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 คํานํา 

                   แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2557   ของโรงเรียนวัดหนามแดง  (เขียวอุทิศ)    เปนเสมือน
แนวทางในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  เกดิประสิทธิผลตามจุดมุงหมายของการจัด
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ปฏิบัติการประจําปการศึกษา  2557 นี้  มีเนื้อหาประกอบดวย  ประวตัโิรงเรียน  สภาพท่ัวไปของโรงเรียน การ
วิเคราะหสภาพแวดลอม  วสัิยทัศน พันธกิจ  กลยุทธ  มาตราฐานของโรงเรียน  และโครงการท่ีตองดําเนินงาน
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ฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปดวยด ี และหวังวาผูมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษาทุกฝายจะไดนําแผนปฏิบัติการ
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บทที่  1 

บทนํา 
 
ประวัติโรงเรียน 

     ช่ือโรงเรียน วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) ท่ีตั้ง ๒๑ หมู ๓ ตําบล บางแกว อําเภอบางพลี จังหวดั
สมุทรปราการ สังกัดสังกัดสํานักเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรปราการ เขต ๒ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร02-385-2462  โทรสาร02-386-5031 
 E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com  website  http://www.Watnamdangschool.ac.th   
เปดสอนระดบัช้ันอนุบาล ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีเนื้อท่ี 6 ไร เขตพ้ืนท่ีบริการ 9 หมูบาน  ไดแก  หมู 

1 ถึงหมู 6,  หมู  9 หมู  11 และหมู 16    

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ตั้งอยู  ณ  เลขท่ี  21 หมู 3   ตําบลบางแกว  อําเภอบางพลี  จังหวัด
สมุทรปราการ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  กอต้ังเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2467  
โดยพระฉัตร  พวงมาลี  พระภิกษุของวัดหนามแดง เพื่อหวังเอาบุญกุศล ตั้งอยูในพ้ืนท่ีธรณีสงฆ ในเนื้อท่ี
ประมาณ 6 ไร  ทิศตะวนัตกและทิศใต ตดิกับวัดหนามแดง  ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพง ทิศเหนือ 
ติดกับถนนดานสําโรง บางพลี 
      เม่ือวันท่ี  12  สิงหาคม  พ.ศ. 2481  ไดตัง้เปนโรงเรียนประชาบาล  โดยใชศาลาการเปรียญวัด 
เปนสถานท่ีเรียน  และกอสรางอาคารเรียน  จํานวน 2 หลัง 
      พ.ศ. 2501  ไดตอเติมอาคารเรียนอีก 2 ขาง โดยใชเงินของโรงเรียนวดัหนามแดง พ.ศ. 2527      
ไดงบประมาณของทางราชการมาสรางอาคารเรียนแบบ 017 ใตถุนสูง จํานวน 6 หองเรียน เปนเงิน  100,000 
บาท  และพระครูวินิจธรรมวาที  รองเจาอาวาสวัดหนามแดง  ไดดําเนนิการหาเงินสมทบอีก  244,220   บาท  
โดยใชช่ืออาคารเรียนวา “เรือนพินิจประชาสรรค” 
      พ.ศ. 2510 ไดสรางสวม 5 ท่ีนั่งดานทิศตะวันออกหลังอาคารเรียนหลังท่ี 1 เปนเงิน 10,500  บาท  
และสรางอีก 5 ท่ีนั่ง  หลังโรงอาหารดานทิศตะวนัออกของอาคารเรียนหลังท่ี 2 เปนเงิน  10,500  บาท 
      พ.ศ. 2512  ไดร้ืออาคารเรียนหลังแรก นาํฝามากั้นช้ันลางอาคารเรียน แบบ 017  ใตถุนสูง  จํานวน 
6 หองเรียน  ทางวัดโดยพระครูวิบูลฐาปนกิจ    อดีตเจาอาวาสวัดหนามแดง  ไดสรางอาคารเรียนแบบ  017  มี  
2  มุข   จํานวน  6  หองเรียน โดยใชงบประมาณ 100,000 บาท (สมัยนายชัด  รัตนราช  เปนนายอําเภอบางพลี)  
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      พ.ศ. 2514  ไดรับงบประมาณจากนายสมรรค  ศิริจันทร ส.ส.สมุทรปราการ  จํานวน 45,000 บาท  
ตอเติมโรงอาหารดานทิศตะวันออก 
      พ.ศ. 2517  ไดรับงบประมาณสรางบานพักครู  จํานวน 1 หลัง 
      พ.ศ. 2518  ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียน หลังท่ี  2  จํานวน  2  หองเรียน  เปนเงิน         
25,500  บาท 
      พ.ศ. 2519   ไดรับงบประมาณสรางบานพักครูอีก  2  หลัง รวมท้ังงบประมาณซอมแซมบานพักครู
หลังท่ี 1   และไดรับงบประมาณจากสภาตําบลบางแกวมาตอเติมอาคารเรียนอีก 2 หอง       จนครบอาคารเรียน
หลังท่ี 2 ไดรับงบประมาณสรางอาคารเรียนหลังท่ี 3 แบบ 017 จํานวน  5  หองเรียน เปนเงิน   475,500  บาท  
ไดเงินบํารุงทองท่ีมาถมสนามหนาอาคาร 2 และ  3 อีก 10,000 บาท  จากนายเปร่ืองนางยิ้ม แยมเหมือน 
อีก 10,000 บาท  จากนายแปนและนายเสรมิ จํานวน 10,000 บาท กับเงินงบวิบูลฐาปนกิจ  (อดีตเจาอาวาสวัด
หนามแดง)  ไดบริจาคเงินจํานวน 10,000  บาท และประชาชนรวมบริจาคอีก 10,000 บาท  

     พ.ศ. 2520 ไดงบประมาณสรางบานพกัครูจํานวน 2 หลัง   หลังละ 60,000 บาท  ไดเติมหลังคาโรง
อาหาร  โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจํากัด  และผูปกครองรวมสมทบอีก  เปนเงินท้ังส้ิน   จํานวน 
118,000 บาท 
      พ.ศ. 2529  ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ  กอสรางอาคารอเนกประสงค  แบบ สปช. 
206/2526  จํานวน 1 หลัง  ราคาท้ังส้ิน 1,248,000 บาท 
     พ.ศ. 2531  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนอาคารเรียนหลังท่ี 2 ของโรงเรียน 
     พ.ศ. 2532  ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษา    มาเทพื้นคอนกรีตอาคารเรียนช่ัวคราว   
1 หองเรียน  
     พ.ศ. 2534  ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ  กอสรางอาคารเรียนหลังท่ี  4  แบบ สปช. 
2/28  จํานวน 1 หลัง  3 ช้ัน  9 หองเรียนเปนจํานวนเงิน 2,666,800  บาท 
     พ.ศ. 2535  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนสวม  จํานวน 6 หลัง 
     พ.ศ. 2539 ไดรับงบประมาณในการกอสรางสวมแบบ ส.ป.ช. 602/2526  จํานวน 2 หลัง  ราคา  
180,000  บาท และไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ สรางอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28  จํานวน 1 
หลัง อาคาร 3 ช้ัน 9 หองเรียน  ราคา 3,1100,000  บาท 
     พ.ศ. 2540  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนโรงอาหาร  โรงฝกงาน หลังบานพักครูหลังท่ี  1 
     พ.ศ. 2541 ไดรับงบประมาณในการสรางสวมแบบ สปช. 602/2526   จํานวน 1 หลัง  
ราคา 180,000  บาท 
     พ.ศ.  2542  ไดรับเงินบริจาคจากนายสงวน  กาญจนชีวะ สรางอาคารเรียน 2 ช้ัน 10 หองเรียน 



 

 

ราคา  2,950,000 บาท 
     พ.ศ.  2547 – 2549  ไดรับงบประมาณจากอบต.บางแกว  ในการสรางร้ัวรอบบริเวณโรงเรียน          
ราคา  1,260,000 บาท 
    พ.ศ. 2549  ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษา    สรางอาคารเอนกประสงค 
    พ.ศ.  2549  ไดรับงบประมาณจาก  อบต.บางแกว จัดทําหองคอมพิวเตอร 
    พ.ศ.  2549  ไดรับงบประมาณจาก  อบต.บางแกวสรางหองสมุดอีเล็คทรอนิค 
    พ.ศ.  2551  ไดรับงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกวสรางอาคารเอนกประสงค
โครงหลังคาเมทัลชีต 
    พ.ศ. 2552  นายสงวน  กาญจนชีวะ บริจาคเงินจํานวน 103,000  บาท  (หนึ่งแสนสามพันบาท) สราง
เสาธงสูง 350 เมตร ปูพื้นหินลาง  บูรณะศาลาหอพระประจําโรงเรียนเปนศาลาไทย โดยใชงบประมาณเงิน
อุดหนุน จํานวน 95,000  บาท (เกาหม่ืนหาพันบาท)   เงินบริจาคโดยพระครูปลัด        รัตนวัฒน (พระครูแจ) 
พระครูสังฆรักษบุญเลิศ ปญญาธโร   นายชนินทร  สวางแกว  เปนเงิน         150,000  บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืน
บาท) และจัดสรางวิหารจัตรุมุข ประดิษฐานพระประจําโรงเรียน      โดยไดงบประมาณจากการทอดผาปา
ฉลองโรงเรียนครบรอบ 85 ป เปนเงิน 1,400,000 บาท              (หนึ่งลานส่ีแสนบาท) โดยพระครูปลัดรัตน
วัฒน (พระครูแจ) เปประธานอุปถัมภ 
    พ.ศ. 2554  โรงเรียนไดรับงบประมาณสนบัสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  จดัสราง 
อาคารทรงไทย  3  ช้ัน  ดวยเงินงบประมาณ  21  ลานบาท 

สภาพท่ัวไป 
    โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เปดทําการสอนต้ังแตช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวนนักเรียน  1,035  คน จํานวนขาราชการครู  36  คน  จํานวนครูอัตราจาง  10  คน จํานวนครูชาวตางชาติ  
2 คน  จํานวนครูธุรการ 2 คน จํานวนนักการภารโรง  2  คน   มีจํานวนอา คารเรียน  5 หลัง อาคารช่ัวคราว  
จํานวน 1 หลัง  อาคารอเนกประสงค  จํานวน 1 หลัง  ลานอนกประสงค เนื้อท่ี  164 ตารางเมตร  มีไฟฟาให
แสงสวางในหองเรียนอยางเพียงพอ  มีน้ําประปาใชสะดวกสบาย มีพื้นท่ีสําหรับต้ังอาคารเรียนอาคารประกอบ  
จํานวน  6 ไร มีร้ัวรอบโรงเรียน  ทิศเหนือติดกับถนนดานสําโรงบางพลี  ทิศใตคิดกบัวัดหนามแดง  มีคลอง
สําโรงผานหนาวัด  ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพง   ติดตะวันตกติดกับวดัหนามแดง 
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แผนภูมิการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ )  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

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

 

1.  การจัดทําแผนงบประมาณและ
คําขอต้ังงบประมาณ เพ่ือเสนอตอ
เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.  การวางแผนอัตรากําลัง 1,  การพัฒนาระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ 2.  การจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

2.  การประสานงานและพัฒนา
เครือขายสถานศึกษา 

2.  การจัดทําแผนการใชจายเงิน 
ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง3.  การ
อนุมัติการจายงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรร 

3.  การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง   3.  การวางแผนการบริหารงาน
การศึกษา 4.  การเปล่ียนตําแหนงให

สูงขึ้น การยายขาราชการครุ
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.  งานวิจัยเพื่อการพัฒนา
นโยบายและแผน 

5.  การดําเนินการเกี่ยวกับการ
เล่ือนขั้นเงินเดือน 

5.  การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร 

4.  การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

6.  การลาทุกประเภท 6.  การพัฒนามาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน     7.  การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 5.  การรายงานผลการเบิกจาย
งบประมาณ 

7.  งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8.  การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษ 

8.  การดําเนินงานธุรการ   
6.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใชงบประมาณ 

9.  การดูแลอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม 9.  การสั่งพักราชการและการ

สั่งใหออกจากราชการไวกอน 7.  การตรวจสอบ ติดตามและ
รายงานการใชผลผลิตจาก
งบประมาณ 

10.  การจัดทําสํามะโนประชากร 
10.  การรายงานการดําเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษ 

11.  การรับนักเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นคณะกรรมการเครือขายรองผูอํานวยการโรงเรียน 

คณะครู/บุคลากร

ผูอํานวยการโรงเรียน 



 

 

 
 
โครงสรางการบริหารจัดการศึกษา(ตอ) 

แผนงานวิชาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบริหารท่ัวไป 

10.  การแนะแนว 
11.  การพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา 
12.  การสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ 
 13.  การประสานความรวมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอื่น 
14.  การสงเสริมและสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล 
ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
สถานศึกษาและสถาน
ประกอบการอ่ืนที่จัดการศึกษา 
15.  การจัดทําระเบียบและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
16.  การคัดเลือกหนังสือ 
แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา 
17.  การพัฒนาสื่อ และใชสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
18.การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ไดรับมอบหมาย 

8.  การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9.  การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี
ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุน
เพ่ือการศึกษา 
10.  การการบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11.  การวางแผนพัสดุ 
12.  การกําหนดรูปแบบรายการ 
หรือคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑหรือสิ่งกอสรางที่ใช
งบประมาณเพ่ือเสนอตอ
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
13.  การพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเพ่ือการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ 
14.  การจัดหาพัสดุ 
15.  การควบคุมดูแล บํารุงรักษา
และจําหนายพัสดุ 
16.  การจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสิน 
17.  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการจายเงิน 
19.  การจัดทําบัญชีการเงิน 
20.  การจัดทํารายงานทางการเงิน 
และงบการเงิน 
21.  การจัดทําหรือจัดหาแบบ
พิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 
22.การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี

