติดตะวนัตกติดกบัวดัหนามแดง 

 

 

 

 

 

 

สภาพชุมชน 



 โรงเรียนรับนกัเรียนเขา้เรียนทงัเขตบริการในตาํบลบางแกว้  อาํเภอบางพลี และเดก็ในเขตอาํเภอ

เมือง  ซึงส่วนใหญ่จะอยูที่ถนนเทพารกัษแ์ละมีเขตแดนตดิกนั โดยมีคลองสําโรงคนักลาง  ผูป้กครองส่วน

ใหญ่มีรายไดน้อ้ย  แต่มีภาระในการดูแลมากทาํใหป้ระสบปัญหาทางดา้นการเงิน  แต่ทางโรงเรียนก็ได้

พยายามระดมทุนการศึกษาจากแหล่งต่างๆ เพือมอบแก่นกัเรียน  ซึงไดรั้บความร่วมมือเป็นอยา่งดี 

แผนทีโรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียน  โรงเรียนวดัหนามแดง( เขยีวอุทิศ)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหาร(ต่อ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทวัไป 

1.  การพฒันาหรือการ

ดาํเนินการเกียวกบัการให้

ความเห็นการพฒันาสาระ

หลกัสูตรทอ้งถิน 

2.  การวางแผนดา้นการวิชาการ 

3.  การจดัการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 

4.  การพฒันาหลกัสูตรใน

สถานศึกษา 

5.  การพฒันากระบวนการ

เรียนรู้ 

6.  การวดัผล ประเมินผล และ

ดาํเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

7.  การวิจยัเพือพฒันาคุณภาพ

การศึกษาในสถานศึกษา 

8.  การพฒันาและส่งเสริมให้มี

แหล่งเรียนรู้ 

9.  การนิเทศการศึกษา 

 

1.  การจดัทาํแผนงบประมาณและ

คาํขอตงังบประมาณ เพือเสนอตอ่

เลขาธิการสาํนักงาน

คณะกรรมการศึกษาขนัพืนฐาน 

2.  การจดัทาํแผนการใชจ่้ายเงิน 

ตามทีไดรั้บจดัสรรงบประมาณ

จากสํานกังานคณะกรรมการ

ศึกษาขนัพืนฐานโดยตรง3.  การ

อนุมติัการจ่ายงบประมาณทีไดรั้บ

จดัสรร 

4.  การขอโอนและการขอ

เปลียนแปลงงบประมาณ 

5.  การรายงานผลการเบิกจ่าย

งบประมาณ 

6.  การตรวจสอบ ติดตามและ

รายงานการใชง้บประมาณ 

7.  การตรวจสอบ ติดตามและ

รายงานการใชผ้ลผลิตจาก

งบประมาณ 

1.  การวางแผนอตัรากาํลงั 

2.  การจดัสรรอตัรากาํลงั

ขา้ราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา 

3.  การสรรหาและบรรจุแต่งตงั   

4.  การเปลียนตาํแหน่งให้

สูงขึน การยา้ยขา้ราชการครุ

และบุคลากรทางการศกึษา 

5.  การดาํเนินการเกียวกบัการ

เลือนขนัเงินเดือน 

6.  การลาทุกประเภท 

7.  การประเมินผลการ

ปฏิบติังาน 

8.  การดาํเนินการทางวินยัและ

การลงโทษ 

9.  การสังพกัราชการและการ

สงัให้ออกจากราชการไวก้่อน 

10.  การรายงานการดาํเนินการ

ทางวินยัและการลงโทษ 

1,  การพฒันาระบบเครือข่าย

ขอ้มูลสารสนเทศ 

2.  การประสานงานและพฒันา

เครือข่ายสถานศึกษา 

3.  การวางแผนการบริหารงาน

การศึกษา 

4.  งานวิจยัเพือการพฒันา

นโยบายและแผน 

5.  การจดัระบบการบริหารและ

พฒันาองค์กร 

6.  การพฒันามาตรฐานการ

ปฏิบติังาน 

7.  งานเทคโนโลยีเพือการศึกษา 

8.  การดาํเนินงานธุรการ 

9.  การดูแลอาคารสถานทีและ

สิงแวดลอ้ม 

10.  การจดัทาํสาํมะโนประชากร 

11.  การรับนกัเรียน 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัคณะกรรมการเครือข่ายรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากร



โครงสร้างการบริหารบุคคลโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอทิุศ ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารทวัไป 

10.  การแนะแนว 

11.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในและมาตรฐานการศึกษา 

12.  การส่งเสริมชุมชนให้มีความ

เขม้แข็งทางวิชาการ 

13.  การประสานความร่วมมือในการ

พฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและ

องคก์รอืน 

14.  การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร 

หน่วยงาน สถานศึกษาและสถาน

ประกอบการอืนทีจดัการศึกษา 

15.  การจดัทาํระเบียบและแนวปฏิบตัิ

เกียวกบังานดา้นวิชาการของ

สถานศึกษา 

16.  การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียน

เพือใชใ้นสถานศึกษา 

17.  การพฒันาสือ และใชสื้อ

เทคโนโลยีเพือการศึกษา 

18.การปฏิบติังานอืนใดตามทีไดรั้บ

มอบหมาย 

8.  การระดมทรัพยากรและการ

ลงทุนเพือการศึกษา 

9.  การปฏิบติังานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมายเกียวกบักองทุน

เพือการศึกษา 

10.  การการบริหารจดัการ

ทรัพยากรเพือการศึกษา 

11.  การวางแผนพสัด ุ

12.  การกาํหนดรูปแบบรายการ 

หรือคณุลกัษณะเฉพาะของ

ครุภณัฑห์รือสิงก่อสร้างทีใช้

งบประมาณเพือเสนอต่อ

เลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขนัพืนฐาน   

13.  การพฒันาระบบขอ้มลู

สารสนเทศเพือการจดัทาํและ

จดัหาพสัด ุ

14.  การจดัหาพสัด ุ

15.  การควบคุมดูแล บาํรุงรักษา

และจาํหน่ายพัสด ุ

16.  การจดัหาผลประโยชน์จาก

ทรัพยสิ์น 

17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการจ่ายเงิน 

19.  การจดัทาํบญัชีการเงิน 

20.  การจดัทาํรายงานทางการเงิน 

และงบการเงิน 

21.  การจดัทาํหรือจัดหาแบบ

พิมพบ์ญัชี ทะเบียนและรายงาน 

22.การปฏิบติังานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมาย 

 

11.  การอุทธรณ์และการร้อง

ทุกข ์

12.  การจดัระบบและการจดัทาํ

ทะเบียนประวตัิ 

13.  การจดัทาํบญัชีรายชือและ

การให้ความเห็นเกียวกบัการ

เสนอขอพระราชทาน

เครืองราชอิสริยาภรณ์ 

14.  การส่งเสริมการประเมิน

วิทยฐานะขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 

15.  การส่งเสริมและยกยอ่งเชิด

ชูเกียรติ 

16.  การส่งเสริมมาตรฐาน

วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

17.  การส่งเสริมวินยั คุณธรรม

จริยธรรมสําหรับขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

18.  การริเริมส่งเสริมการขอรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

19.  การพฒันาขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

20.การปฏิบติังานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมาย 

12.  การเสนอความคิดเห็น

เกียวกบัการจดัตงั ยบุ รวมหรือ

เลิกสถานศึกษา 

13.  การประสานงานจดั

การศึกษาในระบบ นอกระบบ

และตามอธัยาศยั 

14.  การระดมทรัพยากรเพือ

การศึกษา 

15.  การทศันศึกษา 

16.การส่งเสริมงานกิจการ

นกัเรียน 

17.  การประชาสมัพนัธง์าน

การศึกษา 

18.  การส่งเสริม สนบัสนุนและ

ประสานงานการจัดการศึกษา  

ของบุคคล องคก์ร หน่วยงาน

และสถาบนัสงัคมอืนทีจดั

การศึกษา 

19.  งานประสานราชการส่วน

ภูมิภาคและส่วนทอ้งถิน   

20.  การรายงานผลการ

ปฏิบติังาน 

21.  การจดัระบบการควบคุม

ภายในหน่วยงาน 

22.  แนวทางการจดักิจกรรมเพือ

ปรับเปลียนพฤติกรรม 

ในการลงโทษนกัเรียน 

23.การปฏิบตัิงานอืนใดตามที

ไดรั้บมอบหมาย 



      

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) 

คณะกรรมการสถานศึกษา

สถานศึกษา 

นางเพยีงเพญ็  สุรารักษ์ 

ผู้อาํนวยการโรงเรียน 

นายชลอ  มันฤทธ ิ

รองผู้อํานวยการโรงเรียน 

นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 
นางปริศนา  พรหมเมศ 

นางมาลยั  ใหญ่สูงเนิน 

นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ์ 

นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี

นางปราณี  ศรีทบัทิม 

นางณัฐนรี  เจ๊ะยโูซ๊ะ 

นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

นางพรชนม์ทิพย ์ คชพนัธ์ 

นายเสมา  นุชพนัธ์ุ                             

นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย 

นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์นาง 

นางสายพณิ  รังรงทอง 

นางสาวศรัญญา  ชยันาม 

นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

นายเสริมชยั  เลิศศกัดิพณิชย ์

นางสาวมาลี  ลาภลมูล 

นางศิริลกัษณ์  ศรีเจริญ 

 

นายประกาศน  เจริญยงิ 

นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 

นางชุติมา  กงัสดาร 

นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี

นางสายพณิ  รังรงทอง                

นายศุภชยั  มิงมงคล           

นายณรงค์ชยั  ควรคิด 

นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 

นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 

นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์นาง 

นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย 

นางสาวพชัรี  แขง็แรง 

นายชาลี  อิมพงษ ์

นางสาวโชติกา  เกง่แกว้ 

นางสาวรชิตา  เพง็ชมจนัทร์ 

นางสาวสายขวญั  ประวนั 

 

นายเสริมชัย  เลศิศักดิพณิชย์ 

นางผกามาศ  เลิศชูเกยีรติ 

นายศุภชยั  มิงมงคล 

นางหนึงนุช  จริยเสถียร 

นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 

นางสาวอนงค์นารถ  นุชสายสวาท 

นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 

นายธนศกร  ชาํนาญ 

นางวรันณ์ธร  บวัคาํภู 

นายเสริมชยั  เลิศศกัดิพณิชย ์

นางวจันา  โรจนรุ่งทว ี

นางสาวรัตนาวดี  สุหลา้ 

นางสาววิภาพร  มงัมี 

นางสาํเริง  อาชวานนท์ 

นางมาลยั  ใหญ่สูงเนิน 

นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 

ว่าที ร.ต.สิทธกานต์ ธนสัมบนัน์ 

นางสาวทศันียา  ภิรมยศ์รี 

นางสาวนิลวลัย ์ เอกรักษา 

นางสาวพตัสลาภรณ์  สนธิ 

นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม 

บริหารงานวชิาการ บริหารงานบริหารทัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ 



 โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานกัรับรองมาตรฐาน 

และประเมนิคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน)  รอบทีสาม   (พ.ศ.  2555 – พ.ศ.  2560)   

เมือวนัที  3 – 6  เดือน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2555 

   สรุปโดยภาพรวมเป็นรายมาตรฐานเป็นตารางดงัตอ่ไปนี 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาขนัพืนฐาน : ระดบัปฐมวยั 
นําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ทีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชีพนืฐาน    

1. เด็กมพีฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

2. เด็กมพีฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

3. เด็กมีพฒันาการดา้นสังคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 

4. เด็กมีพฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 

5. เด็กมีความพร้อมศึกษาตอ่ในขนัต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 

6. ประสิทธิผลการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ที 

เนน้เดก็เป็นสําคญั 

 

35.00 

 

35.00 

 

ดีมาก 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ 

การพฒันาสถานศึกษา 

 

15.00 

 

12.50 

 

ด ี

8.ประสิทธิผลของระบบการประกนัคณุภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีอัตลักษณ์มาตรฐานที     

9. ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและ

วตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา 

 

2.50 

 

2.50 

 

ดีมาก 

10. ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทส่ีงผลสะทอ้น 

เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 

2.50 

 

2.50 

 

ดีมาก 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริมมาตรฐานที     

11. ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริม บทบาท 

ของสถานศึกษา 

 

2.50 

 

2.50 

 

ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบั    



การศึกษาขนัพืนฐาน : ระดบัปฐมวยั 
นําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ทีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิที 

สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

2.50 

 

2.50 

 

ดีมาก 

คะแนน 100 96.50 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขนัพืนฐาน : ระดบัปฐมวยั 

 

     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     

 

ระดบัการศึกษาขันพืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดับขันพืนฐาน : ระดับการศึกษาขันพืนฐาน 
นําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ทีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุ่มตวับ่งชีพนืฐาน    

1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีด ี 10.00 9.87 ดีมาก 

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ 10.00 9.97 ดีมาก 

3. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 10.00 9.65 ดีมาก 

4. ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  10.00 9.80 ดีมาก 

5. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  20.00 - ดี 

    

    

มาตรฐานการศึกษาระดับขันพืนฐาน : ระดับการศึกษาขันพืนฐาน 
นําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ทีได้ 

ระดับ

คุณภาพ 

6. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  10.00 9.00 ดีมาก 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  5.00 3.30 พอใช้ 

8. พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้

สังกดั  

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งชี อตัลกัษณ์    

9. ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจและวตัถุประสงค์

ของการจดัตงัสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 



10. ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทส่ีงผลสะทอ้น 

เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชีมาตรการส่งเสริมมาตรฐานที     

11. ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริม บทบาท 

ของสถานศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

12. ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบั 

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิที 

สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 - ด ี

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาขนัพืนฐาน : ระดับการศึกษาขันพืนฐาน 

 

     สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน           ผู้เรียนระดบัปฐมวัย 

จุดแขง็(S) จุดอ่อน (W) 

ผู้เรียนระดับปฐมวยั 

เด็กมีการพฒันาการดา้นร่างกาย สุขภาพ 

กายและ สุขนิสัย พฒันาการดา้นอารมณ์และจิตใจ  

มีสุขภาพจิต และสุนทรีภาพ พฒันาการดา้นสังคม มี

วินยั รู้ผิดชอบ สามารถปรับตวัเขา้กับสังคมได ้

พฒันาการดา้นสติปัญญาสมวยั มีความใฝ่รู้ เรียนรู้ดว้ย

ตนเอง ทกัษะในการสือสาร มีจินตนาการ ความคิด

สร้างสรรคส์มวยั และมีความพร้อมศึกษาต่อในขนั

ต่อไป 

ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและ 

คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจดัทาํ

แผนปฏิบตักิารประจาํปี ทีกาํหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ 

สอคลอ้งกบั ปรชัญา ปณิธาน/วสิัยทศัน ์พนัธกิจ และ

ดาํเนินการพฒันาเดก็ไดบ้รรลุจุดเนน้ จุดเด่นของ

สถานศึกษา ผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย ทาํให้

เด็กมีอตัลกัษณ์ ตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน ์พนัธกิจ

และเป้าหมาย มีเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ “งาม

อย่างไทย” และสถานศึกษาดาํเนินโครงการพิเศษเพือ

ส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพือแก้ปัญหาภายใน

สถานศึกษาและชุมชนโดยรอบทีไม่เขา้ใจปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ไม่สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวติประจาํวนัได ้เดก็ไม่รู้จกัประหยดั อดออมและ

ชุมชนใชท้รัพยากรไม่คุม้ค่า การดาํเนินโครงการ

ดาํเนินชีวติพอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอพียง

บรรลุเป้าหมายตามแผน 

 

ผู้เรียนระดับปฐมวัย 

            ด้านผลการจดัการศึกษา  

ไม่มี 

ด้านการบริหารจดัการศึกษา 

พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาในดา้น

การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาทียงัมี

การประชุมไม่เป็นไปตามเกณฑ ์พฒันาสัดส่วนครู

ต่อเดก็ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์คือ เท่ากบั 1 : 10 ถึง 15 

พฒันาการจดัพืนทีห้องสําหรับการทาํกิจกรรมให้

เพียงพอตามเกณฑ ์พฒันาหอ้งนาํ หอ้งสุขาใหถู้ก

หลกัอนามยัรวมทงัการพฒันาสนามเด็กเล่นโดย

คาํนึงถึงความปลอดภยั 

       ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเน้นเดก็

เป็นสําคัญ  

ไม่มี 

          ด้านการประกนัคุณภาพภายใน  

 

ไม่มี 

 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ผู้เรียนระดบัปฐมวัย 

โอกาส (O) อุปสรรค( T) 

 

               องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ  

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางแกว้ วดัหนามแดง 

ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐและ

เอกชนใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน วสัดุ

อุปกรณ์ สือการเรียนการสอนแก่สถานศึกษา 

 

 

            ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้

แรงงานมีฐานะยากจน  ครอบครัวแตกแยก ขาดการ

ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพและการเรียนของผูเ้รียน  

รวมทงัมีแหล่งบริการเกมออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต

ในชุมชน ทาํใหผู้เ้รียนอยูใ่นกลุ่มเสียง 

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   ระดบัประถมศึกษา 

จุดแขง็ ( S ) จุดอ่อน ( W ) 

       ด้านการจัดการศึกษา 

           ผูเ้รียนส่วนใหญ่มรูีปร่างสมส่วน ร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์  

วรรณศิลป์ ไดศึ้กษาจากแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญา

ทอ้งถิน ทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา เพือให้

ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและมีหน่วยงาน 

ราชการ บริษทัเอกชนและชุมชนร่วมใหค้วามรู้ ผูเ้รียน 

ส่วนใหญ่ได้เรียนรู้การวิเคราะห์ ผ่านโครงงานและใน

กิจกรรมบูรณาการ มคีวามหลากหลายในการนาํเสนอ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ     

            สถานศึกษามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพ  

การศึกษา ไดร่้วมกนักาํหนดเป้าหมายและกลยุทธ์

สอดคลอ้งกบั ปรัชญา วสิัยทศัน ์พนัธกิจ และเป้าหมาย

ของการจดัตงัสถานศึกษา ผลการดาํเนินการ 

บรรลุเป้าหมาย มีเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 

 

ด้านผลการจัดการศึกษา 

      พฒันาผูเ้รียนใหมี้ผลสัมฤทธิทางการเรียนรู้ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ใหสู้งขึน 

          ด้านบริหารการจัดการศึกษา 

1. ระบบขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษายงั 

ไม่เป็นปัจจุบนัในเรืองจดัทาํรายงานการตรวจสอบ

พสัดุประจาํปี 

            2. สภาพแวดลอ้ม ห้องนาํ หอ้งสุขา  

มีเพียงพอแต่จะส่งกลนิบา้งเลก็นอ้ยในช่วงบ่าย

เนืองจากนกัเรียนใชเ้ป็นจาํนวนมากส่วนท่อระบาย

นาํจะมีปัญหา คือ ถา้ฝนตกหนกัมาก นาํระบาย 

ไม่ทนันาํจะท่วมชวัขณะ 

 

 



จุดแขง็ ( S ) จุดอ่อน ( W ) 

คือ งามอย่างไทย และสถานศึกษาไดจ้ดัทาํโครงการคืน

ลาํคลองสวย นาํใสใหล้าํคลองสําโรง ทาํใหคุ้ณภาพนาํ

ในลาํคลองดีขึน ผูเ้รียน ครู ผูป้กครอง และชุมชนมี

ความตระหนกัและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

             ด้านการบริหารการจัดการศึกษา 

         สถานศึกษาไดก้าํหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

จาํนวน 15 มาตรฐาน เพอืใชใ้นการปรับปรุง 

และพฒันาสถานศึกษาสู่สถานศึกษาทีมีคณุภาพได้

มาตรฐานการศึกษา 

           ด้านการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียน

เป็นสําคัญ 

          ครูไดรั้บการส่งเสริมการอบรมพฒันาตนเอง

ตามทีคุรุสภากาํหนด ไดรั้บการประเมินแผนการ 

จดัการเรียนรู้ และประเมินแบบวดัแบบทดสอบทุกภาค 

การศึกษา การจดัการเรียนรู้ของครุส่วนใหญ่มีการ

วางเป้าหมาย วเิคราะห์ผูเ้รียนออกแบบการจดัการ

เรียนรู้ เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รียน ครูส่วนใหญ่

ใชสื้อการสอน นาํผลการประเมินมาซ่อมเสริมและทาํ

วิจยัในชนัเรียนทุกคนอยู่ในระดบัคุณภาพดีมาก 

 

           ด้านการประกันคุณภาพภานใน 

                สถานศึกษามีการประกนัคุณภาพภายในโดย

สถานศึกษาและสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา 

ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อยา่งเป็นระบบและ

ต่อเนือง 

 

 

ด้านการจัดการเรียนการสอนทีเน้น 

ผู้เรียนป็นสําคัญ 

          พฒันาครูดา้นการจดับรรยากาศของหอ้งเรียน 

และใช้สือใหเ้อือต่อการเรียนรู้ 

ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

 ไม่มี 

 

 

 



การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ระดบัประถมศึกษา 

โอกาส (O) อุปสรรค( T) 

 

               องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสมุทรปราการ  

องค์การบริหารส่วนตาํบลบางแกว้ วดัหนามแดง 

ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ทงัภาครัฐและ

เอกชนใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษาแก่ผูเ้รียน วสัดุ

อุปกรณ์ สือการเรียนการสอนแก่สถานศึกษา 

 

 

            ผูป้กครองนกัเรียนส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้

แรงงานมีฐานะยากจน  ครอบครัวแตกแยก ขาดการ

ดูแลเอาใจใส่ในสุขภาพและการเรียนของผูเ้รียน  

รวมทงัมีแหล่งบริการเกมออนไลน์จากอินเทอร์เน็ต

ในชุมชน ทาํใหผู้เ้รียนอยูใ่นกลุ่มเสียง 

ข้อมูลคณะผู้บริหารโรงเรียน 

 1. ผูอ้าํนวยการโรงเรียน นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์  

วฒุิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต (ศษ.ม) สาขา  บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยั 

 รามคาํแหง โทรศพัท ์081-446-7061e-mail    peangpen_p@hotmail.com 

 ดาํรงตาํแหน่งทีโรงเรียนนีตงัแต่ 25พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจบุนั เป็นเวลา  

6 ปี 6 เดือน 

               2. รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1 คน 

2.1นายชลอ  มนัฤทธิ วฒิุการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตร์บณัฑติ (ศษ.บ) 

สาขาบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โทรศพัท ์083-139-0342 

 รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคลงานบริหารวชิาการและงานบริหารทวัไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลนักเรียน 

 โรงเรียนมีขอ้มลูเกียวกบัจาํนวนนกัเรียน  (10  มิถุนายน  2559)  ดงันี 

 1)  จาํนวนนกัเรียนในเขตพืนทีบริการทงัหมด  450  คน คดิเป็น 45.50 %  นอกเขตบริการ  539 คน   

                   คิดเป็น  54.50 % 

 2)  จาํนวนนกัเรียนจาํแนกตามระดบัชนัทีเปิดสอน  ดงันี 
 

ชัน จํานวน จํานวนนักเรียน 

 
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  1 3 51 30 81 

อนุบาล  2   2 38 27 65 

รวมระดับชันอนุบาล 5 89 57 146 

ประถมศึกษาปีที  1 4 86 76 162 

ประถมศึกษาปีที  2 4 73 62 135 

ประถมศึกษาปีที  3 4 86 77 163 

ประถมศึกษาปีที  4 4 72 65 137 

ประถมศึกษาปีที  5 4 89 56 145 

ประถมศึกษาปีที  6 4 81 67 148 

รวมระดับชันประถมศึกษา 24 487 403 890 

รวมจํานวนนักเรียนทังหมด 29 576 460 1,036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลด้านอาคารสถานท ี

 โรงเรียนมีอาคารเรียน   หอ้งเรียน  ห้องพิเศษ  อาคารประกอบดงันี 

 

ประเภทอาคาร ชัน จํานวน

หลงั 

จํานวน

ห้อง 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน  017 

อาคารเรียนแบบ  สปช.  2/2528 

อาคารเรียนแบบ  สปช.  2/2528 

อาคารเรียน 01 

อาคารศูนยเ์รียนรู้ชุมชน 

อาคารอเนกประสงคแ์บบ  สปช.26/2526 

หอ้งปฏิบติัการทางภาษา 

หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ 

หอ้งบริหารทวัไป,และ  E-filling 

หอ้งบริหารงานวชิาการ  

หอ้งงบประมาณและหอ้งบุคลากร 

หอ้งผูบ้ริหาร 

หอ้งประชุม 

หอ้งเรียนคอมพิวเตอร์ 

หอ้งนาฏศิลป์ 

หอ้งพระพุทธศาสนา 

หอ้งดนตรีสากล/หอ้งดนตรีไทย 

หอ้งสมุด 

หอ้งพยาบาล 

หอ้งส้วม 

2 

3 

3 

2 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

12 

9 

9 

10 

14 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

26 

- อาคารพินิจประชาสรรค ์

- อาคารราชพฤกษ ์

- อาคารราชาวดี 

-อาคาร ป. 3 

- อาคารเรียน ป. 5-6 

 

 

 

 



คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 

ที ชือ  -  สกุล ตําแหน่ง 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

นายชอบใจ  เศรษฐวชัราวนิช 

นายชยทตัย ์ พนัธ์พุ่ม 

พระครูวทูิร  กิจจาทร 

พระปลดัสมพร  เกตุโกศล 

นางณฐัหทยั  ยงคส์งวนชยั 

นายวฑิูรย ์ ทองแกมแกว้ 

นางสมทรง  ไทยตุม้ 

นางมณีรัตน์  วอ่งเวศน ์

นายปรมิตร  สังขศิ์ลป์ชยั 

นายอนนัต์  จนัทร์อุ่น 

นายพรชยัพฒัน์  ติยศิวพร 

นายประจวบ  เฟืองขจร 

นายชวลิต  เฟืองขจร 

นางรุ่งฤดี  จริะเสว ี

นางเพียงเพญ็สุรารักษ ์

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

 

 

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดบัโรงเรียน  ปีการศึกษา  2559 
 

ที ชือ  -  สกุล ตําแหน่ง 

1. จ.ส.อ.สุรพศ  ปะสีกงั ประธานกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 

2. นางเสาวนีย ์ บูรณสุจริต รองประธานกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 

3. นางอุมาภรณ์  โพธิทอง เหรัญญกิ 

4. นางดาราวรรณ  รวมธรรม ประชาสัมพนัธ์ 

5. นางสาวศรีประภา  ราญรอน ประสานงาน 

6. นางพฒันฉตัร  ผลมานะ กรรมการ 

7. นางกรรณิการ์  จนัทร์ทา เลขานุการ 

 



อตัรากําลังครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ประเภทของบุคลากร 

เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด 
อายุ

เฉลีย 

ประสอบกา

รณในการรับ

ราชการ(ปี) 
ชาย หญิง 

ตํากว่า

ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน - 1 - - 1 56 33 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 1 - - - 1 60 36 

ครูประจาํการ 7 31 - 27 11 45 19 

พนกังานราชการ - 1 - 1 - 33 7 

ครูอตัราจา้ง - 12 6 5 1 33 4 

ครูชาวต่างชาติ - - - - - - - 

ครูธุรการ - 1 - 1 - 28 3 เดือน 4วนั 

นกัการภารโรง 2 - 2 - - 44 20 

รวม 10 46 8 34 14 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท ี 2 

ทิศทางการพฒันาสู่ความสําเร็จ 

 

วสัิยทศัน์ 

 ผูเ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เน้น 

เกลียดการโกง ความไม่ซือสตัย ์รวมใจอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม  รักษค์วามเป็นไทย  เรียนรู้สู่สากล  และ  ปฏิบติั

ตามแนวคดิเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญา 

วชิาการเด่น  เน้นคุณธรรม  จริยธรรม 
 

พนัธกจิ 

1. พฒันาบริหารจดัการศึกษาอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. ส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะชีวติในการสือสารและพฒันาตนเองไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

3. จดัการเรียนรู้ทีหลากหลายอย่างมีคณุภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  มาตรฐานตน้สังกดั และ

มาตรฐานชาติ 

4. จดักิจกรรมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เนน้เกลียดการโกง ความไม่

ซือสัตย ์

5. จดักิจกรรมสนบัสนุนใหผู้เ้รียนอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม รักความเป็นไทย ปฏิบติัตามแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

อตัลักษณ์ของสถานศึกษา 

 อ่อนนอ้ม  ถ่อมตน   ไหวง้าม  ตามแบบไทย 
 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

 โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม 

คําขวัญโรงเรียน 

มารยาทงาม  ความรู้ดี  มีวจิยั  ห่างไกลยาเสพติด  ใกลช้ิดชุมชน 

คุณลกัษณะอันพงึประสงค์ 

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์  

2.  ซือสัตยสุ์จริต     

3.  มีวนิยั    



4.  ใฝ่เรียน ใฝ่รู้    

5.  อยูอ่ย่างพอเพียง 

6.  มุ่งมนัในการทาํงาน 

7.  รักความเป็นไทย 

8.  มีจิตสาธารณะ 

9.  สํานึกรักบา้นเกิด 

เป้าประสงค์ 

1.  ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและพฒันาความเป็นเลศิสู่สากล 

2.  ประชากรวยัเรียนทุกระดบั  ทุกประเภทไดรั้บโอกาสทางการศึกษาอย่างทวัถึงและเท่าเทียมเตม็

ตามศกัยภาพ 

3.  ประสานงานองคก์รทุกภาคส่วนใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษา 

4.  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที  1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทกุระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 

        ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ 

ที เป้าหมายความสําเร็จ ตัวชีวัดความสําเร็จ 

1. -  ผลสัมฤทธิทางการเรียน  5  กลุ่มสาระวิชา    

หลกัเพิมร้อยละ  5  ต่อปี 

-  ร้อยละของผลสัมฤทธิทางการเรียนที

เพิมขนึของกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย   

คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา  

ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาองักฤษ 

2. -  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 3 ทุกคน       

อ่านออก  เขียนได ้

-  นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6  ทุกคน      

อ่านคลอ่ง  เขียนคลอ่ง  และคิดเป็น 

 -  ร้อยละของนกัเรียนอ่านออก  เขียนได ้  

อ่านคลอ่ง  เขียนคลอ่ง  ใชภ้าษาไทยอย่าง

คล่องแคล่วและคดิเป็น 

3.  -  นกัเรียนมีความสามารถใชเ้ทคโนโลยี  เพือ

เป็นเครืองมือในการเรียนรู้  ร้อยละ  90 

 -  ร้อยละของนกัเรียนทีมีความสามารถดา้น

เทคโนโลยเีพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ 

4. -  นกัเรียนมีความรู้  ความเขา้ใจ  ดา้นการเมือง  

เศรษฐกิจ  สังคม  วฒันธรรม  ของประเทศใน

ประชาคมอาเซียนร้อยละ 90 

- ร้อยละของนกัเรียนทีมีความรู้และ        

ความเขา้ใจดา้นการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 

วฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 

 

 



 

กลยุทธ์ที  2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสํานึกในความเป็นชาติไทย  และ  วถิีชีวิตตามหลัก 

        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้น เกลียดการโกง ความไม่ซือสัตย์ 

ที เป้าหมายความสําเร็จ ตัวชีวัดความสําเร็จ 

1. -  ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาใหม้คีุณธรรม

จริยธรรม  และมีจิตสํานึกความเป็นไทย 

-  ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาคุณธรรม  

จริยธรรม  และมีจิตสํานึกความเป็นไทย  ยดึ

มนัในสถาบนัชาติ  ศาสนา  พระมหากษตัริย ์ 

และ  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  

อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

2. -  ผูเ้รียนมีคณุลกัษณะทีพึงประสงค ์ ตาม

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน  

พุทธศกัราช  2551  ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  80 

-  ร้อยละของผูเ้รียนมีคุณลกัษณะทีพึง

ประสงค์ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา  

ขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551 

3. -  ผูเ้รียนทุกคนเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม  ความสํานึกในความเป็น

ชาติไทย  และวิถชีีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

-ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม

เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ความสํานึก

ในความเป็นชาติไทย  และวถีิชีวิต  ตาม

หลกัสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 

- ร้อยละของนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมตาม

หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโรงเรียน

พอเพียงตน้แบบ 

4. -  ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการพฒันาทกัษะการ

ดาํรงชีวิตทีปลอดภยัมีคุณภาพมีสุขภาพทีดีทงั

ทางกายและใจ ตามหลกัปรัชญา  เศรษฐกิจ

พอเพียง 

-  ร้อยละของผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาทกัษะ

การดาํรงชีวติทีมคุีณภาพตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลยุทธ์ที  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพฒันา 

          เต็มตามศักยภาพ 

ที เป้าหมายความสําเร็จ ตัวชีวัดความสําเร็จ 

1. -  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษา      

ขนัพืนฐาน 

- ลดอตัราการออกกลางคนัของนกัเรียน 

-  ร้อยละของผูเ้รียนทีไดรั้บการศึกษา          

ขนัพืนฐาน 

- ร้อยละของนกัเรียนออกกลางคนั 

2. - ผูเ้รียนไดเ้รียนจบการศึกษาขนัพืนฐานภายใน

เวลาทีหลกัสูตรกาํหนดไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  90 

- ร้อยละของผูเ้รียนทีจบการศึกษาภายในเวลา

ทีหลกัสูตรกาํหนด 

3. - เดก็พิการไดรั้บการพฒันาสมรรถภาพไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ  85 

- ร้อยละของเดก็พิการทีได้รับการพฒันา

สมรรถภาพ 

4. - ผูเ้รียนทุกคนไดรั้บการสนบัสนุนการศึกษา  

โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย  สําหรับรายการค่าเล่าเรียน  

หนงัสือเรียน อุปกรณ์การเรียน  เครืองแบบเรียน  

และกิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 - ร้อยละของผูเ้รียนทีไดรั้บการสนบัสนุน

การศึกษา  โดยไมเ่สียค่าใชจ่้ายสําหรบั

ราชการ  ค่าเล่าเรียน  หนงัสือเรียน  อุปกรณ์

การเรียน  เครืองแบบเรียน  และกิจกรรม 

พฒันาคณุภาพผูเ้รียน 

 

กลยุทธ์ที  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

          อย่างมีคุณภาพ 

ที เป้าหมายความสําเร็จ ตัวชีวัดความสําเร็จ 

1.  - ขา้ราชการครูทีไดรั้บการพฒันา  สามารถ

จดัการเรียนรู้  ได้อย่างมีคุณภาพไม่นอ้ยกวา่ 

ร้อยละ  85 

- ร้อยละของขา้ราชการครูทีไดรั้บการพฒันา  

สามารถจดัการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

2. - โรงเรียนมีความเขม้แขง็ดา้นการบริหาร  

ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ ์

 - ร้อยละของโรงเรียนทีมีอตัรากาํลงัตาม

เกณฑ ์

3.  - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ

ในการประกอบวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า  ร้อยละ  85 

 - ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที

มีความพึงพอใจในการประกอบวิชาชีพ 

4. - บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาใหมี้

คุณภาพและสามารถปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐาน

ทีกาํหนด เนน้ก่รพฒันากระบวนการวจิยัของครู

ไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ  85 

 - ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษาทีไดร้ับ

การพฒันาใหม้ีคุณภาพและสามารถ

ปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานทีกาํหนด 



กลยุทธ์ที  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

        ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร   

                    ปกครองส่วนท้องถิน  เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ที เป้าหมายความสําเร็จ ตัวชีวัดความสําเร็จ 

1. -  โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานจาก

สํานกังานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐาน

การศึกษา 

-  โรงเรียนไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก

ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก  สมศ. 