11.  การอุทธรณและการรอง
ทุกข 
12.  การจัดระบบและการจัดทํา
ทะเบียนประวัติ 
13.  การจัดทําบัญชีรายช่ือและ
การใหความเห็นเก่ียวกับการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ 
14.  การสงเสริมการประเมิน
วิทยฐานะขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
15.  การสงเสริมและยกยองเชิด
ชูเกียรติ 
16.  การสงเสริมมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
17.  การสงเสริมวินัย คุณธรรม
จริยธรรมสําหรบัขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
18.  การริเริ่มสงเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
19.  การพัฒนาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
20.การปฏิบัติงานอื่นใดตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

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

ไดรับมอบหมาย 



 

 

โครงสรางการบริหารบุคคลโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

ผูอํานวยการโรงเรียน

นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 

นางสมหมาย  เคาศรีวงษ 

นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต 

นางพรชนมทิพย  คชพันธ 

นายสายันต  เหมรังคะ 

น.ส.สมพิศ  ฟกศรีเมือง 

นางสายพิณ  รังรงทอง 

นางวันทนา  บุณยดุสิต 

น.ส.ฉวีวรรณ  จันทรนาง 

นายสันติ  กระจางธนโชต 

นางปราณี  ศรีทับทิม 

น.ส.วิภาพร  มั่งม ี

นางจุฑา  สุขใส 

น.ส.มาลี  ลาภลมูล 

นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 

นางสาวเจียมจิตร วงษจอม

นางสาวอัญชลี แกวนุม               

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

นางสาวชญานิษฐ  จําปาขันธ           

นายเสมา  นุชพันธุ                             

นายอรรถพล  พรหมเมศ                

นางสาวนันทนภัส  เพชรกลา

นางสาวไพรินทร เกงแกว            

นางสาวปานทอง  กันหาบาง

นางสาวพรรณี แดงสวัสดิ์         

นางบุญตา คราวกลาง                  

นางวันดี กิตติศักด์ิเสรี           

น.ส.จิรัชญา  พลับนิล                

น.ส.หทัยวรรณ  ลอดงบัง        

นายชาลี  อิ่มพงษ

นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ 

นายศุภชัย  มิ่งมงคล 

นายสุทธิลักษณ  สูงหางหวา 

น.ส.อนงคนารถ  นุชสายสวาท 

น.ส.อาทิตยา  โพธิ์หิรัญ 

นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร 

นางสาวอุไรวรรณ  ขจรโมทย 

 

น.ส.นิตยา  นกเอ้ียงทอง 

นางสําเริง  อาชวานนท 

นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 

น.ส.สุมาลี  ใจอาย 

นางอารีย  ดานขุนทด 

นายสายันต  เหมรังคะ 

น.ส.วรัญญา  ทองแกมแกว 

นางสาวอุไรวรรณ  ขจรโมทย 

บริหารงานวิชาการ บริหารงานบริหารท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ 



 

 

 
ผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) 

 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)  รอบท่ีสาม   (พ.ศ.  2555 – พ.ศ.  2560)   
เม่ือวันท่ี  3 – 6  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2555 
   สรุปโดยภาพรวมเปนรายมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม   

ระดับการศึกษาปฐมวัย 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดบัปรฐมวัย 
น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชี้พืน้ฐาน    

๑. เด็กมีพฒันาการดานรางกายสมวัย ๕.๐๐ ๕.๐๐  ดีมาก 

๒. เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจสมวัย ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมาก 

๓. เด็กมีพัฒนาการดานสังคมสมวัย  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมาก 

๔. เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญาสมวัย  ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดีมาก 

๕. เด็กมีความพรอมศึกษาตอในข้ันตอไป  ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

๖. ประสิทธิผลการจัดประสบการณการเรียนรูท่ี  

เนนเดก็เปนสําคัญ  

 

๓๕.๐๐ 

 

๓๕.๐๐ 

 

ดีมาก 

๗. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและ  

การพัฒนาสถานศึกษา 

 

๑๕.๐๐ 

 

๑๒.๕๐ 

 

ดี 

๘.ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน  ๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณมาตรฐานท่ี     

๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

 

๒.๕๐ 

 

๒.๕๐ 

 

ดีมาก 



 

 

การศึกษาข้ันพื้นฐาน : ระดบัปรฐมวัย 
น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดนท่ีสงผลสะทอน 

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

 

๒.๕๐ 

 

๒.๕๐ 

 

ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริมมาตรฐานท่ี     

๑๑. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม บทบาท 

ของสถานศึกษา 

 

๒.๕๐ 

 

๒.๕๐ 

 

ดีมาก 

๑๒. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับ 

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ี 

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

 

 

๒.๕๐ 

 

 

๒.๕๐ 

 

 

ดีมาก 

คะแนน ๑๐๐ ๙๖.๕๐ ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ระดับปรฐมวัย 

 

           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     

 

 
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
 

      มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

กลุมตัวบงชีพ้ื้นฐาน    

๑. ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีด ี ๑๐.๐๐ ๙.๘๗ ดีมาก 

2. ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานยิมท่ีพึงประสงค ๑๐.๐๐  ๙.๙๗ ดีมาก 

3. ผูเรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนือ่ง ๑๐.๐๐  ๙.๖๕ ดีมาก 

4. ผูเรียนคิดเปน ทําเปน  ๑๐.๐๐  ๙.๘๐ ดีมาก 



 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน  ๒๐.๐๐ - ด ี

      มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
น้ําหนัก

คะแนน 

คะแนน

ท่ีได 

ระดับ

คุณภาพ 

6. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดีมาก 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  ๕.๐๐ ๓.๓๐ พอใช 

8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน

สังกัด  

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้ อัตลักษณ    

๙. ผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและ

วัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษา 

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมาก 

๑๐. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจดุเดนท่ีสงผลสะทอน 

เปนเอกลักษณของสถานศึกษา 

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริมมาตรฐานท่ี     

๑๑. ผลการดําเนินงานโครงการพิเศษเพื่อสงเสริม บทบาท 

ของสถานศึกษา 

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมาก 

๑๒. ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพือ่ยกระดับ 

มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศท่ี 

สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

๕.๐๐  ๕.๐๐  ดีมาก 

คะแนนรวม ๑๐๐ - ดี 

ในภาพรวมสถานศึกษาจดัการศึกษาข้ันพืน้ฐาน : ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

           สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา       ไมสมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา     

 

 

 



 

 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน           ผูเรียนระดับปฐมวัย 

จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
ผูเรียนระดับปฐมวัย 
                 เด็กมีการพัฒนาการดานรางกาย สุขภาพ 
กายและ สุขนสัิย พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  
มีสุขภาพจิต และสุนทรีภาพ พัฒนาการดานสังคม มี
วินัย รูผิดชอบ สามารถปรับตัวเขากับสังคมได 
พัฒนาการดานสติปญญาสมวัย มีความใฝรู เรียนรูดวย
ตนเอง ทักษะในการส่ือสาร มีจินตนาการ ความคิด
สรางสรรคสมวัย และมีความพรอมศึกษาตอในข้ัน
ตอไป 

ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและ 
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป ทีกาํหนดเปาหมายและกลยุทธ 
สอคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ดําเนินการพัฒนาเด็กไดบรรลุจุดเนน จุดเดนของ
สถานศึกษา ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย ทําให
เด็กมีอัตลักษณ ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมาย มีเอกลักษณของสถานศึกษา คือ “งาม
อยางไทย” และสถานศึกษาดําเนินโครงการพิเศษเพื่อ
สงเสริมบทบาทของสถานศึกษาเพื่อแกปญหาภายใน
สถานศึกษาและชุมชนโดยรอบท่ีไมเขาใจปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ไมสามารถนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได เดก็ไมรูจักประหยัด อดออมและ
ชุมชนใชทรัพยากรไมคุมคา การดําเนนิโครงการ
ดําเนินชีวิตพอเพียงตามธรรมชาติของเศรษฐกิจพอพียง
บรรลุเปาหมายตามแผน 
 

พัฒนาป ศึกษาในดาน

รู
 

ียนการสอนที่เนนเด็ก

มี 

ุณภาพภายใน  
                        

ผูเรียนระดับปฐมวัย 

            ดานผลการจัดการศึกษา  

                            ไมม ี

ดานการบริหารจัดการศึกษา 
ระสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ียังมี
การประชุมไมเปนไปตามเกณฑ พัฒนาสัดสวนค
ตอเด็กใหเปนไปตามเกณฑ คือ เทากับ 1 : 10 ถึง 15
พัฒนาการจดัพ้ืนท่ีหองสําหรับการทํากิจกรรมให
เพียงพอตามเกณฑ พัฒนาหองน้ํา หองสุขาใหถูก
หลักอนามัยรวมท้ังการพัฒนาสนามเด็กเลนโดย
คํานึงถึงความปลอดภัย 

       ดานการจัดการเร

เปนสําคัญ  

                                ไม

          ดานการประกันค

                              ไมมี  



 

 

 

ารวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ผูเรียนระดับปฐมวัย 

อุปสรรค( T) 

ก

โอกาส (O) 

     

               องคการบริห วัดสมุทรปราการ  

ุ

   

            ผูปกครองน ญเปนผูใชารสวนจังห
องคการบริหารสวนตําบลบางแกว วัดหนามแดง 
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน วัสด
อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนแกสถานศึกษา 
 

ักเรียนสวนให
แรงงานมีฐานะยากจน  ครอบครัวแตกแยก ขาดการ
ดูแลเอาใจใสในสุขภาพและการเรียนของผูเรียน  
รวมท้ังมีแหลงบริการเกมออนไลนจากอินเทอรเน็ต
ในชุมชน ทําใหผูเรียนอยูในกลุมเส่ียง 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน   ระดับประถมศึกษา 

จุดออน ( W ) จุดแข็ง ( S ) 

       ดานการจัดกา
วน รวมกิจกรรม


าน 

  

         ดานผลการ
างการเรียนรูทุก

นศึกษายัง 

  

้ํา 

รศึกษา 

           ผูเรียนสวนใหญมีรูปรางสมส
สงเสริมสุนทรียภาพดานศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป  
วรรณศิลป ไดศึกษาจากแหลงเรียนรูและภมิูปญญา
ทองถ่ิน ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อให
ผูเรียนไดเรียนรูผานประสบการณตรงและมีหนวยง
ราชการ บริษัทเอกชนและชุมชนรวมใหความรู ผูเรียน 
สวนใหญไดเรียนรูการวิเคราะห ผานโครงงานและใน
กิจกรรมบูรณาการ มีความหลากหลายในการนําเสนอ
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
ผูบริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ     
            สถานศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ไดรวมกันกําหนดเปาหมายและกลยุทธ

และสอดคลองกับ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พนัธกิจ 
เปาหมายของการจัดต้ังสถานศึกษา ผลการดําเนินการ 
บรรลุเปาหมาย มีเอกลักษณของสถานศึกษา 

จัดการศึกษา 
      พัฒนาผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิท
กลุมสาระการเรียนรูใหสูงข้ึน 

          ดานบริหารการจัดการศึกษา 
1. ระบบขอมูลสินทรัพยของสถา

ไมเปนปจจุบัน ยังไมมีการตรวจสอบพัสดปุระจําป
ไมไดจัดทํารายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป และยัง

2. คณะกรรมการสถานศึกษามีการประชุม
ต่ํา 

กวาเกณฑ คือภาคเรียนละ 1 คร้ัง และสถานศึกษา 

ยังไมไดรายงานผลการประชุมตอหนวยงานตนสังกัด 

3. สภาพแวดลอมโดยเฉพาะทอระบายน
 หองน้ํา หองสุขา มีมลภาวะทางดานกล่ิน 

 



 

 

จุดแข็ง ( S ) จุดออน ( W ) 
คือ งามอยางไทย และสถานศึกษาไดจัดทําโครงการคืน
ลําคลองสวย น้ําใสใ ง ทําใหคุณภาพน้ํา

ําหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 

น

กาํหนด ไดรับการประเมินแผนการ 
าค 

ญ
ทํา

ถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในโดย
 

ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนน 

ผูเรียนปนสําคัญ
          พัฒ  

การเรียนรู 

 

 

หลําคลองสําโร
ในลําคลองดีข้ึน ผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชนมี
ความตระหนกัและเห็นคุณคาของการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

             ดานการบริหารการจัดการศึกษา 
         สถานศึกษาไดก
จํานวน 15 มาตรฐาน เพื่อใชในการปรับปรุง 
และพัฒนาสถานศึกษาสูสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพได
มาตรฐานการศึกษา 

           ดานการจัดการเรียนการสอนเนนผูเรีย
เปนสําคัญ 
          ครูไดรับการสงเสริมการอบรมพัฒนาตนเอง
ตามท่ีคุรุสภา
จัดการเรียนรู และประเมินแบบวัดแบบทดสอบทุกภ
การศึกษา การจัดการเรียนรูของครุสวนใหญมีการ
วางเปาหมาย วิเคราะหผูเรียนออกแบบการจัดการ
เรียนรู เหมาะสมกับศักยภาพของผูเรียน ครูสวนให
ใชส่ือการสอน นําผลการประเมินมาซอมเสริมและ
วิจัยในช้ันเรียนทุกคนอยูในระดับคุณภาพดีมาก 
                 

           ดานการประกันคุณภาพภานใน 
                ส
สถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 อยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 
  
 

 

นาครูดานการจัดบรรยากาศของหองเรียน
และใชส่ือใหเอ้ือตอ

ดานการประกันคุณภาพภายใน 

 ไมมี 



 

 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ระดับประถมศึกษา 

โอกาส (O) อุปสรรค( T) 

     

องคการบริหารสวนจังหวัดสมุทรปราการ  

ุ

   

ผูปกครองนักเรียนสวนใหญเปนผูใช
าดการ

ต

               
องคการบริหารสวนตําบลบางแกว วัดหนามแดง 
ผูปกครอง ชุมชน หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนใหการสนับสนุนทุนการศึกษาแกผูเรียน วัสด
อุปกรณ ส่ือการเรียนการสอนแกสถานศึกษา 
 

            
แรงงานมีฐานะยากจน  ครอบครัวแตกแยก ข
ดูแลเอาใจใสในสุขภาพและการเรียนของผูเรียน  
รวมท้ังมีแหลงบริการเกมออนไลนจากอินเทอรเน็
ในชุมชน ทําใหผูเรียนอยูในกลุมเส่ียง 

 
อมูลคณะผูบริหารโรงเรยีน 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ   
) สาขา  บริหารการศึกษา มหาวทิยาลัย 

 

ข
 ๑. ผูอํานวยการโรงเรียน 

วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม
รามคําแหง โทรศัพท ๐๘๑-๔๔๖-๗๐๖๑ e-mail    peangpen_p@hotmail.com    

 ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตัง้แต ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จนถึงปจจุบัน เปนเวลา  

ํานวยการโรงเรียน ๒ คน 
ษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) 

สาขาบร                       
 

 

๒ ป ๖ เดือน 
๒. รองผูอ

๒.๑ นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ วุฒิการศึก
ิหารการศึกษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง โทรศัพท ๐๘๓-๑๓๙-๐๓๔๒       

รับผิดชอบงานบริหารงบประมาณ และงานบริหารบุคคล 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
ขอมูลนักเรียน 

มีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน  (10  มถินุายน  2556)  ดังน้ี 
  61.11% 

ชั้น จํานวน จํานวนนักเรียน 

 โรงเรียน
 1)  จํานวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  459  คน  38.89%  นอกเขตบริการ
 2)  จํานวนนกัเรียนจําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  ดังนี ้
 

 
ชาย รวม หองเรียน หญิง 

อนุบาล  1 2 34 25 59 
อนุบาล  2   3 45 28 73 

รวมร าล 5 ะดับชั้นอนุบ 79 53 132 
ประถมศึกษาปท่ี  1 4 71 54 125 
ประถมศึกษาปท่ี  2 4 74 60 134 
ประถมศึกษาปท่ี  3 4 85 55 140 
ประถมศึกษาปท่ี  4 4 68 84 152 
ประถมศึกษาปท่ี  5 5 105 93 198 
ประถมศึกษาปท่ี  6 4 72 82 154 

รวม ษา 25 ระดับชั้นประถมศึก 475 428 903 

รวมจํานวนนกัเรียนท้ังหมด 30 554 481 1,035 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

   หองเรียน  หองพเิศษ  อาคารประกอบดังนี ้

วน หมายเหตุ 

 โรงเรียนมีอาคารเรียน

ประเภทอาคาร ชั้น จํานวน จําน
หลัง 

1 

หอง 

12 อาคารเรียน  017 
อาคารเรียนแบบ  สปช.  2/2528 

  สปช.26/2526 

รงาน

ุคลากร 
ิวเตอร 

ล 
ไทย 

2 
3 

 

1 9 
- อาคารพินิจประชาสรรค 
- อาคารราชพฤกษ 

-6 

อาคารเรียนแบบ  สปช.  2/2528 
อาคารเรียน 01 
อาคารศูนยเรียนรูชุมชน 
อาคารอเนกประสงคแบบ
หองปฏิบัติการทางภาษา 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
หองประชุม 
หองบริหารทัว่ไป,หองบริหา
วิชาการ และ  E-filling 
หองส่ือการเรียนการสอน 
หองผูบริหาร 
หองงบประมาณและหองบ
หองเรียนคอมพ
หองนาฏศิลป 
หองพระพุทธศาสนา 
หองดนตรีสาก
หองศิลปะ/หองดนตรี
หองสมุด 
หองพยาบาล 
หองสวม 

3 
2 
3 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

1 
1 
1 
1 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 

9 
10 
14 
- 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 

- อาคารราชาวดี 
-อาคาร ป. 3 
- อาคารเรียน ป. 5



 

 

 

 

ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

หนง 

ค

ที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแ

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

นายชอบใจ  เศร
นายชยทัตย  พนั

า  ธโร 
ศล 

ชัย 

ร 

 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

กรรมการและเลขานุการ 

ษฐวัชราวนชิ 
ธุพุม 

พระครูสังฆรักษบุญเลิศ  ปญญ
พระปลัดสมพร  เกตุโก
นางณัฐหทัย  ยงคสงวนชัย 
นายวิฑูรย  ทองแกมแกว 
นางสมทรง  ไทยตุม 
นางมณีรัตน  วองเวศน 
นายปรมิตร  สังขศิลป
นายอนนัต  จนัทรอุน 
นายพรชัยพัฒน  ติยศิวพร 
นายประจวบ  เฟองขจ
นายชวลิต  เฟองขจร 
นางรุงฤดี  จิระเสว ี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

 
 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน ปการศึกษา  2557 
 

ตําแหนง 

  

ท่ี ชื่อ  -  สกุล 
1. นายนนัทสิทธ์ิ   ชนะไธสงค ประธานเครือขายผูปกครอง 
2. นายเพทาย  ปวรบุตร รองประธานเครือ รองขายผูปกค
3. นายสรชัย  เอ่ียมกิจการ เหรัญญิก 
4. นางอุมากรณ  โพธ์ิทอง ประชาสัมพันธเครือขาย 
5. นายทรงเดช  แสนสุรินทร  นเครือขาย ประสานงา



 

 

6. นางยภุา  แผนผา ประสานงานเครือขาย 
7. นางสาวนุสรา  แจงเวชฉาย เลขานุการเครือขาย 

 
อัตรากํา ศึกษา 

ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ ประสบการณ 
ในการรับ

ลังครูและบุคลากรทางการ
 

ประเภทบุคลากร เพศ 

 ชาย หญิง 

ราชการ (ป) 

ตํ่ากวา
ปริญญาต

ปริญญาตรี ปริญญาโท เฉล่ีย 
รี 

ผูอํานวยการโรงเรียน - 1 - - 1 53  30 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 1  2 - 57 - 33 
ครูประจําการ 7 26 - 24 9 47 35 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 30 4 
ครูอัตราจาง 2 8 - 9 1 30 3 
ครูชาวตางชาติ  2 - 2 - 30 4 
ครูธุรการ - 2 - 1 1 27 3 
นักการภารโรง 2 - 2 - - 41 17 

รวม 12 40 2 38 12 - - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

บทที่  2 

ทิศทางการพัฒนาสูความสําเร็จ 

วิสัยทัศน 
 ผูเรียนใฝเรียนใฝรู  มีคุณธรร อม  รักษความเปนไทย  เรียนรูสู
สากล  และ  ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 

รัชญา

ระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตในการส่ือสารและพัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพ 

  จัดการเรียนรูท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  มาตรฐานตนสังกัด และ
มาตรฐา
 

อัตลักษ
อม  ถอมตน   ไหวงาม  ตามแบบไทย 

ย  หางไกลยาเสพติด  ใกลชิดชุมชน 

ประสงค 

2.  ซ่ือสัตยสุจริต     

 

ม  จริยธรรม  รวมใจอนุรักษส่ิงแวดล

 

ป  
วิชาการเดน  เนนคุณธรรม  จริยธรรม 

 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางเปน

3.
นชาติ 

ณของสถานศึกษา 
 ออนน
 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
 โรงเรียนสงเสริมคุณธรรม 
 

คําขวัญโรงเรียน 
มารยาทงาม  ความรูดี  มีวจิั

 
คุณลักษณะอันพึง

รักชาติ  สาสน  กษัตริย  1.  



 

 

3.  มีวินัย    

เปาประ
ภาพตามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาความเปนเลิศสูสากล 

2.  ประชากรวยัเรียนทุกระดบั  ทุกประเภทไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียมเต็ม

กลยุทธท
     ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

 

4.  ใฝเรียน  ใฝรู    
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงม่ันในการทํางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
9.  สํานึกรักบานเกิด 

 

 สงค
1.  ผูเรียนทุกคนมีคุณ

ตามศักยภาพ 
3.  ประสานงานองคกรทุกภาคสวนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 
4.  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ 

ี่  1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม 
   

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ

1. 
หลักเพิ่มรอยละ  4  ตอป 

ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
เพิ่มข้ึนของกลุมสาระวิชาภาษาไทย   
คณิตศาสตร  ึกษา  

 

-  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  5  กลุมสาระวิชา    -  รอยละของผ

วิทยาศาสตร  สังคมศ
ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาอังกฤษ
 -  รอยละของนักเรียนอานออก  เขียนไ
อานคลอง  เขียนคลอง  ใชภาษาไทยอยาง
คลองแคลวและคิดเปน 

2. าปท่ี 3 ทุกคน       
อานออก  เขียนได 
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ทุกคน      

ด   -  นักเรียนช้ันประถมศึกษ

อานคลอง  เขียนคลอง  และคิดเปน 
 -  นักเรียนมีความส3. ามารถใชเทคโนโลยี  เพื่อ

งมือในการเรียนรู เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู  รอยละ  90 
-  นักเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ดาน

 -  รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถดาน
เทคโนโลยีเพือ่เปนเคร่ือ

4. การเมือง  - รอยละของนกัเรียนท่ีมีความรูและ        



 

 

เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน รอยละ 90 

ความเขาใจดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 

 
กลยุทธ ชาต
  

็จ 

ท่ี  2  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความเปน
       ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไิทย  และ  วิถีชีวิตตามหลัก 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร
1. หมีคุณธรรม -  รอยละของผูเรียนไดรับการพ-  ผูเรียนทุกคนไดรับการพฒันาใ

ิยธรรม  และมีจิตสํานึกความเปจร นไทย 
ัฒนาคุณธรรม  

จริยธรรม  และมีจิตสํานึกความเปนไทย  ยึด
ม่ันในสถาบัน หากษัตริย  ชาติ  ศาสนา  พระม
และ  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
-  รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 

2. -  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551  ไมนอยกวารอยละ  80 

3. -  ผูเรียนทุกคนเขารวมกจิกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม  ความสํานึกในความเป
ชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษ

น
ฐกิจ ิต  ตาม

ยน

พอเพียง 

-รอยละของนกัเรียนเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  ความสํานึก
ในความเปนชาติไทย  และวถีิชีว
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
- รอยละของนกัเรียนเขารวมกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนโรงเรี
พอเพียงตนแบบ 

4. -  ผูเรียนทุกคนไดรับการพฒันาทักษะการ
ดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง  

-  รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

กลยุทธท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา 
         เต็มตามศักยภาพ 

 

 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
1. รับการศึกษา      -  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการศ-  ประชากรวัยเรียนทุกคนได

ั้นพื้นฐาน ข
- ลดอัตราการ ียน  

ึกษา          
ข้ันพื้นฐาน 
- รอยละของ  ออกกลางคันของนักเร นกัเรียนออกกลางคัน

2. - ผูเรียนไดเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
เวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไมนอยกวารอยละ  90 

า
ําหนด 

- รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภายในเวล
ท่ีหลักสูตรก

3. นอย ัฒนา- เด็กพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพไม
กวารอยละ  85 
- ผูเรียนทุกคนไดรับการสนบัสนุนการศึกษา  

- รอยละของเด็กพิการท่ีไดรับการพ
สมรรถภาพ 
 - รอยละของผูเรียน4. 

  
กรณการเรียน  เคร่ืองแบบเรียน  

ท่ีไดรับการสนับสนุน

าเรียน  หนังสือเรียน  อุปกรณ
โดยไมเสียคาใชจาย  สําหรับรายการคาเลาเรียน
หนังสือเรียน อุป
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ท่ี  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการ

การศึกษา  โดยไมเสียคาใชจายสําหรับ
ราชการ  คาเล
การเรียน  เคร่ืองแบบเรียน  และกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ใหสามารถจัดการเรียนการสอนได 
 
กลยุทธ ศึกษาท้ังระบบ
          อยางมีคณุภาพ 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. การพฒันา  สามารถ - รอยละของขาราชการครูท่ีไดรับการพ - ขาราชการครูท่ีไดรับ

ัดการเรียนรู  ไดอยางมจ ีคุณภาพไมนอยกวา 
รอยละ  85 

ัฒนา  
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

2. - โรงเรียนมีความเขมแข็งดานการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ 

 - รอยละของโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังตาม
เกณฑ 

3. ลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ
  85 

 - รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี - ครูและบุค
ในการประกอบวิชาชีพไมนอยกวา  รอยละ
- บุคลากรทางการศึกษาไดรั

มีความพึงพอใจในการประกอบวิชาชีพ 
 - รอยล4. บการพัฒนาใหมี ะของบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ



 

 

คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไมนอยกวา  รอยละ  85 

การพัฒนาใหมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
กลยุทธ ต รศึกษา 
     รมีสวนรวมจาก ร   
                  ปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
       ตามหลักธรรมาภิบาล  เนนกา

ามแนวทางการกระจายอํานาจทางกา
ทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคก

  

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. -  โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานจาก

สํานักงานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
-  โรงเรียนไดรับการ
ผานการรับรองมาตรฐานจาก

การศึกษา 

ประเมินคุณภาพภายนอก
  สมศ. 