 

2. -  โรงเรียนไดรั้บการ  นิเทศ  ติดตาม  ช่วยเหลือ

การดาํเนินงานไดมี้คุณภาพ 

-  ผูบ้ริหารไดร้ับการนิเทศ  ติดตาม  ช่วยเหลือ

การดาํเนินงานใหมี้คุณภาพ 

3.  - โรงเรียนมีศกัยภาพในการบริหารการจดัการ

ตามหลกัธรรมภิบาลไดอ้ยา่งมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

 - โรงเรียนมีการบริหารจดัการตามหลกั     

ธรรมาภบิาลและผ่านกากรประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐาน  ร้อยละ  80 

4.  - ผูรั้บบริการมีความพึงพอใจในการจดั

การศึกษาขนัพืนฐานไม่นอ้ยกวา่  ร้อยละ  85 

 - ร้อยละของผูร้ับบริการทีมีความพึงพอใจใน

การจดัการศึกษาขนัพืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพอืการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอทุศิ) 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี 

นําหนัก 

(คะแนน) 

 ตัวบ่งชี รวม 

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้ เรียน  20 

มาตรฐานที  1  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย  

1.1 มีนาํหนกัส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 1  

1.2 มีทกัษะการเคลือนไหวตามวยั 1.5 5 

1.3 มสุีขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5  

1.4 หลีกเลียงตอ่สภาวะทีเสียงต่อโรค  อุบติัเหตุภยั  และสิงเสพติด 1  

มาตรฐานที  2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 

2.1 ร่าเริงแจม่ใส  มีความรู้สึกทีดีต่อตนเอง 1  

2.2 มีความมนัใจและกลา้แสดงออก 1 5 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 1  

2.4 ชืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคลอืนไหว  และรักธรรมชาติ 2  

มาตรฐานที  3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 

3.1 มีวินยั  รับผิดชอบ  เชือฟังคาํสั งสอนของพ่อแม่  ครูอาจารย ์ 2  

3.2 มีความซือสัตยสุ์จริต  ช่วยเหลอืแบ่งปัน 1  

3.3 เล่นและทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนได ้ 1 5 

3.4 ประพฤตตินตามวฒันธรรมไทยและศาสนาทีตนนบัถือ 1  

มาตรฐานที  4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

4.1 สนใจเรียนรู้สิงรอบตวั  ซกัถามอย่างตงัใจ  และรักการเรียนรู้ 1  

4.2 มีความคิดรวบยอดเกียวกบัสิงต่าง ๆ ทีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 1  

4.3 มีทกัษะทางภาษาทีเหมาะสมกบัวยั 1 5 

4.4 มีทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1  

4.5 มีจินตนาการและความคดิสร้างสรรค ์ 1  
 

 

 

 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี 

นาํหนกั 

(คะแนน) 

 ตวับ่งชี รวม 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 65 

มาตรฐานที  5  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

5.1 ครูเขา้ใจปรัชญา  หลกัการ  และธรรมชาติของการจดัการศึกษาปฐมวนั  และ

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

2  

5.2 ครูจดัทาํแผนการจดัประสบการณ์ทีสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั

และสามารถจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีหลากหลาย  สอดคลอ้งกบัความ

แตกต่างระหวา่งบุคคล 

2  

5.3 ครูบริหารจดัการชนัเรียนทีสร้างวินยัเชิงบวก 2  

5.4 ครูใชสื้อและเทคโนโลยทีีเหมาะสม  สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ 2  

5.5 ครูใชเ้ครืองมือการวดัและการประเมินพฒันาการของเด็กอย่างหลากหลายและ

สรุปรายงานผลพฒันาการของเดก็แก่ผูป้กครอง 

2 20 

5.6 ครูวิจยัและพฒันาการจดัการเรียนรู้ทีตนรับผิดชอบ และใชผ้ลในการวจิยั 2  

5.7 ครูจดัสิงแวดลอ้มใหเ้กิดการเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา 2  

5.8 ครูมีปฏิสัมพนัธ์ทีดีกบัเดก็  และผูป้กครอง 2  

5.9 ครูมีวฒิุและความรู้ความสามารถในดา้นการศึกษาปฐมวยั 2  

5.10 ครูจดัทาํสารนิทศัน์และนาํมาไตร่ตรองเพือใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเดก็ 2  

มาตรฐานที  6  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

6.1 ผูบ้ริหารเขา้ใจปรัชญาและหลกัการจดัการศึกษาปฐมวยั 3  

 

 

20 

6.2 ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์  ภาวะผู้นาํ  และความคิดริเริมทีเนน้การพฒันาเด็กปฐมวยั 3 

6.3 ผูบ้ริหารใชห้ลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลการประเมินผลหรือ

การวิจยัเป็นฐานคดิทงัดา้นวิชาการและการจดัการ 

3 

6.4 ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันา

คุณภาพสถานศึกษา 

3 

6.5 ผูบ้ริหารส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ีประสิทธิภาพ 3 

6.6 ผูบ้ริหารใหค้าํแนะนาํ  คาํปรึกษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศึกษา

ปฐมวยัเต็มศกัยภาพและเตม็เวลา 

3 

6.7 เด็ก  ผูป้กครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวยั 2 

    



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี 

นําหนัก 

(คะแนน) 

ตวับ่งชี รวม 

มาตรฐานที  7  แนวการจัดการศึกษา 

7.1 มีหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษาและนาํสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

4  

 

 

20 

7.2 มีระบบและกลไกใหผู้มี้ส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศึกษา

ปฐมวยั 

4 

7.3 จดักิจกรรมเสริมสร้างความตระหนกัและความเขา้ใจหลกัการจดัการศึกษา

ปฐมวยั 

4 

7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกบัผูป้กครอง  ชุมชน  และ

ทอ้งถิน 

4 

7.5 จดัสิงอาํนวยความสะดวกเพือพฒันาเดก็อย่างรอบดา้น 4 

มาตรฐานที  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามทีกําหนดในกฎกระทรวง 

8.1 กาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 1  

 

 

5 

8.2 จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่ง

พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

8.3 จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการ 1 

8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดาํเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 

8.5 นาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและภายนอกไปใชว้างแพนพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

0.5 

8.6 จดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี 

นําหนัก 

(คะแนน) 

ตวับ่งชี รวม 

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 5 

มาตรฐานที  9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพือพฒันาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 2.5  

5 9.2 มีการแลกเปลยีนเรียนรู้ร่วมกนัภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากบั

ครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรทีเกียวขอ้ง 

2.5 

มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 5 

มาตรฐานที   10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน์  และจุดเน้นขอ 

                            การศึกษาปฐมวัย 

10.1 จดัโครงการ  กิจกรรมพฒันาเด็กใหบ้รรลุเป้าหมาย  ปรัชญา  วสิัยทศัน์  และ  

จุดเนน้การจดัการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

3  

5 

10.2 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 

มาตรฐานที   11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือยกระดับคุณภาพ  

                           ให้สูงขึน 

11.1 จดัโครงการ  กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกียวกบัการจดั

การศึกษาปฐมวยั 

3  

5 

11.2   ผลการดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษาเพอืการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอทุศิ) 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี 
นําหนัก 

(คะแนน) 
 ตัวบ่งชี รวม 

มาตรฐานที 1ด้านคุณภาพผู้เรียน  30 

1.1 ผลสัมฤทธิทางวิชาการของผู้เรียน  

1 ความสามารถในการอ่าน เขียน การสือสาร และการคิดคาํนวณตามเกณฑข์อง

แต่ละระดบัชนั 

3  

2 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คดิวจิารณญาณ อภิปราย  แลกเปลียนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3 18 

3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร 3  

4 ความก้าวหนา้ทางการเรียนตามหลกัสูตร 3  

5 ผลสัมฤทธิทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาติ 3  

6 ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงาน หรือการทาํงาน 3  

1.2 คุณลักษณะทีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1 มีคุณลกัษณะและค่านิยมทีดตีามทีสถานศึกษากาํหนด โดยไม่ขดักบักฎหมาย

และวฒันธรรมอนัดีของสังคม 

3  

2 ความภูมิใจในทอ้งถิน และความเป็นไทย 3 12 

3 ยอมรับทีจะอยู่ร่วมกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 3  

4 สุขภาวะทางร่างกาย และลกัษณะจิตสังคม 3  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี 
นําหนัก 

(คะแนน) 
 ตัวบ่งชี รวม 

มาตรฐานที 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  25 

2.1 การมีเป้าหมาย วสัิยทัศน์ และพันธกิจ ทีสถานศึกษากําหนดชัดเจน 5 

2.2 การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

1 การวางแผนและดาํเนินงานพฒันาวิชาการทเีนน้คุณภาพของผูเ้รียนรอบดา้น 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดาํเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม 

3  

2 การวางแผนและดาํเนินงานพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเชียวชาญทาง

วชิาชีพ 

3 10 

3 การมีส่วนร่วมของผูเ้กียวขอ้งทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจดั

การศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2  

4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสังคมทีเอือต่อการจดัการ

เรียนรู้อยา่งมีคุณภาพ 

2  

2.3 การมีส่วนร่วมของผู้เกียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อผลการ5 

จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

2.4 การกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา5 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี 
นําหนัก 

(คะแนน) 
 ตัวบ่งชี รวม 

มาตรฐานที 3กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญ  25 

3.1 การมีกระบวนการเรียนการสอนทีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม                       10 

3.2 การจัดการเรียนการสอนทียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิน 5 

3.3 การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมี

ประสิทธิภาพ 

5 

 

 

 



 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี 
นําหนัก 

(คะแนน) 
 ตัวบ่งชี รวม 

มาตรฐานที 4ระบบการประกันคุณภาพภายในทีมีประสิทธิผล  20 

การมีกระบวนการเรียนการสอนทีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม 20                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            บทที  3 

  การนํากลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

 

     การบริหารและจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)   จะสําเร็จและบรรลุตาม

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  จุดเนน้    แนวทางในการดาํเนินการตามมาตรฐานและการบริหารโดยใช้โรงเรียน

เป็นฐาน  (School  Management)  โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โดยสอดคลอ้งกบันโยบายสํานกังาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ดงัน ี 

กรอบแนวคิดในการปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้  

 1.  แนวคิดหลัก  

1.1 ดาํเนินการตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และทีแกไ้ขเพิมเติม  (ฉบบัที  3)   

       พ.ศ.  2553 

1.2 ดาํเนินการสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และจุดเน้นการพฒันาการศึกษาสํานกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  

1.3 ดาํเนินการสอดคลอ้งกบักลยทุธ์และจุดเน้นการพฒันาการศึกษาสํานกังานเขตพืนที

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ปีงบประมาณ  2558  

1.4 ดาํเนินการสอดคลอ้งกบัสภาพบริบทและปัญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวดัหนาม

แดง(เขียวอุทิศ) 

2.  เป้าหมายหลัก 

  2.1  คุณภาพผูเ้รียนสูงขึน 

  2.2  ผูเ้รียนทุกคนอยูร่่วมกนัในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข 

 3.  แนวทางหลัก 

  3.1  การจดัการเรียนรู้ทีเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั 

  3.2  การกระจายอาํนาจเนน้การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

  3.3  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของทุกคน  และทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 
 



จุดเน้นการปฏรูิปกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอทุิศ) 

1. นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  3  ทุกคนอ่านออก  เขียนได ้ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6   

ทุกคน  อ่านคล่อง  เขียนคล่องคิดเป็น 

 2. ผลสัมฤทธิทางการเรียนทกุชนั  ทุกกลุ่มสาระวชิาเพิมขนึไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  4  โดยเนน้  5  กลุ่ม

สาระหลกัเป็นพิเศษ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  และ  และ

ภาษาองักฤษ  และการใชภ้าษาไทยไดอ้ย่างคลอ่งแคล่วในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ยกเวน้ภาษาต่างประเทศ 

 3.  เพิมศกัยภาพนกัเรียนทุกคนในดา้นภาษา  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 

 4.  นกัเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นชาติไทย 

 5.  สร้างทางเลอืกการเรียนรู้อย่างหลากหลายใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ถึง  ลดอตัราการออกกลางคนั

และเรียนจบการศึกษาขนัพนืฐาน 

 6.  ส่งเสริมใหน้กัเรียนเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาํสู่วิถชีีวติจริงเป็นรูปธรรม 

 7.  โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในทีเขม้แข็งและโรงเรียนทีเขา้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกไดรั้บการรับรองจาก สมศ. 

 8.  นกัเรียน  ครู  และ  สถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 9.  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน และของสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา

และมาตรฐานชาติ 
 

ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 

 การปฏิรูปการเรียนการสอนของสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2   

ไดก้าํหนดยุทธศาสตร์  9  ประการ  ดงันี 

ยุทธศาสตร์ที  1 

 เร่งรัดการอ่านออกเขียนได ้ ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  3  การอ่านคลอ่ง  เขียนคล่อง    คิด

เป็น  ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6 

 มาตรการ 

 1.  ครูผูส้อนชนัประถมศึกษาปีที  3  ทุกคน  จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้การอ่านออก  เขียนได ้

 2.  ครูผูส้อนชนัประถมศึกษาปีที  6  ทุกคน  จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้การอ่านคล่อง  เขยีนคล่อง  

และคิดเป็น   

 3.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนตรวจสอบและลงนามรับรองแผนการจดัการเรียนรู้ของครู  ชนั

ประถมศึกษาปีที  3  ชนัประถมศึกษาปีที  6     สังเกตการสอนในหอ้งเรียน  จดัทาํขอ้มูลผลการสังเกตการ

สอน  สรุป  และ  รายงานสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาทุกเดือน 



 4.  โรงเรียนจดัให้มีการทดสอบความรู้และทกัษะการอ่านออก  เขียนได ้ ของนกัเรียนชัน

ประถมศึกษาปีที  3  ทกุคน  ความรู้และทกัษะการอ่านคลอ่ง  เขียนคล่อง  และคิดเป็น  ของนกัเรียนชนั

ประถมศึกษาปีที  6  ทกุคน 

 5.  โรงเรียนจดัทีมแกนนาํพฒันาและช่วยเหลือการเร่งรัดคณุภาพของโรงเรียน 

 6.  โรงเรียนสนบัสนุน  สือ  และเครืองมือในการทดสอบ  ประเมินการอ่านออก  เขียนได ้     

อ่านคลอ่ง  เขียนคล่อง  การใชภ้าษาไทย  อยา่งคล่องแคล่วและคดิเป็น 

 7.  โรงเรียนตดิตาม  ตรวจสอบ  นิเทศการศึกษาและประเมนิผลคุณภาพนกัเรียน 
 

 ยุทธศาสตร์ที  2 

 ยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนทุกชนั  ทุกกลุ่มสาระ  วชิาเพิมขึนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  4 โดยเนน้  5  

กลุ่มสาระหลกัเป็นพิเศษ  ไดแ้ก่  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  

และภาษาองักฤษ  และใชภ้าษาไทยไดอ้ย่างคลอ่งแคล่วในการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ   ยกเวน้ภาษาต่างประเทศ 

 มาตรการ 

 1. ครูผูส้อนทุกคน  จดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเน้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทุกชนั    ทุก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

 2.  ครูผูส้อนทุกคน  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ยกเวน้  ภาษาต่างประเทศ  จดักิจกรรมการเรียนรู้   ที

เนน้การใช้ทกัษะภาษาไทยในการเรียนรู้ของนกัเรียนใหค้ลอ่งแคล่ว 

 3.  จดัทาํแผนยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทุกชนั  ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้

ดาํเนินการตามแผน และรายงานสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา 

 4.  จดัทาํแผนยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนทุกชนั  ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ของ

โรงเรียน ดาํเนินงานตามแผนและรายงานสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  2 

 5.  ครูผูส้อนทุกคนจดัทาํวจิยัในชนัเรียน 

 6.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 7.  ส่งเสริมสนบัสนุนการใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและการวจิยัในชนั

เรียน 
 

ยุทธศาสตร์ที  3  

 เพิมศกัยภาพนกัเรียนทุกคนในดา้นภาษา  คณิตศาสตร์  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 มาตรการ 

 1.  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจดัทาํแผนพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนในโรงเรียน  ในดา้นภาษา  

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ดาํเนินการตามแผน สรุปและรายงานสํานกังานเขตพืนทีทุกเดอืน 

 2.  ครูผูส้อนจดักิจกรรมเพือเพิมศกัยภาพการเรียนรู้ของนกัเรียนในดา้นภาษา  คณิตศาสตร์   

วทิยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 



 

ยุทธศาสตร์ที  4 

 นกัเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเป็นชาติไทย 

 มาตรการ 

 1. โรงเรียนมีแผนงาน /โครงการเพือจดักิจกรรมการเรียนรู้ของนกัเรียนใหม้ีความสํานึกในความ

เป็นชาติไทย 

 2.  ครูผูส้อนทุกคนทุกชนัจดักิจกรรมการเรียนรู้เนน้นกัเรียนให้มีความสํานึกในความเป็นชาติไทย   

 3.  ครูผูส้อนทุกคนทุกชนั  ตรวจสอบและประเมนิผลการเรียนรู้เนน้นกัเรียนใหมี้ความสํานึก 

ในความเป็นชาติไทย 
 

ยุทธศาสตร์ที  5 

 สร้างทางเลือกการเรียนรู้อย่างหลากหลายใหน้กัเรียนทุกคนเขา้ถึง  ลดอตัราการออกกลางคนัและ

เรียนจบการศึกษาขนัพืนฐาน 

 มาตรการ 

 1.  ครูผูส้อนทุกคนทุกชนัจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลายในชนัเรียน 

 2.  โรงเรียนจดัแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนทีเออืต่อการเรียนรู้  รวมทงักาํหนดแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถิน

 3.  โรงเรียนจดักิจกรรมทศันศึกษาแหล่งเรียนรู้ทีสําคญั 

 4.  โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศของครุทุกคนทีเกียวกบัวิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้และ

แหล่งเรียนรู้ทงัในและนอกโรงเรียน   

 5.  โรงเรียนมีระบบช่วยเหลอืดูแลนกัเรียนอยา่งทวัถึง  เพอืลดอตัราการออกกลางคนัและเรียนจบ

การศึกษาขนัพืนฐาน 

 6.  โรงเรียนมีระบบ  ขอ้มูลสารสนเทศของนกัเรียนทีจบชนัสูงสุดและจบการศึกษาขนัพืนฐาน 

 7.  โรงเรียนมีการจดัระบบขอ้มูลการจดัการความรู้ของโรงเรียนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์
 

ยุทธศาสตร์ที  6 

 ส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้ตามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาํสู่วถิีชีวติจริง  เป็นรูปธรรม 

 มาตรการ 

             1.  ครูผูส้อนทกุคน  ทุกชนั  รู้และเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงและนาํไปปฏิบติัจริง   

ในชีวติประจาํวนั 

 2.  ครูผูส้อนทุกคน  ทุกชนั  จดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ  โดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.  นกัเรียนทุกคน  ทุกชนั  เรียนรู้และเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และนาํไปปฏิบติัจริง 

ในชีวติประจาํวนั 

 4.  บุคลากรทุกคน รู้และเขา้ใจหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนาํไปปฏิบติัจริงในชีวิตประจาํวนั 



 5.  โรงเรียนมีระบบขอ้มูลสารสนเทศการจดักิจกรรมตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   และนิเทศ  

ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและรายงานผล 
 

ยุทธศาสตร์ที  7  

 นกัเรียน  ครูและสถานศึกษาไดร้ับการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 มาตรการ 

 1. โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  เป็นตน้แบบ  ศูนยฟิ์ลปิปินส์  เพือเตรียมความพร้อมสู่

ประชาคมอาเซียน 

 2.  โรงเรียนทุกโรงเรียนพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเกียวกบัการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และ

วฒันธรรมของประชาคมอาเซียน 

 3.  โรงเรียนรับ  นิเทศ  ติดตามการใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที  8 

 สถานศึกษามีระบบประกนัคุณภาพภายในทีเขม้แขง็และสถานศึกษาทีเขา้รับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกไดรั้บการรับรองจาก  สมศ. 

 มาตรการ 

 1.  โรงเรียนมีมาตรฐานและตวัชีวดัทีเป็นระบบประกนัคุณภาพภายในตามบริบทของตนเอง 

 2.  โรงเรียนร่วมประชุม  เพือตรวจสอบทบทวนระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

 3.  โรงเรียนทุกโรงเรียนพฒันารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกนั

คุณภาพภายใน 

 4.  สถานศึกษาทีจะเขา้รับการประเมินคณุภาพภายนอกจาก  สมศ.  มกีารเตรียมความพร้อมเพือ

รองรับการประเมินอย่างน้อย  1  ปี 

 5.  โรงเรียนไดร้ับการนิเทศ  ติดตาม  ส่งเสริม  สนบัสนุน  เขา้รับการประเมินคณุภาพภายใน  จาก

สํานกังานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  อย่างต่อเนือง 
 

ยุทธศาสตร์ที  9 

 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของสํานกังานเขตพืนทีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  และตามมาตรฐานของโรงเรียน 

 มาตรการ 

 1.  โรงเรียนมีการปฏิบตัิงานตามาตรฐานและตวัชีวดัของกลุ่ม / กลุ่มงาน 

 2.  โรงเรียนมเีครืองมือการประเมินการปฏิบติังานตามมาตรฐานและตวัชีวดั 

 3.  โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานทีกาํหนด 



 4.  โรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนใหบุ้คลากรใชก้ระบวนการวิจยัในการพฒันาคุณภาพการศึกษาและมี

ผลงานดา้นการวจิยัระดบัโรงเรียน 

 5.  โรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหห้น่วยงานตน้สังกดั  และเผยแพร่ต่อ

สาธารณชน 
 

กลยุทธ์การดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 

กลยุทธ์ที  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถ 

 ด้านเทคโนโลยี  เพือเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ 

1. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนภาษาไทย 

2. โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 

3. โครงการยกระดบัผลการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

4. โครงการพฒันาการจดัการเรียนรู้ปฐมวยั 

5. โครงการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

6. โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรู้สู่คุณภาพ 

7. โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือประชาคมอาเซียน 

8. โครงการลดเวลาเรียนเพมิเวลารู้ 

9. โครงการพฒันาระบบวดัผลประเมินผลโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

10. โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานครูและนกัเรียน 

กลยุทธ์ที  2 ปลูกฝังคุณธรรม  ความสํานึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวติตามหลักปรัชญาของ 

         เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการแนะแนวในโรงเรียน 

2. โครงการดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

3. โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ 

4. โครงการอ่อนนอ้ม ถ่อมตน ไหวง้ามตามแบบไทย 

5. โครงการปฏิบติัธรรมครู บุคลากร เยาวชนคนดีศรีหนามแดง 

6. โครงการหอ้งสมุด 

7. โครงการรักการอ่าน 

8. โครงการนพฒันาสิงแวดลอ้ม สิงทภีาคภูมิใจและความเป็นไทยในชุมชน 

9. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

10. โครงการจดักิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 

11. โครงการศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาตา้นยาเสพตดิ 

12. โครงการยุวชนประกนัภยัในโรงเรียน 



13. โครงการส่งเสริมสุขภาพ 

14. โครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนือง 

15. โครงการจดัการเรียนการสอน การพฒันาทกัษะการทาํงาน ทีสอดคลอ้งกบับริบทของ

ชุมชนและทอ้งถิน 

กลยุทธ์ที  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัวถึง  ครอบคลมุ  ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 

       ตามศักยภาพ 

1. โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเด็กทีมีความตอ้งการพิเศษ 

กลยุทธ์ที  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี 

                     คุณภาพ 

1. โครงการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

2. โครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. โครงการพฒันากระบวนการวจิยัในชนัเรียน 

4. โครงการพฒันาบคุลากร 

5. โครงการนิเทศภายใน 

6. โครงการส่งเสริมกาํลงัใจครูและบุคลากร 

7. โครงการนิเทศภายใน 

กลยุทธ์ที  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา 

                     ตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกบัองค์การ   

                     ปกครองส่วนท้องถิน  เพอืส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1. โครงการความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

2. โครงการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา 

3. โครงการพฒันาการจดัองค์กร ระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

4. โครงการประกนัคุณภาพภายใน 

 

  

 

 

 

     

 

 

 



 

 

 

 

 

            

     

 

 

 

 

 

           

กลยุทธ์ท ี 1  พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร  และ    

                              ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพอืเป็นเครืองมือในการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ  ยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้                 

กลุ่มงาน   วชิาการ 

หัวหน้าโครงการ   นางพรชนมทิ์พย ์  คชพนัธ์ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยทุธ์ที  1 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551   นกัเรียนตอ้งไดร้บัการพฒันา

ดา้นความรู้  ทกัษะทีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติอย่างเตม็ตามศกัยภาพของนกัเรียนแต่ละคน  เพือใหผู้เ้รียนสามารถ

ดาํรงชีวติอยู่ในสังคมโลกไดอ้ย่างมีความสุข  และสอดคลอ้งกบันโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขนัพืนฐานทีใหย้กระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียนเพิมขนัร้อยละ 5 โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)จึงจดัใหมี้

โครงการยกระดบัผลสัมฤทธิทางการเรียน 8 กลุ่มสาระขึน                  

2.  ระดับความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที  1  ตวับ่งชีที 1.1(ขอ้ที 4 และขอ้ที 5)  
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพือให้ผูเ้รียนให้มีผลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑ ์

3.2 เพอืใหน้กัเรียนมีผลการทดสอบระดบัชาติเป็นไปตามเกณฑ ์
 

4. เป้าหมาย 

4.1  นกัเรียนร้อยละ 50 มผีลสัมฤทธิทางการเรียนแต่ละกลุม่สาระเป็นไปตามเกณฑต์น้สังกดั 

4.2  นกัเรียนร้อยละ 50มีผลการทดสอบระดบัชาติเฉลียอยูใ่นระดบัดีขึน 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร : ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ   

5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จาํนวน  639,436.70  บาท 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  

        6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพือชีแจงวตัถุประสงค ์

        6.1.2  เสนอโครงการ 



 

        6.1.3 ประชุมแต่งตงักรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

        6.1.4 ปฏิบตักิิจกรรมตามแผน  ไดแ้ก่ 

  6.1.4.1  การเขา้ค่ายวิชาการ 

  6.1.4.2  กิจกรรมการแข่งขนัทางวชิาการ 

  6.1.4.3  กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

  6.1.4.4  ติวเขม้นอกเวลาเรียน 

6.1.4.5  รายงานผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัต่างๆ 

6.1.4.6  เปรียบเทียบผลสมัฤทธิทางการเรียน  

     6.1.5  นิเทศตดิตามผลการดาํเนินโครงการ 

 6.1.6  สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน 

 

6.2  ขันตอนการดาํเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามผล              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
 

 

 6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

 