 
2. -  โรงเรียนไดรับการ  นิเทศ  ติดตาม  ชวย

การดําเนนิงานไดมีคุณภาพ 
 - โรงเรียน

เหลือ -  ผูบริหารไดรับการนิเทศ  ติดตาม  ชวยเหลือ
การดําเนนิงานใหมีคุณภาพ 

3. มีศักยภาพในการบริหารการจัดการ  โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก     
ตามหลักธรรมภิบาลไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 -
ธรรมาภิบาลและผานกากรประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  รอยละ  80 

4.  - ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา  รอยละ  85 

น - รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจใ
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
รงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

โ

 
มาตร

 
ฐาน/ตัวบงชี ้

ตัวบงชี ้ รวม 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  0 2

มาตรฐานท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  
1.1 มีน้ําหนกัสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน                                                         1  
1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 1.5 5 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5  
1.4 หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค  อุบัติเหตุภัย  และส่ิงเสพติด 1  
มาตรฐานท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
2.1 ราเริงแจมใส  มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 1  
2.2 มีความม่ันใจและกลาแสดงออก 1 5 
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวยั 1  
2.4 ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักธรรมชาติ 2  
มาตรฐานท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
3.1 มีวินยั  รับผิดชอบ  เชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม  ครูอาจารย 2  
3.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต  ชวยเหลือแบงปน 1  
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 1 5 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 1  
มาตรฐานท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 
4.1 สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว  ซักถามอยางต้ังใจ  และรักการเรียนรู 1  
4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู 1  
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวยั 1 5 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1  
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 1  



 

 

 

 

 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนกั
(คะแนน) 

 ตัวบงช้ี รวม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 65 

มาตรฐานท่ี  5  ครูปฏิบตัิงานตาม ปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล บทบาทหนาท่ีอยางม
5.1 ครูเขาใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวนั  และ

ในการจัดประสบการณ สามารถนํามาประยุกตใช
2  

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย  สอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล 

2  

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก 
ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 
ครูใชเคร่ืองมือการวัดแล

2  
5.4 2  
5.5 ะการประเมินพัฒนาการของเดก็อยางหลากหลายและ

ง 
2 20 

สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอ
5.6 ครูวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการวจิัย 2  
5.7 ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกดิการเรียนรูไดตลอดเวลา 

ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก  และผูปกครอง 
2  

5.8 2  
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวยั 2  
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก 2  
ม ฐา ี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธ  าตร นท่ี  6  ผูบริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหนาท ิผล
6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3  

 

  

20 

6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา  และความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 3 
6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือ 3 

การวิจยัเปนฐานคิดท้ังดานวชิาการและการจัดการ 
6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษา 
ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีป

3 

6.5 ระสิทธิภาพ 3 



 

 

6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา  คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

3 

6.7 เด็ก  ผูปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

ัก 

(คะแนน) 

น้ําหน

ตัวบ ี ้ รวม งช
มาตรฐานท่ี  7  แนวการจัดการศึกษา 

7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐม และนําสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

20 

วัยของสถานศึกษา 4 

 

7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนกัและเขาใจการจดัการศึกษา 4 

ปฐมวัย 

จัดกิจกรรมเสร7.3 ิมสรางความตระหนักและความเขาใจหลักการจัดการศึกษา 4 

ปฐมวัย 

สรางการ7.4 มีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน  และ 4 

ทองถ่ิน 

จัดส่ิงอําน7.5 วยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเดก็อยางรอบดาน 4 

ม ฐา นดในกฎ ทรวง าตร นท่ี  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําห

กําหนดม

กระ

8.1 าตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1  

5 

 

 

8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ 1 

8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแพนพัฒนา 0.5 

คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานก8.6 ารประเมินคุณภาพภายใน 1 

 



 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 

(คะแนน) 

 

 

ตัวบงช้ี รวม 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  5 

มาตรฐานท่ี  9 สถานศึกษามีการ สนนุ  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงกาสราง  สงเสริม  สนับ รเรียนรู 

9.1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 

5 

2.5   

9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษากับ 2.5 

ครอบครัว  ชุมชน  และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

ม ฐาาตร นดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5 

ม ฐา ุด อ 

            

าตร นท่ี   10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน  และจ

                การศึกษาปฐมวัย 

เนนข

10.1  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน  และ  3 

5 จุดเนนการจดัการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 2 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 

นท่ี   11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ

5 

มาตรฐา แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภา

  

พ  

                         ใหสูงขึ้น 

11.1 จัดโครงการ  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด 3 

การศึกษาปฐมวัย 5 

 

11.2   ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 2 

 

 

 



 

 

 

 

 

มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
งเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

โร

 ตัวบงชี ้ รวม 

มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  30 

มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและม ุนทรียภาพ ีส
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกก   สมํ่าเสมอ   0.5  ําลังกาย

ีสมรภาพทางกายตา1.2 มีน้ําหนกั  สวนสูง  และม ยเกณฑมาตรฐาน 0.5 
1.3 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพต

ตอความรุนแรง  โรคภัย
ิดใหโทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

  อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
1   

5 
1.4 เห็นคุณคาในตนเอง  มีความม่ันใจ  กลาแสดงออกอยางเหมาะสม 1   
1.5 มีมนุษยสัมพนัธท่ีดีและใหเกียรติผูอ่ืน 1  
1.6 สรางผลงานจากเขารวมกจิกรรมดานศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป  กีฬา/  

นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
านท่ี  2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึง

1 

มาตรฐ ประสงค 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 2  

 

5 2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 1 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 

ตระหนกั  รูคุณคา  รวมอนรัุกษ
1 

2.4 และพัฒนาส่ิงแวดลอม 1 
มาตรฐานท่ี  3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรู  และพัฒนาตนเอง 

                        อยางตอเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู  

 
5 

และส่ือตาง ๆ  
2  

3.2 มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และต้ังคําถามเพ่ือคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 

1 



 

 

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
ใชเทคโนโลยใีน

1 
3.4 การเรียนรูและนําเสนอผลงาน 1 
 

 

น้ําหนัก 
คะแนน) 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้ (

 ตัวบงชี ้ รวม 

มาตรฐานท่ี  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตดัสินใจแกปญหาได   
                         อยางมีสติสมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ ส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง 
2  าน  ฟง  และดู  และ

 
5 4.2 นําเสนอวิธีคิด  วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 

4.3 กําหนดเปาหมาย  คาดการณ  ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 1 
4.4 มีความคิดริเร่ิม  และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

านท่ี  5  ผูเรียนมีความรูและท
1 

มาตรฐ ักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียอยูในระดบัดข้ึีนไป 1  

 

5 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดบัผานเกณฑ 1 
5.3 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนอยูในระดับผานเกณฑ 2 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนกวาเดมิ 1 
มาตรฐ น  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไ ะมีเจตคต ิ

  
านท่ี  6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางา ดแล

                      ท่ีดีตออาชพีสุจริต 
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนนิการจนสําเร็จ 2  

 

5 6.2 ทํางานอยางมีความสุข  มุงม่ันพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 
6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 1 
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 ตัวบงชี ้ รวม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 50 

มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมาย ู  ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะและคุณลักษณะท
1  

 

10 

คุณภาพผูเรียนท้ังดานความร
ี่พึงประสงค  

 
 
 
 

 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางคุณภาพ 2 

1 

และพัฒนาการทางสติปญญา 
ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก7.4 กับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 
ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒน

1 

7.5 าการเรียนรูของผูเรียน  ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 
ครูใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  แล

1 

7.6 ะแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 
ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียน

1 

7.7 รูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และ
ใชผลการปรับการสอน 
ครูประพฤติปฏิบัติตน

1 

7.8 เปนแบบอยางท่ีดี  และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา
ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา  เต็ม
ความสามารถ 

 1 
7.9 1 

มาตรฐ ิผล านท่ี  8  ผูบริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธ
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา  และความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 

ระเมินหรือ
1  

 
 
 

8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการป
ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

2 

8.3 ผูบริหารบริหารจัดการการศกึษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 2 



 

 

8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 2 10 
8.5 นักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกา 

ผูบริหารใหคําแนะนํา  คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจ
1 

8.6 ใสการจัดการศึกษา 2 
เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก
คะแนน) 

 
(

 ตัว ชี ้ รวม บง

มาตรฐ านศึกษา  และผูปกครอง  ชุมชนปฏิบตังิานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 
                        ประสิทธิภาพและเกิดประ ทธิผล 

านท่ี  9  คณะกรรมการสถ
สิ

9.1 คณะกรรมการสถานศึกษ ตามท่ีระเบียบกําหนด 2 ารูและปฏิบัติหนาท่ี  
 

5 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล  และขับเคลื่อนการดําเนนิงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

1 

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
มาตรฐ ัฒนาค ภาพผูเรี   

  
านท่ี  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพ ุณ ยน

                         อยางรอบดาน 
หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับ10.1 ทองถ่ิน 2  

 

 

10 

 

 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสามารถและความสนใจ 

2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนทีส่งเสริมและตอบสนองความตองการ  1 
ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน 

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงสร
ความรูไดดวยตนเอง 

ุป 1 

10.5 นิเทศภายใน  กํากับ  ติดตามตรวจสอบ  และนําผลไปปรับปรุงการ
สอนอยางสมํ่าเสมอ 

เรียนการ 2 

10.6 จัดระบบดแูลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน 
ทุกคน 

2 

มาตรฐ ียนพั  
           

านท่ี  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเร
                เต็มศักยภาพ

ฒนา

11.1 หองเรียน  หองปฏิบัติการ  อาคารเรียนม่ันคง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิง
อํานวยความสะดวกพอเพียง  อยูในสภาพใชการไดดี  สภาพแวดลอมรมร่ืน  

 
 
 และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

4 



 

 

11.2 จัดโครงการ  กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ 3 10 
ผูเรียน 
จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียน  เรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีส

11.3 
วนรวม 

3 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก
(คะแนน) 

 

 ตัว ชี ้ รวม บง

มาตรฐ ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง านท่ี  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1  

 
 
 

5 

12.2 จัดทําและดําเนินการตาม รศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1แผนพัฒนาการจดักา  

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่พัฒนา 1 
คุณภาพสถานศึกษา 

12.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

0.5 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

0.5 

12.6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
านดานการส

1 
มาตรฐ รางสังคมแหงการเรียนรู 10 

มาตรฐ ังคมแห เรียนรู านท่ี  13  สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนส
มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียน

งการ
13.1 รูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก

ียนรูของ
ัง้ผูท่ีเกี่ยวของ 

5  
 แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเร

ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมท 10 
 
 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวาง 5 
สถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน  และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

านดานอัตลักษณของสถานศึกษา 

านท่ี  14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิส

มาตรฐ 5 

มาตรฐ ัยทัศน  ปรัชญา  และจุดเนนท่ีกําหนด 
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  วิสัยทัศน

ปรัชญา  และจุดเนนของสถานศึกษา 
  3  

 
5 
 

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  ปรัชญา 2 
และจุดเนนของสถานศึกษา 



 

 

 
 

 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 

 ตัวบงชี ้ รวม 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 5 

มาตรฐานท่ี  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน  แนวทางการปฏรูิปการศึกษาเพ่ือพัฒ
                          สงเสริมสถานศ าพสูงขึ้น 

นาและ 
ึกษาใหยกระดับคุณภ

15.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเนน  ตามแนวทาง  
การปฏิรูปการศึกษา 

3 
5 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                            บทที่  3 
  การนํากลยทุธส ิบัติ 

     การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)   จะสําเร็จและบรรลุตาม
รตามมาตรฐานและการบริหารโดยใชโรงเรียน

อดคลองกับนโยบายสํานักงาน
าการ  เขต  2  ดังนี ้ 

.ศ.  

การศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
าสมุทรปราการ  เขต  2  

 
 

 
  3.1 ดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ิหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ุกภาคสวน 

ูการปฏ
 

วัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดเนน    แนวทางในการดําเนินกา
เปนฐาน  (School  Management)  โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  โดยส
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสมทุรปร

กรอบแนวคดิในการปฏิรปูกระบวนการเรียนรู  

 1.  แนวคิดหลัก  
1.1 ดําเนินการตาม  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  3)  พ

2553 
1.2 ดําเนินการสอดคลองกับกลยุทธและจุดเนนการพัฒนา

ประถมศึกษ
1.3 ดําเนินการสอดคลองกับกลยุทธและจุดเนนการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ปงบประมาณ  2557  
1.4 ดําเนินการสอดคลองกับสภาพบริบทและปญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง

(เขียวอุทิศ) 

2.  เปาหมายหลัก 
 2.1  คุณภาพผูเรียนสูงข้ึน 
 2.2  ผูเรียนทุกคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

3.  แนวทางหลัก 
 การจั

  3.2  การกระจายอํานาจเนนการบร
  3.3  การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของทุกคน  และท



 

 

 
 
 
 
 

จุดเนนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ทุกคนอานออก  เขียนได  นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   

ุกคน  อานคลอง  เขียนคลองคิดเปน 
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกช้ัน  ทุกกลุมสาระวิชาเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ  4  โดยเนน  5  กลุม

วัฒนธรรม  และ  และ
ภาษาอัง เทศ 

ในดานภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี 

ูปธรรม 
ละโรงเรียนท่ีเขารับการประเมินคุณภาพ

สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 

ร  9  ประการ  ดังนี ้

น  
ักเร

นช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ทุกคน  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการอานออก  เขียนได 

ท
 
สาระหลักเปนพิเศษ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนา  และ

กฤษ  และการใชภาษาไทยไดอยางคลองแคลวในการเรียนรูทุกกลุมสาระ  ยกเวนภาษาตางประ
 3.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคน
 4.  นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนชาติไทย 
 5.  สรางทางเลือกการเรียนรูอยางหลากหลายใหนักเรียนทุกคนเขาถึง  ลดอัตราการออกกลางคันและ
เรียนจบการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 6.  สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสูวิถีชีวิตจริงเปนร
 7.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งแ
ภายนอกไดรับการรับรองจาก สมศ. 
 8.  นักเรียน  ครู  และ  
 9.  โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน และของสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
และมาตรฐานชาติ 
 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 การปฏิรูปการเรียนการสอนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2   

ไดกําหนดยุทธศาสต

ยุทธศาสตรท่ี  1 
 เรงรัดการอานออกเขียนได  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  การอานคลอง  เขียนคลอง    คิดเป
ของน ียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 
 มาตรการ 
 1.ครูผูสอ



 

 

 2.  ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ทุกคน  จัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเนนการอานคลอง  เขียนคลอง  
และคิดเปน   
 3.  ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนตรวจสอบและลงนามรับรองแผนการจัดการเรียนรูของครู  ช้ัน

ารสอน  

งเรียนจดัใหมีการทดสอบความรูและทักษะการอานออก  เขียนได  ของนักเรียนช้ัน

เรงรัดคุณภาพของโรงเรียน 

ตรวจสอบ  นิเทศการศึกษาและประเมินผลคุณภาพนักเรียน 

นน  5  
า  และวัฒนธรรม  
ภาษาตางประเทศ 

 

ารใชท ทยในการเรียนรูของนักเรียนใหคลองแคลว 

งานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  2 

ารวจิัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เรียน 

 ี

ประถมศึกษาปท่ี  3  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6     สังเกตการสอนในหองเรียน  จัดทําขอมูลผลการสังเกตก
สรุป  และ  รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเดือน 
 4.  โร
ประถมศึกษาปท่ี  3  ทุกคน  ความรูและทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง  และคิดเปน  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6  ทุกคน 
 5.  โรงเรียนจดัทีมแกนนําพฒันาและชวยเหลือการ
 6.  โรงเรียนสนับสนุน  ส่ือ  และเคร่ืองมือในการทดสอบ  ประเมินการอานออก  เขียนได      
อานคลอง  เขียนคลอง  การใชภาษาไทย  อยางคลองแคลวและคิดเปน 
 7.  โรงเรียนติดตาม  
 

 ยุทธศาสตรท่ี  2 
มข้ึนไมนอยกวารอยละ  4 โดยเ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกช้ัน  ทุกกลุมสาระ  วชิาเพิ่

กลุมสาระหลักเปนพิเศษ  ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสน
ละภาษาอังกฤษ  และใชภาษาไทยไดอยางคลองแคลวในการเรียนรูทุกกลุมสาระ   ยกเวนแ

 มาตรการ
 1.ครูผูสอนทุกคน  จัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น      ทุกกลุม
สาระการเรียนรู 
 2.  ครูผูสอนทุกคน  ทุกกลุมสาระการเรียนรู  ยกเวน  ภาษาตางประเทศ  จัดกิจกรรมการเรียนรู   ท่ีเนน
ก ักษะภาษาไ
 3.  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ัน  ทุกกลุมสาระการเรียนรูดําเนนิการ
ตามแผน และราย
 4.  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ัน  ทุกกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียน ดําเนนิงานตามแผนและรายงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการ
 5.  ครูผูสอนทุกคนจัดทําวิจยัในช้ันเรียน 
 6.  ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนใชกระบวนก
 7.  สงเสริมสนับสนุนการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัยในช้ัน
 

ยุทธศาสตรท่ี  3  
 เพิ่มศักยภาพนกัเรียนทุกคนในดานภาษา  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย



 

 

 มาตรการ 
 1.  ผูบริหารสถานศ
คณิตศาสตร  วิทยา

ึกษาจดัทําแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน  ในดานภาษา  
ื้นท่ี 

ุกเดือน

รท่ี  4 

ีแผนงาน /โครงการเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนใหมีความสํานกึในความเปน

นนักเรียนใหมีความสํานึกในความเปนชาติไทย   

ละเรียน
 

 

จกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ 
ยีนรูและแหลง

ศาสตร  และเทคโนโลยี  ดําเนนิการตามแผน  สรุป  และรายงานสํานักงานเขตพ
ท  
 2.  ครูผูสอนจัดกิจกรรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในดานภาษา  คณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลย ี
 

ยุทธศาสต
 นักเรียนทุกคนมีความสํานกึในความเปนชาติไทย 
 มาตรการ 
 1. โรงเรียนม
าติไทยช  

นทุกคนทุกช้ัน  จดักิจกรรมการเรียนรูเน 2.  ครูผูสอ
 3.  ครูผูสอนทุกคนทุกช้ัน  ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูเนนนกัเรียนใหมีความสํานึก 
ในความเปนชาติไทย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
 สรางทางเลือกการเรียนรูอยางหลากหลายใหนักเรียนทุกคนเขาถึง  ลดอัตราการออกกลางคันแ
จบการศึกษาข้ันพื้นฐาน
 มาตรการ
 1.  ครูผูสอนทุกคนทุกช้ันจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายในช้ันเรียน 
 2.  โรงเรียนจดัแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  รวมท้ังกาํหนดแหลงเรียนรูในทองถ่ิน
 นจดักิ3.  โรงเรีย
 4.  โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศของครุทุกคนท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเร
เรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน   
 5.  โรงเรียนมีระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึง  เพือ่ลดอัตราการออกกลางคันและเรียนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6.  โรงเรียนมีระบบ  ขอมูลสารสนเทศของนักเรียนท่ีจบช้ันสูงสุดและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7.  โรงเรียนมีการจัดระบบขอม ารจัดูลก การความรูของโรงเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน 
 

ยุทธศาสตรท่ี  6 
 สงเสริมใหนักเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสูวิถีชีวติจริง  เปนรูปธรรม 
 มาตรการ 



 

 

             1.  ครูผูส
ในชีวิตประจําวัน

อนทุกคน  ทุกชั้น  รูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติจริง   

เพียง  
ิจริง 

าวนั 
  

วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  เปนตนแบบ  ศูนยฟลิปปนส  เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม

ม  และ
ัฒนธรรมของประชาคมอาเซ

ุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพ

 

ารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ

ื่อ

 
 2.  ครูผูสอ
 3.  นักเรียน

นทุกคน  ทุกชั้น  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอ
ทุกคน  ทุกชั้น  เรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง   และนําไปปฏิบัต

ในชีวิตประจําวัน 
 4.  บุคลากรทุกคน รูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนําไปปฏิบัติจริงในชีวิตประจํ
 5.  โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   และนิเทศ
ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและรายงานผล 
 

ยุทธศาสตรท่ี  7  
 นักเรียน  ครูและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 มาตรการ 
 1.โรงเรียน
าเซียน อ

นทุกโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับการเมือง  เศรษฐกิจ  สังค 2.  โรงเรีย
ว ียน 
 3.  โรงเรียนรับ  นิเทศ  ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี  8 
 สถานศึกษามีระบบประกันค
ภายนอกไดรับการรับรองจาก  สมศ. 
 มาตรการ
 1.  โรงเรียนมีมาตรฐานและตัวช้ีวดัท่ีเปนระบบประกันคุณภาพภายในตามบริบทของตนเอง 
 2.  โรงเรียนรวมประชุม  เพื่อตรวจสอบทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ทุกโรงเรียนพัฒน 3.  โรงเรียน
ภายใน 
 4.  สถานศึกษาท่ีจะเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  มีการเตรียมความพรอมเพ
รองรับการประเมินอยางนอย  1  ป 
 5.  โรงเรียนไดรับการนิเทศ  ติดตาม  สงเสริม  สนับสนุน  เขารับการประเมินคุณภาพภายใน  จาก
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  อยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท่ี  9 



 

 

 โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษ
สมุทรปราการ  เขต  2  และตามมาตรฐานของโรงเรียน 

า

 

ตรฐานที่กําหนด 
าคุณภาพการศึกษาและมี

ะเผยแพรตอสาธารณชน 

ียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

       ดานเทคโนโลยี  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

 
ชาคมอาเซียน 

ลยุทธท เปนชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 

1. โครงการพัฒนากิจกการลูกเสือ  เนตรนารี 

 มาตรการ
 1.  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามาตรฐานและตัวช้ีวัดของกลุม / กลุมงาน 
 2.  โรงเรียนมีเคร่ืองมือการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 

นมีการประเมินคุณภาพตามเกณฑมา 3.  โรงเรีย
 4.  โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรใชกระบวนการวิจัยในการพัฒน
ผลงานดานการวิจัยระดับโรงเรียน 
 5.  โรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัด  แล
 
 

กลยุทธการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเร

กลยุทธท่ี  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ 
 
    1. โครงการพัฒนาการจดัประสบการณการเรียนรูปฐมวัย 
    2.  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
    3.  โครงการพัฒนากระบวนการวจิัย 

4.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  8  ก    ลุมสาระ
    5.  โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมสูประ
    6.  โครงการหองสมุดมีชีวติ 
    7.  โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา 
    8.  โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    9. โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ 
    
 

ก ี่  2   ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความ
         เศรษฐกิจพอเพียง   
     
    2.  โครงการวันสําคัญ 

จารี     3.  โครงการโรงเรียนธรรม
.  โครงการอนุรักษพลังงา ะส    4 นแล ิ่งแวดลอม 

    5.  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 



 

 

    6.  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไหวงามตามแบบไทย 

ลยุทธท อกาสในการพัฒนาเต็ม 

 2.  โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

 ประกันภยัในโรงเรียน 

ีพท่ีสนใจ 
ชวยเหลือนกัเรียน 

ลยุทธท ะบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี 

   2.  โครงการพัฒนาบุคลากร 

เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคการ   
สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

 

    7.  โครงการออนนอม  ถอมตน  
    8.  โครงการพัฒนาส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน 
 

ก ี่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโ
       ตามศักยภาพ 

  1. โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา 
 
  3.  โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  และกฬีาตานยาเสพติด 

 4.  โครงการยุวชน
  5.  โครงการสงเสริมสุขภาพ 
  6.  โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน 
  7.  โครงการโภชนาการท่ีดีเพื่อคุณภาพชีวติ 
  8.   โครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาช
  9.  โครงการพัฒนาระบบดแูล
 

ก ี่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังร
                     คุณภาพ 
    1. โครงการนิเทศภายใน 
 
 

กลยุทธท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา 
                     ตามหลักธรรมาภิบาล  
                     ปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อ

   1. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    2.  โครงการพัฒนาจัดองคกร  ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
    3.  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา 
    4.  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาสูชุมชน 
     
 
 
 



 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

    

          

   กลยุทธที่  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสตูร  และ    
                              สงเสรมิความสามารถดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครื่องมือในการเรียนรู 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวยั 
ลุมงาน   วิชาการ 
ูรับผดิชอบโครงการ  นางปริศนา  พรหมเมศ  ,  นางสาวไพรินทร  เกงแกว 
นวยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ี่ 1 

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

เกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  
เติม  
ัติ

.  2542  “การประเมินคุณภาพภายใน”    หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัด

ฐานการศึกษาปฐมศกึษาของสถานศึกษา 

ก
ผ
ห
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน  กลยุทธท
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 2557 
....................................... ............. ........................................................
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามกฎหมายกระทรวงวาดวยระบบหลัก
2554  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ซ่ึงแกไขเพิ่ม
ดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2545  และมาตร  47  วรรคสองแหงพระราชบัญญโ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ
การศึกษา   การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  สําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคคลากรของสถานศึกษาน้ัน
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  โดยคณะครูจึงเล็งเหน็ถึงความสําคัญในเร่ืองการประกันคุณภาพ
ภายใน  จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาการจดัประสบการณการเรียนรูปฐมวัยข้ึนเพื่อเปนการดําเนินการใหสอบรับ
กับระบบประกันคุณภาพภายในดังกลาว 
 

.  ความ2 สําคญัของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานของปฐมวัยท่ี  1,  2,  3,  4,  5, 7 และ8 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อกําหนดมาตร



 

 

3.2  เพื่อจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพฒันา    
ฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

ิหารจัดการเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพ

 

ลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภาพนอกไปใชในการวางแผนพฒันา 
คุณภาพการศ

4. เปาห
ของสถานศึกษาปฐมวัยไดทุกมาตรฐานและทุกตวับงช้ี 

 ุณภาพตาม
ศึกษาของสถานศึกษาตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน 

 

 1  คร้ัง 

ินงาน 

รดําเนนิการตามโครงการ 

คุณภาพตามมาตร
3  เพื่อ3. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบร

สถานศึกษา 
 
3.4  เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมของ
ษา สถานศึก
3.5  เพื่อนําผ

กึษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง 
3.6  เพื่อจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในปฐมวัย 
 

มาย 
4.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษา
4.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาค

มาตรฐานการ
3  4. จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ษาไดรอยละ  90 สถานศึก
4.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษาไดรอยละ  90 
4.5  เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพฒันา 

คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 
4.6  เพื่อจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษาละ

5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 
 5.2  

5.1  บุคลากร ผูบริหารคณะครู และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 
งบประมาณเงินอุดหนนุ   จํานวน 200,000  บาท 

 

6. วิธีและขั้นตอนการดําเน
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
     6.1.1  ประชุมวางแผน 
     6.1.2  เสนอโครงการ 
     6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมกา
     6.1.4  ดําเนนิการตามแผน 



 

 

          6.1.4.1  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีรอบ             
บแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี               

็บขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปน 
รองรอย

รเพื่อรวบรวม 

สงตนสั

     6.1.6 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
ฏิทินปฏิบัติงาน  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี 
  2557 

หมาย
เหตุ 

          6.1.4.2  แตงต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลรับผิดชอ
          6.1.4.3  ผูรับผิดชอบแตละมาตรฐานรวบรวมเก
ในการประเมิน 
          6.1.4.4  ประเมินมาตรฐานท่ีตนเองรับผิดชอบเพื่อสรุปเปนขอมูลสารสนเทศใสแฟม 
          6.1.4.5  จัดทํารายงานขอมูลสารสนเทศประเมินคุณภาพภายในใหฝายวิชากา

 
งกัด 
     6.1.5.  กํากบัติดตามผล  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 

            6.2  ป

กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา

ก.ค. ส.ค. ก .ย
. 