8 มิถุนายน 2560 

8 มิถุนายน 2560 

20-24 มิถุนายน 2560 

20-24 มิถุนายน2560 

25 มิถุนายน 2560 

6.1.4.1กิจกรรมการเขา้ค่ายวิชาการ 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรนกัเรียน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมค่ายพุทธบุตร 

-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

 

 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

 

 

 



 

6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน(ต่อ) 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

1 กรกฎาคม 2560 

1 กรกฎาคม 2560 

21-29 กรกฎาคม 2560 

21-29 กรกฎาคม 2560 

1 สิงหาคม 2560 

 

1 สิงหาคม 2560 

2 สิงหาคม 2560 

15-23 สิงหาคม 2560 

15-23 สิงหาคม 2560 

24 สิงหาคม 2560 

 

 

 

20 พฤษภาคม 2560 

20 พฤษภาคม 2560 

1-2 มิถุนายน 2560 

 

3-15 มิถุนายน 2560 

 

1-15 มิถุนายน 2560 

16 มิถุนายน 2560 

 

22 กรกฎาคม 2560 

22 กรกฎาคม 2560 

8 สิงหาคม 2560 

8 สิงหาคม 2560 

9 สิงหาคม 2560 

กิจกรรมค่ายคุณธรรม สาระสังคมศึกษาฯ 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมค่ายคุณธรรม 

-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

กิจกรรมเขา้ค่ายบูรณาการ 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมค่ายคุณธรรม 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

6.1.4.2 กิจกรรมการเขา้แข่งขนัทางวชิาการ 

กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษาไทย เพือเป็นตวัแทนประกวด

เนืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมการแข่งขนัทกัษะภาษาไทย เพือเป็นตวัแทน

ประกวดเนืองในวนัภาษาไทยแห่งชาติ 

-ฝึกตวัแทนนกัเรียนเขา้ร่วมแข่งขนัทกัษะภาษาไทยเนืองใน

วนัภาษาไทยแห่งชาติ 

-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

กิจกรรมประกวดมารยาทไทย 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมค่ายคุณธรรม 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-หวัหนา้โครงการ 



 

6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน(ต่อ) 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

 

1 กรกฎาคม 2560 

1 กรกฎาคม 2560 

5-6 กรกฎาคม 2560 

7 ก.ค.-10 พ.ย.2560 

7 ก.ค.-10พ.ย.2560 

13 พฤศจิกายน 2560 

 

1 มิถุนายน 2560 

1 มิถุนายน 2560 

2 มิ.ย.60-30 มี.ค.61 

2 มิ.ย.60-30 มิ.ย.61 

31 มีนาคม 2561 

 

1 พฤศจิกา 2560 

1 พฤศจิกายน 2560 

2 พ.ย.60-26 ก.พ.61 

2 พ.ย.60-26 ก.พ.61 

31 มีนาคม 2561 

กิจกรรมคดัเลอืกนกัเรียนเตรียมเขา้ร่วมแข่งขนังาน

ศิลปหตัถกรรมนกัเรียนครังที67 ประจาํปีการศึกษา 2560 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-คดัเลือกนกัเรียนไปเป็นตวัแทนเขา้แข่งขนั 

-ฝึกตวัแทนนกัเรียนเขา้แข่งขนั 

-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

6.1.4.3 กิจกรรมสอนซ่อมเสริม 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมสอนซ่อมเสริม 8 กลุ่มสาระ 

-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

6.1.4.4 กิจกรรมติวเขม้นอกเวลาเรียน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมติวเขม้นอกเวลาเรียน 

-นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

 

 

 

 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

 

 

 

 



 

7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากบั และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมเสนอโครงการชีแจงวตัถุประสงค ์ 

2.  เสนอโครงการ 

3.  แต่งตงัคณะทาํงาน  ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 

4.  ปฏิบติักิจกรรมตามแผนการดาํเนินงาน 

5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานของโครงการ 

6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ ์

นางพรชนมทิ์พย ์ คชพนัธ์ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ ์

นางพรชนมทิ์พย ์ คชพนัธ์ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ ์

นางพรชนมทิ์พย ์ คชพนัธ์ 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

1.ผูเ้รียนร้อยละ  50  มผีลสัมฤทธิ

ทางการเรียนระดบัดีทุกกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

2.  ผูเ้รียนร้อยละ  50  มีผล        

การทดสอบระดบัชาติเฉลียอยู่ใน

ระดบัดขีึนร้อยละ 5 

1.  ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนทุกกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ปลายภาค / ปลายปี 

2. สํารวจจาํนวนนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิระดบั

ดีทุกชนัทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

3.สํารวจจาํนวนนกัเรียนทีมผีลสัมฤทธิ เป็นไป

ตามเกณฑ ์

4. ทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัชาติ

(O-Net)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปลายปี

การศึกษา 

5. สํารวจจาํนวนนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิ   

ระดบัดีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

1. แบบทดสอบภาค

ความรู้ 

2. รายงานผลสัมฤทธิ

ทางการเรียน 

3. ผลการสอบ O-Net   

 

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนทงัระดบัโรงเรียน  ระดบัเขตพืนทีการศึกษาและระดบัชาติสูงขึน

ร้อยละ  3  ของปีทีผ่านมา 
 

 

 

 

 



 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 
  

ลงชือ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 

               (นางพรชนม์ทิพย ์ คชพนัธ์) 

 
 

  ลงชือ.....................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                          (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชือโครงการ   โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวยั 

กลุ่มงาน   วชิาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางหนึงนุช  จริยเสถียร      นางสาววจันา  โรจนรุ่งทว ี

หน่วยงาน   โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยทุธ์ที 1 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2559 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามกฎหมายกระทรวงวา่ดว้ยระบบหลกัเกณฑ ์ และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  2554  

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา  5  แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  ซึงแก้ไขเพิมเติม  

โดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบบัที  2)  พ.ศ.  2545  และมาตร  47  วรรคสองแห่ง

พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  “การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความวา่  การประเมิน

คุณภาพการจดัการศึกษา  การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  สําหรับการประกนัคุณภาพภายใน  ซึงกระทาํโดยบุคคลากรของสถานศึกษา

นนัหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัทีมีหนา้ทีกาํกบัดูแลสถานศึกษา 

 โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  โดยคณะครูจึงเลง็เห็นถงึความสําคญัในเรืองการประกนัคุณภาพ

ภายใน  จึงจดัใหมี้โครงการพฒันาการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวยัขนึเพือเป็นการดาํเนินการใหส้อบ 

รับกบัระบบประกนัคุณภาพภายใน ดงักล่าว 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 1) 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพอืกาํหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

3.2  เพือจดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งพฒันาคุณภาพ

ตาม 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของสถานศึกษา 

3.3  เพือจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือพฒันาคุณภาพ  

       สถานศึกษา 

1.4 เพือติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัของ

สถานศึกษา 



1.5 เพือนาํผลการประเมินคณุภาพทงัภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพฒันาคณุภาพ

การศึกษาปฐมวยัอย่างต่อเนือง 

1.6 เพือจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในปฐมวยั 

3.7เพือส่งเสริมนกัเรียนระดบัปฐมวยัเป็นตวัแทนไปแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหตัถกรรมใน  

      ระดบัภาคและระดบัประเทศ 

4. เป้าหมาย 

4.1  กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวยัไดทุ้กมาตรฐานและทุกตวับ่งชี 

 4.2  จดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งพฒันาคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน 

4.3  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการเพือพฒันาคุณภาพ

สถานศึกษา  

ไดร้้อยละ 90 

4.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  

       ไดร้้อยละ 90 

4.5เพือนาํผลการประเมินคณุภาพทงัภายในและภายนอกไปใช้ในการวางแผนพฒันาคณุภาพ  

       การศึกษาอย่างต่อเนือง 

4.6เพือจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษาละ 1 ครัง 

5. ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร ผูบ้ริหารคณะครู และคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบโครงการ 

 5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุน   จาํนวน 150,000  บาท 
 

6. วิธีและขันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1  ประชุมวางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดาํเนินการตามแผน 

6.1.4.1  แต่งตงัคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี   

6.1.4.2  แต่งตงัคณะกรรมการควบคุมดูแลรับผิดชอบแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี 

6.1.4.3  ผูรั้บผิดชอบแต่ละมาตรฐานรวบรวมเก็บขอ้มูลสารสนเทศเพือเป็นร่องรอยในการ 

ประเมิน 

6.1.4.4  ประเมินมาตรฐานทีตนเองรับผดิชอบเพือสรุปเป็นขอ้มูลสารสนเทศใส่แฟ้ม 



 

6.1.4.5  จดัทาํรายงานขอ้มูลสารสนเทศประเมินคุณภาพภายในให้ฝ่ายวชิาการเพือรวบรวม 

ส่งตน้สังกดั 

 

6.1.5 กาํกบัติดตามผล  นิเทศติดตามผลการดาํเนินโครงการ 

6.1.6 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

6.2   ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

หมาย

เหตุ 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก . ย

. 

ต .ค

. 

พ.ย

. 

ธ. ค

. 

ม . ค

. 

ก.พ. ม.ีค.  

1. ประชุมชีแจงวางแผน              

2. เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุปรายงาน              
 

 

6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวยั 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 

  29 เม.ย. 2560 

9 พ.ค. 2560 

  16 พ.ค.2560 

 

 

  15 มี.ค. 2560 

  31 พ.ค. 2560 

-ประชุมชีแจง  และเสนอโครงการ 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินวางแผน 

-จดัทาํแผน กาํหนดมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี 

-แต่งตงัคณะทาํงานรับผดิชอบมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี 

  และทาํแฟ้มจดัเก็บขอ้มลูสารสนเทศ 

-นิเทศ  ติดตามและปรับปรุงโครงการ 

-ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน , 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



7. แผนกํากับติดตาม 
กิจกรรม ผู้กํากบั และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผนพฒันาโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

 

3. แต่งตงัคณะกรรมการการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

 

5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินงานของโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางหนึงนุช  จริยเสถียร 
 นางสาววจันา  โรจนรุ่งทวี 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางหนึงนุช  จริยเสถียร 
 นางสาววจันา  โรจนรุ่งทวี 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางหนึงนุช  จริยเสถียร 
 นางสาววจันา  โรจนรุ่งทวี 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

1. มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวยัก่อนเปิดภาคเรียน 

2. มีการดาํเนินการตามมาตรฐานและรายงาน 

    การพฒันาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานเมือ  

    สินปีการศึกษา 

3. มีขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ    

     ริหารจดัการศึกษา 

4. ร้อยละของการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพ   

    ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

5. นาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและ 

ภายนอกไปใช้ในการวางแผนพฒันาคณุภาพ 

การศึกษาอย่างต่อเนือง 

6.  มีรายงานประจาํปี  ปีการศึกษาละ 1 ครัง 

1. ตรวจสอบหลกัฐาน 

2. ตรวจสอบหลกัฐาน 

 

 

3. ตรวจสอบขอ้มลู   

   สารสนเทศ 

4. ตรวจสอบหลกัฐาน 

 

5. ตรวจสอบจากการ  

    วางแผน 

 

6. ตรวจสอบหลกัฐาน 

1.มาตรปฐมวยัของสถานศึกษา 

2. รายงานการพฒันาการศึกษา 

 

 

3. ขอ้มูลสารสนเทศ 

 

4. รายงานการพฒันาการศึกษา 
 

5. บนัทึกการประชุม              

    การวางแผน 
 
6. รายงานการพฒันาการศึกษา 

 

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอน นกัเรียนเรียนอยา่งมีความสุข มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึน 

 

 



10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ  

 

ลงชือ…………………………หวัหนา้โครงการลงชือ...........................................ผูร่้วมโครงการ 

       (นางหนึงนุช  จริยเสถียร)   (นางสาววจันา  โรจนรุ่งทว)ี   

 

ลงชือ.........................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 
                                   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 

กลุ่มงาน  งานวชิาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  1 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... ............................................................ .......... .................... .......... .................... .......... ....... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามทีโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดมี้การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาในปีการศึกษา  2553  

เพือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551    สอดคลอ้งกบัปัญหา ความตอ้งการ    ความ

จาํเป็น  ความสนใจของผูเ้รียน  ความตอ้งการของผูป้กครองและชุมชน  ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานตน้

สังกดั  ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนตอ้งมาพิจารณาขอ้มูลต่าง ๆ  ทีดาํเนินงานมาแลว้ในปีการศึกษาทีผ่าน

มา  ว่าจะพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอย่างไร  เพือใหก้ารบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล

ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีกาํหนด  ซึงในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเป็นสิงทีจาํเป็นอยา่งยงิ  ที

จะตอ้งดาํเนินการกทุกปีการศึกษาอยา่งต่อเนือง     เพือให้ไดห้ลกัสูตรทีสอดคลอ้งกบัทศิทางในการพฒันา

การศึกษา  สอดคลอ้งกบับริบทของความตอ้งการของนกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชน  และตลาดแรงงานใน

ปัจจุบนั 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 4) 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพือพฒันาหลกัสูตรให้มีคุณภาพ  มีความเหมาะสม ตรงตามทีกรมวชิาการ 

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

 3.2  เพือพฒันาหลกัสูตรทอ้งถิน  การวดัผล  ประเมินผล  ใหมี้คุณภาพเหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบนั  
 

4.  เป้าหมาย 

ปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษาขนัพืนฐานโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ใหแ้ลว้เสร็จก่อนเปิด 

ภาคเรียนที  1  ปีการศึกษา  2560 

 

 



 

 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบโครงการ  คณะครู  

 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผน 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4  ดาํเนินงานตามแผน 

       -  ศึกษาผลการดาํเนินงานในปีการศึกษาทีผ่านมา 

       -  ศึกษาความตอ้งการ  ความจาํเป็นในการพฒันาหลกัสูตร 

       -  ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 

  6.1.5  นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรม              

4. ดาํเนินงานตามแผน               

 ศึกษาผลการดาํเนินงานใน

ปีการศึกษาทีผ่านมา 

             

 ศึกษาความตอ้งการ  ความ

จาํเป็นในการพฒันา

หลกัสูตร 

             

 ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร              

5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมินผล สรุป รายงานฯ              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

           6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

19  เมษายน  2560 

20  เมษายน  2560 

ตลอดปีการศึกษา 

3  เมษายน  2561 

10 พฤษภาคม 2561 

 

- เสนอโครงการ 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- ดาํเนินการสอนตามหลกัสูตรของแต่ละกลุ่มสาระ 

- ปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 

-รายงานผล สรุปผลการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตร 

-นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ครูผูส้อน 

-ครูผูส้อน 

-นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู้กํากบัและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแจง  วางแผนในการดาํเนินงาน 

2.  เสนอโครงการ 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

5.  นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางอารีย ์ ด่านขุนทด 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

1.มีหลกัสูตรสถานศึกษาทีมีความ

เหมาะสมตรงตามทีกระทรวงศึกษา

กาํหนดเสร็จก่อนวนัเปิดเทอม 

2.มีระเบียบวดัผลประเมินผล 

ทีเหมาะสมมีคุณภาพ 

1. ประเมิน 

2. ประเมิน 

1. แบบประเมินการใชห้ลกัสูตร 

2. แบบประเมินระเบียบวดัผล   

    ประเมินผล 

 

 

 

 

 



9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนมีหลกัสูตรสถานศึกษา  ทีเหมาะสมตรงตามสถานการณ์  ส่งผลใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะ 

อนัพึงประสงคข์องชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความรู้  ความสามารถสมวยั  และมีความสุขในการเรียนรู้ 
 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

 

ลงชือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ         

                                                          (นางอารีย ์ ด่านขุนทด)    
 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 
                 (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ์) 

             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชือโครงการ   หอ้งสมุดมีชีวติ 
กลุ่มงาน   วชิาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางปราณี  ศรีทบัทิม      

หน่วยงาน   โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยทุธ์ที  1 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2560 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศักราช  2551  โรงเรียนตอ้ง

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนรู้จกัคิดอย่างเป็นระบบ  รู้จกัแสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  ทงัภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา  หอ้งสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ทีมีความสําคญันบัเป็นหวัใจของการส่งเสริมให้นักเรียน

ไดรั้บความรู้  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  สร้างประสบการณ์ตลอดจนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ไดเ้ป็น

อย่างดี 

 โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จึงเห็นความสําคัญของการจดัเก็บกิจกรรมส่งเสริมการใช้

หอ้งสมุด  เพือให้เป็นแหล่งเรียนรู้อยา่งถาวร  แต่ปัจจุบนัห้องสมุดโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ยงัมี

หนงัสือและอุปกรณ์ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการห้องสมุดมีชีวติไม่เพียงพอกบัความ

ตอ้งการของนกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  ดงันนั  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จึงใหมี้การพฒันา

โครงการหอ้งสมุดมีชีวติขึน 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 4) 
 

3. วัตถุประสงค์ 

4.1  เพือใหน้กัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมาใชบ้ริการและร่วมกิจกรรมในห้องสมุด 

4.2  เพือใหน้กัเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  แหล่งเรียนรู้   

และสือต่าง ๆ รอบตวั 

4.3  เพือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.4  นกัเรียนใชสื้ออเิลคทรอนิคส์/เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 

 

 



 

4. เป้าหมาย 

4.1  นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  90  มาใชบ้ริการและร่วมกิจกรรมให้ห้องสมุด 

4.2  นกัเรียนร้อยละ  96  มีนิสัยรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมดุ  แหล่งเรียนรู้  

และสือต่าง ๆ รอบตวั 

4.3  นกัเรียนร้อยละ  90  มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

4.4  นกัเรียนร้อยละ  90  ใชสื้ออิเลคทรอนิคส์/เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 
 

5. ทรัพยากรทีต้องการ 

5.1   บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบโครงการ 

5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  380,000  บาท 
  

6. วิธีและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

      6.1.1  ประชุมชีแจง 
      6.1.2  เสนอโครงการ 

      6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

      6.1.4  ดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4.1  จดัซือ/จดัหาหนงัสือและวสัดอุุปกรณ์ทีใชใ้นหอ้งสมุด 

  6.1.4.2  ลงทะเบียนหนงัสือตามหมวดหมู่ 

6.1.4.3  ใหบ้ริการแก่นกัเรียน  บุคลากรของโรงเรียนตลอดจนชุมชนใกลเ้คียง 

  6.1.4.4  จดักิจกรรมห้องสมุดมีชีวติ 

    6.1.5.  นิเทศตดิตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

    6.1.6 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2  ปฏิทินปฏบัิติงาน  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมินผลสรุป รายงานฯ              

 

                        6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดมีชีวติ 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

19  เมษายน  2560 

25 เมษายน2560 

1-13  พฤษภาคม  2560 

 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

27 มีนาคม 2561 

31 มีนาคม 2561 

- ประชุมชีแจงโครงการ 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- จดัหา / ซือหาหนงัสือและวสัดุอุปกรณ์ 

ทีใชใ้นหอ้งสมุด 

- ลงทะเบียนหมวดหมู่หนงัสือเขา้หอ้งสมุด 

- ใหบ้ริการหอ้งสมุดแก่นกัเรียน บุคลากร 

- จดักิจกรรมหอ้งสมุดมีชีวติ 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผล และรายงาน 

-นางปราณี  ศรีทบัทิม 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการ 

-คณะกรรมการ  

-คณะกรรมการ 

-คณะกรรมการ 

-คณะกรรมการ 

-ผูอ้าํนวยการ 

-นางปราณี  ศรีทบัทิม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง วางแผน 

2. เสนอโครงการ 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการการดาํเนินโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางปราณี  ศรีทบัทิม  

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางปราณี  ศรีทบัทิม  

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางปราณี  ศรีทบัทิม 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1. นกัเรียนและบุคลากรในโรงเรียนร้อยละ 85  

มาใชบ้ริการและร่วมกิจกรรมใหห้อ้งสมุด 

2. นกัเรียนร้อยละ  85  มีนิสัยรักการอ่าน  

แสวงหาความรู้ดว้ยตนเองจากหอ้งสมุด  

แหล่งเรียนรู้  และสือต่าง ๆ รอบตวั 
 

 

3. นกัเรียนร้อยละ  85  ใชสื้ออเิลคทรอนิคส์/

เทคโนโลยใีนการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

1. ประเมนิจากสถิตกิารเขา้ใช้

หอ้งสมุด 

2. ประเมนิจากสถิตกิารเขา้ใช้

หอ้งสมุดและการยืม/คนื

หนงัสือ , สมุดบนัทึกการอ่าน 

และชินงานทีนกัเรียนเสนอครู

ประจาํชนั 

3. ประเมนิจากชินงานที

นกัเรียนนาํเสนอครูประจาํวิชา

ในรูปแบบของการใช้สือ

อเิลคทรอนิคส์/เทคโนโลย ี

 

1.คอมพิวเตอร์สําหรับบนัทึก

สถิต ิ

2. คอมพิวเตอร์สําหรบับนัทึก

การเขา้ใช้และการยมื/คืนหนงัสือ

และสมดุบนัทึกการอ่าน 

3. ใบงานของ 8 กลุ่มสาระ 

4. ใบงาน/แบบรายงาน 

 

 

 

 

 

9.ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 นกัเรียน ครู และคนในชุมชนตระหนงัถึงความสําคญัของการอ่าน  การแสวงหาความรู้  มีการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 



 

10. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ  

 
 

ลงชือ........................................ผูเ้สนอโครงการ  

   (นางปราณี  ศรีทบัทิม)    
 
 

ลงชือ...........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                          ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชือโครงการ  จดัสภาพแวดลอ้มเพือการเรียนรู้สู่คุณภาพ 

กลุ่มงาน  งานบริหารทวัไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวรันณ์ธร  บวัคาํภ ู

หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  1 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... ............................................................ .......... .................... .......... .................... .......... ....... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนเป็นสถานทีอบรมสงัสอนใหค้วามรู้  และปลูกฝังค่านิยมทีพงึประสงคใ์หน้กัเรียน   

ไดเ้จริญงอกงามทงัดา้นร่ายกาย  จติใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  เป็นคนทีสมบูรณ์สู่สังคม    โรงเรียน

จึงควรจดัสภาพแวดลอ้มทงัดา้นอาคารสถานที    และบริเวณโรงเรียนใหส้ะอาด  ร่มรืน  สวยงาม  สามารถ

ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ยา่งดี  ดงันนัจึงเห็นสมควรจดัใหมี้โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพือการ

เรียนรู้สู่คุณภาพ 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2  ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 4) 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1   เพือใหอ้าคารสถานที บริเวณโรงเรียนสะอาด ร่มรืน สวยงาม 

 3.2  เพือใหน้กัเรียนมีแหล่งเรียนรู้เพิมขึน 
  

4.  เป้าหมาย 
4.1  ร้อยเปอร์เซ็นตข์องพืนทีบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  ร่มรืน  สวยงาม 

4.2  โรงเรียนจดัแหล่งเรียนรู้ให้นกัเรียนทุกคนทงั  8  กลุ่มสาระ 
 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ  นกัเรียน  

นกัการภารโรง  

 5.2  งบประมาณค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัทาํดูแล  ซ่อมแซม  ตกแต่ง  ปรับปรุง  บาํรุงรักษา  จาํนวน  

605,000  บาท 

 

 

 



 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผน 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4  ดาํเนินงานตามแผน 

                                 -  จดักิจกรรมดูแลดา้นความสะอาดโดยสภานกัเรียน 

       -  จดักิจกรรมแบ่งหน้าทีความรับผิดชอบ 

       -  ประสานงานของบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน 

       -  จดัให้มีแหล่งเรียนรู้เพิมเติม 

       -  ปลกูตน้ไมด้อกไมป้ระดบั 

       -  กิจกรรมซ่อมแซมอาคารสถานท ี

  6.1.5  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศตดิตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมินผล สรุปรายงาน              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการจัดสภาพแวดล้อมเพือการเรียนรู้สู่คุณภาพ 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

2  พฤษภาคม  2560 

16 พฤษภาคม 2550 – 

17 มีนาคม2561 

 

 

 

 

 

 

10  มีนาคม 2561 

20  มีนาคม 2561 

เสนอโครงการ 

แต่งตงัคณะดาํเนินงาน 

จดักิจกรรม     มีดงันี 

  -กิจกรรมเขตบริการจติอาสาตามระดบัชนั 

-จดัแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

  -จดัแหล่งเรียนรู้ BBL 

  -กิจกรรมปลูก ดูแลไมด้อกไมป้ระดบั 

  -กิจกรรมซ่อมแซมโต๊ะ เกา้อี 

  -ของบประมาณจาก อบต.เพือปรับปรุงอาคาร   

    สถานทต่ีาง ๆ 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน / 

คณะครูทุกคน 

 

 

 

 

 

 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  เสนอโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

 

5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนิน   

    โครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงาน  

     โครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นายสมชาย  พูลบรรดิษฐ์  นายประกาศน  เจริญยิง 

นางวรันณ์ธร  บวัคาํภ ู

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นายสมชาย  พูลบรรดิษฐ์  นายประกาศน  เจริญยิง 

นางวรันณ์ธร  บวัคาํภ ู

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

 

-นายสมชาย  พูลบรรดิษฐ์  นายประกาศน  เจริญยิง 

นางวรันณ์ธร  บวัคาํภ ู

 

 

 

 

 



 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 
1. อาคารสถานทีบริเวณโรงเรียน  ทุกพืนที

สะอาดร่มรืน  สวยงาม 

2.ร้อยละของบริเวณในโรงเรียนมี      

แหล่งเรียนรู้  ในโรงเรียนเพิมขนึเพียงพอ

กบันกัเรียน 

1.ตรวจสอบความพึงพอใจเรือง

อาคารสถานที 
2. ตรวจสอบทาํเนียบแหล่ง

เรียนรู้ และรายงานโครงการ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

2.ทาํเนียบแหล่งเรียนรู้ และ

รายงานโครงการ 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนมีความสะอาดร่มรืน  สวยงาม  มแีหล่งเรียนรู้สําหรับนกัเรียน เป็นทีชืนชมของผู้พบเห็น 
 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

  

  ลงชือ............................................ผูเ้สนอโครงการ 

(นางวรันณ์ธร  บวัคาํภ)ู 

 

 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                  (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ  พฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพือประชาคมอาเซียน 

กลุ่มงาน  วชิาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสายพิณ  รังรงทอง 

หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่ 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  1 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... ....... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ภาษาองักฤษเป็นภาษาสําคญัของโลก  เพราะเป็นภาษาทีใช้ติดต่อระหวา่งกนัเป็นหลกั  มีบทบาทใน

ชีวติประจาํวนัของคนไทยมากขึนทุกวนั  โดยเฉพาะในยคุปัจจุบนั  ซึงเป็นยุคขอ้มูลข่าวสารทีตอ้งใช้

ภาษาองักฤษเป็นสือกลางในการสือสารระหว่างประเทศต่าง ๆ  และในประชาคมอาเซียน  ภาษาองักฤษยิง

ทวคีวามสําคญัและความจาํเป็นมากขึน  ดงัทีกฎบตัรอาเซียน  ขอ้  34  บญัญตัิว่า  “The  working  language  

of  ASEAN  shell  be  English”  หมายถึง  “ภาษาทีใชก้ารทาํงานของอาเซียน  คือ  ภาษาองักฤษ”  นกัเรียนมี

ความจาํเป็นทีจะตอ้งมีความรู้ดา้นภาษาองักฤษ  เพือทีจะสามารถดาํเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนได ้ และ

ภาษาองักฤษก็เป็นแกนหลกัของหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั  ตงัแต่ปฐมวนัไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต  

ซึงการเรียนภาษาองักฤษใหไ้ดผ้ลดีนนั  ครูผูส้อนซึงเป็นบุคลากรสําคญัในการถ่ายทอดความรู้  ตอ้งมีการ

ปรับการเรียนเปลียน  การสอน  ใฝ่ศึกษาเรียนรู้ตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควธีิการสอนใหม่ ๆ  เพือสร้าง

บรรยากาศและจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย  นกัเรียนจะตอ้งไดเ้รียนปฏิบติัจริง  และฝึกทกัษะต่าง ๆ 

อย่างต่อเนือง  โดยมีกระบวนการในการสร้างประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรียน  ในดา้นการพฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษ  และการสร้างองคค์วามรู้ใหใ้ช้ภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยงิขึน  

เพือทีจะสามารถแสวงหาความรู้ในสังคมอาเซียนและเวทีโลกต่อไป 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าว  โรงเรียนจึงตอ้งจดักิจกรรมการเรียนรู้เกียวกบัการส่งเสริมการเรียนการสอน

ภาษาองักฤษ  เพือพฒันาความพร้อมและศกัยภาพของผูเ้รียนเพือประชาคมอาเซียน 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที  2.2(ขอ้ที 4) 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1   เพือใหน้กัเรียนมีทกัษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาองักฤษ 

 3.2  เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความมนัใจและเกิดทศันคติทีดีในการใชภ้าษาองักฤษ 



 3.3  เพือส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัแสวงหาความรู้เพือเป็นพืนฐานการศึกษาในระดบัทีสูงขึน 

 3.4  เพือกระตุน้ใหน้กัเรียนเห็นความสําคญัของภาษาองักฤษในฐานะภาษากลางในประเทศอาเซียน

และทวัโลก 
  

4.  เป้าหมาย 

4.1  นกัเรียนทุกคนมีทกัษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาองักฤษดีขนึ 

4.2  นกัเรียนทุกคนมีความมนัใจในการใชภ้าษาองักฤษ  กลา้คิด  กลา้ทาํ  กลา้แสดงออก 

4.3  นกัเรียนทุกคนรู้จกัแสวงหาความรู้เพือเป็นพืนฐานการศึกษาในระดบัทสูีงขึน 

4.4  นกัเรียนทุกคนเลง็เห็นความสําคญัของภาษาองักฤษเพือพฒันาความพร้อมและศกัยภาพของ

ตนเองใหสื้อสารในประชาคมอาเซียนได ้
 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะครูในโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)   คณะกรรมการ

ดาํเนินการ 

 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุน  50,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผน 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4  ดาํเนินงานตามแผน 

       -  กิจกรรมภาษาองักฤษวนัละคาํ 

       -  กิจกรรมเขา้ค่ายภาษาองักฤษ  (English  Camp) 

       -  กิจกรรมการแข่งขนัร้องเพลงภาษาองักฤษ 

       -  กิจกรรมแข่งขนัเล่านิทานภาษาองักฤษ 

  6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 

 

 

 

 



 

 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ ติดตามผล              

6. ประเมิน สรุป รายงานฯ              

 

           6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพือประชาคมอาเซียน 

วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

 

29 มีนาคม  2560 

19 เมษายน  2560 

 

ตลอดปีการศึกษา 

กรกฎาคม 2560 – 

กุมภาพนัธ์ 2561 

 

21-23ธนัวาคม  2560 

21ธนัวาคม  2560 

22ธนัวาคม  2560 

23ธนัวาคม  2560 

26  ธันวาคม  2560 

- ประชุมชีแจงโครงการ วางแผน 

   เสนอโครงการ 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- ประชุมคณะทาํงานเพือกาํหนดกิจกรรม 