ต .ค
. 

พ .ย
. 

ธ .ค
. 

ม .ค
. 

ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

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

 

7

ม ผ ํากับ และ ดตาม หมายเหตุ 

แผนกํากับติดตาม.   
กิจกรร

ุมช้ีแจง  วางแผนพัฒนาโครงการ
 ูก  ติ

1. ประช  
2. เสนอโครงการ 
 

ครงการ 

านของโครงการ 
ายงานโครงการ 

นางเพียงเพญ  สุรารักษ 
นางปริศนา  พรหมเมศ  
นาง ว 

 ็ 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโ
 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินง
6. ประเมินผล  สรุปผล  และร

สาวไพรินทร  เกงแก
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางปริศนา  พรหมเมศ   
นางสาวไพรินทร  เกงแกว 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางปริศนา  พรหมเมศ  



 

 

นางสาวไพรินทร  เกงแกว 
  

 

 
 

.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 
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1. มีมาตรฐานการศึกษ
2. มีการดําเนนิการตามมาตรฐานและรายงาน

าปฐมวัยกอนเปดภาคเรียน 
 

การพัฒนาคุณภ รฐานเม่ือส้ินป

องการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

คุณภาพท้ังภายในและ

 

1. ตรวจสอบหลักฐาน 
2. ตร  
 

ารสนเทศ  
. ตรวจสอบหลักฐาน 

ากการ

 

1.มาตรปฐมวยัของสถานศึกษา 
2. ราย กษา 
 

. รายงานการพัฒนาการศึกษา

. บันทึกการประชุม           

า 

าพการศกึษาตามมาต
การศึกษา 
3. มีขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการศึกษา 
4.  รอยละข
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. นําผลการประเมิน
ภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
6.  มีรายงานประจําป  ปการศึกษาละ 1 คร้ัง

. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

วจสอบหลักฐาน

 
3.ตรวจสอบขอมูล
ส
4
 
5. ตรวจสอบจ
วางแผน 
 
6. ตรวจสอบหลักฐาน

งานการพัฒนาการศึ

 
3. ขอมูลสารสนเทศ 
 
4
 
5
การวางแผน 
 
6. รายงานการพัฒนาการศึกษ

 
9
 ั้นพืน้ฐาน ี้ 

2.  ทุกมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีถูกนําไปวัดและประเมินผลการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
นจะตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  วัฒนธรรม  และ

…หัวหนาโครงการ           ลงช่ือ...........................................ผูรวมโครงการ 

1.  สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาข   12  มาตรฐาน  ตัวบงช
 
 3.  บางมาตรฐา
ประเพณ ี
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ  
 
ลงช่ือ………………………



 

 

        (นา           (นางสาวไพรินทร  เกงแกว)   

(นางเพยีงเพ็ญ  สุรา
                               ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
ชื่อโครงการ  ยีนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

ัวหนาโครงการ   นางนาฏยา  บรรจงอักษร นางสาวหทัยวรรณ  ลอดงบัง 
 

นื่อง 

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

ายบุคคล
ลว  ส่ิงท่ีสําคัญยิ่งคือการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  สนองความแตกตางของ

นพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีใหนักเรียนเรียนในหองเรียน  ครูเปนผูบอก  
วนให

มาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี 10.2,  10.3,  10.4 

ยิ่งข้ึน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
ัฒนาการมีวิจัยในช้ันเรียนใหมีคุณภาพ        ยิ่งข้ึน 

งปริศนา  พรหมเมศ  )   
 

 ลงช่ือ.........................................ผูบริหารสถานศึกษา 
          รักษ) 

  

 พัฒนาการคุณภาพการเร
กลุมงาน   งานวิชาการ 
ห
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเ
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2557 

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

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  นอกจากครูผูสอนจะตองรูจักนักเรียน  เปนร
แ
ผูเรียน  ครูจะตองเปล่ีย
ส ญ  พยายามหาแนวทางวิธีการท่ีจะใหนักเรียนรูไดดวยตนเอง  สรางองคความรูไดดวยตนเอง  โรงเรียน
จึงเห็นสมควรใหมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอน
ข้ึน  
 

2. ความสําคัญของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  3   ตัวบงช้ีท่ี  3.1,  3.2,  3.3,  3.4 

 

. 3 วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหห
3.2 เพื่อใหครูพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลงเรียนรู  และพ

ลากหลายมาก

 

4. เปาหมาย 



 

 

4.1  ครูทุกคนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายยิ่งข้ึน  โดนยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
4.2  ครูทุกคนมีการพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลงเรียนรู  และมีการวิจัยในช้ันเรียน 

5. ทรัพยากรท
 

ี่ตองการ 

 
 

รดําเนินงาน 

 
มการดําเนินการตามโครงการ 

เติม 
ูเรียนเปนสําคัญ 

าร 

างระหวางบุคคล 
  6.1.5  น
  6.1.6  ป
6.2  ขั้นตอนการดําเนินงา

ท
ปการศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ 

5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 
5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ    จํานวน  600,000  บาท 

6. วิธีการและขั้นตอนกา
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจงสรางความตระหนัก  วางแผน   
  6.1.2  เสนอโครงการ
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรร
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

6.1.4.2  จัดหาวัสดุ  ส่ือการเรียนการสอนเพิ่ม
6.1.4.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผ
 - กิจกรรมคายวิชาการ 
 - การสอนแบบโครงการ 
 - การสอนแบบบูรณาการ 
 - กิจกรรมศึกษานอกสถ
 - กิจกรรมชุมนุม 

านท่ี 

 - กิจกรรมแขงขันทางวิชาก
 - การสอนซอมเสริม 
6.1.4.4  พัฒนานักเรียนตามความแตกต
ิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ   

งานผล ระเมินผล  สรุปผล  และราย
น 

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

1.    สรางความตระหนัก วางแผน               
2.  เสนอ          โครงการ     



 

 

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 

 
7. 

รรม ูกําก  และตดิตาม หมายเหตุ 

แผนกํากับและติดตาม 

กิจก  ผ ับ
1. ประชุมช้ีแจง  วางแผนพัฒนาโครงการ 

 

ครงการ 

านของโครงการ 
ายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางนาฏยา  บรรจงอักษร 
นางส ัง 

 
2. เสนอโครงการ 

าวหทัยวรรณ  ลอดงบ
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 3.  แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
นางนาฏยา  นางสุดา 4.  ดําเนินงานตามโ
นางสาวหทัยวรรณ  ลอดงบัง  

5.  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินง
นางนาฏยา   นางสุดา 6. ประเมินผล  สรุปผล  และร
นางสาวหทัยวรรณ  ลอดงบัง 
 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 

1.  รอยละของครูท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน 
ัฒนาส่ือจัดหาแหลงเรียนรู

และมีการวิจัยใน

1. นิเทศการสอน 
2. นิเทศงานธุรการ  ตรวจสอบ
งานวิจยั

1. แบบนิเทศการสอน 
2. แบบนิเทศงานธุรการ
ใน

2.  รอยละของครูท่ีมีการพ
ข้ันเรียน ในช้ันเรียน หองเรียน 

3.งานวิจยัของครู 
 

9
 เรียนการสอน  นักเรียนเรียน สัมฤทธ์ิทาง
 

 

. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ครูพัฒนาการจัดการ อยางมีความสุข  มีผล การเรียนดีข้ึน 

10. ผูรับผดิชอบโครงการ
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 



 

 

ลงช่ือ………………………
  งนาฎยา  บรรจงอักษร)   

…หัวหนาโครงการ       ลงช่ือ...........................................ผูรวมโครงการ 
      (นา               (นางสาวหทัยวรรณ  ลอดงบัง) 

   (นางเ ็ญ
                                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ชื่อโครงการ  

นื่อง 

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

 
  24  การจัดการเรียนรู  (5)  และ  เพือ่ใหสอดคลองกับหลักสูตร

มสะดวกเพื่อใหเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ังความสามารถใชการวิจยัเปน
วนหน

ี่  7  ตัวบงช้ีท่ี  7.7   

 มีประสิทธิภาพ 

 
          ลงช่ือ.........................................ผูบริหารสถานศึกษา 

                                                       พียงเพ   สุรารักษ) 
  

พัฒนากระบวนการวจิัย  
กลุมงาน  งานวิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางสําเริง  อาชวานนท ,  นางสุคนทิพย   กล่ินหอม 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเ
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 

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

1.  หลักการและเหตุผล
 จาก  พ.ร.บ.การศึกษา  2542  มาตรา
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  สงเสริมใหสนับสนนุใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม  ส่ือ
การเรียนและอํานวยควา
ส ึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากส่ือการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการตาง ๆ  การวิจัยในช้ันเรียนมีความสําคัญตอวงการวิชาการชีพครูเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากครู
จําเปนตองพัฒนา  หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  การจูงใจใหผูเรียนเกิดความอยากรู  อยากเรียน  การพัฒนา
พฤติกรรมผูเรียน  การเพิ่มสัมฤทธ์ิผลการเรียนและสรางบรรยากาศการเรียน  ดวยปจจัยดังกลาวจงึทําใหครู
อาจารยตองเปล่ียนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูวิจยั  เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาการสอน  การเรียนรูของ
ผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  5  ตัวบงช้ีท่ี  5.1, 5.2,  5.3,  5.4   
สอดคลองกับมาตรฐานท

3.  วัตถุ  ประสงค
ียนการสอนท่ี3.1   เพื่อพัฒนาคนควาเกีย่วกบักิจกรรมการเร



 

 

 3.2  เพื่อพัฒนาใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 
ยางมีประสิทธิภาพและ

 
 

.  เปาหมาย 
4.1  ครูทุกคนศึกษาคนควาเกี่ยวกับกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดบัดี รอยละ  80 
และเกิดประสิทธิผล 

5.  ทรัพ
 

เรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

งแผนเสนอโครงการ 
มการดําเนินการตามโครงการ 

ถาม 
มูล 

โดยจัดเปนรูปเลม 

ช้ันเรียน 
  และรายงานผลโครงการพัฒนาการวจิัยในชั้นเรียน 

 

3.3  เพื่อพัฒนาใหครูมีผลงานวิจยัในช้ันเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอ
เกิดประสิทธิผล 

 
 
4

4.2  น
4.3  ครูทุกคนมีผลงานวิจัย  นําผลงานวิจยัไปใชพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเกดิ
 

ยากรท่ีตองการ 
5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ  คณะครู 

 5.2  นักเรียนโรง
 5.3  งบประมาณจากเงินวัสดกุารศึกษา  5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วา
  6.1.2  แตงต้ังคณะกรร
  6.1.3  ดําเนินงานตามแผน 
       -  ศึกษา  เกบ็รวบรวมขอมูลงานวิจยัตาง ๆ 
       -  สรางเคร่ืองมือ 
       -  ประชากรและกลุมตัวอยางตอบแบบสอบ
       -  เก็บรวบรวมขอ
        -  วิเคราะหขอมูล 
       -  รายงานการประเมิน
       -  เผยแพรผลงาน   
  6.1.4  นิเทศ  ติดตามผลการพัฒนาการวิจัยใน
  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล

 



 

 

 
 
 
 
 
 

6.2  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี ก กรรม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ ิจ

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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2.  แตงต          ั้งคณะกรรมการ     

3.  ดําเนินงานตามแผน              

 - ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลวจิัย              

 - สรางเคร่ืองมือ              

 - ประชากรตอบแบบสอบถาม              

  - เก็บรวบรวมขอมูล              

  - วิเคราะหขอมูล              

 - รายงานผลการประเมิน              

4. - เผยแพรผลงาน              

5. นิเทศ  ติดตามผล              

6              . ประเมิน สรุป รายงานผล 
 
 

7 ะติดตาม 

รม ผูก ับและติดตาม หมายเหตุ 

.  แผนการกํากับแล

กิจกร ําก  
1.  ประชุมช้ีแจง  งานแผนเสนอโครงการ 

 

ครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสําเริง  อาชวานนท 
นางสุคน

 
2.  เสนอโครงการ 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโ
 

ธทิพย  กล่ินหอม 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสําเริง  อาชวานนท 
นางสุคนธทิพย  กล่ินหอม 