  ดงันี 

- กิจกรรมภาษาองักฤษวนัละคาํ 

- กิจกรรมแข่งขนัร้องเพลงภาษาองักฤษ   

  และกิจกรรมเล่านิทานภาษาองักฤษ 

- กิจกรรมเขา้ค่ายภาษาองักฤษ 

  เขา้ค่ายภาษาองักฤษชนัอนุบาล, ป.1-2 

  เขา้ค่ายภาษาองักฤษชนั ป.3-4 

  เขา้ค่ายภาษาองักฤษชนั ป.5-6 

- นิเทศ ติดตามการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานฯ 

-นางสายพิณ  รังรงทอง 

 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

ดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน/คณะครู 

 

 

-ผูบ้ริหาร/หวัหนา้โครงการ 

-นางสายพิณ  รังรงทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผนโครงการ  เสนอโครงการ 

2. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

3. ดาํเนินงานตามโครงการ 

4. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

5. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

-นางสายพิณ  รังรองทอง 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสายพิณ  รังรงทอง 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสายพิณ  รังรงทอง 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

1.นกัเรียนมีทกัษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขยีน 

ภาษาองักฤษดีขนึ 
2.นกัเรียนมีความมนัใจในการใชภ้าษาองักฤษ    

กลา้คิด  กลา้ทาํ  กลา้แสดงออก 

3.นกัเรียนรู้จกัแสวงหาความรู้เพือเป็นพืนฐาน 

การศึกษา ในระดบัทีสูงขึน 

4.นกัเรียนเห็นความสําคญัภาษาองักฤษเพือพฒันา 

ใหเ้ขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้

1. การทดสอบ 

 

2. การสังเกต 

 

3. การประเมินตนเอง 

 

4. สอบถาม 

1. แบบประเมินทกัษะทางภาษา 

2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

3. แบบประเมินตนเอง 

 

4. แบบสอบถาม 

 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  โรงเรียนมีทกัษะในการ  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาองักฤษดีขึน 

 9.2  นกัเรียนมีความมนัใจและเกิดทศันคติทีดีในการใชภ้าษาองักฤษ 

 9.3  นกัเรียนสามารถแสวงหาความรู้เพือเป็นพืนฐานการศึกษาในระดบัทีสูงขึน 

9.4  นกัเรียนเห็นความสําคญัของภาษาองักฤษและสามารถพฒันาความพร้อมและศกัยภาพของ

ตนเองใหเ้ขา้สู่ประชาคมอาเซียนได ้

 

 
 

 



 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

 

 

ลงชือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ 

(นางสายพิณ  รังรงทอง) 

 

 
ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ  ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้ 

แผนงาน  แผนงานบริหารวชิาการ 

หัวหน้าโครงการ  นางนาฏยา  บรรจงอกัษร  นางสาววภิาพร มงัมี   

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือง 

ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน  2560–  มีนาคม 2561 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามทีนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้ : 

(Moderate  Class  More  Knowledge  ) โดยกาํหนดใหสํ้านกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน(สพฐ)  

หาแนวทางการดาํเนินงาน เรืองเวลาเรียนของเด็กในปัจจุบนั ซึงเดิมเด็กเลิกเรียนเวลา 15.30น จะเปลียนไป

เป็นเวลา 1430น.  เพอืนาํ 1 ชวัโมงไปจดักิจกรรมเพิมเติมความรู้ใหก้บัเดก็   ลดความเครียดของเด็ก เดก็  

ไม่ควรมีการบา้น  แต่ใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้อย่างมีความสุข  เมือเด็กมีความสุข เชือวา่ผูป้กครอง ครู และทุกคนก็มี

ความสุขดว้ย  

 โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)ไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญัของนโยบายดงักล่าว จึงหา

แนวทางรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทีหลากหลาย  ตรงตามหลกัสูตรแกนกลาง และมาตรฐานตวัชีวดัที

กาํหนดเพือพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพของนกัเรียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขทีแทจ้ริงเนน้

การฝึกปฏิบติัให้เดก็คิดเป็น แกปั้ญหา เป็นส่งเสริมทกัษะการสือสารระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั  กบัครูหรือ

บุคคลอืน รู้จกัทาํงานร่วมกบัผูอ้ืน ยอมรับฟังเหตุและฟังผล ใชห้ลกัคุณธรรมและจริยธรรม  ส่งเสริมและ

ปลูกฝังใหผู้เ้รียนรู้จกับาปบุญคุณโทษ  รู้จกัให้อภยั รู้จกัเสียสละเพือส่วนรวม โดยยึดหลกัค่านิยม 12ประการ 

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ 

 ดงันนัโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัจึงไดด้าํเนินการจดัทาํโครงการลด

เวลาเรียน  เพิมเวลารู้ขนึเพือเป็นการสนองนโยบาย และเพือใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะ ตามที

กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดไวใ้น    4  หมวดซึงประกอบดว้ยหมวดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หมวดสร้าง

เสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู้   หมวดสร้างเสริมคุณลกัษณะและค่านิยม  และหมวดการสร้างเสริมทกัษะ

การทาํงาน  ทกัษะอาชีพ  โดยทางโรงเรียนมีกิจกรรมทีหลากหลายเพือใหเ้กิดคุณภาพต่อนกัเรียนและ

ส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจใหก้บัครูในการถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทีสู่นกัเรียนซึงจะนาํไปใช้ในการ

ดาํรงชีวติต่อไป 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 3 ตวับ่งชีที 3.1  

 



 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1 เพอืใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะตามทีกาํหนดใน 4 หมวดประกอบดว้ยหมวดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

หมวดสร้างเสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู้   หมวดสร้างเสริมคุณลกัษณะและค่านิยม  และหมวดการสร้าง

เสริมทกัษะการทาํงาน  ทกัษะอาชีพ   

 2.2 เพอืใหน้กัเรียนมีความพึงพอใจและสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีความสุข 

4.  เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 3.1 การดาํเนินการกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการสําเร็จลุล่วงทุกกิจกรรม 

 3.2 คณะครู  นกัเรียน และผูเ้ขา้ร่วมโครงการทุกคนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งมีความพึงพอใจ 

 เชิงคุณภาพ 

 นกัเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)ทุกคนมีคุณลกัษณะทีกาํหนดใน 4 หมวดประกอบดว้ย

หมวดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  หมวดสร้างเสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู้   หมวดสร้างเสริมคุณลกัษณะ และ

ค่านิยม  และหมวดการสร้างเสริมทกัษะการทาํงาน  ทกัษะอาชีพ  มีความพึงพอใจและสามารถเรียนรู้ได ้

อย่างมีความสุขในทุกกิจกรรม 

5.  ขันตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน  

5.1 ขันเตรียมการ(P) 

        1. ประชุมผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน หวัหนา้สายชนั ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริหารจดัการ

เวลาเรียน “ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้”และชุดเอกสารกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้” ทงั 4 เล่ม และ

เอกสารอืน ๆเพิมเติม 

        2. ประชุมคณะครูและผูเ้กียวขอ้งสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจในการดาํเนินงานกาํหนด

ตวัชีวดั ภาพความสําเร็จของการบริหารจดัการ กิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้” วางแผนการดาํเนินงาน

ของโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูผูส้อน  และนกัเรียนอยา่งชดัเจน และมีความเขา้ใจทีตรงกนัตลอดจน

ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปไดเ้พือนาํไปปฏิบตัแิละพฒันาโครงการฯ 

       3. จดัทาํแผนงานดาํเนินการโครงการ “ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้” 

       4. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ “ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้” 

5.2 ขันดําเนินการ (D) 

       1. ประชุมคณะทาํงานเพือชีแจงกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้”และมอบหมายภาระงาน 

                    2. ดาํเนินงานตามกิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้” ตามกิจกรรมต่างๆทีครูนาํเสนอตาม

ระดบัชนั ป.1-3  , ป.4-6   



                    3. ศึกษาขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล ดูความถนดั  ความสนใจ  ความตอ้งการของนกัเรียน 

                    4. วเิคราะห์โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา และการนาํหลกัสูตรไปใช ้หลกัสูตรระดบัชนัเรียน

ความพร้อมของครูผูส้อน  สือ  แหล่งเรียนรู้  อาคารสถานที  และหอ้งปฏิบติัการต่างๆ 

                    5. ปรับและออกแบบตารางเรียนทีเออืตอ่การดาํเนินโครงการ“ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้”ตาม

แนวทางการบริหารจดัการเวลาเรียนทีลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้ 

                    6. ออกแบบกิจกรรมทีหลากหลาย สอดคลอ้งกบัช่วงวยัของนกัเรียน สนองความสนใจ ความ

ถนัด  และความตอ้งการของผูเ้รียน 

                    7. วางแผนใชแ้หล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาทอ้งถินมามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ของนกัเรียน 

                    8. เสนอกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  

5.3 ขันนิเทศติดตาม ( C) 

                    -นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดาํเนินงานโดยฝ่ายผูบ้ริหาร หวัหน้างาน  ซึงร่วมกนันิเทศ 

ติดตามการดาํเนินงานและคอยอาํนวยความสะดวกในการดาํเนินกิจกรรมของผูเ้กียวขอ้งใหเ้ป็นไปตามภาระ

งานทีไดรั้บมอบหมายและใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ของโครงการ 

5.4 ขันประเมินและรายงานผล ( A  ) 

                     1. สรุปประเมินโครงการ“ลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้”โดยการประชุมเสวนา ทบทวนหลงัการ

ปฏิบติังาน (AAR) ทุกสัปดาห์เพือนาํผลไปใชใ้นการพฒันาอย่างต่อเนือง ทุกสายชนันาํเสนอ 

                     2. สรุปรายงานและเผยแพร่การดาํเนินงานแต่ละกิจกรรม สรุปความพึงพอใจ จดัทาํรายงาน

นาํเสนอทีประชุมใหญเ่พือเสริมเติมเตม็  รายงานโครงการ นาํเสนอผูบ้ริหาร และรายงานสํานกังานเขต

พืนทีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 



ปฏิทินกิจกรรมและการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1. 

 

2 

 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

ประชุมผูบ้ริหาร หวัหนา้งาน หวัหนา้สายชนั

ประชุมคณะครูและผูเ้กียวขอ้งสร้างความ

ตระหนกั ความเขา้ใจในการดาํเนินงาน 

กาํหนดตวัชีวดั ภาพความสําเร็จของการ

บริหารจดัการ กิจกรรม“ลดเวลาเรียน  เพิม

เวลารู้” วางแผนการดาํเนินงานแต่งตงั

คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ “ลดเวลา

เรียน  เพิมเวลารู้” 

คณะครูแต่ละสายชนัดาํเนินการตามแผน 

 

 

นิเทศติดตามการดาํเนินงาน 

 

ประเมนิและรายงานผล 

 

เผยแพร่ผลงานใหค้รู ผู้ปกครอง 

6 เมษายน 2560 

 

 

18 เมษายน 2560 

 

 

 

18 เมษายน 2560 

21 เมษายน 2560-30 

เมษายน 2560 

21 เมษายน 2560-30 

เมษายน 2560 

ทุกวนัศุกร์(AAR) และ

วนัสินภาคเรียนที 1และ2 

31 มีนาคม  2561 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะครูทุกท่าน 

 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน

รองผูอ้าํนวยการ

โรงเรียน หวัหนา้งาน 

หวัหนา้งาน     คณะครู

ทุกท่าน 

ผูบ้ริหาร และ คณะครู 

 

ผูบ้ริหาร และ คณะครู 

 

 

6. งบประมาณทีใช้ 

 ค่าวสัดุ อุปกรณ์ 

  เงินงบประมาณ  จาํนวน  300,000บาท 

  เงินนอกงบประมาณ จาํนวน .........-........บาท 

    รวม   300,000    บาท 

 

 



7. การประเมินผล 

ตัวชีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือทีใช้ 

1.นกัเรียนร้อยละ 95 มีคุณลกัษณะตามทีกาํหนด 

ใน 4 หมวดประกอบดว้ยหมวดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  

หมวดสร้างเสริมสมรรถนะ  และการเรียนรู้   หมวด

สร้างเสริมคุณลกัษณะและค่านิยม  และหมวดการ

สร้างเสริมทกัษะการทาํงาน  ทกัษะอาชีพ 

2.นกัเรียนอยา่งนอ้ยร้อยละ 95 และ ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง

มีความพึงพอใจและเรียนรู้อย่างมีความสุขในทุก

กิจกรรมทีกําหนดในโครงการ 

-สังเกตความสนใจ 

ความสุขในการเรียน 

-สํารวจความพึงพอใจ 

 

 

-ประเมิน

ความก้าวหน้า 

-แบบสังเกตความสนใจ ความสุข

ในการเรียน 

-แบบสํารวจความพึงพอใจ 

 

 

-แบบประเมินความก้าวหนา้

นกัเรียน 

 

8. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 โรงเรียนมีเทคนิคหรือกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมลดเวลาเรียน  เพิมเวลารู้อย่างหลากหลาย 

8.2  นกัเรียนมีความสนใจสามารถใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชนเ์ขา้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนดั  

       อยา่งเต็มศกัยภาพ 

8.3 โรงเรียนมีกิจกรรมหลากหลาย นกัเรียนทุกคนไดรั้บการพฒันาใหเ้ป็นคนดี  คนเก่ง โดยมีคุณธรรม   

       จริยธรรมมีค่านิยมทีพึงประสงคแ์ละเรียนรู้อยา่งมีความสุขในทกุกิจกรรม 

 

ลงชือ....................................... ผูเ้สนอโครงการ     ลงชือ......................................... ผูร่้วมโครงการ 

        (นางนาฏยา บรรจงอกัษร)                (นางสาววภิาพร มงัมี) 

 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                          (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 



 

ชือโครงการ   จดันิทรรศการแสดงผลงานครูและนกัเรียน 

หัวหน้าโครงการ   นายประกาศน  เจริญยงิ   นางสาวมาลี  ลาภละมูล 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยทุธ์ที  1 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) เป็นโรงเรียน ทีจดัการศึกษาตงัแต่ระดบัการศึกษาปฐมวยั ถึง

ระดบัชนัประถมศึกษา  เพอืให้เดก็ทีอยู่ในวยัเรียนไดม้กีารศึกษาพฒันาตนเองตามศกัยภาพ เหมาะสมกบัวยั 

มีความสมบูรณ์พอ้มทงัดา้นร่างกาย จิตใจ - อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคม

ทอ้งถินไดอ้ย่างมีความสุข มีความภูมิใจในตนเอง ให้เกียรติ ยกย่อง ยอมรับและเคารพสิทธิผูอ้ืนเป็นวสิัยที

ยงัยืนและเพือเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ผลงานวชิาการของสถานศึกษา ของครูและนกัเรียนใหเ้ป็นที

ประจกัษ์ อีกทงัเพือส่งเสริมใหน้กัเรียน ทีมีความสามารถพิเศษดา้นวชิาการ ศิลปะการแสดง และวฒันธรรม

ไดมี้โอกาสแสดงออกในเชิงประจกัษ์ จึงกาํหนด โครงการจดันิทรรศการวชิาการแสดงผลงานครูและ

นกัเรียน 

 

 2.  ระดับความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที  3  ตวับ่งชีที 3.3  
 

3. วัตถุประสงค์ 

  1. เพือเผยแพร่ ผลงานทางวชิาการของครูและนกัเรียน  

      2. เพือเปิดโอกาสใหค้รูและนกัเรียนไดแ้สดงออกซึงความรู้ความสามารถทางวิชาการ ศิลปะ การ

แสดงฯ และวฒันธรรมฯ 

    3. เพือส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียน ไดมี้การแลกเปลียนเรียนรู้ และศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

 

4. เป้าหมาย 

4.1  ผลงานวชิาการของครูและนกัเรียน ได้เผยแผ่ให้ผูป้กครองและชุมชนไดรั้บทราบ 

4.2  ครูและนกัเรียนมีส่วนร่วมในการพฒันาผลงานอย่างสร้างสรรค ์

4.3 ครูและนกัเรียนมีการพฒันาการเรียนการสอนโดยเนน้การแลกเปลยีนเรียนรู้ไปดว้ยกนั 



 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร : ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ   

5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จาํนวน  30,000บาท 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  

        6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพือชีแจงวตัถุประสงค ์

        6.1.2  เสนอโครงการ 

        6.1.3 ประชุมแต่งตงักรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

        6.1.4 ปฏิบตักิิจกรรมตามแผน  ไดแ้ก่ 

  6.1.4.1  รวบรวมผลงานครูและนกัเรียนตลอดปีการศึกษา 

  6.1.4.2  คดัเลอืกผลงานครูและนกัเรียน 

6.1.4.3ฝึกซอ้มการแสดงของนกัเรียน 

  6.1.4.4  จดัแสดงนิทรรสการผลงานครูและนกัเรียน การแสดงของนกัเรียน 

     6.1.5  นิเทศตดิตามผลการดาํเนินโครงการ 

      6.1.6  สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน 

 

6.2  ขันตอนการดาํเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามผล              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมเสนอโครงการชีแจงวตัถุประสงค ์ 

2.  เสนอโครงการ 

 

3.  แต่งตงัคณะทาํงาน  ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 

4.  ปฏิบติักิจกรรมตามแผนการดาํเนินงาน 

 

5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานของโครงการ 

6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญยงิ 

นางสาวมาลี  ลาภลมูล 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญยงิ 

นางสาวมาลี  ลาภลมูล 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญยงิ 

นางสาวมาลี  ลาภลมูล 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

1.ร้อยละของครูมีผลงานทาง

วิชาการมาจดัแสดง 

2.ร้อยละของนกัเรียนมีแฟ้ม

ผลงานมาจดัแสดง 

3.ร้อยละของผูป้กครองมีความพึง

พอใจการจดันิทรรศการผลงานครู

และนกัเรียน 

 

1.สังเกตการจดักิจกรรม 

2.สอบถามผู้ปกครอง 

 

1.แบบบนัทกึสังเกตการ

จดักิจกรรม 

2.แบบสอบถาม 

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

ครูและนกัเรียนมีผลงานทางวิชาการเป็นทียอมรับของผูป้กครองและชุมชนและสามารถพฒันาการ

เรียนการสอนใหม้ีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 

 

 

 

 



10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ และบุคลากรในโรงเรียน 

 

ลงชือ..................................................ผูเ้สนอโครงการลงชือ............................................ผูร่้วมโครงการ 

 (นายประกาศน  เจริญยิง)   (นางสาวมาลี  ลาภลมูล) 

 
 

  ลงชือ.....................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                          (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

กลยุทธ์ที  2  ปลูกฝังคุณธรรม  ความสํานึกในความเป็น 

ชาตไิทยและวิถชีีวิตตามหลกัปรัชญาของ 

เศรษฐกจิพอเพียง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชือโครงการ  ดาํเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

แผนงาน  บริหารทวัไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง     

หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  3 

ระยะเวลาดาํเนินการ ปีการศึกษา  2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... ............................................................ .......... .................... .......... .................... .......... ....... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  ไดก้าํหนดความมุ่งหมายและหลกัการจดั

การศึกษาตอ้งเป็นไป  เพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์ทงัทางร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้ 

คู่คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืนไดอ้ยา่งมีความสุข  ซึง

สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน  ไดก้าํหนดเป็นนโยบายใหส้ถานศึกษาจดัระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนจนจบการศึกษาภาคบงัคบัและการศึกษาขนัพืนฐาน  เพือใหน้กัเรียนมีคณุภาพและมีคณุลกัษณะอนั

พึงประสงค์  มีภูมิคุม้กนัทางจิตใจทีเขม้แข็ง  มีคุณภาพชีวิตทีดีมีทกัษะในการดาํรงชีวิตรอกพน้จากวกิฤตทงั

ปวง  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นกระบวนการดาํเนินงานเพอืดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ  มี

ขนัตอน  วธีิการและการทาํงานทชีดัเจน  โดยมีครูทีปรึกษาเป็นบคุลากรหลกัในการดาํเนินการและมีการ

ประสานความร่วมมือ  อยา่งใกลชิ้ดกนัครูทเีกียวขอ้ง  ผูป้กครอง  และชุมชน  โดยมีวธีิการและเครืองมือที

ชดัเจน   

มีมาตรฐานคณุภาพและหลกัฐานการทาํงานทีตรวจสอบได ้ อนัจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนกัเรียนทีจะเป็น

เยาวชนคนไทยทีดี  เก่ง  และมีความสุข  มีคุณธรรมนาํความรู้ของประเทศชาติต่อไป  โรงเรียนวดัหนามแดง

(เขียวอุทิศ)  ตระหนกัถึงความสําคญัของผูเ้รียนและความสาํคญัของโครงการระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 1 ตวับ่งชีที 1.1 (ขอ้ที 6) 

 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพือส่งเสริมใหค้รูผูส้อนไดต้ระหนกัและเห็นความสําคญัของการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือ

นกัเรียน 
 3.2   เพือจดัระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรียนใหค้รอบคลุมขอบข่ายและภารกิจตามนโยบาย 

 3.3  เพือใหน้กัเรียนไดรั้บการดแูลช่วยเหลือ  แนะแนวให้คาํปรึกษา ป้องกนัและแกปั้ญหา               

ใหส้ามารถศึกษา จนสําเร็จหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน 
 



4.  เป้าหมาย 
 4.1  ครูทุกคนมีความรู้  ความเขา้ใจ  มีความตระหนกั  ใหค้วามสําคญัตอ่การปฏิบติักิจกรรม และ 

สามารถจดักิจกรรมในการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

 4.2  โรงเรียนมีขอ้มลูนกัเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนครบทุกชนั ทุกคน 

 4.3  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการช่วยเหลอื แนะแนวใหค้าํปรึกษา ป้องกนัและแก้ปัญหาใหมี้

คุณลกัษณะ 

ทีพึงประสงค์ตามหลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด 
 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินโครงการ 

 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  จาํนวน  5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 

  6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

6.1.4  ดาํเนินงานตามโครงการ 
6.1.4.1 จดัทาํขอมูลสารสนเทศเกียวกบันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
       6.1.4.2 คดักรองนกัเรียนรายบุคคล 
       6.1.4.3 วเิคราะห์กลุ่มผูเ้รียน 
       6.1.4.4  การประชุมผูป้กครองและคณะกรรมการเครือข่าย 
       6.1.4.5  การเยียมบา้น 
6.1.4.6  การจดักิจกรรมโฮมรูม 
       6.1.4.7  การใหค้าํปรึกษา แนะแนวตามสภาพปัญหาของแต่ละคน 
       6.1.4.8  การใหค้วามช่วยเหลอื 
       6.1.4.9  การส่งต่อ 

6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

 
 
 
 



 6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจงวางแผน              

2 เสนอโครงการ              

3 แต่งตงัคณะกรรมการ              

4 ดาํเนินงานตามโครงการ              

 -จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศ

นกัเรียนเป็นรายบุคคล 

             

 -คดักรองนกัเรียนรายบุคคล              

 -วเิคราะห์กลุ่มผูเ้รียน              

 -การประชุมผูป้กครองและ  

 คณะกรรมการเครือข่าย 

             

 -การเยียมบา้น              

 -การจดักิจกรรมโฮมรูม              

 -การใหค้าํปรึกษา,แนะแนว              

 -การใหค้วามช่วยเหลอื              

 -การส่งต่อ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ  

โครงการ 

             

6. ประเมินผล  สรุปผล  และ

รายงานโครงการ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม 2560 

29 มีนาคม 2560 

 

16 พฤษภาคม 2560 

18 พฤษภาคม 2560 

 

23 พฤษภาคม 2560- 

31 มีนาคม 2561 

1 มิถุนายน 2560 - 

31 มีนาคม 2561 

1 มิถุนายน 2560- 

31 มีนาคม 2561 

5 มิถุนายน 2560 

 

 

16 พฤษภาคม 

25560- 

15 มีนาคม 2561 

16 พฤษภาคม 2560-

15 มีนาคม 2561 

16 พฤษภาคม 2560-

15 มีนาคม 2561 

1 ม◌นีาคม 2560- 

31 มีนาคม 2561 

6 พ.ย. 2560 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบ และ

ประเมินผล 

- ประชุมชีแจง วางแผน คณะกรรมการดาํเนินงาน 

- เสนอโครงการ 

 

- จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศเกียวกบันกัเรียนรายบุคคล  

  ระดบัชนั ป.1 เขา้ใหม่ 

- คดักรองนกัเรียนรายบุคคล 

 

- วิเคราะห์กลุ่มนกัเรียน เก่ง กลาง อ่อน ของแตล่ะหอ้ง 

 

- ประชุมผูป้กครองและคณะกรรมการเครือข่าย 

ครังที 1/2560 

 

-กิจกรรมโฮมรูมระหวา่งครูกบันกัเรียน 

 

-ใหค้าํปรึกษานกัเรียนทีมีปัญหาและแนะแนวการศึกษา

ต่อใหแ้ก่นกัเรียนชนั ป.6 เพือเขา้ศึกษาต่อ 

-ใหค้วามช่วยเหลือ พิจารณานกัเรียนทีควรไดรั้บทุน 

การศึกษา 

-คณะครูออกเยียมบา้นนกัเรียน 

 

-ประชุมผูป้กครองและคณะกรรมการเครือข่าย 

ครังที 2/2560 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 ครูประจาํชนั 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 คณะกรรมการดาํเนินงาน 

ครูประจาํชนั 

-ครูประจาํชนั 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 ครูประจาํชนั 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน  

 ครูประจาํชนั 

-ครูประจาํชนั 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

 

 



6.3 กําหนดจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ต่อ) 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

16 พฤษภาคม 2560-

31 มีนาคม 2561 

1 มีนาคม 2560- 

31 มีนาคม 2561 

 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

 

-  ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 ครูประจาํชนั 

-นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 

 

 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแจง  วางแผน  

2.  เสนอโครงการ 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

5.  นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบโครงการ 

6.  ประเมินผล  สรุปผลและรายงานฯ   

นางเพียงเพญ็   สุรารักษ ์

นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง   นางสาวสลกัจิตร  ชืนตา 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง   นางสาวสลกัจิตร  ชืนตา 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาวนารินทร์  ดาไธสง  นางสาวสลกัจิตร  ชืนตา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1.ร้อยละของครูทีมีความรู้  ความเขา้ใจ  

มีความตระหนกั  ใหค้วามสําคญัต่อการ

ปฏิบตักิิจกรรมและสามารถจดักิจกรรม

ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.ขอ้มลูนกัเรียนในระบบดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนครบทุกชนั ทุกคน 

3.ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลือ 

แนะแนว , ส่งเสริม พฒันา ป้องกนั  

แก้ปัญหาและมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์

ตามหลกัสูตรสถานศึกษากาํหนด 

 

1. พิจารณาจากความ

ครบถว้น ถูกต้องของขอ้มูล

นกัเรียนทีครูดาํเนินการ 

2. พิจารณาจากการรายงาน

โครงการ 

3. ประเมินผลโดยใช้แบบ

ประเมนิพฤติกรรมนกัเรียน 

1. ขอ้มูลนกัเรียน 
2. รายงานโครงการ 

3. แบบรายงานการประเมิน   

   คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

 
 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
 นกัเรียนในโรงเรียนมีความสุขทีเรียนในโรงเรียน  มีอตัราการตกซาํชนัลดลง  มีอนาคตทีดี  

ดา้นการศึกษาตอ่ในระดบัมธัยมศึกษาสูงขนึและประกอบอาชีพทีตอ้งการในอนาคต 

 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

 

ลงชือ.........................................................ผูเ้สนอโครงการ 

      (นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง) 

 

ลงชือ...................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

     (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 



ชือโครงการ  โครงการโรงเรียนวถิีพุทธ 

กลุ่มงาน  บริหารทวัไป 

หัวหน้าโครงการ  นาย ศุภชยั   มิงมงคล 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม่ 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 

………………………………………………………………………………………………………………. 

1.หลักการและเหตุผล 

ความวุน่วายของสังคมในปัจจุบนั จากสังเกตและการศึกษาพบวา่คนไดร้ับการฝึกฝนใหเ้ก่งในการ

ดาํรงชีวติใหอ้ยู่รอดเพียงอย่างเดียวจึงขาดลกัษณะนิสัยทีพึงประสงค์จนเป็นเหตุใหข้าดระเบียบวนิยั ขาด

ความเอือเฟือเผือแผ่ขาดศีลธรรมทีดีงามดงั(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรัชกาลที 9 

ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 18 กนัยายน 2504) ความวา่ 

"บรรดาผูส้ําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรของมหาวทิยาลยัก็เปรียบเหมอืนไดกุ้ญแจทีจะไขไปสู่ชีวติที

เจริญต่อไปในวนัขา้งหนา้ แต่ขอเตอืนวา่การดาํเนินชีวติโดยใชวิ้ชาการอย่างเดียวยงัไม่เพียงพอ จะตอ้งอาศัย

ความรู้รอบตวั และหลกัศีลธรรมประกอบดว้ย ผูที้มีความรู้ดี แต่ขาดความยงัคิด นาํความรู้ไปใชใ้นทางมิ

ชอบ ก็เท่ากบัเป็นบุคคลทีเป็นภยัแก่สังคมของมนุษย ์ฉะนนั ขอใหทุ้กคนจงดาํรงชีวติและประกอบอาชีพ

โดยอาศยัวชิาความรู้ทีไดรั้บมาประกอบดว้ยความยงัคิดชงัใจ และศีลธรรมอนัดีงาม เพือความเจริญก้าวหน้า

ของตนเองและของประเทศชาติ"  

โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)ตระหนกัในเหตุและผลดงักล่าวจึงไดจ้ดัโครงการโรงเรียนวถีิพุทธ

ขนึเพือสอนนกัเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคแ์ละสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที1 ตวับ่งชีที 1 .2 (ขอ้ที 1) 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพือปลกูฝังคณุธรรมจริยธรรมอนัดีงามและลกัษณะอนัพึงประสงค์ให้นกัเรียนไดป้ระพฤติและปฏิบติั 

2. เพือใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัิกิจกรรมอนัเป็นประโยชนแ์ก่ตนเองและสังคม 

               3. เพือนกัเรียนสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างปกติสุข 

4. เป้าหมาย 

               4.1นกัเรียน ทุกคนไดรั้บการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและลกัษณะอนัพึงประสงค ์

               4.2นกัเรียน ทุกคนไดป้ฏิบติักิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ตอ่ตนเองและสังคม 

               4.3นกัเรียนไดรั้บการยอมรับสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างปกตสุิข 

 5.  ทรัพยากรทีต้องการ 



5.1 บุคลากร   ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมและผูที้เกียวขอ้ง 

                5.2  งบประมาณทางราชการ จาํนวน 10,000 บาท 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคญัของกิจกรรม 

6.1.1  ประชุมชีแจง    วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดาํเนินงานตามแผน 

*  กาํหนดวนัศุกร์ทุกวนัเป็นวนัพระประจาํโรงเรียน 

 *  จดักิจกรรมวนัพระดงันี 

 1. นกัเรียน/ครูสวมชุดขาว ถอืศีล5 

 2. สร้างสิงแวดลอ้มทีเอืออาทรต่อการจดักิจกรรม 

 3. นกัเรียน ครู ผูป้กครองตกับาตรอาหารแหง้ 

 4. ถวายจตุปัจจยัแก่พระสงฆ ์5 รูป รับศีล  กรวดนาํ 

 5. สวดมนตแ์ปล นงัสมาธิ ตวัแทนนกัเรียนพูดเรืองธรรมะ 

 6.  ครูและนกัเรียนรับประทานอาหารมงัสวรัิติในมือกลางวนั 

 7. ครู นกัเรียน  พูดแต่สิงดีๆ  พูดจาไพเราะ 

 8. ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญธงชาติลงในตอนเยน็ 

*  กิจกรรมการสวดมนต์และนงัสมาธิทุกวนัศุกร์ 

*  จดักิจกรรมวนัสําคญัทางศาสนา 

*  สวดมนต์ก่อนการประชุมและเล่าเรืองเกียวกบัการกระทาํความดีในการประชุม 

     ทุกครัง 

6.1.5  นิเทศตดิตามผลการดาํเนินโครงการ 

6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

 

 

 

 

 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 



กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 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 

ประชุมชีแจง  วางแผน โครงการ 

เสนอโครงการ 

แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

ดาํเนินงานตามโครงการ  

นิเทศ ติดตามผล 

ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 

             

 

 

 

 

6.3 กําหนดกิจกรรมการจัดกิจกรรม 

วนั  เดือน ปี กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 

9 เม.ย. 2560 

30 เม.ย. 2560 

3 พ.ค.2560 

 

5-7 พ.ค.2560 

 2มิ.ย.2560 

7ก.ค.2560 

9ก.ค.2560 

4 ส.ค.2560 

1 ก.ย.2560 

15ก.ย.2560 

3พ.ย.2560 

1ธ.ค.2560 

5ม.ค.2561 

2ก.พ.2561 

2มี.ค.2561 

17 มี.ค.2561 

31มี.ค.2561 

ประชุมชีแจง  วางแผน โครงการ 

เสนอโครงการ 

แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

ดาํเนินงานตามโครงการ  

ปฏิบติัธรรมครูและบุคลากร 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายอนุบาล) 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.1) 

ครูนกัเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกเวียนเทียนวนัอาสาฬหบูชา

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.2) 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.3) 

นิเทศ ติดตามผล 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.4) 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.5) 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.6) 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพร่วมกนัทงัโรงเรียน) 

ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพร่วมกนัทงัโรงเรียน) 

นิเทศ ติดตามผล 

ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 

ครูศุภชยั 

ครูศุภชยั  

ครูศุภชยั  

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ผ.อ.เพียงเพญ็ สุรารักษ ์

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ครูศุภชยั และคณะ 

ผ.อ.เพียงเพญ็ สุรารักษ ์

ครูศุภชยั และคณะ 

อาจมีการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม 

7.  แผนกํากับและติดตาม 



กิจกรรม ผูก้าํกบั และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแจง  วางแผนโครงการ 

2.  เสนอโครงการ 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานของโครงการ 

6.  ประเมนิผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายศุภชยั       มิงมงคล 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายศุภชยั       มิงมงคล 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายศุภชยั       มิงมงคล 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1 .ร้อยละ95ของนกัเรียนทีไดร้ับการ

ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอนัดีงาม 

2 ร้อยละ95ของนกัเรียนทไีดท้าํ

คุณประโยชน์ใหต้นเองและสังคม 

3.ร้อยละ95ของนกัเรียนทไีดไ้ดรั้บ

การยอมรับในสังคม 

1.สํารวจ รายงานโครงการ 

 

2. สํารวจ รายงานโครงการ 

 

3. สํารวจ รายงานโครงการ 

1.แบบสํารวจ รายงานโครงการ 

 

2. แบบสํารวจ รายงานโครงการ 

 

3. แบบสํารวจ รายงานโครงการ 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  นกัเรียน  โรงเรียนและชุมชน  ปฏิบติักิจกรรมทีเป็นบุญกศุล 

 9.2  นกัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคมี์จิตสํานึกในการทาํความดี  มีจิตใจอ่อนโยน  มีเมตตา 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ  

      ลงชือ................................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                                                               (นายศุภชยั   มิงมงคล) 

 

                                                                                  ลงชือ................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                                                               (นางเพียงเพญ็   สุรารักษ)์ 

                                                                                  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

โครงการ  อ่อนนอ้ม  ถ่อมตน  ไหวง้ามตามแบบไทย 

แผนงาน  บริหารทวัไป 



หัวหน้าโครงการ  นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี

หน่วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  2 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... ............................................................ .......... .................... .......... .................... .......... ...... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ความอ่อนนอ้มถอ่มตน  การไหวเ้ป็นกิริยา  มารยาท และนาํใจทีงดงาม   เป็นสิงทีแสดงถึงความ

เป็นไทย  ซึงเป็นทีรู้จกัของประเทศเพือนบา้นและชาติตะวนัตก    แต่ในปัจจุบนันีเทคโนโลยีและวฒันธรรม

ของชาวต่างชาติไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการดาํรงชีวิต           ทาํใหบุ้คลิกภาพการแสดงออกแบบไทยถกูละเลย  

โรงเรียนในฐานะทีเป็นสถานท ี “สร้างคน”   จึงเป็นหน่วยงานทีตอ้งทาํหนา้ทีส่งเสริมและอนุรกัษ์

วฒันธรรมความเป็นไทยไว ้ ใหสื้บเนืองต่อไปเพือใหค้นเหล่านีสืบตอ่เจตนาในการอนุรักษว์ฒันธรรมไทย   

ใหด้าํรงอยู่ ต่อไป 
 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 1  ตวับ่งชีที  1.2 (ขอ้ที 1)   
  

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพือสร้างค่านิยมให้รักษาความเป็นไทย 

 3.2  เพือใหค้รูและนกัเรียนทุกคนมีความเขา้ใจเกียวกบัมารยาทไทย 

 3.3  เพือใหน้กัเรียนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยและปฏิบติัจนเกิดความเคยชิน 
 

4.  เป้าหมาย 

4.1  นกัเรียนทุกคนร่วมกิจกรรมทโีรงเรียนจดัขนึเพืออนุรักษ์วฒันธรรมไทย  ในดา้นมารยาทไทย    

       และมีความภาคภูมิใจทีไดม้ีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความเป็นไทย 

 4.2  ครูและนกัเรียนทุกคนมคีวามเขา้ใจเกียวกบัมารยาทไทย 

 4.3  นกัเรียนทุกคนมีกริยามารยาทเรียบร้อย  และปฏิบติัจนเกิดความเคยชิน 
 

 

5. ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1   บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินโครงการ 

 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  ค่าเอกสาร  ค่าใชจ่้าย  ในการจดัอบรมครู และ

ประกวดมารยาทไทย  5,000  บาท                                                                                                                                                                                                                              
 



 

 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผน 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4  การดาํเนินงานตามแผน 

   6.1.4.1  การอบรมการไหว ้ และมารยาทไทยให้กบัครู 

6.1.4.2  การอบรมมารยาทไทยใหก้บันกัเรียน  แทรกในกิจกรรมโฮมรูม 

กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมวนัศุกร์สุดสัปดาห์ 

   6.1.4.3  จดัประกวดมารยาทไทยภายในโรงเรียน 

  6.1.5  นิเทศตดิตามผลการดาํเนินโครงการ 

  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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. ประชุมชีแจง  วางแผนใน

การดาํเนินงาน 

             

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ

ดาํเนินงาน 

             

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศตดิตาม  ปรับปรุง  

พฒันาการดาํเนินงาน 

             

6. ประเมินผล  สรุปผล  และ

รายงานโครงการ 

             

 

 

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 



29 เมษายน   2560 

16 พฤษภาคม  2560 

8 กรกฎาคม  2560 

 

11-12 กรกฎาคม 2560 

13 กรกฎาคม 2560 

 

กรกฎาคม 2560 

31 มีนาคม 2561 

- เสนอโครงการ 

- แต่งตงัคณะกรรมการ 

- อบรมการไหวแ้ละฝึกทบทวนมารยาทไทย

แก่คณะครู 

- นกัเรียนฝึกมารยาทและการไหว ้3 ระดบั 

- จดัประกวดมารยาทไทยและการไหวใ้น

โรงเรียน 

- นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินงาน 

- ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี

 

7.  แผนกํากับและติดตาม  

กิจกรรม ผู้กํากับ หมายเหตุ 

1.ประชุมชีแจง  วางแผนในการดาํเนินงาน 

2.  เสนอโครงการ 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

5.  นิเทศตดิตาม ปรับปรุง พฒันาการดาํเนินงานของโครงการ 

6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี

 

 

 

8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1.  ร้อยละของนกัเรียนและครูทีมีความตระหนกัถึงคณุค่าของ

ความเป็นไทย 

2.  ร้อยละของนกัเรียนและครูปฏิบติัเกียวกบัการไหว ้ และ

มารยาทไทยไดถู้กตอ้ง 

3.  ร้อยละของนกัเรียนมีกริยามารยาทเรียบร้อยปฏิบติั 

จนเคยชิน 

 การสังเกต 

 

การประเมิน 

 

 

แบบสังเกต 

 

แบบประเมิน 

 

 

 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 



 นกัเรียนมีความภาคภูมิใจในวฒันธรรมไทยและเป็นผูสื้บทอดมรดกในการอนุรักษว์ฒัธรรมไทย

ดา้นมารยาทไทยใหค้งอยูสื่บไป 
 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

 

ลงชือ.........................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                                               (นางรุ่งฤดี  จริะเสว)ี   

 

ลงชือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ  โครงการค่ายคุณธรรม ครู บุคลากร และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง               



กลุ่มงาน   บริหารทวัไป 

หัวหน้าโครงการ   นายประกาศน  เจริญยงิ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยทุธ์ที  1 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา2560 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมไทยมีปัญหาหลายด้านบุคคลในสังคมบางส่วนมีคุณธรรม จริยธรรม เสือมลง  

โดยเฉพาะอย่างยิงในกลุ่มเด็กและเยาวชนทีมีสิงแวดลอ้มทีสามารถชักจูงให้เยาวชน มีพฤติกรรมทีเสียง  

และมกัรับเอาวฒันธรรมต่างชาติในส่วนทีไม่ดีมาประพฤติปฏิบติั ละเลยวฒันธรรมอนัดีงามของวฒันธรรม

ไทย และเนืองจากศาสนาเป็นสถาบนัหลกัแห่งความมนัคงของชาติ โรงเรียนจึงสมควรส่งเสริมให้ครู 

บุคลากร และเยาวชนเพิมพูนความรู้ความเขา้ใจหลกัธรรมทางพุทธศาสนาทีจะช่วยทาํให้เกิดความเขา้ใจใน

ชีวติ รวมทงัร่วมกนัรักษาความเป็นชาติไทยทีเขม้แข็ง  ให้เป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มี

การปฏิบติัตนตามระเบียบประเพณีทีดีงาม มีการใชห้ลกัพุทธศาสนาเขา้มาใช้ในการดาํรงชีวิต ซึงโรงเรียน

วดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) เป็นสถาบนัทางการศึกษาทียึดหลกัศาสนาเขา้มาเป็นส่วนหนึงในการสังสอน

เยาวชนใหเ้ป็นคนดี เพือให้การดาํเนินการบรรลุเป้าประสงค์จึงไดจ้ดัทาํ “โครงการค่ายคุณธรรมครู บุคลากร 

และเยาวชนคนดีศรีหนามแดง” ขึน 

2.ระดับความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที  1  ตวับ่งชีที 1.2(ขอ้ที 1)  

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพือส่งเสริมการปฏิบตัธิรรมแก่ครู บุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรียนทีจะนาํความรู้มาประยุกต์ใช้

ในการดาํรงชีวติไดถู้กตอ้ง 

2. เพือสร้างภูมิคุม้กนัทีดีแก่นกัเรียน ในการดาํรงชีวติทีมีระเบียบไม่สร้างปัญหา 

3. เพือส่งเสริมใหค้รู บุคลากร ผูป้กครองและนกัเรียน มีสมาธิ เกิดแนวคิดในการดาํรงชีวติอย่าง

พอเพียง ไม่วุน่วายสับสนไปกบัสงัคมทีเปลียนแปลง เป็นคนดีมีคณุธรรม จริยธรรม 

4. เพือส่งเสริมใหค้รู บุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรียน ดาํเนินชีวติทีถูกตอ้ง เป็นแบบอยา่งทีดีงาม

แก่ผูอ้ืน 
 

 

4. เป้าหมาย 



1. ครู บุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทุกคนไดรั้บความรู้ การ

ปฏิบติัธรรมทีถูกตอ้ง 

2. นกัเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) ทีเขา้ร่วมโครงการทุกคนมภีูมิคุม้กนัในการดาํรงชีวติ

ทีมีระเบียบ ไม่สร้างปัญหา 

3. ครู บุคลากร ผูป้กครองและนกัเรียน ทีเขา้ร่วมโครงการทุกคนมสีมาธิ เกิดแนวคิดในการ

ดาํรงชีวติอย่างพอเพียง ไม่วุน่วายสับสนไปกบัสังคมทีเปลียนแปลง เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม 

4. ครู บุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรียน ทีเขา้ร่วมโครงการทุกคนดาํเนินชีวติทีถูกตอ้งเป็นแบบอยา่ง

ทีดีงามแก่ผูอ้ืน 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร : ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ   

5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จาํนวน  600,000 บาท 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  

        6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพือชีแจงวตัถุประสงค ์

        6.1.2  เสนอโครงการ 

        6.1.3 ประชุมแต่งตงักรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

        6.1.4 ปฏิบตักิิจกรรมตามแผน  ไดแ้ก่ 

  6.1.4.1  การเขา้ค่าปฏิบติัธรรมครูและบุคลากร 

  6.1.4.2  การเขา้ค่าปฏิบติัธรรมผูป้กครอง 

  6.1.4.3  การเขา้ค่าปฏิบติัธรรมนกัเรียน 

       6.1.5  นิเทศติดตามผลการดาํเนินโครงการ 

        6.1.6  สรุปรายงานผลการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2  ขันตอนการดาํเนินงาน 



 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามผล              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
 

 6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

1 พฤษภาคม 2560 

5-7 พฤษภาคม 2560 

 

16 พฤษภาคม 2560 

 

27 พฤษภาคม 2560 

 

1 มิถุนายน 2560 

1-30 มิถุนายน 2560 

28-30 กรกฎาคม 2560 

 

28-30 กรกฎาคม 2560 

1 สิงหาคม 2560 

 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู 

แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

จดัค่ายอบรมปฏิบติัธรรมครู 

ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม 

รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมผู้ปกครอง 

ประชุมชีแจงโครงการให้

ผูป้กครองทราบ 

แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

รับสมคัรผูป้กครองร่วมกิจกรรม 

จดัค่ายอบรมปฏิบติัธรรม

ผูป้กครอง 

ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม 

รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

หวัหนา้โครงการ 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

หวัหนา้โครงการ 

 

 

 

 

 

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม(ต่อ) 

 

 

 

 



วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

8 มิถุนายน 2560 

20-24 มิถุนายน 2560 

 

กิจกรรมปฏิบัติธรรมนักเรียน 

แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

จดัค่ายอบรมปฏิบติัธรรมครู 

ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม 

รายงานผล สรุปผล กิจกรรม 

 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

หวัหนา้โครงการ 

 

 

7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมเสนอโครงการชีแจงวตัถุประสงค ์ 

2.  เสนอโครงการ 

3.  แต่งตงัคณะทาํงาน  ประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 

4.  ปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนการดาํเนินงาน 

5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานของโครงการ 

6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญยงิ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญยงิ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญิง 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

1 ร้อยละของครูบุคลากร ผูป้กครอง

และนกัเรียนทีไดร้ับการปลกูฝัง

คุณธรรมจริยธรรมอนัดีงาม 

2.ร้อยละของครูบุคลากรผูป้กครอง

และนกัเรียนไดร้ับผลอนัเป็น

ประโยชนแ์ก่ตนเองและสังคม 

 

1. สํารวจ/รายงานโครงการ 

 

 

2.สํารวจ/รายงานโครงการ 

 

1.แบบสํารวจ/แบบ

รายงานโครงการ 

 

2.แบบสํารวจ/แบบ

รายงานโครงการ 

 

 

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 



9.1  ครู บุคลากร ผูป้กครอง นกัเรียน  โรงเรียนและชุมชน  ปฏิบติักิจกรรมทีเป็นบุญกุศล 

 9.2  ครู บุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรียนมีจิตสํานึกในการทาํความดี  มีจิตใจอ่อนโยน  มีเมตตา 

 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 
  

ลงชือ..................................................ผูเ้สนอโครงการ 

               (นายประกาศน  เจริญยงิ) 
 

  ลงชือ.....................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                          (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ  พฒันาสิงแวดลอ้ม สิงทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 



กลุ่มงาน  บริหารทวัไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเสริมชยั  เลศิศกัดิพณิชย,์ นายธนศกร  ชาํนาญ 

หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  2 

ระยะเวลาดําเนินการ        ปีการศึกษา   2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... ............................................................ .......... .................... .......... .................... .......... ....... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบนัชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีสภาพเป็นชุมชนเมือง  ประชากรอาศยัอยู่อย่างหนาแน่นก่อใหเ้กิด

ปัญหาเกียวกบัสภาพแวดลอ้ม  มีผลกระทบต่อชีวติความเป็นอยูข่อคนในชุมชน เช่น ปัญหาขยะที 

ไม่สามารถกาํจดัไดท้นัเวลา   ปัญหานาํในคูคลองเน่าเสียไม่สามารถใช้ประโยชน์ได ้ ปัญหาขาดสถานที

พกัผ่อนหยอ่นใจ  สิงต่าง ๆ ทีเกิดขึน ทาํใหสู้ญเสียทศันียภาพความสวยงาม   ความสะอาดและความร่มรืน      

การให้ความรู้ ความเข้าใจ    ปลูกจิตสํานึกรักษ์สิงแวดล้อม สิงทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

พร้อมร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติัจริง เพือทาํใหส้ภาพแวดลอ้มในชุมชนดีขึน 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 1ตวับ่งชีที  1.2( ขอ้ที 2) 

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพือพฒันาสภาพแวดลอ้มร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงเรียนให้สะอาด ร่มรืน สวยงามรวมทงัสิงที

ภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

3.2  เพือใหน้กัเรียน  ครู  และชุมชน  มีจิตสํานึก ตระหนกัและรู้คณุค่าของการอนุรักษแ์ละพฒันา

สิงแวดลอ้มรวมทงัสิงทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

3.3   เพือใหผู้เ้รียนไดล้งมือปฎิบติัจริงจนสรุปความรู้ไดด้ว้ยตนเอง 

4.  เป้าหมาย 

4.1  พฒันาสภาพแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนใหส้ะอาด รืมรืน สวยงามรวมทงัสิงทีภาคภูมิใจ และความ

เป็นไทยในชุมชน 

4.2  นกัเรียน  ครู  และชุมชน  ร้อยละ 85 มีจิตสํานึก ตระหนกัและรู้คุณค่าของการอนุรักษแ์ละ

พฒันาสิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนรวมทงัสิงทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

4.3  นกัเรียนร้อยละ  85  ปฏิบติัจริงในการอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้มร่วมกบัชุมชนรวมทงัสิงที

ภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

  

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ชุมชนและคณะกรรมการดาํเนินการโครงการ 



 

 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  10,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคญัของกิจกรรม 

6.1.1  ประชุมชีแจงวางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการ 

6.1.4  ดาํเนินการตามโครงการ 

 6.1.4.1  สร้างความเขา้ใจ  ดว้ยการประชุมครูและนกัเรียน 

 6.1.4.2   เชิญวทิยากรมาอบรมใหค้วามรู้  ครู  และ  นกัเรียน   เรืองการอนุรักษ์

สภาพแวดลอ้มในชุมชนใหน่้าอยู่รวมทงัสิงทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

6.1.4.3  ประชาสัมพนัธ์ชกัชวนคนในชุมชน   วดั  ผูน้าํทอ้งถินมาร่วมโครงการ 

6.1.4.4  จดักิจกรรมรณรงคก์ารพฒันาสิงแวดลอ้ม สิงทีภาคภูมิใจ และความเป็น

ไทยในชุมชน 

6.1.4.5  นกัเรียน  และครู  ชุมชน  ปฏิบติักิจกรรมโครงการพฒันาสิงแวดลอ้ม สิงที

ภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

6.2  ขนัตอนการดาํเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2559 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศตดิตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมิน  สรุป รายงาน              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิงแวดล้อม สิงทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

เมษายน   2560 

 

เมษายน  2560 

 

มิถุนายน  2560 

 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

 

มิถุนายน 2560 - มีนาคม 2561 

 

31 มีนาคม 2560 

- เสนอโครงการ 

 

- แต่งตงัคณะกรรมการ 

 

- ประชุมชีแจงผ่านคณะกรรมการสภานกัเรียน 

 

- ใหค้วามรู้ในเรืองการพฒันาสิงแวดลอ้ม สิง

ทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

- จดักิจกรรมรณรงคใ์นการพฒันาสิงแวดลอ้ม 

สิงทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยในชุมชน 

- นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินงาน 

 

- ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นายเสริมชยั  เลศิศกัดิพณิชย ์

นายธนศกร  ชาํนาญ 

 ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

 

นายเสริมชยั  เลศิศกัดิพณิชย ์

นายธนศกร  ชาํนาญ 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากบัและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแจง  เสนอโครงการ 

2.  เสนอโครงการ 

 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

 

5.  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการดาํเนินงาน 

6.ประเมนิผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายเสริมชยั  เลศิศกัดิพณิชย ์

นายธนศกร  ชาํนาญ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายเสริมชยั  เลศิศกัดิพณิชย ์

นายธนศกร  ชาํนาญ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายเสริมชยั  เลศิศกัดิพณิชย ์

นายธนศกร  ชาํนาญ 

 

 

 

 

 



8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1. มีการพฒันาสิงแวดลอ้ม สิงที

ภาคภูมิใจ และความเป็นไทยร่วมกนั

กบัชุมชน 

2. ร้อยละของนกัเรียน ครู และชุมชน

มีจิตสํานึก ตระหนกัและรู้คุณค่าของ

พฒันาสิงแวดลอ้ม สิงทีภาคภูมิใจ 

และความเป็นไทยในชุมชน 

  3.ร้อยละของนกัเรียนปฏิบติัจริงใน

การอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม สิง

ทีภาคภูมิใจ และความเป็นไทยใน

ชุมชน 

 

1.พิจารณาจากการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 

2.รายงานโครงการ 

1.แบบลงลายมอืชือการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2.แบบรายงานโครงการ 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 ครู  นกัเรียน  คนในชุมชนมคีวามตระหนกัในการรักษาสิงแวดลอ้ม สิงทีภาคภูมิใจ และความเป็น

ไทยในชุมชนจนเป็นวถิีชีวติ  ทาํใหชุ้มชนไม่มีปัญหาดา้นสิงแวดลอ้มและความเป็นไทย 

 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

  

 ลงชือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงชือ.............................................ผูร่้วมโครงการ     

       (นายเสริมชยั  เลศิศกัดิพณิชย)์                    (นายธนศกร  ชาํนาญ)                

    

                                                 ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                         (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                                               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

ชือโครงการ  โครงการพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน 

กลุ่มงาน   บริหารทวัไป 



หัวหน้าโครงการ   ว่าที ร.ต.สิทธกานต์ ธนสัมบนัน์     นางจนัทร์อมัพร  ทองวชิิต 

    นางวนัทนา  บุณยดุ์สิต 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยทุธ์ที  2 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา  2559 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย  เป็นส่วนหนึงของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหลกัสูตร

การศึกษาขนัพืนฐาน พ.ศ. 2551โดยมุ่งหมายเนน้ใหน้กัเรียน รู้จกัทาํงานร่วมกบัผูอ้ืนได ้ ร่วมคิดร่วมทาํ  ร่วม

แก้ปัญหา  และประเมินผลรวมกนั การดาํเนินการพฒันากิจกรรมประชาธิปไตยเนน้ใหน้กัเรียนมีความเป็น

ประชาธิปไตยดา้นคาราวะธรรม สามคัคีและปัญญาธรรม เพือเป็นการสนบัสนุนประชาธิปไตยโรงเรียน 

โดยจดัให้นกัเรียนทุกคนไดป้ฏิบติัจริง และบูรณาการเขา้กบัการเรียนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์เพือ

ปลูกฝังความมีระเบียบวนิยั รู้จกัสิทธิและหนา้ที มีความเสียสละ มีจติสาธารณะในการปฏิบตักิิจวตัร

ประจาํวนัเป็นนิจ จะทาํให้นกัเรียนสามารถดาํรงชีวติอยู่ในสังคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 1 ตวับ่งชีที 1.2 (ขอ้ที 3) 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

           3.1  เพอืใหน้กัเรียนมีพฒันาการทางดา้นประชาธิปไตยดา้นคาราวะธรรม สามคัคธีรรมและปัญญา

ธรรม 

           3.2  เพอืใหน้กัเรียนมีวินยัในตนเอง 

           3.3  เพอืใหน้กัเรียนสามารถปฏิบตัิงานร่วมกนัเป็นกลุ่มได ้

           3.4  เพอืปลกูฝังวถีิชีวิตประชาธิปไตย 
 

4.  เป้าหมาย 

           4.1  นกัเรียนทกุคนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม 

           4.2  นกัเรียนทกุคนมีพฤติกรรมดีขึน 

           4.3  นกัเรียนทกุคนสามารถทาํงานเป็นหมู่คณะได ้

           4.4  นกัเรียนทกุคนรู้จกัสิทธิ และหนา้ทีของตนเอง 

           4.5  นกัเรียนทกุคนมีความสามคัคี และรู้จกัการเสียสละ 



 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

       5.1  บุคลากร :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ 

5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุนของทางราชการ เป็นค่าวสัดุ    จาํนวน  5,000  บาท 
 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชีแจง  วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดาํเนินงานตามแผนการจดักิจกรรมเนน้คุณธรรม 3 ดา้น คือ สามคัคีธรรม ปัญญา

ธรรม  

          และคารวะธรรม ดงันี 

-  จดัตงัสภา/คณะกรรมการนกัเรียน 

-  กิจกรรมหนา้เสาธง 

-   กิจกรรมจิตสาธารณะ 

-  กิจกรรมผูน้าํ/ปกครอง 

6.1.5  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ การดาํเนินโครงการ 

6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ               

5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 

 
6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 

 

 

 

 
 



วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

 

18 เมษายน  2560 

 

16 พฤษภาคม 2560 

 

23-27 พฤษภาคม  2560 

1  มิถุนายน  2560 

 

19 มิถุนายน 2560 

 

20  มิ.ย. 60– ก.พ. 61 

ตลอดปีการศึกษา 

31 มีนาคม 2560 

 

-แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ สรุป และ 

ประเมินผลโครงการ ปี 2558 

- เสนอโครงการและแต่งตงัคณะกรรมการ 

  ดาํเนินงาน 

- ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

- ประกาศรับสมคัรประธานนกัเรียน 

- เลอืกตงัประธานนกัเรียน 

 

- แต่งตงัคณะกรรมการสภานกัเรียน 

- คดัเลือกคณะกรรมการสารวตัรนกัเรียน 

- การปฏิบตัิหน้าทีของคณะกรรมการสภานกัเรียน 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- สรุปผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

 

-  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

-ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

 

-ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

หวัหนา้โครงการ 

 

7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1.ประชุมชีแจง  วางแผน 

2.เสนอโครงการ 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6. ประเมนิผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-หวัหนา้โครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

หวัหนา้โครงการ 

 

 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 



1.นกัเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

2.นกัเรียนทุกคนมีพฤติกรรมทีดีขึน 

3. นกัเรียนทุกคนสามารถทาํงานเป็นหมู่

คณะได ้

4.นกัเรียนทุกคนรู้จกัสิทธิและหนา้ที 

ของตน 

5. นกัเรียนทุกคนมีความสามคัคแีละรู้จกั

ความเสียสละ 

1. ตรวจสอบจากการลงลายมือชือ  

    ของการเขา้ร่วมกิจกรรม 

2. พิจารณาจากการรายงาน  

    โครงการ 
 

 

 

1. แบบลงลายมือชือของการ  

    เขา้ร่วมกิจกรรม 
2. แบบรายงานโครงการ 

 

 

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 เมือนกัเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และ

จะนาํวถิชีีวิตแบบประชาธิปไตยไปประยุกต์ใชเ้มืออยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ย่างปกติสุข 

 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา   หวัหน้าโครงการ  

 

 

ลงชือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ             ลงชือ..........................................ผูร่้วมโครงการ 

(วา่ที ร.ต. สิทธกานต์  ธนสัมบนัน)์   (นางจนัทร์อมัพร  ทองวชิิต) 

 

ลงชือ.............................................ผูร่้วมโครงการ 

 (นางวนัทนา  บุณญดุ์สิต) 
 

 

ลงชือ................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

ชือโครงการ   พฒันากิจกรรมลูกเสือ -  เนตรนารี 

กลุ่มงาน   บริหารทวัไป 



หัวหน้าโครงการ   นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยทุธ์ที  2 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา  2560 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรมการเรียนการสอนลกูเสือ  -  เนตรนารี เป็นกิจกรรมทีจดัขึนเพือสร้างเสริมลกัษณะนิสัย 

ใหน้กัเรียนเป็นผูม้ีระเบียบวนิยั รู้จกัอยูร่่วมกบัผูอ้ืน เพอืเป็นการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดป้ฏิบตัิจริงจึงสมควร 

จดัทาํโครงการพฒันากิจการลูกเสือ - เนตรนารี 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ   

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 1 ตวับ่งชีที 1.2 (ขอ้ที 3) 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

3.1  เพือใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร 

           3.2   เพือใหน้กัเรียนมีความเออือาทรและกตญั กูตเวทีต่อผูมี้พระคณุ 

 3.3  เพือใหน้กัเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมทีแตกต่าง 

 3.4  เพือใหน้กัเรียนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม 

 3.5  เพือพฒันากิจการลูกเสือ เนตรนารี  ของโรงเรียน  ใหม้ีการพฒันาอย่างเป็นระบบ   และมี  

ประสิทธิภาพ 
 

4.  เป้าหมาย 

4.1  นกัเรียนทุกคนมีคณุลกัษณะทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

 4.2  นกัเรียนทีทุกคนมีความเอืออาทรและกตญั ูกตเวทีต่อผูมี้พระคุณ 

4.3  นกัเรียนทุกคนยอมรับความคดิและวฒันธรรมทีแตกต่าง 

4.4  นกัเรียนทุกคนตระหนกั รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม 

4.5  ภายในปี พ.ศ. 2560  กิจการลกูเสือของโรงเรียนมีการพฒันาขึน สามารถเป็นแบบอย่างในการ

จดักิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มบางพลี  1 ได ้
 
 
 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1 บุคลากร  : ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ 



 

 5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จาํนวน 25,000 บาท 
 

6.   วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผน 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4 ดาํเนินงานตามแผน 

   -  สนบัสนุน  ส่งเสริมครูไดพ้ฒันาอบรมให้มีวฒิุทางลูกเสือสูงขึน 

   -  จดักิจกรรมการเรียนการสอนในวชิาลูกเสือ -  เนตรนารี 

  -  จดักิจกรรมอยู่ค่ายพกัแรม  ลูกเสือ - เนตรนารี  แก่นกัเรียนทุกคน 

6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดาํเนินโครงการ 

  6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

 6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุปผล รายงาน              

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี 

 

 

 

 



วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

31 มีนาคม  2560 

31 มีนาคม  2560 

พฤษภาคม  2560 

16 พฤษภาคม 2560 –  

มีนาคม 2561 

15-17 พฤศจิกายน 2560 

 