 

 

5.  นิเทศ  ติดตาม  ผลการวิจยัในช้ันเรียน 
รายงานการวิจยั            

นช้ันเรียน 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และ
ใ

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสําเริง  อาชวานนท 
นางสุคนธทิพย  กล่ินหอม 

 
 
 

 
ําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 

8.  ระดับความส

1.  รอยละของครูท่ีคนควาเกีย่วกับกิจกรรม
ีประสิทธิภาพ 

2.รอยละขอ ทธ์ิ         

เรียน 

1. ตรวจสอบ
 
2. ตรว

. ตรวจสอบแฟมสะสมงาน 

1. แฟมสะสมงาน(ผลงานคนควา)
 
2. รายงาน รียน

. แฟมสะสมผลงาน งานวจิัยของครู 

การเรียนการสอนท่ีม
งนักเรียนท่ีมีผลสัมฤ

อยูในระดับดี 
3.รอยละของครูท่ีมีผลงานวิจยัในช้ัน

จสอบ 
 
3

ผลสัมฤทธ์ิทางการเ
ของนักเรียน 
3

 

9
 ผล น

าท่ีท่ีเกี่ยวของ 
สามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหสอดคลอง

ับพระ ะตรง

ง  และ  ชุมชน 
าพ
น

าคัญ 

 

งช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ      ลงชื่อ.............................................ผูรวมโครงการ 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  หนวยงานตนสังกัดไดรับทราบ

รับปรุง  พัฒนาการจัดการศึกษาในอํานาจหน
การประเมินการวิจัยในช้ันเรีย   เพื่อเปนขอมูลในการ

ป
 9.2  สถานศึกษา
ก ราชบัญญัติแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  แล
กับความตองการของนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และ  ชุมชน 
 9.3  ผูบริหารสถานศึกษา  สามารถนําผลการประเมินการวิจัยในช้ันเรียน  มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ  ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  สงผลให
สถานศึกษาเปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ผูปกครอ
 9.4  ครูผูสอนสามารถนําผลการประเมินการวิจัยในช้ันเรียน  มาเปนแนวทางในการปรับปรุงคุณภ
การเรียนการสอน  วิธีสอน  การจัดกจิกรรม  ส่ือ  แบบฝก  และวิธีการวัดผลและประเมินผล  ตลอดตนใชเป
ขอมูลในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสงผลดีตอผูเรียนเปนสํ
 9.5  จากผลประโยชนของผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาท้ังหมดท่ีกลาวขางตนจะสงผลสุดทายกับ
นักเรียน  ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

ล



 

 

            (นางสําเริง  อาชวานนท)                   (นางสุคนธทิพย  กล่ินหอม) 
 

.......... ............ผูอนุมัติโครงการ 

โรงเรี ดัหน
 
ชื่อโครงการ                

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

ัก ื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   นักเรียนตองไดรับการพฒันาดาน
คว

กไดอยางมีความสุข  และสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

ัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
ลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  

หผูเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 

4. เปาห
ฑตนสังกัด 

ูตรเปนไปตามเกณฑ 

ลงช่ือ..................... ..
                 (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 

                                      ผูอํานวยการ ยนว ามแดง(เขียวอุทิศ) 

 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระ   
กลุมงาน   วิชาการ 
ัวหนาโครงการ   นางพรชนมทิพย   คชพันธ ห

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ตอเนื่อง ลักษณะของโครงการ  โครงการ

ียน  สนองกลยุทธโรงเร กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2557 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหล สูตรการศึกษาข้ันพ

ามรู  ทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตอยางเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน  เพื่อใหผูเรียนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมโล
พื้นฐานท่ีใหยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ันรอยละ 5 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)จึงจดัใหมี
โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระข้ึน                  

2.  ระดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  5  ตัวบงช้ีท่ี 5.1, 5.2, 5.3 ,5.4 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหผูเรียนใหมีผลส
3.2  เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามห
3.3  เพื่อใ
3.4  เพื่อใหนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
 

มาย 
4.1  นักเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณ
4.2  นักเรียนรอยละ 50 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักส



 

 

4.3  
4.4  

นักเรียนรอยละ 50 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 

 
 
 
.  ทรัพยากรท่ีตองการ 

5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ   
5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน  600,000  บาท 

รดาํเนินงาน 

    

การตามโครงการ 

สถานศึกษา 

ปการศึกษา  2557 
หมาย
เหตุ 

นักเรียนรอยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียอยูในระดับดีข้ึน 
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6.  วิธีการและขั้นตอนกา
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  
  งค        6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพ่ือช้ีแจงวัตถุประส
        6.1.2  เสนอโครงการ 
              6.1.3 ประชุมแตงต้ังกรรมการดําเนนิ
            6.1.4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  ไดแก 
  6.1.4.1  การเขาคายวิชาการ 
  6.1.4.2  กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ 
  6.4.4.3 กิจกรรมชุมนุม 
  6.1.4.4  การศึกษาแหลงเรียนรูนอก
  6.1.4.5  กิจกรรมสอนซอมเสริม 
  6.1.4.6  การจัดหาส่ืออิเล็คทรอนิกส 
  6.1.4.7  ติวเขมนอกเวลาเรียน 

     6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
               6.1.6  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

6.2  ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ท่ี 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย

กิจกรรม/ระยะเวลา 
. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

1.  ป             ระชุมช้ีแจง  วางแผน  
2.  เสนอโครงการ               
3. แต              งต้ังคณะกรรมการ 
4. ดําเนินงานตามโครงการ              



 

 

5. นิเทศ  ติดตามผล              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
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กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

.   แ นกํากับและติดตาม 

1.  ประชุมเสนอโครงการช้ีแจงวัตถุประสงค  
2.  เสนอโครงการ 

ะชุมวางแผนการดําเนินงาน 
4.  ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน งาน 

โครงการ 
 และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางพรชนมทิพย  คชพันธ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางพ

 

3.  แตงต้ังคณะทํางาน  ปร
การดําเนิน รชนมทิพย  คชพันธ 

5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล นางพรชนมทิพย  คชพันธ 
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ารประเม ร่ืองมือ/หลักฐาน 

.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีก ิน เค
1.ผูเรียนรอยละ  50  มีผลสัมฤทธ์ิ 1.  ทดสอ
ทางการเรียนระดับดีทุกกลุมสาระ

2.  ผูเรีย      

 50  มีผล 

ูใน

บผลสัมฤทธ์ิทางกา
สาระการเรียนรูปลายภาค / ปลายป 
2. สํารวจจํานวนนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดับ
ดีทุกช้ันทุกกลุม

        

ียนปลายป 

ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ

ียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ   

ทดสอบภาค
ความรู 
2. รายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทา

t   

รเรียนทุกกลุม 1. แบบ

การเรียนรู 
งการเรียน สาระการเรียนรู นรอยละ  50  มีผล   

3. สํารวจจํานวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไป

การประเมินสมรรถนะสําคัญ   
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
3.  ผูเรียนรอยละ

3. 

ตามเกณฑ 
4. ทดสอบการคิดวิเคราะหและเขการประเมินการคิดวิเคราะหและ

เขียนเปนไปตามเกณฑ 
4.  ผูเรียนรอยละ  50  มีผล        

5. สํารวจจํานวนนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 
เปนไปตามเกณฑ 
6. ทดสอบผการทดสอบระดับชาติเฉล่ียอย

ระดับดีข้ึนรอยละ 5  (O-Net)  ทุกกลุมสาระการเรียนรูปลายป
การศึกษา 
7. สํารวจจํานวนนกัเร
ระดับดีทุกกลุมสาระการเรียนรู 

ผลการสอบ O-Ne
 



 

 

 

 
 
 

. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังระดับโรงเรียน  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติสูงข้ึน

อยละ  5  ของปท่ีผานมา 
 

าร 

       
ลงช่ือ..................................................ผูเสนอโครงการ 

             (นางพรชนมทิพย  คชพันธ) 

...........................ผูอนุมัติโครงการ 
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ร

10.  ผูรับผดิชอบโครงก
               ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

 

  
 

  ลงช่ือ..........................
                        (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 

วอุทิศ) ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขีย
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ลุมงาน  วิชาการ 
ูรับผดิชอบโครงการ นางสายพณิ  รังรงทอง 
นวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ี่  1 

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

 
น องโลก  เพราะเปนภาษาที่ใชติดตอระหวางกันเปนหลัก  มีบทบาทใน

เฉพาะในยคุปจจุบัน  ซ่ึงเปนยุคขอมูลขาวสารที่ตองใช

ซียน  ในอนาคตอันใกลภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญและความจําเปนมากข้ึน  ดังท่ี
ฎบัตร

ึกษา
ูท่ี

าร

ก
ผ
ห
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 
................................................................................................................................................................................................
 

1.  หลักการและเหตุผล
 ภาษาอังกฤษเป ภาษาสําคัญข
ชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึนทุกวัน  โดย
ภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการส่ือสารระหวางประเทศตาง ๆ  และเม่ือประเทศไทยเปนอีกหนึ่งสมาชิกท่ี
กําลังกาวสูประชาคมอาเ
ก อาเซียน  ขอ  34  บัญญัติวา  “The  working  language  of  ASEAN  shell  be  English”  หมายถึง  
“ภาษาท่ีใชการทํางานของอาเซียน  คือ  ภาษาอังกฤษ”  นักเรียนมีความจําเปนท่ีจะตองมีความรูดาน
ภาษาอังกฤษ  เพื่อท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนได  และภาษาอังกฤษก็เปนแกนหลักของ
หลักสูตรการศึกษาทุกระดบั  ตั้งแตปฐมวันไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต  ซ่ึงการเรียนภาษาอังกฤษใหไดผลดี
นั้น  ครูผูสอนซ่ึงเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอดความรู  ตองมีการปรับการเรียนเปล่ียน  การสอน  ใฝศ
เรียนรูตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ  เพื่อสรางบรรยากาศและจัดกจิกรรมการเรียนร
หลากหลาย  นกัเรียนจะตองไดเรียนปฏิบัติจริง  และฝกทักษะตาง ๆ อยางตอเนื่อง  โดยมีกระบวนการในก
สรางประสบการณตรงใหกับนักเรียน  ในดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  และการสรางองคความรูใหใช
ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  เพื่อท่ีจะสามารถแสวงหาความรูในสังคมอาเซียน
และเวทีโลกตอไป 
 ดวยเหตผุลดังกลาว  โรงเรียนจึงตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาความพรอมและศักยภาพของผูเรียนใหเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 



 

 

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  3, ตัวบงช้ีท่ี  3.2 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  5 ตัวบงช้ีท่ี  5.1 , 5.4 
 

3.  วัตถุ
   เขียนภาษาอังกฤษ 
 3.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความม่ันใจและเกิดทัศนคติท่ีดีในการใชภาษาอังกฤษ 

งเสริมใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
ในประเทศอาเซียน

นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ  กลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออก 
ักเรียนทุกคนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 

อมและศักยภาพของ
ตนเองใ

5.  ทรัพ
 าร

จากเงินอุดหนุน  50,000  บาท 

.  กิจกร
  สาระสําคัญของกิจกรรม 

การดําเนินการตามโครงการ 

ะคํา 

ังกฤษ 

 
 
 

ประสงค 
3.1   เพื่อใหนกัเรียนมีทักษะในการฟง  พดู  อาน

 3.3  เพื่อส
3.4  เพื่อก ระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลาง

และท่ัวโลก 
  

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนมีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษดีข้ึน 
4.2  
4.3  น
4.4  นักเรียนทุกคนเล็งเหน็ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความพร
หเขาสูประชาคมอาเซียนได 

 

ยากรท่ีตองการ 
5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครูในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)   คณะกรรมก

ดําเนินการ 
 5.2  งบประมาณ
 

6 รมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรม
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
       -  กิจกรรมภาษาอังกฤษวนัล
       -  กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ  (English  Camp) 
       -  กิจกรรมการแขงขันรองเพลงภาษาอังกฤษ 
       -  กิจกรรมแขงขันเลานิทานภาษาอ



 

 

  6.1.5  นิเทศผลการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 
 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

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.  ป             ระชุมช้ีแจง วางแผน   

2.  เสนอโครงการ              

3. แต          งต้ังคณะกรรมการ      

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ ติดตามผล              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
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ิจกรรม ผ ํากับและต ตาม ุ 

.  แ นการกํากับและติดตาม 

ก ูก ิด  หมายเหต
1.  
2.  