14–15 ธนัวาคม  2560 

 

6 มกราคม  2561 

20 มีนาคม 2561 

- ประชุมชีแจง  วางแผนงาน 

- เสนอโครงการ 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- อบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ A.T.C.  สามญั  

- จดักิจกรรมการเรียนการสอนในวชิาลูกเสือ- 

  เนตรนารี 

- กิจกรรมเขา้ค่ายพกัแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามญั 

ระดบัชนั ป.5-6 

- กิจกรรมเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง 

  (DAY-CAMP) ระดบัชนั ป.1-4 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

- ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

  และผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

  และผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 

-ผูบ้ริหาร 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง วางแผน โครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินงานของโครงการ 

6. ประเมนิผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 

 -นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.   ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 



1.ร้อยละของนกัเรียนมีคุณลกัษณะ 

ทีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร 

2. ร้อยละของนกัเรียนทีมีความเอืออาทร 

และกตญั ูกตเวทีตอ่ผูมี้พระคุณ 

3. ร้อยละของนกัเรียนยอมรับความคิดและ

วฒันธรรมทีแตกต่าง 

4. ร้อยละของนกัเรียนตระหนกั รู้คุณค่า            

ร่วมอนุรักษแ์ละพฒันาสิงแวดลอ้ม 

5. ปี  พ.ศ.  2559  กิจการลกูเสือของโรงเรียนมี

การพฒันาขึน  สามารถเป็นแบบอย่างในการ

จดักิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มบางพลี  1 ได ้

1. การทดสอบ 

 

2. การสังเกต 

 

3. สอบถาม 

 

4. พิจารณาจากแบบเขา้ร่วม 

กิจกรรม 

5. พิจารณาจากสถานการณ์จริง 

และการรายงานโครงการ 

1. แบบทดสอบของโรงเรียน 

 

2. แบบสังเกต 

 

3. แบบสอบถาม 
 

4. แบบลงลายมือชือการเขา้ร่วม 
กิจกรรม 

5. รายงานโครงการ 

 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 เมือนกัเรียนจบการศึกษา  นกัเรียนจะเป็นผูม้รีะเบียบวนิยั  สามารถอยูร่่วมกนัในสังคมไทยไดอ้ย่าง

สงบสุข 
 

10.   ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

 

 

    ลงชือ..............................................ผูเ้สนอโครงการ                       

   (นายเสมา  นุชพนัธุ์)     

 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                          (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ   ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ และกีฬาตา้นยาเสพติด 



กลุ่มงาน   บริหารทวัไป 

หัวหน้าโครงการ   นายประกาศน  เจริญยงิ, นางสาวขนิษฐา  เจียรนยั, นายณรงคช์ยั  ควรคิด 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยทุธ์ที  3 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา 2560 

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

1. หลักการและเหตุผล 

แนวทางการศึกษาตามหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  

พุทธศกัราช 2560 นกัเรียนตอ้งไดรั้บการส่งเสริม พฒันาในดา้นสุนทรียภาพ ดา้นการแสดง  รักงานดา้น

ศิลปะ การวาดภาพ รู้จกัใชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์และนาํความรู้ทีไดรั้บมาพฒันาตนเอง  ตระหนกัถึงภยั

อนัตรายของยาเสพติด เห็นความสําคญัของวิชาศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป์  เพือใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่มีชีวติทีสดใส 

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้นืไดอ้ยา่งมีความสุข   
 

2. ลําดับความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 1ตวับ่งชีที 1.2(ขอ้ที 4) 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพอืส่งเสริมศกัยภาพความสามารถ และประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรียน 

3.2  เพือใหน้กัเรียนรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด  
 

4. เป้าหมาย 

4.1  นกัเรียนทุกคนไดรั้บการส่งเสริมใหมี้ความสามารถและมีความชืนชมในดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

และกีฬาตามศกัยภาพ 

4.2  นกัเรียนทีมีศกัยภาพสามารถพฒันาทกัษะดา้นกีฬา ดนตรีและนาฏศิลป์ในเวลาวา่งเพือมุ่งสู่ความ 

เป็นเลศิ และห่างไกลยาเสพติด 
 

5. ทรัพยากรทีต้องการ 

5.1 ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการทแีต่งตงัในแต่ละกิจกรรม 

 5.2 งบประมาณค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการจดักิจกรรม  จาํนวนเงิน  30,000 บาท 

 

6. วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1 สาระสําคญัของกิจกรรม 



 

  6.1.1  ประชุมชีแจงวางแผน 

  6.1.2   เสนอโครงการ 

  6.1.3   แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4   ดาํเนินงานตามแผน  

        6.1.4.1  ใหค้วามรู้ อบรม  สอนซ่อมเสริม  ชุมนุม 

        6.1.4.2  ส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรมประกวดดา้นศิลปะ  ดนตรี 

                                               และนาฏศิลป์ทงัภาครัฐและเอกชน 

        6.1.4.3  จดัการแสดงดา้นนาฏศิลป์ เผยแพร่สู่ชุมนุม 

  6.1.5   นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดาํเนินโครงการ 

  6.1.6   ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

 

6.2 ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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. ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  แต่งตงัคณะกรรมการ              

4.  ดาํเนินงานตามแผน              

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 รายละเอียดการดําเนินงาน 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูรั้บผิดชอบ 

 

 

 

 



 

29 มี.ค. 2560 

29มี.ค.2560 

16 พ.ค.2560 

18พ.ค. 2560 

4 กรกฎาคม 2560 

11-21 กรกฎาคม 2560 

 

22 กรกฏาคม 2559 

1 มี.ค.2560-31 มี.ค. 

2561 

 

29 มีนาคม 2560 

19 เมษายน 2560 

16 พ.ค.60–30 มิ.ย.60 

16 พ.ค.60–10 ก.พ.60 
 

 

16 พ.ค.60 – 17มี.ค.61 

16 พ.ค.60 17 มี.ค.61 

31 มีนาคม 2560 

 

กิจกรรมกีฬาสี 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-ประชุมชีแจง วางแผน คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-เสนอโครงการ 

-ประชุมกาํหนดประเภทกีฬาและแบ่งสีนกัเรียน 

-จดัโปรแกรมการแข่งขันและแข่งกีฬารอบคัดเลือกตาม     

โปรแกรม 

-พิธีเปิดและการแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ 

-นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงโครงการ 

-ประเมินผล สรุปผล และรายงาน โครงการ 

กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ 

-ประชุมชีแจง วางแผนเสนอโครงการ 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-ใหค้วามรู้ อบรม  สอนซ่อมเสริม  ชุมนุม 

-ส่งเสริมและสนบัสนุนการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ประกวดดา้นศิลปะ  ดนตรี และนาฏศิลป์ทงั 

ภาครฐัและเอกชน 

-จดัการแสดงดา้นนาฏศิลป์ เผยแพร่สู่ชุมนุม 

-นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

-ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

หวัหนา้โครงการ 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

หวัหนา้โครงการ 

 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

หวัหนา้โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 



 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1.ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บการส่งเสริมใหมี้

ความสามารถ  และชืนชมดา้นศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป์  และกีฬาเตม็ตามศกัยภาพและกีฬา 

3.  ร้อยละของนกัเรียนรักการออกกาํลงักาย         

มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  ห่างไกลจาก       

ยาเสพติด 

1.  สอบถาม 

2. ตรวจสอบการรายงาน 

1.แบบสอบถามในการรายงาน

การจดัการศึกษา 

2. แบบรายงานโครงการ 

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 นกัเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี รักการออกกาํลงักาย  

มีสุนทรียภาพทางดา้นศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์กลา้แสดงออก รู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ ไม่ไป

เกียวขอ้งกบัอบายมุขและสิงเสพตดิ  สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอย่างมีความสุข   
 

 

10.ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา   หวัหน้าโครงการ 

1.  ประชุมชีแจงวางแผนโครงการ 

2.  เสนอโครงการ 

 

 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม 

 

 

5.  นิเทศติดตาม ตรวจสอบ 

6.  ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญยิง 

นางสาวขนิษฐา  เจียรนยั 

นายณรงคช์ยั  ควรคิด  

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญยิง 

นางสาวขนิษฐา  เจียรนยั 

นายณรงคช์ยั  ควรคิด  

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นายประกาศน  เจริญยิง 

นางสาวขนิษฐา  เจียรนยั 

นายณรงคช์ยั  ควรคิด  

 

 



 

 

ลงชือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงชือ..........................................ผูร่้วมโครงการ 

            (นายประกาศน  เจริญยงิ)          (นางสาวขนิษฐา  เจียรณยั) 

 

ลงชือ..........................................ผูร่้วมโครงการ 

           (นายณรงคช์ยั  ควรคิด)        

 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                         (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ  ยุวชนประกนัภยัในโรงเรียน 

กลุ่มงาน  บริหารทวัไป 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 



หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  2 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา 2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... ....... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การประกนัความปลอดภยัของนกัเรียนเป็นนโยบายของรัฐบาลทีมอบหมายให้โรงเรียนดาํเนินการ

บริหารจดัการใหน้กัเรียนมีความปลอดภยั   ทงัดา้นร่างกายและจิตใจ  ทงัดา้นอุบติัเหต ุ   ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทางสังคม  ซึงรวมทงัการป้องกนัจากสารเสพติดทุกชนิด  เพือใหก้ารจดักิจกรรม    การเรียนการสอนเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล    ซึงไดน้าํขอ้มูลจากการดาํเนินการในเรืองของความปลอดภยัจากปีที

ผ่านมา  ความตอ้งการ  ความจาํเป็น  ปัญหาทีเกิดขึนในสังคมในปัจจบุนั      มาเป็นขอ้มูลในการพฒันาความ

ปลอดภยัของนกัเรียน 
 

2.   ความสําคัญของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 1 ตวับ่งชีที 1.2 (ขอ้ที 4)  

 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1   เพือใหน้กัเรียนปลอดภยัจากอุบติัเหตุทงัขณะอยู่ในโรงเรียนและระหวา่งเดินทางไปกลบั 

 3.2  เพือใหน้กัเรียนปลอดภยัจากการถกูร้ายทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  และสังคม 

3.3  เพือใหน้กัเรียนปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด 
   

4.   เป้าหมาย 

 นกัเรียนทุกคนปลอดภยัจากอุบตัเิหต ุ การถูกทาํร้ายทางดา้นจิตใจ  ร่างกาย  และห่างไกลยาเสพติด 

ทุกชนิด 

5.   ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลกร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบโครงการ  ครู   นกัเรียน  ผูป้กครอง

และคนในชุมชน 

 5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุนจากหน่วยงานตน้สังกดั  เป็นค่าวสัดุ  จาํนวน  5,000  บาท  

 

 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผนเสนอโครงการ 



 

  6.1.2  เสนองโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4  ดาํเนินการตามแผน   

- สํารวจอาคารสถานทีทีจะทาํใหเ้กิดอุบติัเหต ุ   
       -  นกัเรียนประกนัอุบติัเหต ุ

       -  จดัทาํ  ทาํเนียบรถรับส่งนกัเรียน 

-  ประสานงานกบัผูป้กครอง  ชุมชน  หน่วยงานทีเกียวขอ้งเกียวกบัเรืองความปลอดภยั  

  ทงัดา้นร่างกาย  จิตใจ  และ  สิงเสพติด 

       -  สอดแทรกในเรืองความปลอดภยัในกิจกรรมการเรียนการสอน 

       -  ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหนา้เสาธงเกียวกบัเรืองความปลอดภยั 

 6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมนิผล สรุป รายงานผลฯ              

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 



29 มีนาคม  2560 

29 มีนาคม  2560 

16 พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 

16-31 พฤษภาคม  2560 

22  พฤษภาคม  2560 

16 พฤษภาคม 2560 –  

17 มีนาคม2561 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

 

20 มีนาคม 2561 

 

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- สํารวจอาคารสถานทีทีจะทาํให้เกิดอุบตัิเหตุ 

- จดัทาํ ทาํเนียบรถรับส่งนกัเรียน 
- นกัเรียนทาํประกนัอุบติัเหตุ 
- ประสานงานกบัผูป้กครอง  ชุมชน     

 หน่วยงานทีเกียวขอ้งเกียวกบัเรืองความ  

 ปลอดภยัทงัดา้นร่างกาย  จิตใจ  และ   

 สิงเสพติด 
- ประชาสัมพนัธ์ในเรืองความปลอดภยั      

 ในกิจกรรมการเรียนการสอน และ   
 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมหนา้เสาธง 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-นางสาววรัญญา  ทองแกมแก้ว 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

 
 

-  คณะกรรมการตรวจสอบ 
 

 

-ผูบ้ริหารโรงเรียน 

-นางสาววรัญญา  ทองแกมแก้ว 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.ประชุมชีแจง  วางแผนโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 
4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 

 

 

 

 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 
1.ร้อยละของการลดอุบติัเหตุของนกัเรียน 1.การสํารวจ 1.แบบสํารวจ 



2.ร้อยละของการลดการถกูทาํร้าย   

   ทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  ของนกัเรียน 
3.ร้อยละของนกัเรียนทีปลอดภยัจาก        

   ยาเสพติด 

2.พิจารณาจากรายงานโครงการ 2.รายงานโครงการ 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
 นกัเรียนปลอดภยัทงัทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  สารเสพตดิ  มีความพร้อมทงัทางดา้นร่างกายและจติใจ 

ทีจะเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศกัยภาพ 
 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 
 

                                                                         ลงชือ................................................ผูเ้สนอโครงการ     

                                                                                 (นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้)                                        

 

                                                        ลงชือ...............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                             (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                                                   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กลุ่มงาน  งานบริหารทวัไป 



หัวหน้าโครงการ  นางสาวพชัรี  แขง็แรงนางชุติมา  กงัสดาร      

หน่วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน      กลยทุธ์ที 3       
ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 

สุขภาพนกัเรียนเป็นสิงสําคญัทตีอ้งดแูลเอาใจใส่อยูเ่สมอเพือใหเ้ป็นบุคคลทีมีสุขภาพดี  ทงัร่างกาย  

และจิตใจ พร้อมทีจะเรียนรู้อยา่งเต็มที จึงเป็นหนา้ทีของโรงเรียนทีจะปลูกฝังการปฏิบตัิตนทีจะสามารถทาํ

ใหสุ้ขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส   ตลอดถึงในเรืองของการใหว้คัซีนป้องกนัโรค  การดแูลรักษาเมือเจบ็ไข้

ไดป่้วย   ดงันนัโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  จึงจดัใหมี้ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึน 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 1ตวับ่งชีที 1.2 (ขอ้ที 4) 

3.  วัตถุประสงค์ 
          3.1  เพือใหน้กัเรียนไดรั้บการบริการทางดา้นสุขอนามยั 

          3.2  เพือใหน้กัเรียนมีสุขภาพทีดีสมบูรณ์แข็งแรง พร้อมทีจะเรียนรู้ 

4.   เป้าหมาย 

          4.1  นกัเรียนทุกคนของโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ไดรั้บการบริการดา้นสุขอนามยั 

          4.2  นกัเรียนทุกคนเป็นผูมี้สุขภาพอนามยัสมบูรณ์แข็งแรงพร้อมทีจะเรียนรู้ 

5.   ทรัพยากรทีต้องการ 

   5.1  บุคลากร : ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูอนามยัโรงเรียน ผูน้าํนกัเรียนคณะกรรมการดาํเนินงาน 

          5.2  งบประมาณค่าพาหนะนาํนกัเรียนไปยงัสถานพยาบาล  ตามทีไดรั้บจดัสรร 

          5.3  ค่าวสัดุ ครุภณัฑใ์นการจดั ดูแลหอ้งพยาบาล จาํนวน  20,000  บาท 

            5.4  ยา และ วคัซีนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชีแจง  วางแผน 



6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดาํเนินงานตามแผน 

6.1.4.1 จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในเรืองการดูแลสุขภาพนกัเรียน 

6.1.4.2  ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั 

6.1.4.3  อบรมผูน้าํนกัเรียนทาํหนา้ทีช่วยเหลืองานอนามยัโรงเรียน 

6.1.4.4  การจดัหอ้งพยาบาล 

6.1.4.5 ช่วยเหลอืดูแลนกัเรียนทีเจบ็ป่วย 

6.1.4.6 ใหว้คัซีนป้องกนัโรคต่าง ๆ  

6.1.4.7เฝ้าระวงั ดูแล รักษาอนามยัในช่องปาก 

6.1.4.8   ดูแลรักษาเรืองเหา 

6.1.5  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

  6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

 กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 หมาย

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6 

ประชุมชีแจง  วางแผน โครงการ 

เสนอโครงการ 

แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

ดาํเนินงานตามโครงการ  

นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ 

ประเมินผล สรุป รายงานโครงการ 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

   6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 



19 เมษายน2560 

29 เมษายน2560 

16 -31 พฤษภาคม 2560 

 

16 -31 พฤษภาคม 2560 

 

พฤษภาคม – มิถุนายน 2560 

 

16-31 พฤษภาคม 2560 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

 

20 มีนาคม 2561 

31 มีนาคม 2561 

 

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- จดัทาํขอ้มูลสารสนเทศในเรืองการดูแลสุขภาพ 

นกัเรียน 

- ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํ 

ตาํบล อาํเภอ และจงัหวดั 

- อบรมผูน้าํนกัเรียนทาํหนา้ทีช่วยเหลืองานอนามยั 

โรงเรียน 

- การจดัหอ้งพยาบาล 

-ช่วยเหลอืดูแลนกัเรียนทีเจบ็ป่วย 

-ใหว้คัซีนป้องกนัโรคต่าง ๆ  

-เฝ้าระวงั ดูแล รักษาอนามยัในช่องปาก 

 ดูแลรกัษาเรืองเหา 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

-ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

-ผูบ้ริหารโรงเรียน 

หวัหนา้โครงการ 

 

 

7.  แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากบั และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผน 

2. เสนอโครงการ 

 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

ผูรั้บผิดชอบโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-หวัหนา้โครงการ 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ 



1. ร้อยละของนกัเรียนไดรั้บการบริการดา้น

สุขภาพอนามยั 

1. สํารวจ 

 

1. แบบสํารวจ 

 

2. ร้อยละของนกัเรียนเป็นผูมี้สุขภาพอนามยั

สมบูรณ์แขง็แรง 

2. วดัสมรรถภาพ 2. แบบวดัสมรรถภาพ 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 นกัเรียนมีความพร้อมทีจะร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถเรียนรู้ไดดี้  ทาํใหมี้ผลสัมฤทธิ

ทางการเรียนสูงขึน 

 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูอนามยัโรงเรียน 

 

         ลงชือ...............................................ผูเ้สนอโครงการ    ลงชือ.........................................ผูร่้วมโครงการ 

                    (นางสาวพชัรี  แขง็แรง)                                               (นางชุติมา  กงัสดาร)   

 

                                               ลงชือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                        (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ  พฒันาสถานศึกษาสู่หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

แผนงาน  งานบริหารทวัไป 



หัวหน้าโครงการ  นางสาวศรัญญา  ชยันาม 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  2 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เป็นหลกัปรชัญาทีพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงมีพระราชดาํรัส 

แนะแนวทางการดาํเนินชีวติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่  30  ปี    ตงัแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ 

ทางเศรษฐกิจและเมือภายหลงัไดท้รงเนน้ยาํแนวทางการแกไ้ข    เพือให้รอดพน้และสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่ง

มนัคงและยงัยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวฒัน์และการเปลียนแปลงต่าง ๆ  บนหลกัแนวคิดพึงตนเอง  เพือใหเ้กิด

ความพอมีพอกิน  พอใชแ้ละมีความสุข  โดยใชห้ลกัความพอประมาณ  การคาํนึงถึงความมีเหตุผล   การ

สร้างภูมิคุม้กนัทีดี  และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ใหป้ระมาท  ตระหนกัถึงการพฒันาทีสมดุล  

กา้วหนา้ไปอย่างสมดุล  ในแต่ละขนัตอนอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาและการมีคุณธรรม  จริยธรรม  เป็น

กรอบการคิด  และการกระทาํ  สามารถประยุกตใ์ช้ในทุกมิติชีวิต  ทกุภาคส่วนและทุกดา้นของการพฒันา   

เพือสังคมส่วนรวม 

จะไดอ้ยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขและเจริญกา้วหน้าไปพร้อมกนัอย่างมนัคงและยงัยนื 

 โรงเรียนวดัหนามแดงในฐานะหน่วยงานปฏิบติัในการพฒันาพลเมืองทีมีคุณภาพของชาติ  เป็น

แหล่งการเรียนรู้  พฒันาทางดา้นสตปัิญญาทางดา้นร่างกาย  ทางดา้นอารมณ์  และทางดา้นสงัคม   ในสังคม

ปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้และพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีมากมาย  การพฒันาดา้นจิตใจ   คุณธรรม     และ

จริยธรรมยงัมีนอ้ย    ดงันนั  โรงเรียนจงึไดจ้ดัทาํโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เพือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมใหเ้กิดกบันกัเรียน  นกัเรียนสามารถเรียนรู้ในโรงเรียนไดอ้ย่างมีความสุข     
 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 3 ตวับ่งชีที 3.1 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1 โรงเรียนนาํหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นหลกัการบริหารสถานศึกษา  

จดัการศึกษาและดาํเนินกิจกรรมทีเป็นประโยชนต์่อชุมชน/สังคม 

 3.2  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติังานเป็น

แบบอย่างตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



 3.3  นกัเรียนมีความรู้  ทกัษะ ปฏิบติัตนและดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  “อยู่

อย่างพอเพียง” 
 

4.  เป้าหมาย 

 4.1  ภายในปี  พ.ศ.  2560 โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  นาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในการบริหารสถานศึกษา  จดัการศึกษาและดาํเนินกิจกรรมทีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ต่อสังคม 

 4.2  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความรู้  ความเขา้ใจ และ

ปฏิบติังานเป็นแบบอยา่งตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 4.3  นกัเรียนทุกคนมีความรู้  ทกัษะ  ปฏิบตัติน  และดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  “อยูอ่ย่างพอเพียง” 
 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1   บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินโครงการ 

 5.2  งบประมาณค่าวสัดุ  10,000  บาท 
 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมคณะครู  ใหมี้ความรู้  ความเขา้ใจ  หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 

                                     ในโรงเรียน 

  6.1.4  การดาํเนินงานตามแผน 

       การบริหารสถานศึกษา 

   6.1.4.1  จดัสภาพแวดลอ้มทีเออืต่อการเรียนรู้อยูอ่ยา่งพอเพียง 

6.1.4.2  สร้างวฒันธรรมองคก์ร “อยู่อย่างพอเพียง”  เช่น  การประหยดัใช ้

                                                      ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า 
   6.1.4.3  ใชท้รัพยากรอย่างพอเพียง  เช่น  การประหยดันาํ  การประหยดัไฟฟ้า 

6.1.4.4  ปลูกฝังให้เป็นวถีิชีวิต  เช่น  การออมทรัพยน์กัเรียนทุกวนัศุกร์  ตกับาตร  

              ขา้วสารอาหารแหง้ทุกวนัศุกร์ตน้เดอืนตลาดนดัพอเพียง 

   6.1.4.5  ชุมชนสัมพนัธ์  ใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

   6.1.4.6   กาํหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงในแต่ละสาระการเรียนรู้ 

   6.1.4.7   จดัทาํหน่วย/แผนการจดัการเรียนรู้ 

   6.1.4.8   จดักิจกรรมการเรียนรู้ 



 

 

   6.1.4.9   จดัทาํสือ/แหล่งเรียนรู้ 

   6.1.4.10 จดัทาํเครืองมือวดั/ประเมินผล 
  6.1.5  นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

  6.1.6  ประเมินผล สรุปผล  และรายงานโครงการ 
  

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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. ประชุมชีแจงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามผล  ตรวจสอบ              

6. ประเมินผล  สรุป  รายงาน              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 



วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

29 มีนาคม  2560 

 

16 พฤษภาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2560 

16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม2561 

 

 

16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 

16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 

16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 

 

16 พฤษภาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 

 

31 มีนาคม 2561 

 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบและ 

ประเมินผล 

-นกัเรียนฝึกมารยาทและการไหว3้ ระดบั 

-คณะครู นกัเรียนและผูป้กครอง ตกับาตร 

ขา้วสารอาหารแหง้ในวนัพระประจาํ 

โรงเรียน ทุกวนัศุกร์ตน้เดือน 

- ตลาดนดัพอเพียง 

-ออมทรัพยน์กัเรียน ทุกวนัศุกร์ 

-อนุรักษสิ์งแวดลอ้ม และการประหยดันาํ  

ประหยดัไฟ 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนิน    

   โครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

 

-ครูประจาํชนั 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-ครูประจาํชนั 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

-นางสาวศรัญญา  ชยันาม 

 

7.  แผนกํากับและติดตาม  

กิจกรรม ผู้กํากับ หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผน 

2. เสนอโครงการ 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาวศรัญญา  ชยันาม 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาวศรัญญา  ชยันาม 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาวศรัญญา  ชยันาม 

 

 

 

 

 

8. ระดับความสําเร็จ 
 



ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 
1. ปี พ.ศ. 2559  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  

สามารถนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

บริหารสถานศึกษาจดัการศึกษาและดาํเนินกิจกรรมทีเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน/ตอ่สังคม 
2. ร้อยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ

และปฏิบติังานเป็นแบบอย่างตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ร้อยละของนกัเรียนมีความรู้ มีทกัษะ ปฏิบติัตน และ

ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     

 

1. การสังเกต 

2. การประเมิน 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบประเมิน 

 

 

 
9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 นกัเรียน  ครู  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  ดาํเนินชีวติตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึงสามารถ

ขยายผลสู่ผูป้กครอง และชุมชน 
 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 
 

ลงชือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ 

                (นางสาวศรัญญา  ชยันาม) 

     

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                            (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

         ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์ที  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัวถงึครอบคลุม  

 ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพฒันาเตม็ตาม 

ศักยภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ  พฒันาการจดัการเรียนการสอนเด็กทีมีความตอ้งการพิเศษ 

กลุ่มงาน  วชิาการ 



หัวหน้าโครงการ  นางปริศนา  พรหมเมศ      นางสาวพรรณี  แดงสวสัด ิ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  3 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา 2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... ....... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 หมวด 2 มาตรา 10 วรรคสอง  ไดก้ล่าวไวว้า่  

“การจดัการศึกษาสําหรับบุคคลทางร่ายกาย  จิตใจ  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม  การสือสาร  และการเรียนรู้  

หรือมีร่างกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือไมส่ามารถพึงตนเองได ้ หรือไม่มีผูด้แูล           หรือดอ้ยโอกาส   

ตลอดจนนกัเรียนทีมีความสามารถพิเศษ   ใหมี้สิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษา ขนัพืนฐานเป็นพิเศษ” 

                  ดงันนั     เพือใหก้ารพฒันาดา้นการศึกษา สําหรับนกัเรียนทีมีความบกพร่องดงักล่าว   เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ    โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)      ซึงเป็นศูนยพ์ฒันาวชิาการการศึกษาพิเศษเรียน 

มีหน้าทีส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาการจดัการศึกษาสําหรับนกัเรียนพิเศษ  เพือใหโ้รงเรียนเครือข่ายแกน

นาํจดัการเรียนร่วม ไดฝึ้กทกัษะพฒันาการทางดา้นร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม สามารถช่วยเหลอื

ตนเอง และอยู่ร่วมกบัสังคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข        เป็นแนวทางสู่การเตรียมเยาวชนทอียู่ในความรับผิดชอบ

ใหมี้คุณภาพออกไปสู่สังคม   เป็นมนุษยที์สมบูรณ์ตามความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  

ทงันี   การจดัการศึกษาพิเศษเรียนร่วมจะสัมฤทธิผลไดน้นัตอ้งอาศยัผูบิ้รหาร    ครู    บุคลากรทางการศึกษา  

ผูป้กครอง  และผูที้เกียวขอ้งทุกฝ่ายร่วมมือกนัใหก้ารดาํเนินงานโครงการประสบความสําเร็จไดด้ว้ยดี 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 1) 

 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพือจดัอบรมพฒันาครูและบคุลากรทางดา้นการศึกษาของโรงเรียนแกนนาํจดัการเรียนร่วมให้มี

ความรู้ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอน  สําหรับนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

 3.2  เพือจดัอบรมใหค้วามรู้ผูป้กครองใหดู้แลช่วยเหลือนกัเรียนพิเศษเรียนร่วมใหมี้พฒันาการ 

ทีดีขึน 

 3.3  เพือจดักิจกรรมการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ทีหลากหลาย นกัเรียนเรียนร่วมใหมี้พฒันาการ 

ทีพึงประสงค์ตามศกัยภาพ 



 3.4  เพือส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม ใหมี้โอกาสแสดงศกัยภาพดว้ยการจดั

กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวิชาการและการร่วมจดัเวทีวชิาการแลกเปลียนเรียนรู้รวมทงัมีความสามารถเป็น

ตวัแทนไปแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหตัถกรรมระดบัภาคและในระดบัประเทศ 

 3.5  เพือจดัสภาพแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ทีเออืต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนทีมีความตอ้งการพิเศษ 

              3.6  เพอืจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศติดตาม ตรวจสอบ รายงานและประเมินมาตรฐานพฒันาคณุภาพ 

การจดัการศึกษาเรียนร่วมของสถานศึกษา (SAR) 
 

4.  เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 

  4.1.1  ร้อยละ  90 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเรียนร่วม  มีความรู้  

ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอนสําหรับนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

  4.1.2  ร้อยละ 80 ผูป้กครองสามารถนาํความรู้ไปดูแลช่วยเหลือนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

ใหมี้พฒันาการทีดีขึน  

  4.1.3  ร้อยละ 80 นกัเรียนพเิศษเรียนร่วม เมือเขา้ค่ายวิชาการแลว้มีพฒันาการทีพงึประสงค์

ตามศกัยภาพทีดีขนึ 

  4.1.4  ร้อยละ 95 นกัเรียนพเิศษเรียนร่วมมีโอกาสแสดงศกัยภาพในการแข่งขนัทกัษะ

วชิาการ    ร้อยละ  95  และสามารถร่วมจดัเวทีวชิาการแลกเปลยีนเรียนรู้ 

  4.1.5  ระดบัเขต ร้อยละ 80 ระดบัภาคร้อยละ 70 นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมมีความสามารถ 

เป็นตวัแทนไปแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหตัถกรรม 

 4.2  เป้าหมายเชิงคณุภาพ 

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนาํ  จดัการเรียนร่วมมีความรู้  

ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอน  สําหรบันกัเรียนพิเศษเรียนร่วม    มีการจดัอบรมให้

ความรู้ผูป้กครอง 

ใหดู้แลช่วยเหลือนกัเรียนพิเศษเรียนร่วมใหมี้พฒันาการทีดขีึน และสนบัสนุนนกัเรียนพิเศษเรียนร่วมเขา้ค่าย

วชิาการแลว้มีพฒันาการทีพึงประสงคต์ามศกัยภาพ   รวมทงัการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดแ้สดงศกัยภาพดว้ย

การแข่งขนัทกัษะวชิาการ แลกเปลียนเรียนรู้เพือคดัคดัเลอืกนกัเรียนพเิศษเรียนร่วมเป็นตวัแทนไปแข่งขนั

ทกัษะวชิาการงานศิลปหตัถกรรมระดบัภาค  และระดบัชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนกัเรียนทุกคนและคณะกรรมการโครงการ 

             5.2  งบประมาณเงินอุดหนุน            50,000  บาท 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 
   6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 



 

  6.1.1  ประชุมวางแผนการจดัดาํเนินโครงการ 

  6.1.2  เสนอโครงการเพืออนุมติัจากผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

                            6.1.4  การดาํเนินโครงการ  มีขนัตอนดงันี 

        6.1.4.1  ประชุมคณะทาํงาน 

        6.1.4.2  ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

        6.1.4.3  คณะทาํงานแบ่งกิจกรรมเพือดาํเนินงาน  ดงันี 

      - กิจกรรมการอบรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  แกนนาํ

จดัการเรียนร่วม  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2560  ระยะเวลา  2  วนั 

 - กิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการนกัเรียนพิเศษเรียนร่วมให้มีพฒันาการทีพึงประสงค์

ตามศกัยภาพ  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2560  ระยะเวลา  2  วนั 

 - กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการและการจดัเวทีวชิาการแลกเปลียนเรียนรู้   

                           เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2559   

- กิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการงานศิลปหตัถกรรมระดบัภาค  เดือน ธนัวาคม  

พ.ศ.  2560ระยะเวลา 1 วนั 

  6.1.5  นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 

 6.2  ขันตอนการดําเนินการ 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชี แจงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามโครงการ              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนเดก็ทีมีความต้องการพิเศษ 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

29  มีนาคม  2560 

19  เมษายน  2560 

9-10  พฤษภาคม 2560 

 

2  พฤษภาคม 2560 

1  มิถุนายน 2560-29  มกราคม 2561 

14-15 กรกฎาคม  2560 

 

สิงหาคม  2560 

 

ธนัวาคม  2560 

 

20  มีนาคม2561 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- ประชุมชีแจง วางแผน 

- เสนอโครงการ 

- อบรมพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา   

  ของโรงเรียน  แกนนาํจดัการเรียนร่วม 

- ประชุมผูป้กครองนกัเรียน 

- คณะครูออกเยยีมบา้นนกัเรียน 

- จดักิจกรรมเขา้ค่ายวชิาการนกัเรียนพิเศษ 

   เรียนรวม 

- ร่วมกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิการและ 

  การจดัเวทีวชิาการแลกเปลียนเรียนรู้ 

- ร่วมกิจกรรมแข่งขนัทกัษะวชิาการงาน   

  ศิลปหตัถกรรมระดบัภาค 

- ประเมิน สรุปผล รายงานโครงการ 

- ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

- คณะกรรมการดาํเนินงาน 

- คณะกรรมการดาํเนินงาน 

- คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 

-  คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-  คณะครู 

-  คณะครู 

 

-  คณะกรรมการ/คณะครู 

 

-  คณะกรรมการ/คณะครู 

 

- นางปริศนา  พรหมเมศ 

นางสาวพรรณี  แดงสวสัด ิ
 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผน  

2. เสนอโครงการ 

 

3. แต่งตงัคณะทาํงาน  วางแผนดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามแผน 

 

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ  

-นางเพียงเพญ็   สุรารักษ ์

-นางปริศนา พรหมเมศ 

 นางสาวพรรณี  แดงสวสัดิ 

-นางเพียงเพญ็   สุรารักษ ์

-นางปริศนา พรหมเมศ 

 นางสาวพรรณี  แดงสวสัดิ 

-นางเพียงเพญ็   สุรารักษ ์

-นางปริศนา พรหมเมศ 

 นางสาวพรรณี  แดงสวสัดิ 

 

 

 

 

 



8.  ระดับความสําเร็จ  
ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหก้บั

เด็กพิเศษ 
2. ร้อยละของผูป้กครองดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมไดอ้ยา่งด ี

3. ร้อยละของนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

มีพฒันาการทีพึงประสงคต์ามศกัยภาพ 

4. ร้อยละของนกัเรียนพิเศษเรียนร่วมได ้

เขา้แข่งขนัทกัษะวิชาการระดบัเขตพืนที

การศึกษา  ระดบัภาค และระดบัชาติ 

 

1.สังเกตการสอน 

 

 

2.สอบถามผูป้กครอง 
 

3.บนัทึกการพฒันาการของ   

   นกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

4.ประเมินผลจากการจดั   

   กิจกรรมการแข่งขนัทกัษะ   

   วชิาการระดบัเขตพืนที  

   ระดบัภาค  และระดบัชาติ 

 

1.แบบบนัทึกการสังเกต 

   การสอน 

 
2.แบบสอบถาม 

 

3.แบบบนัทึกการพฒันาการ   

  ของนกัเรียนพิเศษเรียนร่วม 

4.แบบรายงานโครงการ 

 

 

 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

นกัเรียนพิเศษเรียนร่วมไดเ้รียนรู้ และไดรั้บการพฒันาตามศกัยภาพ สามารถดาํรงชีวติไดด้ว้ยตนเอง 

และเป็นคนดีของสังคม 
 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 
 

ลงชือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ            ลงชือ..........................................ผูร่้วมโครงการ 

         (นางปริศนา  พรหมเมศ)     (นางสาวพรรณี  แสดงสวสัดิ) 

 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                                         (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลยุทธ์ท ี4 พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทังระบบ 
ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมคีุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชือโครงการ   โครงการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

กลุ่มงาน   วชิาการ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางสาววชุิณี  รักวีรธรรม , นางสาวสายขวญั  ประวนั 

หน่วยงาน   โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน  กลยทุธ์ที 4 

ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปีการศึกษา 2560 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 การเรียนแบบโครงงานเป็นรูปแบบการเรียนหนึงทีเหมาะสมสําหรับการเรียนในศตวรรษที 21 

เนืองจากเป็นกิจกรรมทีเน้นการปฏิบติัตามความสนใจของนกัเรียน ซึงนกัเรียนเลือกปัญหาทีจะศึกษา โดยมี

ครูเป็นผูจุ้ดประกายและให้คาํปรึกษา ซึงโครงงานสามารถส่งเสริมให้นกัเรียนเรียนรู้ด้วยการคน้ควา้ลงมือ

ปฏิบัติจริงในลกัษณะของการสํารวจ ค้นควา้ ทดลอง ประดิษฐ์คิดค้น รวบรวมข้อมูล นํามาวิเคราะห์ 

ทดสอบเพือแกปั้ญหา นักเรียนจะนาํความรู้จากชันเรียนมาบูรณาการในการแก้ปัญหา ค้นหาคาํตอบ เป็น

กระบวนการค้นพบนาํไปสู่การเรียนรู้ นกัเรียนจะเกิดทกัษะการทาํงานกับผูอ้ืน ทกัษะการจดัการ ซึงการ

เรียนแบบโครงงานนี เป็นการศึกษาคน้ควา้ทีใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา ทาํให้

เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนมีเหตุผล สรุปเรืองราวอย่างมีกฎเกณฑ ์ ทาํงานอย่างมีระบบ โดยใช้การคิด

วเิคราะห์ 

โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) เห็นถึงความสําคญัในเรืองคุณภาพของผู้เรียน โดยจดัการเรียน

การสอนทีเน้นให้ผู ้เรียนมีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ คิดวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลียนความ

คิดเห็น และแก้ปัญหา  จึงจดัใหมี้โครงการจดัการเรียนการสอนแบบโครงงานเพือพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้ง มาตรฐานที 1ตวับ่งที 1.1 (ขอ้ที 2) 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพือพฒันานกัเรียนใหเ้กิดทกัษะการคิดวเิคราะห์ คดิวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลียนความ

คิดเห็นและแก้ปัญหา 

3.2เพือให้นกัเรียนนาํความรู้จากชนัเรียนมาบูรณาการในการแกไ้ขปัญหา 

3.3 เพอืพฒันาใหน้กัเรียนเกิดทกัษะการทาํงานกบัผูอื้นและทกัษะการจดัการ 

3.4 เพอืส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออกทางความคิดอยา่งสร้างสรรค ์

 



 

4. เป้าหมาย 

4.1นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการเรียนรู้แบบโครงงาน 

 4.2  นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกวดโครงงานภายในโรงเรียน 

4.3  ตวัแทนนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงงานภายนอกโรงเรียน 

5.ทรัพยากรทีต้องการ 

5.1  บคุลากร ผู้บริหารคณะครู และคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบโครงการ 

 5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุ   จํานวน 10,000  บาท 
 

6. วิธีและขันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคญัของกิจกรรม 

6.1.1  ประชุมวางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดาํเนินการตามแผน 

6.1.4.1  จดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน 

6.1.4.2  จดัการประกวดโครงงานภายในโรงเรียน 

6.1.4.3  ส่งตวัแทนนกัเรียนเขา้ร่วมการประกวดโครงงานภายนอกโรงเรียน 

6.1.5.  กาํกบัติดตามผล  นิเทศติดตามผลการดาํเนินโครงการ 

6.1.6 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

6.2  ปฏิทินปฏบัิติงาน  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

หมาย

เหตุ 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก . ย

. 

ต .ค

. 

พ.ย

. 

ธ. ค

. 

ม . ค

. 

ก.พ. ม.ีค.  

1. ประชุมชีแจงวางแผน              

2. เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุปรายงานผล              
 

 

 

 

 

 



6.3ปฏิทินกจิกรรมและการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

1 ประชุมชีแจงคณะครู เกียวกบัรูปแบบการ

สอนแบบโครงงาน 

30 เมษายน 2560 ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

2 แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ 

“จดัการเรียนการสอนแบบโครงงาน” 

15 พฤษภาคม 2560 ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

3 คณะครูดาํเนินการจดัการเรียนการสอนแบบ

โครงงาน 

16 พฤษภาคม 2560 - 

28 กุมภาพนัธ์ 2561 

คณะครูทุกท่าน 

4 ประชาสัมพนัธ์การประกวดโครงงานภายใน

โรงเรียน ภาคเรียนที 1 ปีการศึกษา 2560 

21 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการ

ดาํเนินงาน 

5 จดัประกวดโครงงาน ภาคเรียนที 1 ปี

การศึกษา 2560 

11 กนัยายน 2560 คณะกรรมการ

ดาํเนินงาน 

6 ประชาสัมพนัธ์การประกวดโครงงานภายใน

โรงเรียน ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2560 

22 มกราคม 2561 คณะกรรมการ

ดาํเนินงาน 

7 จดัประกวดโครงงาน ภาคเรียนที 2                         

ปีการศึกษา 2560 

12 กุมภาพนัธ์ 2561 คณะกรรมการ

ดาํเนินงาน 

8 ส่งนกัเรียนประกวดโครงงานภายนอก

โรงเรียน 

20 พฤศจิกายน 2560 ครูทีปรึกษาโครงงาน 

9 นิเทศติดตามการดาํเนินงาน 16 พฤษภาคม 2560 - 

28 กุมภาพนัธ์ 2561 

หวัหนา้โครงการ 

10 ประเมิน สรุป และรายงานผล วนัสินภาคเรียนที                   

1 และ 2 

หวัหนา้โครงการ 

11 เผยแพร่ผลงานใหค้รู ผูป้กครอง 31 มีนาคม 2561 ผูบ้ริหารและคณะครู 

 

 

 
 
 
 
 



7. แผนกํากับติดตาม 
กิจกรรม ผู้กํากบั และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผนพฒันาโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

 

5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินงานของโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาววชุิณี  รักวรีธรรม 

นางสาวสายขวญั  ประวนั 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาววชุิณี  รักวรีธรรม 
นางสาวสายขวญั  ประวนั 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาววชุิณี  รักวรีธรรม 
นางสาวสายขวญั  ประวนั 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ เกียวกบัการเรียนรู้

แบบโครงงาน 

ประเมินจากผลงาน

นกัเรียนทีนาํเสนอครู 

ผลงานของนกัเรียน 

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 นกัเรียนเกิดทกัษะการคิดวิเคราะห์ คิดวจิารณญาณ อภิปราย แลกเปลียนความคิดเห็นและแกปั้ญหา 
  

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ  

 

ลงชือ…………………………หวัหนา้โครงการลงชือ...........................................ผูร่้วมโครงการ 

(นางสาววิชุณี  รักวรีธรรม)   (นางสาวสายขวญั  ประวนั)   

 

ลงชือ.........................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 
  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 



ชือโครงการ   พฒันาการคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มงาน   งานวชิาการ 

หัวหน้าโครงการ   นางนาฏยา  บรรจงอกัษร นางสาววิภาพร มงัมี 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยทุธ์ที  4 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา  2560 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  นอกจากครูผูส้อนจะตอ้งรู้จกันกัเรียน  เป็นรายบุคคล

แลว้  สิงทีสําคญัยงิคือการจดัการเรียนการสอนทีหลากหลายโดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั  สนองความแตกต่าง

ของผูเ้รียน  ครูจะตอ้งเปลียนพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมทีใหน้กัเรียนเรียนในหอ้งเรียน  ครูเป็นผู้

บอก  ส่วนใหญ ่ พยายามหาแนวทางวธีิการทีจะใหน้กัเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  สร้างองค์ความรู้ได้ดว้ยตนเอง  

โรงเรียนจึงเห็นสมควรให้มีการจดัโครงการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพจดัการ

เรียน 

การสอนขึน  
 

2. ความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที  1   ตวับ่งชีที 1.1 (ขอ้ที3) 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที  2   ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 1) 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1เพือใหค้รูเปลียนพฤติกรรมการสอนใหห้ลากหลายมากยิงขึน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั 

3.2เพือใหค้รูพฒันาสือ  จดัหาแหล่งเรียนรู้ ใหม้ากยิงขึน 
 

4. เป้าหมาย 

4.1  ครูทุกคนปรับเปลียนพฤติกรรมการสอนให้หลากหลายยงิขึน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสําคญั 

4.2  ครูทุกคนมีการพฒันาสือ  จดัหาแหล่งเรียนรู้   

5. ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร : ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะครู  และคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบโครงการ 

 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ    จาํนวน  639,436.70  บาท 
 



 

 

6. วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมชีแจงสร้างความตระหนกั  วางแผน 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4 ดาํเนินงานตามแผน 

   6.1.4.1  พฒันาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 

6.1.4.2  จดัหาวสัดุ  สือการเรียนการสอนเพิมเติม 

6.1.4.3  จดักิจกรรมการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

 - กิจกรรมค่ายวชิาการ 

 - การสอนแบบโครงงาน 

 - การสอนแบบบูรณาการ 

 - กิจกรรมศึกษานอกสถานทีนอกหอ้งเรียน 

 - กิจกรรมชุมนุม 

 - การจดัหาสืออิเล็คโทรนิกส์ 

6.1.4.4  พฒันานกัเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดาํเนินโครงการ   

  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  สร้างความตระหนกั วางแผน                

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุป รายงาน              
 

 

 

 

 

 

 

 

 



              6.3 กําหนดจดักิจกรรมโครงการพัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

8  มิถุนายน  2560 

8  มิถุนายน  2560 

20-24  มิถุนายน  2560 

20-24มิถุนายน  2560 

29มิถุนายน  2560 

 

 

 

16  พฤษภาคม  2560 

 

 

 

16  มีนาคม  2561 

 

 

16  พฤษภาคม  2560 

 

 

 

16มีนาคม  2561 

 

 

6.3.1  กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ 

กิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนกัเรียน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการกิจกรรมค่ายพุทธบุตร 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนกัเรียน 

-ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรมค่ายพุทธบุตรของนกัเรียน 

 

6.3.2กิจกรรมการสอนบูรณา      การการสอนแบบโครงงาน 

กิจกรรมชุมนุม   การจัดหาสืออิเล็คโทรนิกส์ 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการ 

-แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมบูรณาการ 

-ตรวจสอบ ประเมินผลกิจกรรม 

-รายงานผล สรุปผล กิจกรรมบูรณาการ 

 

6.3.3กิจกรรมศึกษานอกสถานทีนอกห้องเรียน 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการ 

-แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

-จดักิจกรรมบูรณาการ 

-นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

-ประเมินผล สรุปผล รายงานโครงการ 

 

 

 

 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-หวัหนา้โครงการ 

 

 

 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน, 

ครูประจาํชนั 

 

 

-หวัหนา้โครงการ 

 

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน, 

ครูประจาํชนั 

 

 

-หวัหนา้โครงการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผนพฒันาโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

 

5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินงานโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 

นางสาววภิาพร มงัมี 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 

นางสาววภิาพร มงัมี 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางนาฏยา   บรรจงอกัษร 

นางสาววภิาพร มงัมี 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

1. ร้อยละของครูทีปรับเปลียนพฤติกรรมการสอน 

2. ร้อยละของครูทีมีการพฒันาสือจดัหาแหล่งเรียนรู้

และมีการวจิยัในขนัเรียน 

1. นิเทศการสอน 

2. นิเทศงานธุรการ  ตรวจสอบ

งานวจิยัในชนัเรียน 

1. แบบนิเทศการสอน 

2. แบบนิเทศงานธุรการ

ในหอ้งเรียน 

3.งานวจิยัของครู 
 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 ครูพฒันาการจดัการเรียนการสอน  นกัเรียนเรียนอย่างมีความสุข  มีผลสัมฤทธิทางการเรียนดีขึน 
 

10. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

 

ลงชือ…………………………หวัหนา้โครงการ       ลงชือ...........................................ผูร่้วมโครงการ 

        (นางนาฏยา  บรรจงอกัษร)   (นางสาววิภาพร มงัมี) 

 

ลงชือ.........................................ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

    ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 



ชือโครงการ  พฒันากระบวนการวิจยัในชนัเรียน 

กลุ่มงาน  งานวชิาการ  

หัวหน้าโครงการ  นางสําเริง  อาชวานนท์ 

หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  4 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 

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

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 จาก  พ.ร.บ.การศึกษา  2542  มาตรา  24  การจดัการเรียนรู้  (5)  และ  เพือใหส้อดคล้องกบัหลกัสูตร

การศึกษาขนัพืนฐาน  พ.ศ.  2551  ส่งเสริมใหส้นบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  สือ

การเรียนและอาํนวยความสะดวกเพือให้เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทงัความสามารถใชก้ารวจิยั

เป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้  ทงันีผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือการเรียนการ

สอนและแหล่งวทิยาการต่าง ๆ  การวจิยัในชนัเรียนมีความสําคญัต่อวงการวชิาการชีพครูเป็นอย่างยงิ  

เนืองจากครูจาํเป็นตอ้งพฒันา  หลกัสูตร  วิธีการเรียนการสอน  การจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้  อยาก

เรียน  การพฒันาพฤติกรรมผูเ้รียน  การเพิมสัมฤทธิผลการเรียนและสร้างบรรยากาศการเรียน  ดว้ยปัจจยั

ดงักล่าวจึงทาํใหค้รูอาจารยต์อ้งเปลยีนบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูว้จิยั  เพือมีส่วนร่วมในการพฒันาการสอน  

การเรียนรู้ของผูเ้รียนและการพฒันาวชิาชีพครู 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที  2  ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 1) 

3.  วัตถุประสงค์ 
 3.1   เพือพฒันาคน้ควา้เกียวกับกิจกรรมการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

 3.2  เพือพฒันาใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิทีดีขึน 

3.3  เพือพฒันาใหค้รูมีผลงานวจิยัในชนัเรียนปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีอย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล 
4.  เป้าหมาย 

4.1  ครูทุกคนศึกษาคน้ควา้เกียวกบักิจกรรมการเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

4.2  นกัเรียนมีผลสัมฤทธิอยู่ในระดบัดี ร้อยละ  80 

4.3  ครูทุกคนมีผลงานวิจยั  นาํผลงานวิจยัไปใช้พฒันางานให้มีประสิทธิภาพเกิดและเกิด

ประสิทธิผล 
 



5.  ทรัพยากรทีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบโครงการ  คณะครู 

 5.2  นกัเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 5.3  งบประมาณจากเงินวสัดุการศึกษา  5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผนเสนอโครงการ 

  6.1.2  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.3  ดาํเนินงานตามแผน 

       -  ศึกษา  เก็บรวบรวมขอ้มูลงานวจิยัต่าง ๆ 

       -  สร้างเครืองมือ 

       -  ประชากรและกลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม 

       -  เก็บรวบรวมขอ้มูล 

        -  วเิคราะห์ขอ้มูล 

       -  รายงานการประเมินโดยจดัเป็นรูปเล่ม 

       -  เผยแพร่ผลงาน   

  6.1.4  นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบผลการพฒันาการวจิยัในชนัเรียน 

                                - ประกวดผลงานการวิจยัในชนัเรียน 

       - มอบเกียรติบตัรระดบัโรงเรียน 3 รางวลั 

  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการพฒันาการวจิยัในชนัเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผน              

2.  แต่งตงัคณะกรรมการ              

3.  ดาํเนินงานตามแผน              

 - ศึกษาเก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยั              

 - สร้างเครืองมือ              

 - ประชากรตอบแบบสอบถาม              

  - เก็บรวบรวมขอ้มูล              

  - วเิคราะห์ขอ้มูล              

 - รายงานผลการประเมิน              

4. - เผยแพร่ผลงาน              

5. นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ               

6. ประเมนิ สรุป รายงาน              

 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนากระบวนการวิจัย 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

31  มีนาคม  2560 

19  เมษายน  2560 

 

ตุลาคม  2560 และ มีนาคม 2561 

31 มีนาคม  2561 

 

- แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

- ประชุมคณะดาํเนินงานและกาํหนดแผนงาน 

-ชีแจงโครงการพฒันากระบวนการวจิยัในที

ประชุมครู 

- ครูส่งผลงานวิจยัในชนัเรียนภาคเรียนละ 1 เรือง 

- นิเทศ ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

- ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

- คณะดาํเนินงาน 

-นางสําเริง  อาชวานนท์ 

 

- คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-นางสําเริง  อาชวานนท์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแจง  งานแผนเสนอโครงการ 

2.  เสนอโครงการ 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

5.  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสําเริง  อาชวานนท์ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสําเริง  อาชวานนท์ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสําเริง  อาชวานนท์ 

 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/หลักฐาน 

1.ร้อยละของครูทีคน้ควา้เกียวกบักิจกรรม

การเรียนการสอนทีมีประสิทธิภาพ 

2.ร้อยละของนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิ         

อยู่ในระดบัด ี

3.ร้อยละของครูทีมีผลงานวจิยัในชนัเรียน 

1. ตรวจสอบ 
 

2. ตรวจสอบ 
 
3. ตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน 

1. แฟ้มสะสมงาน(ผลงานคน้ควา้) 
 

2. รายงานผลสัมฤทธิทางการเรียน

ของนกัเรียน 

3. แฟ้มสะสมผลงานงานวจิยัของครู 
 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 9.1  หน่วยงานตน้สังกดัไดร้ับทราบผลการประเมินการวจิยัในชนัเรียน  เพือเป็นขอ้มูลในการ

ปรับปรุง  พฒันาการจดัการศึกษาในอาํนาจหนา้ทีทีเกียวขอ้ง 

 9.2  สถานศึกษาสามารถนาํผลการประเมินไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนให้

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัแห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  หลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  

2551  และตรงกบัความตอ้งการของนกัเรียน  ครู  ผูป้กครอง  และ  ชุมชน 

 9.3  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  สามารถนาํผลการประเมินการวจิยัในชนัเรียน  มาเป็นแนวทางในการ

ดาํเนินการ  ในการวางแผนพฒันาปรับปรุงหลกัสูตรสถานศึกษา  ใหมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผล  ส่งผลให้

สถานศึกษาเป็นทียอมรับของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  ผูป้กครอง  และ  ชุมชน 

 9.4  ครูผูส้อนสามารถนาํผลการประเมินการวิจยัในชนัเรียน  มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน  วิธีสอน  การจดักิจกรรม  สือ  แบบฝึก  และวธีิการวดัผลและประเมินผล  ตลอด

ตนใช้เป็นขอ้มูลในการปรับปรุงงานในหนา้ทีใหม้ีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อผูเ้รียนเป็นสําคญั 

 9.5  จากผลประโยชน์ของผูที้เกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาทงัหมดทีกล่าวขา้งตน้จะส่งผลสุดทา้ย

กบันกัเรียน  ทาํใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธิดีขึน 



 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 
 

                                                                    ลงชือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ  
                                                                                (นางสําเริง  อาชวานนท์)    

 

                                         ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                                     (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 
                                                               ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชือโครงการ  พฒันาบุคลากร 
แผนงาน  บริหารบุคคล 

หัวหน้าโครงการ  นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ     นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  4 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 
..... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... ........................... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 พฒันาการเรียนการสอน     ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542   นนัจะเนน้การจดัการ

เรียนการสอนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  ผูส้อนเป็นผูช้่วย ส่งเสริม  แนะแนวทางใหเ้กิดองค์ความรู้แก่ผูเ้รียน    

โดยการจดัหาแหล่งเรียนรู้ ทงัภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน และนาํเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ให้มากทีสุด     ดงันนัผูส้อนจะตอ้งพฒันาตนเอง  พฒันาความรู้ความสามารถทงัดา้น

เนือหาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทีทาํหนา้ทีรับผิดชอบสอน  ดา้นการถ่ายทอดความรู้สู่ผูเ้รียนในวธีิต่าง 

ๆ  ใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการเรียนรู้ใหม้ากทีสุด  การพฒันาตนเองใหมี้ประสิทธิภาพนนัย่อมเกิดมาจากร่างกาย

และจิตใจ 

ทีสมบูรณ์แขง็แรง  และขวญักาํลงัใจทีดีดว้ย 

 โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)    ไดเ้ล็งเห็นถึงความสําคญัการพฒันาความรู้ความสามารถ

ของบุคลากร  ในสถานศึกษาทีจาํเป็นจะตอ้งมีการศึกษาหาความรู้เพิมเติมทงัภายในและภายนอกสถานศึกษา 

เพือเป็นการเปิดมุมมอง   และโลกทศันใ์นแบบต่าง ๆ  เพือจะได้นาํมาถ่ายทอดสู่ผูเ้รียน   ตลอดจนมีการสร้าง

ขวญัและกาํลงัใจทีดีต่อบุคลากรทกุคนในโรงเรียน   เพือจะไดมี้ร่างกาย    และจิตใจพร้อมทีจะปฏิบติัหน้าที

อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 2) 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพือใหบุ้คลากรไดร้ับความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนดั

และวชิาทีรับผิดชอบ 

 3.2  เพือใหบุ้คลากรไดน้าํเอาความรู้ทีไดรั้บมาขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบับุคลากรภายใน

สถานศึกษาและนกัเรียน 

 3.3  เพือใหบุ้คลากรมีแรงจงูใจและเจตคติทีดีต่อการพฒันาตนเอง 

 3.4  เพือสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบตัิงานแก่บุคลากร  



 

4.  เป้าหมาย 

 4.1  บุคลากรทุกคนไดรั้บความรู้จากการประชุม ฝึกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนดั

และวชิาทีรับผิดชอบ 
 4.2  บุคลากรทุกคนไดน้าํเอาความรู้ทีไดรั้บมาขยายผลต่อและใชป้ระโยชนก์บับุคลากรภายใน

สถานศึกษาและนกัเรียน 

4.3  บุคลากรทุกคนมแีรงจูงใจและเจตคติทีดีต่อการพฒันาตนเอง 

 4.4  บุคลากรทุกคนมขีวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน  
 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินโครงการ 

 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุน  ค่าเอกสาร  และค่าใช้จ่ายในการพฒันาบุคลากร  153,656  บาท 
 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน   

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผน 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4  ดาํเนินงานตามแผน 

   -  จดัทาํเอกสารสือต่าง ๆ  ไวบ้ริการ 

   -  จดัเขา้อบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

   -  จดัประชุมเชิงปฏิบติัการ 
   -  จดัทาํแฟ้มสะสมงาน 

  6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

              6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

4 เมษายน  2560 

 

8 เมษายน  2560 

16-31 พฤษภาคม  2559 

 

ภาคเรียนที 1/2560 

 

11-13 พฤษภาคม 2560 

 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

29 มีนาคม  2561 

31 มีนาคม 2561 

 

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ 

 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- จดัทาํสือ เอกสารต่าง ๆ แก่คณะครู 

 

- จดัอบรมครู 

 

- จดัอบรมครูโครงการโรงเรียนวถิีพุทธ   

  พระราชทานดว้ยพลงับวร 

- อบรมเชิงปฏิบติัการ/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

 

- จดัทาํแฟ้มสะสมผลงานครู 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาววรัญญา ทองแกมแกว้ 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาววรัญญา ทองแกมแกว้ 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาววรัญญา ทองแกมแกว้ 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาววรัญญา ทองแกมแกว้ 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาววรัญญา ทองแกมแกว้ 

-คณะครู 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาววรัญญา  ทองแกมแก้ว 

 

 

 

 

 

 



7.  แผนกํากับและติดตามผล 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผน ในการดาํเนินงาน   

2. เสนอโครงการ 

 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

 

5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็   สุรารักษ ์

-นางผกามาศ  เลิศชูเกียรต ิ

 นางสาววรัญญา  ทองแกมแก้ว 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางผกามาศ  เลิศชูเกียรต ิ

 นางสาววรัญญา  ทองแกมแก้ว 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรต ิ

 นางสาววรัญญา  ทองแกมแก้ว 

 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เครืองมือ 

1.ร้อยละของบคุลากรไดร้ับความรู้จากการ

ประชุม ฝึกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตาม

ความถนดัและวิชาทีรับผิดชอบ 
2.ร้อยละของบคุลากรไดน้าํเอาความรู้ทีไดรั้บมา

ขยายผลต่อและใช้ประโยชน์กบับุคลากรภายใน

สถานศึกษาและนกัเรียน 
3.ร้อยละของบคุลากรมแีรงจูงใจและเจตคติทีดี

ต่อการพฒันาตนเอง 

4.ร้อยละของบคุลากรมขีวญัและกาํลงัใจในการ

ปฏิบติังาน  

1. การรายงานการประชุม อบรม 

สมัมนา ศึกษาดูงาน 

2. พิจารณาจากแบบขยายผล 

การประชุม อบรม สัมมนา     

ศึกษาดูงาน 

3. พิจารณาจากแฟ้มสะสมงานของ

บุคลากร 

4. สังเกต 

 

1.แบบรายงานการ

ประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน 
2.แบบขยายผลการ

ประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน และบนัทกึ

การประชุมครู 

3.แฟ้มสะสมงานของ

บุคลากร 

4.แบบสังเกต 

 
 

 

 

 

 

 



9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 ครูมีความกระตอืรือร้นในการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลใหน้กัเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  

และมีความสุข 
 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา   หวัหน้าโครงการ 

 

ลงชือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ ลงชือ.................................................ผูร่้วมโครงการ 

            (นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ)                                         (นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว้) 

 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

               (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ  นิเทศภายใน 

กลุ่มงาน  บริหารบุคคล 

หัวหน้าโครงการ  นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์ นายชลอ  มนัฤทธิ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  4 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 

………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 

ปัจจยัสําคญัทีส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา  ทงัในส่วนของการจดัการเรียนการสอนและ

ปฏิบติังานดา้นอืน ๆ คอื พฒันาใหค้รูผูส้อนมคีวามรู้ ความสามารถในการปฏิบติัหน้าทีไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  วธีิการทีจะช่วยพฒันาใหค้รูผูส้อนมีความรู้ความสามารถคอื การนิเทศภายใน การนิเทศ

ภายในเป็นสิงจาํเป็นอยา่งยิงสําหรับผูบ้ริหารโรงเรียน  ทีจะใหค้วามรู้  เสนอแนะวธีิการ สํารวจ ตรวจสอบ

และสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังานของครู เพือใหก้ารดาํเนินงานจดัการศึกษาของโรงเรียนบรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีตงัไว ้จากความสําคญัทกีล่าวขา้งตน้โรงเรียนจงึจดัใหม้ีโครงการนิเทศภายใน

ขนึ 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 2) ตวับ่งชีที 2.4 
  
3.  วัตถุประสงค์ 

       3.1  เพือพฒันางานตามขอบขา่ยของกลุ่มงานในโรงเรียนทงั  4  งาน 

       3.2  เพือพฒันาครูใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในหนา้ที 
 

4.เป้าหมาย 

 4.1  การบริหารงานทงั  4  งาน  บรรลุภารกิจร้อยละ  80 

4.2  ครูไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  85  มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานในหนา้ที 
 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรั้บผดิชอบโครงการ 

        5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุนของทางราชการจาํนวน  5,000  บาท 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 



 

 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชีแจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดาํเนินงานตามแผน 

 6.1.4.1  จดัทาํแผนนิเทศภายใน 

 6.1.4.2  เยียมชนัเรียน 

 6.1.4.3  สังเกตการณ์สอน 

 6.1.4.4  เยียมห้องเรียนพิเศษ 

 6.1.4.5  ตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 

 6.1.4.6  ตรวจเอกสารธุรการชนัเรียน 

 6.1.4.7  ประชุมเดือนละ  1  ครัง 

6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 6.2  ขันตอนการดําเนินการ 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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. แต่งตงัคณะทาํงาน              

4. ดาํเนินงานตามแผน              

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน  สรุป รายงานผล              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการนิเทศภายใน 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

15 – 29 เมษายน 2560 

16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

(ตามตารางนิเทศ) 

16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

(ตามตารางนิเทศ) 

16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

(ตามตารางนิเทศ) 

16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

(ตามตารางนิเทศ) 

16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

(ทุกเดือน) 

16 พฤษภาคม 2560-31 มีนาคม 2561 

31 มีนาคม 2561 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- จดัทาํแผนนิเทศภายใน 

- เยียมชนัเรียน 

- สังเกตการสอน 

 

- เยียมหอ้งเรียนพิเศษ 

 

- ตรวจแผนการจดัการเรียนรู้ 

 

- ตรวจเอกสารธุรการชนัเรียน 

 

- ประชุมเดือนละ 1 ครัง 

 

- นิเทศ ติดตามผลการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการรองผูอ้าํนวยการ 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-รองผูอ้าํนวยการ 

-ผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการ 

-ผูอ้าํนวยการรองผูอ้าํนวยการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  แผนกํากับและติดตาม 
 

กิจกรรม ผู้กํากบั และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแจง  วางแผนในการดาํเนินงาน 

2.  เสนอโครงการ 
 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

 

5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

 นายชลอ  มนัฤทธิ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

 นายชลอ  มนัฤทธิ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

 นายชลอ  มนัฤทธิ 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 
1.  ร้อยละของการบริหารงานทงั  4  งาน    

     บรรลุภารกิจ  

2. ร้อยละของครูทีมีประสิทธิภาพในการ  

    ปฏิบติังานในหนา้ที 

1. การตรวจสอบระบบ   

    ดาํเนินงาน 
2. การประเมินผลงานของครู 

1. แบบประเมินผล 

     การดาํเนินงาน 

2. แบบประเมินผลงานของครู 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

โรงเรียน  จดัการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพเป็นทียอมรับของหน่วยงานตน้สังกดั ผูป้กครอง และชุมชน 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา   หวัหน้าโครงการ 

 

ลงชือ..........................................ผูเ้สนอโครงการ ลงชือ.....................................................ผูร่้วมโครงการ 

 (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ)์    (นายชลอ     มนัฤทธิ) 

 ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
โครงการ  เสริมสร้างขวญัและกาํลงัใจบุคลากร  



กลุ่มงาน  บริหารบุคคล 

หัวหน้าโครงการ  นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ     นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  4 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 

………………………………………………………………………………………………………… 

1.  หลักการและเหตุผล 

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของความสําเร็จในการพฒันาทุกดา้นของ

การศึกษา เพราะบุคลากรเป็นผูมี้บทบาทสําคญัการสนบัสนุนการเรียนการสอนและการพฒันาคุณภาพของ

ผูเ้รียน การบริหารงานโดยการจดัการใหมี้คนร่วมกนัทาํงานอยา่งมีนาํหนึงใจเดียวกนั และทาํงานดว้ยความ 

พึงพอใจ  ขวญัและกาํลงัใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเป็นอนัมาก   เป็นสิงเร้าสภาพจิตใจ 

และพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกใหเ้ห็นถึงลกัษณะและความรู้สึกทีมีต่อการปฏิบติังาน บุคลากรทีมี

ความรู้ความสามารถสูง หากกาํลงัใจไม่ดีการปฏิบติังานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าทีควร ในทางตรงกนั

ขา้มคนทีมีความสามารถไม่สูงนกัแต่ถา้มีกาํลงัใจทีดี การปฏิบติังานอาจจะไดผ้ลมากกวา่บุคลากรทีมีความรู้ 

ความสามารถสูง การจดัสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่บุคลากรนบัวา่เป็นส่วนหนึงในกระบวนการเสริมสร้างขวญั

และกาํลงัใจทีดี ดว้ยเหตุผลดงักล่าว โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงไดจ้ดัจดัโครงการนีขึน 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 2) 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

       3.1  เพือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 

       3.2  เพือเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีซึงกนัและกนัระหวา่งบุคลากร 

       3.3  เพือเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
 

4.  เป้าหมาย 

 4.1  บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจดีขึน มีความสัมพนัธ์อนัดซึีงกนัและกนั มีความรัก ความ

ผกูพนั ต่อโรงเรียน 

4.2  สร้างวฒันธรรมความสามคัคีในองค์กร 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

       5.1  บุคลากร :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบโครงการ 

5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุนของทางราชการจาํนวน  153,656  บาท 



 

 

6.  วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชีแจง  วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดาํเนินงานตามแผน 

 6.1.4.1  การเยียมบุคลากรในโอกาสต่าง  ๆ

 6.1.4.2  กิจกรรมวนัเกิด 

 6.1.4.3  ทศันศึกษา 
 6.1.4.4  จดังานเกษียณอายรุาชการ  

6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการดาํเนินโครงการ 

6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 6.2  ขันตอนการดําเนินการ 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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. แต่งตงัคณะทาํงาน              

4. ดาํเนินงานตามแผน              

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน  สรุป รายงานผล              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากร 

 

 

 



วัน  เดือน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

19  เมษายน2560 

 

25 เมษายน2560 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

 

กนัยายน  2560 

 

29-31  มีนาคม  2561 

 

27 มีนาคม  2561 

31 มีนาคม 2561 

- ประชุมวางแผน เสนอโครงการ 

 

-แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- กิจกรรมเยยีมบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 

- กิจกรรมวนัเกิดของบุคลากร 

- กิจกรรมงานเกษยีณอายรุาชการ 

 

- กิจกรรมทศันศึกษาของบุคลากร 

 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 

-ผูอ้าํนวยการ 

-หวัหนา้โครงการ 

 

7.  แผนกํากับและติดตาม 
 

กิจกรรม ผู้กํากบั และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  วางแผนในการดาํเนินงาน 

2. เสนอโครงการ 

 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

 

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์
-นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ 

 นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 

 

 

 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
 



ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 
1.  การสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก ่

     บุคลากร 

2. การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีซึงกนัและ   

    กนัระหวา่งบุคลากร 

3. การสร้างความรัก ความห่วงใยของ  

    โรงเรียนต่อบุคลากร 

1.สอบถาม , สมัภาษณ์ 
2.ประเมินโครงการ 

1. แบบสอบถาม 

 2. แบบประเมินโครงการ 

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมขีวญัและกาํลงัใจดีขึน มีความสัมพนัธ์อนัดีซึงกนัและกนั 

           2. บุคลากรในโรงเรียนมีความรักความสามคัค ี

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

ลงชือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ      ลงชือ.............................................ผูร่้วมโครงการ 

(นางผกามาศ  เลศิชูเกียรติ) (นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท) 
 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 
                                             ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      กลยุทธ์ที 5พฒันาประสิทธภิาพการบริหารจดัการศึกษาตามแนวทางการกระจาย 
อาํนาจทางการศึกษาตามหลกัธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจาก 

                         ทุกภาคส่วน  และการร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถนิ   

เพือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ   ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน  



กลุ่มงาน   บริหารทวัไป 

หัวหน้าโครงการ   นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์     นางสาวโชติกา  เก่งแกว้หน่วยงานที

รับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยทุธ์ที  5 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา 2560 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 เป้าหมายของการจดัการศึกษาของชาติมุ่งพฒันาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน หลกัสูตร  

การศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  2551  ยุทธศาสตร์ทีสําคญัในการดาํเนินการ  คือ  การกระจายอาํนาจ

การบริหารสู่โรงเรียน  โดยการใชโ้รงเรียนสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนในการบริหารจดัการศึกษาใน

โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยปัจจยัองค์รวมและปัจจยัสนับสนุนของโรงเรียนมาประสาน

สัมพนัธ์ ให้มีพลงัผลักดันการเรียนรู้ให้เกิดขึนกับผูเ้รียนอย่างต่อเนือง  ซึงสอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาดา้นการจดัการศึกษา  มาตรฐานที 9  กล่าวว่า “คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองและ

ชุมชนปฏิบติัตามบทบาทหนา้ทีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล” 
 

2. ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที 2.3 
 

3. วัตถุประสงค์ 

3.1  เพือส่งเสริมพฒันาการบริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

3.2   เพือส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหน้าทีตามทีระเบียบกาํหนด 

3.3    เพอืส่งเสริมคณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม  ดแูล และขบัเคลือนการดาํเนินงานของ

สถานศึกษา 

ให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

3.4   เพือส่งเสริมผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 
 

4. เป้าหมาย 

4.1  ร้อยละ  90 โรงเรียนมีพฒันาการบริหารงานโดยการมีส่วนร่วมระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน 

4.2   ร้อยละ 90 คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบติัหนา้ทีตามทีระเบียบกาํหนด 

4.3  ร้อยละ  90  คณะกรรมการสถานศึกษากาํกบัติดตาม  ดูแล และขบัเคลอืนการดาํเนินงานของ 

สถานศึกษาใหบ้รรลผุลสําเร็จตามเป้าหมาย 

4.4  ร้อยละ  90ผูป้กครอง ผูป้กครองเครือข่ายและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศึกษา 



 

 

5. ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1 บุคลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 

 5.2  เงินงบประมาณทางราชการ  และเงินบริจาค จาํนวน   25,000 บาท 
 

6. วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมเพือชีแจงวตัถุประสงค์  วางแผน 

  6.1.2   เสนอโครงการ 

  6.1.3   แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4   ดาํเนินงานตามแผน  
  6.1.4.1 การประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครองเครือข่ายและชุมชน 

                               - เชิญประชุม 
                                                     - แจง้ประชุม 
                                                     -  เชิญร่วมงาน 

        6.1.4.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานผูป้กครอง        
                                              คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองและชุมชน 

  6.1.5  นิเทศตดิตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

  6.1.6  ประเมินผล สรุปผล แลรายงานโครงการ 

 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง  วางแผนโครงการ              

2.   เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน              

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ              

5.  นิเทศติดตาม ตรวจสอบ                

6.  ประเมนิ  สรุปรายงานโครงการ              

 

 

 

 

 

 

 



              6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

19 พฤษภาคม2560 

 

 

 

 

22 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

 

22 พฤษภาคม 2560 

 

 

 

 

ตลอดปีการศึกษา 2560 

 

 

 

ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาขันพืนฐาน 

- เสนอโครงการในทีประชุม 

 

- แต่งตงัคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพนืฐาน 

- ประชุม วางแผนและชีแจงคณะกรรมการ ฯ  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 

- ประชุมชีแจง วางแผน ผูที้เกียวขอ้ง 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการประชุม 

- เชิญประชุม 

 

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

- ประชุมชีแจง วางแผนผูที้เกียวขอ้ง 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการประชุม 

-เชิญประชุม 

 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขันพนืฐาน 

ผู้ปกครองคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 

-หนงัสือเชิญ 

 

-เชิญร่วมงาน 

 

-แจง้วนัหยดุ 

 

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

 

 

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

 

 

 

7. แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากบัและติดตาม หมายเหตุ 



 

 

8.แผนการประเมินผล 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 
1. ร้อยละของการใหค้วามร่วมมือของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานผูป้กครอง 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง และชุมชน 

 ทีให้ความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

1. พิจารณาจากบนัทึก 

การประชุม 
2. รายงานโครงการ 

1. บนัทึกการประชุม 

2. แบบรายงานโครงการ 

  

 

9. ผลทีคาดว่าจะได้รับ 
 โรงเรียนประสบผลสําเร็จในการบริหารงานโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานอยา่งมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลก่อใหเ้กิดผลต่อนกัเรียนเป็นสําคญั 
 

10. ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหน้าโครงการ 
 

ลงชือ..............................................ผูเ้สนอโครงการลงชือ...........................................ผูร่้วมโครงการ 

(นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ)์(นางสาวโชติกา  เก่งแกว้) 
 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

(นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

           ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ชือโครงการ  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือการศึกษา 

กลุ่มงาน  งบประมาณ 

1.ประชุมชีแจงวางแผนโครงการ 

2.เสนอโครงการ 

 

3.แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.ดาํเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม 

 

5.นิเทศตดิตาม ตรวจสอบ 

6.ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชติกา  เก่งแกว้ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชติกา  เก่งแกว้ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสมหมาย  เคา้ศรีวงษ ์

 นางสาวโชติกา  เก่งแกว้ 

 



ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมาลยั  ใหญสู่งเนิน , วา่ที ร.ต. สิทธกานต์  ธนสัมบนัน ์

หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  5 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 
............... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... .............................. .......... .................... .......... .................... .......... ....... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 การระดบัทรัพยากรและการลงทุนเพอืการศึกษา    จะเป็นแนวทางทีจะทาํให้สถานศึกษาใช้

แก้ปัญหาความขาดแคลนในเรืองงบประมาณ  เครืองมือ  อปุกรณ์  สือการเรียนการสอน  ไดใ้นระดบัหนึง  

นอกจากนนัการมีส่วนร่วมระหวา่งบา้น  โรงเรียน  องคก์รทางศาสนา  สถานบนัวชิาการ  องค์กรภาครัฐและ

เอกชน  ยงัจะทาํใหก้ารบริหารการจดัการศึกษาประสบผลสําเร็จตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ส่งผลตแีก่ผูเ้รียนเป็นสําคญั 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที  2  ตวับ่งชีที  2.3   
 

3.  วัตถุประสงค์ 

 เพือประสานความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  กบัองค์กรของรัฐ  องค์กรเอกชน  และชุมชนในการ

ร่วมพฒันาและจดัการศึกษา  
 

4.  เป้าหมาย 

องค์กรภาครัฐ  องคก์รเอกชน  ชุมชน  ใหค้วามร่วมมือร้อยละ  90  ของการขอความร่วมมือ 
 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ  คณะกรรมการ

สถานศึกษาขนัพืนฐาน 

 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนในการจดัทาํเอกสาร  ค่าเดินทาง   ค่าจดัเลียงรับรองในการติดตอ่

ประสานงาน  จาํนวน  5,000  บาท 

 

 

 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคญัของกิจกรรม 



 

  6.1.1  ประชุมชีแจง  วางแผน 

  6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

  6.1.4  ดาํเนินงานตามโครงการ 

       -  ขอความร่วมมือจากองคก์รภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  เขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ 

       -  ประสานงานในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

  6.1.5  นิเทศ  ตดิตามผล  ปรับปรุงกิจกรรม 

  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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.  ประชุมชีแจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศตดิตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมิน  สรุป รายงานผล              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 กําหนดการจัดกิจกรรม 

วัน เดือน ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

 

 

 

 



29 มีนาคม 2560 

29 มีนาคม 2560 

16 พฤษภาคม 2560 

30 มิถุนายน 2560 

16 มี.ค.60 – 17 มี.ค.61 

ตลอดปีการศึกษา 

31 มีนาคม 2561 

 

-  ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ 

-  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-  ขอความร่วมมือจากองคก์รภาครฐั เอกชน ชุมชน  

-  เขา้ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ 

-  ประสานงานในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

-  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-  คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-  คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-  คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-  คณะกรรมการตรวจสอบฯ 

-  หวัหนา้โครงการ 

 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแจง  เสนอโครงการ 

2.  เสนอโครงการ 

3.  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4.  ดาํเนินงานตามโครงการ 

5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงาน 

6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางมาลยั  ใหญสู่งเนิน 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางมาลยั  ใหญสู่งเนิน 

นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางมาลยั  ใหญสู่งเนิน 

 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1.  ร้อยละของการให้ความร่วมมือขององคก์รภาครัฐ   

องค์การเอกชน  ชุมชน  ทีใหค้วามร่วมมือ 

1.  ประเมิน 

2.  รายงานโครงการ 

1.  แบบประเมิน 

2.  แบบรายงานโครงการ 
 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 องค์กรภาครัฐเอกชน  และชุมชนใหค้วามร่วมมือในการจดัการศึกษาของโรงเรียน  ทาํใหโ้รงเรียน

พฒันาไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ  เป็นทียอมรับของหน่วยงานตน้สังกดั  ผูป้กครอง  และ  ชุมชน 

 

 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 



 

ลงชือ...........................................ผูเ้สนอโครงการ              ลงชือ.........................................ผูร่้วมโครงการ 

              (นางมาลยั  ใหญสู่งเนิน)       (ว่าที ร.ต.สิทธกานต์  ธนสัมบนัน)์ 

 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

                 (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ์) 

            ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชือโครงการ  พฒันาการจดัองคก์ร ระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

กลุ่มงาน  บริหารทวัไป 



ผู้รับผิดชอบโครงการ นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์        

หน่วยงาน  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน กลยทุธ์ที  5 

ระยะเวลาดําเนินการ ปีการศึกษา  2560 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 การบริหารทีขาดการจดัการอย่างเป็นระบบส่งผลใหอ้งค์กรขาดการความคลอ่งตวัในการปฏิบติังาน 

ดงันนัสถานศึกษาจาํเป็นตอ้งจดัระบบการบริหารจดัการใหเ้ป็นระบบในทุก ๆดา้นไม่วา่จะเป็นดา้น

สารสนเทศ  การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ และพฒันาบุคลากรอย่างตอ่เนือง  เพือสร้างความพึงพอใจต่อ

ผูเ้กียวขอ้ง   ซึงผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติังานตามบทบาทหนา้ทีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

โครงการนีจึงเป็นโครงการทีจดัทาํขนึเพือพฒันาองคก์รใหม้คีุณภาพดงักล่าว 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 2 ตวับ่งชีที 2.1ตวับ่งชีที 2.2 (ขอ้ที 3) ตวับ่งชีที 2.3 
 

3.  วัตถุประสงค์ 

 3.1  เพือพฒันาสถานศึกษาใหมี้การพฒันาองคก์ร  โครงสร้าง     ระบบการบริหารงานให้เป็นระบบ 

 3.2  เพือใหผู้บ้ริหารใช้หลกับริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือผลการวิจยัเป็น

ฐานคิดทงัดา้นวิชาการและการจดัการ 

3.3  เพือใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีกาํหนดไวใ้นแผนปฏิบติั

การ 

 3.4  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 
 

4.  เป้าหมาย 
4.1  ร้อยละ  90  สถานศึกษาสามารถพฒันาองคก์ร  โครงสร้าง  ระบบการบริหารงานอย่างเป็น 

ระบบ  

 4.2  ร้อยละ  90  ผูบ้ริหารใชห้ลกับริหารแบบมีส่วนร่วมและใชข้อ้มูลผลการประเมินหรือ

ผลการวจิยัเป็นฐานคิดทงัดา้นวชิาการและการจดัการ 

4.3  ร้อยละ  90  ผูบ้ริหารสามารถบริหารจดัการศึกษาใหบ้รรลเุป้าหมายตามทีกาํหนดไวใ้น 

แผนปฏิบติัการ 

4.4  ร้อยละ  90  นกัเรียน  ผูป้กครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษา 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 



 

 

 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบโครงการ 

5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุน 5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขันตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประชุมเสนอโครงการเพือชีแจงวตัถุประสงค ์

  6.1.2  แต่งตงัคณะกรรมการประชุมวางแผนการดาํเนินงาน 

  6.1.3  ปฏิบติัตามแผนการดาํเนินงาน 

  6.1.4  นิเทศ กาํกบั  ติดตามผลการดาํเนินงาน 

       -  การจดัทาํโครงสร้างการบริหารงาน 

       -  จดัทาํคาํสังโรงเรียน 

       -  พฒันาขอ้มูลเพือการตดัสินใจ 

       -  พฒันางานวจิยัของผูบ้ริหารและครู 

       -  จดัทาํแผนปฏิบติัการ 

       -  จดัทาํรายงานโครงการในแผนปฏิบติัการ 
       -  สํารวจความพึงพอใจ 

                                 -  รายงานการจดัการศึกษา (SAR) 

  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

 
6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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. ประชุมเสนอโครงการ              

2.  แต่งตงัคณะกรรมการ              

3.  ดาํเนินการตามแผนงาน              

4. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              

5. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 

 

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาจัดองค์กรระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

 

 



วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

29 มีนาคม  2560 

29 มีนาคม  2560 

1 – 30 เมษายน2560 

 

1 – 30 เมษายน2560 

1 – 30 เมษายน2560 

1 – 30 เมษายน2560 

มีนาคม2561 

มีนาคม 2561 

มีนาคม2561 

มีนาคม 2561 

ตลอดปีการศึกษา 

31 มีนาคม 2561 

 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

-แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

- การจดัทาํโครงสร้างการบริหารงาน 

 

- จดัทาํคาํสั งโรงเรียน 

- พฒันาขอ้มูลเพือการตดัสินใจ 

- พฒันางานวจิยัของผูบ้ริหารและครู 
- จดัทาํแผนปฏิบตักิาร 

- จดัทาํรายงานโครงการในแผนปฏิบติัการ 
- สํารวจความพึงพอใจ 

- รายงานการจดัการศึกษา (SAR) 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

 นายชาลี  อิมพงษ ์

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการดาํเนินงาน 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ผูบ้ริหารโรงเรียน 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากบัและติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง  เสนอโครงการ 

2. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

3. ดาํเนินงานตามแผน 

4. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

5. ประเมินผล  สรุปผลและรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

 

 

 

 

 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 



1.สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหาร  มีระบบ

การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.สถานศึกษามีคาํสั งแต่งตงัการปฏิบติังาน  

ขอ้มูลโรงเรียน และงานวจิยั 

3.สถานศึกษามีแผนปฏิบติัการและรายงาน

โครงการในแผนปฏิบติัการ 

4.สถานศึกษามีแบบสํารวจความพึงพอใจ 

 และนาํผลไปใชใ้นการพฒันาการจดัการศึกษา 

1. ตรวจสอบเอกสารโครงสร้าง

การบริหาร 

2. ตรวจสอบเอกสารคาํสั ง  

แฟ้มขอ้มลูโรงเรียนและงานวจิยั 
3. ตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบติั

การและรายงานโครงการ 
4. สํารวจความพึงพอใจ 

1.โครงสร้างการบริหาร 

2.คาํสั งโรงเรียน 

3.ขอ้มูลโรงเรียน 

4.งานวจิยัของผูบ้ริหารและครู 

5.แผนปฏิบตักิาร 

6.รายงานโครงการในแผนปฏิบตักิาร 

7.แบบสํารวจความพึงพอใจ 

 

9.  ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 ผูรั้บบริการและผูเ้กียวขอ้งมีความพึงพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาผูเ้รียน 

10.  ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

 

    ลงชือ.............................................ผูเ้สนอโครงการ      

    (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์                                                 

 

  ลงชือ...........................................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

       (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

  



ชือโครงการ   การประกนัคุณภาพภายใน 

กลุ่มงาน   งานบริหารทวัไป 

หัวหน้าโครงการ   นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการต่อเนือง 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยทุธ์ที  5 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปีการศึกษา  2560 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นระบบทีสถานศึกษาร่วมกบัชุมชนและ

หน่วยงานทีเกียวขอ้งภายใตก้ารกาํกบั ดูแล สนบัสนุน ส่งเสริมของหน่วยงานตน้สังกดั  เพือสร้างความ

มนัใจบนพืนฐานของหลกัวิชาการ ขอ้มลูหลกัฐานทีตรวจสอบไดแ้ละการมส่ีวนร่วมของทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง

ว่าผูเ้รียนไดรั้บบริการดา้นการศึกษาทีมีคุณภาพจากสถานศึกษาเพอืพฒันาความรู้ความสามารถและ

คุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามทีกาํหนดในมาตรฐานหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน  พุทธศกัราช  พ.ศ.  

2544 และมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี  เพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา   ซึงเป็น

ส่วนหนึงของการบริหารการศึกษา  เป็นกระบวนการพฒันาอยา่งตอ่เนือง โดยโรงเรียนยดึหลกัการมีส่วน

ร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้งและเพือสร้างความมนัใจใหแ้ก่ผูเ้กียวขอ้งวา่ผูเ้รียนจะไดรั้บ

การศึกษาทีมีคุณภาพจากสถานศึกษา 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ   

 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที 4  ตวับ่งชีที 4.1 
 

3.  วัตถุประสงค์ 
3.1  เพือกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3.2  เพือจดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 

3.3 เพอืจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดัการศึกษา 

3.4เพือให้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3.5 เพอืใหมี้การนาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
3.6 เพอืใหมี้การจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 



 

4.  เป้าหมาย 

4.1 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.2 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีการจดัทาํและดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา   ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

4.3 ในปีการศึกษา 2560  โรงเรียนไดพ้ฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการ

บริหารจดัการศึกษา 

4.4 ในปีการศึกษา 2560 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.5 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2559 
4.6 มีการจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2558 

5.  ทรัพยากรทีต้องการ 

 5.1 บุคลากร  : ผูบ้ริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดาํเนินงานโครงการ 

 5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จาํนวน 10,000บาท 

6.   วิธีการและขันตอนการดําเนินงาน 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

 6.1.1 ประชุมชีแจง  วางแผน 

 6.1.2  เสนอโครงการ 

 6.1.3  แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการ 

 6.1.4 ดาํเนินงานตามแผน 

  6.1.4.1 การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

                                      1. โครงสร้างการบริหาร 

                                      2. แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา 

                                      3. การกาํหนดวสัิยทศัน์ / ภารกิจ 

             6.1.4.2การจดัทาํมาตรฐานการศึกษา 

                         6.1.4.3การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการประจาํปี) 

             6.1.4.4การดาํเนินการตามแผน (รายงานโครงการ) 

  6.1.4.5การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (สพป.สป.2 มาตรวจ) 
 6.1.4.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา (สอบ ป.3 , ป.6) 
 6.1.4.7 การรายงานคุณภาพประจาํปี (SAR) 

 6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 



 

 6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

6.2  ขันตอนการดําเนินงาน 

ที กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2560 

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. ประชุมชีแจง  วางแผน               

2. เสนอโครงการ              

3. แต่งตงัคณะกรรมการ              

4. ดาํเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

6.3  กําหนดการจัดกิจกรรมโครงการประกันคุณภาพภายใน 

วัน  เดอืน  ปี กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ 

18 เมษายน  2560 

19 เมษายน  2560 

16 พฤษภาคม 2560 – 

 30 มิถุนายน 2560 

 

 

 

16 -31 พฤษภาคม 2560 

16 -31 พฤษภาคม 2560 

 

ตลอดปีการศึกษา 

ตลอดปีการศึกษา 

มกราคม – กุมภาพนัธ์ุ 2561 

พฤษภาคม 2561 

ตลอดปีการศึกษา 

31 มีนาคม 2561 

 

- ประชุมชีแจง วางแผน เสนอโครงการ 

- แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

- การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 

  1.โครงสร้างการบริหาร 

  2. แต่งตงัคณะกรรมการตรวจสอบ ทบทวน และ  

      รายงานคณุภาพการศึกษา 

  3. การกาํหนดวสัิยทศัน์ / ภารกิจ 

- การจดัทาํมาตรฐานการศึกษา 

- การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา (แผนกลยทุธ์   

  แผนปฏิบติัการประจาํปี) 

- การดาํเนินการตามแผน (รายงานโครงการ) 

- การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา(สพป.สป.2 มาตรวจ) 

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

- การรายงานคณุภาพประจาํปี (SAR) 

- นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

- ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 

-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

-ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

 

 

 

 

-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

 

-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

-คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

-ผูบ้ริหารโรงเรียน 

-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

 

 

 



 

7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผู้กํากับ และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแจง วางแผน โครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. แต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินงาน 

4. ดาํเนินงานตามโครงการ 

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดาํเนินโครงการ 

6. ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

-นางเพียงเพญ็  สุรารักษ ์

นางสาวภทัรพร  ประมาตร 

 

 

8.   ระดับความสําเร็จ  

ตัวบ่งชีความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครืองมือ/เอกสาร 

1. ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 

2. ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีการจดัทาํและ

ดาํเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษา ตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3. ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนไดพ้ฒันาระบบขอ้มูล

สารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบริหารจดั

การศึกษา 

4. ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีการติดตาม 

ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
5. มีการนาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและ

ภายนอกไปใช้วางแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ในปี

การศึกษา 2559 
6. มีการจัดทํารายงานประจําปีทีเป็นรายงานการ

ประเมินคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2559 

 

1.พิจารณาจากมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 

2.พิจารณาจากแผน 

ปฏิบตักิาร และรายงาน

โครงการในแผนปฏิบติัการ

3.พิจารณาขอ้มลู

สารสนเทศของโรงเรียน 

4.พิจารณาจากการประเมิน

คุณภาพภายใน 
5.พิจารณาจากการวางแผน

พฒันาคณุภาพการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2559 

6.พิจารณาจากรายงาน

ประจาํปี 2559 

1.มาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
2.แผนปฏิบติัการและรายงาน 

โครงการในแผนปฏิบติัการ 

3.ขอ้มูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 

4.แบบตรวจสอบการประเมิน 

คุณภาพภายใน 

5.แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา   

ในปีการศึกษา 2559 
6.รายงานประจาํปี 2559 

 

  

 

 



 

 

9.   ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

 โรงเรียนไดก้ารยอมรับจากผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
 

10.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 ผูบ้ริหารสถานศึกษา  หวัหนา้โครงการ 

ลงชือ..............................................ผูเ้สนอโครงการ 

                                              (นางสาวภทัรพร  ประมาตร) 

ลงชือ.............................................ผูอ้นุมติัโครงการ 

  (นางเพียงเพญ็  สุรารักษ)์ 
   ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
 