ป า   เสนอโครงการ 
แต  

4.  นิเทศ  ติดตามผล 

างส พิณ รังร ทอ
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสายพณิ  รังรงทอง 
นาง

 ระชุมช้ีแจง  วางแผนโครงก
งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

ร น าย   อง ง 

3.  ดําเนินงานตามโครงการ 
เพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

5.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ นางสายพณิ  รังรงทอง 
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ี้ความสําเร็จ เคร่ืองมือ/หลักฐาน 

.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงช วิธีการประเมิน 
1.นักเรียนมีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน
ภาษาอังกฤษดข้ึีน 

ใจในการใชภาษาอังกฤษ   
กลาคิด  กลาทํา  

ท่ีสูงข้ึน 

 
2. การสังเกต 
 

นเอง 

1. แบบประเมินทักษะ 
ทางภาษา 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 

1. การทดสอบ 

2.นักเรียนมีความม่ัน
กลาแสดงออก 

3.นักเรียนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐาน
การศึกษา ในระดับ

3. การประเมินต
 

3. แบบประเมินตนเอง 
 



 

 

4. นักเรียนเหน็ความสําคัญภาษาอังกฤษเพื่อพัฒน
ใหเขาสูประชาคมอาเซียนได 

า 4. สอบถาม 4. แบบสอบถาม 
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  ฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษดีข้ึน 
9.2  นักเรียนมีความม่ันใจและเกดิทัศนคติท่ีดีในการใชภาษาอังกฤษ 
9.3  นักเรียนสามารถแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

ําคัญของภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาความพรอมและศักยภาพของตนเอง
หเขาส

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                (นางสายพิณ  รังรงทอง) 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
     

                                        ยวอุทิศ) 

 
 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  โรงเรียนมีทักษะในการ 

 
 
 9.4  นักเรียนเห็นความส
ใ ูประชาคมอาเซียนได 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

  
 

           (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขี

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ   หองสมุดมีชีวติ 
ลุมงาน   วิชาการ 
ูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวมาลี  ลาภลมูล  ,  นางสาวชญานิษฐ  จําปาขันธ 
นวยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

 
ี่  1 

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

ื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  โรงเรียนตองสงเสริม
และภายนอก

ถานศึกษา  หองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีมีความสําคัญนับเปนหัวใจของการสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรู  
  สรางประกอบการณตลอดจนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนไดเปนอยางดี 

รงการ
องสมุ

ะบุคลากรในโรงเรียนมาใชบริการและรวมกิจกรรมในหองสมดุ 
ูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู   

ละส่ือต
ใหนักเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียนและต้ังคําถาม  เพื่อคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

ก
ผ
ห
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง
สนองกลยุทธโรงเรียน  กลยุทธท
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 2557 
....................................... ............. ........................................................
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ
ใหผูเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู  ท้ังภายใน
ส
สงเสริมนิสัยรักการอาน
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จึงเห็นความสําคัญของการจัดเก็บกิจกรรมสงเสริมการใชหองสมุด  
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูอยางถาวร  แตปจจุบันหองสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ยังมีหนังสือและ
อุปกรณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการหองสมุดมีชีวิตไมเพียงพอกับความตองการของ
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  ดังนั้น  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จึงใหมีการพัฒนาโค
ห ดมีชีวิตข้ึน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  3 ตัวบงช้ีท่ี 3.1, 3.2, 3.4 
 

3. วัตถุประสงค 
4.1  เพื่อใหนักเรียนแล
4.2  เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  แสวงหาความร

แ าง ๆ รอบตัว 
4.3  เพื่อ



 

 

4.4  นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน 
 

4. เปาห
หองสมุด 

4.2  นักเรียนรอยละ  85  มีนสัิยรักการอาน  แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู  
และส่ือตาง ๆ รอบตัว 

นักเรียนรอยละ  85  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พดู  เขียนและต้ังคําถาม  เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม

 

5. ทรัพย

ินงาน 

คณะกรรมการดําเนนิการตามโครงการ 
าร 

ัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณท่ีใชในหองสมุด 
ังสือตามหมวดหมู 

รียนตลอดชุมชนใกลเคียง 
ุดมีชีวิต 

รอ
อบปญหาจากสารานุกรม 

5)  ทัศน
  8)  ตอบปญหาความรูท่ัวไป 

จากอินเตอรเนต็ ู 
นม ัญ 

 
 

มาย 
4.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรอยละ  85  มาใชบริการและรวมกิจกรรมให

4.3  
 
4.4  นักเรียนรอยละ  85  ใหเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน 

ากรท่ีตองการ 
5.1   บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 
5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  258,000  บาท 
  

6. วิธีและขั้นตอนการดําเน
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
      6.1.1  ประชุมช้ีแจง 

เสนอโครงการ       6.1.2  
      6.1.3  แตงต้ัง
      6.1.4  ดําเนนิการตามโครงก
       6.1.4.1  จัดซ้ือ/จ
  6.1.4.2  ลงทะเบียนหน

6.1.4.3  ใหบริการแกนกัเรียน  บุคลากรของโรงเ
  6.1.4.4  จัดกิจกรรมหองสม

1)  ค บครัวรักการอาน        2)  หองสมุดเคล่ือนท่ี 
3)  แนะนําหนงัสือใหม        4)  ต

ศึกษาแหลงเรียนรู       6)  คายวิชาการ 
7)  สัปดาหหองสมุดและวนัสุนทรภู    
9)  แขงขันคนควาหาขอมูล    10) เลนเกมเสริมความร
11) แขงขันหาคําจากซองข      12) ตอบปญหาจากบอรดวันสําค
13) เกมตกปลา        14) ไขหรรษา 



 

 

15) เกมเซียมซีท่ีรัก       16) แขงขันแสดงละครสอนคน 
ษ - ไทย 

ามผล ารดําเน
สรุปผล  และ ายงาน

6.2  ปฏิ า ําเนนิงาน 

ท่ี กิจกรร
การศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ 

17) เกมจับคูคํากับภาพ       18) เกมจับคูคําศัพทอังกฤ
19)  แขงขันประดิษฐเศษวัสดุ 
    6.1.5.  นิเทศติดต ก ินโครงการ 
     6.1.6 ประเมินผล  ร ผล 
ทินปฏิบัติงาน  ข้ันตอนก รด

ม/ระยะเวลา 
ป

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.  ป           ระชุมช้ีแจง วางแผน     
2.  เสนอโครงการ              

3. แต              งต้ังคณะกรรมการ 
4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม               

6.              ประเมิน สรุป  รายงานผล 
 
 

7 ผ

กิจกรรม ูกําก และ ิดตาม หม ยเหต

.  แ นการกํากับและติดตาม 

 ผ ับ ต า ุ 
1.  ป
2.  เสนอโครงการ 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการ  
 

.  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน 

รายงานผล 

ียงเพ   ส ารักษ
นางสาวมาลี  ลาภลมูล 
นางสาวชญานษิฐ  จําปาขันธ 
นางเ

ขันธ 

 ระชุมช้ีแจง วางแผน นางเพ ็ญ ุร  

 
ดําเนินงาน พียงเพ็ญ  สุรารักษ 

4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางสาวมาลี  ลาภลมูล 
 
5

นางสาวชญานษิฐ  จําปา
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
 ของโครงการ 
นางสาวมาลี  ลาภลมูล 6.  ประเมินผล  สรุปผล  และ
นางสาวชญานษิฐ  จําปาขันธ  
 

 



 

 

 
 
 
.  ระดับความสําเร็จ  

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 

8

1.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรอยละ  85  
มาใชบริการและรวมกิจกรรมใหหองสมุด 

5  มีนิสัยรักการอาน  
แสวงหาความร มุด        

ฟง  ดู  
มรู

ีใน         

1.  ประเมินจากสถิติการเขา
ใชหองสมุด 
2. ประเมินจากสถิติการเขา
ใชหอ สอบ

การทดสอบ 

1.คอมพิวเตอรสําหรับบันทึก
สถิติ 
2. คอมพิวเตอรสําหรับบันทึก
สถิติ แ าน 

ทดสอบการอานของ

. แบบบันทึกคะแนน 

2.  นักเรียนรอยละ  8
ูดวยตนเองจากหองส

แหลงเรียนรู  และส่ือตาง ๆ รอบตัว 
3.  นักเรียนรอยละ  85  มีทักษะในการอาน  
พูด  เขียนและตั้งคําถาม  เพื่อคนควาหาควา
เพิ่มเติม 
4.  นักเรียนรอยละ  85  ใหเทคโนโลย
การแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน 

. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

งสมุด และตรวจ
แบบบันทึกการอาน 
3. ประเมินจา
 
 
4. ประเมินโดยการ
ตรวจสอบ 

ละสมุดบันทึกการอ
 
3. แบบ
โรงเรียน 
 
4

 

9
 ึงควา   การแสว ู
ต
 

าร 

งช่ือ........................................ผูเสนอโครงการ           ลงช่ือ.......................... .............ผูรวมโครงการ 
ูล)             (นางสาวชญานิษฐ  จําปาขันธ) 

ลงช่ือ...........................................ผูอนุมัติโครงการ 

ว ารโรง ียนวัดห

 

นักเรียน ครู และคนในชุมชนตระหนังถ
ลอดชีวิต 

มสําคัญของการอาน งหาความรู  มีการเรียนร

10.  ผูรับผดิชอบโครงก
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ  
 
    

ล
         (นางสาวมาลี  ลาภลม
 

                (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                          ผูอําน ยก เร นามแดง(เขียวอุทิศ) 

 



 

 

 

ื่อโครงการ  เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา 
ลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ูรับผดิชอบโครงการ นางสาวฉววีรรณ  จันทรนาง นางสาวจิรัชญา  พลับนิล 
นวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

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

ัน้พื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เปนการจัดการศึกษาเพื่อ
พ ทองถ่ินเขมามีสวนรวมในการจัดสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ

ูมิ
ลองกับมาตรฐานการศึกษาภายในของ  สพฐ  มาตรฐานท่ี 3  ท่ีวา  “ผูเรียนมีทักษะใน

ะสงค 
นนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรูและ

ส่ือตาง ๆ
 ยีน  และ  ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

ูเรียนเรียนรูรวมกนัเปนกลุม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
ชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนาํเสนอผลงาน 

 
 
ช
ก
ผ
ห
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 
..................................................................................................................................................................................................................................................................
 

 1.  หลักการและเหตุผล
การศึกษาข การจัดการศึกษาตามหลักสูตร

าพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภ   โดยใหชุมชนและ
เรียนรูรอบดาน  โดยการแลกเปล่ียนขอมูล  รวมกันวางแผนจัดการศึกษา  สนับสนุนการใชแหลงเรียนรูและภ
ปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงสอดค
การแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง”  และ   
มาตรฐานท่ี  13  ท่ีวา  “สถานศึกษามีการสราง สงเสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู”  
ดวยเหตนุี้ทางโรงเรียนจึงจดัโครงการนี้  เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางกวางขวาง 
รอบดาน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  3  ตัวบงช้ีท่ี 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  13  ตัวบงช้ีท่ี 13.1, 13.2 
 

3.  วัตถุปร
 3.1  เพื่อสงเสริมผูเรีย

 รอบตัว 
3.2  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เข

 3.3  เพื่อผ
 3.4  เพื่อใ



 

 

 3.5  เพื่อสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้ง

ครอบครัว  

ูเรียนรอยละ 85 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเหน็เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 

 สถานศึกษาสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยช กร

ศึกษารวมทั้งผูเกีย่วของ 
 ับ

าํเนินงาน 

งเสริมการอาน 
งเสริมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 

งเรียนรูภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
หลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพือ่ศึกษาหา   

ผูเกี่ยวของ 
 3.6  เพื่อมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชน  และ  องคกรท่ีเกี่ยวของ 

4.  เปาหมาย 
 4.1  ผูเรียนรอยละ  85  มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู  
และ  ส่ือตาง ๆ รอบตัว 

4.2  ผูเรียนรอยละ  85  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 

4.3 ผ
 4.4  ผูเรียนรอยละ  85  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนาํเสนอผลงาน 
 4.5  รอยละ  85 

นจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคคลา
ของสถาน

4.6  รอยละ  85  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคคลภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษาก
ครอบครัวชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
 

5.   ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  ชุมชน และ  คณะกรรมการมีผูดําเนิน
โครงการ 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุน  จํานวน  65,800  บาท 
 

6.  วิธีการและขั้นตอนการด
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเสนอโครงการ 
  6.1.2  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

 6.1.3  ดําเนินงานตามโครงการ  
       6.1.3.1  กิจกรรมส
       6.1.3.2  กิจกรรมส
       6.1.3.3  กิจกรรพัฒนาแหล

6.1.3.4  กิจกรรมพาผูเรียนไปศึกษาแ



 

 

             ความรู 
6.1.3.5  กิจกรรมประชุมครูประจําเดือน  กิจกรรมประชุมผูปกครอง  กิจกรรม 

  6.1
 6.2  ข้ันตอน

ท่ี กิจกรรม/ระ
หมาย
เหตุ 

             ประชุมกลุมโรงเรียน  และกจิกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 
  6.1.4  นิเทศกํากับติดตามผลการดําเนนิโครงการ 

.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
การดําเนินงาน 

ยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

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

1.  ประชุมเสนอโครงการ              

ขออนุมัติโครงการ 
2.  แตงต้ังคณะกรรมการ               

ดําเน          3. ินงานตามโครงการ     

 -กิจกรรมสงเสริมการอาน              

 -กิจกรรมสงเสริมการเรียน 
นโลยี   การสอนโดยใชเทคโ

             

 -กิจกรรมพัฒนา 
แหลงเรียนรูภายในสถาน 

             

 -กิจรรมพาผูเรียนไปศึกษา 
แหลงเรียนรูภายนอก 
สถานศึกษา 

             

 -              กิจกรรมประชมครู 
               -กิจกรรมประชุมผูปกครอง

              -กิจกรรมประชุม 
กลุมโรงเรียน 

 บานนักเรียน              -กิจกรรมเยี่ยม
4.  นิเทศกําลังติดตามผล              

5. ประเมิน  สรุป  รายงาน              
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมเสนอโครงการและขออนุมัติ 
2.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
 

 

รงการ 
.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวฉววีรรณ  จันทรนาง
นางสาวจิรัชญา  พลับนิล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสา ง 

 

าง
 

 

3.  ดําเนินงานตามโครงการ 

 
4  นิเทศกําลังติดตามผลการดําเนินโค
5

วฉววีรรณ  จันทรนา
นางสาวจิรัชญา  พลับนิล
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวฉววีรรณ  จันทรน
นางสาวจิรัชญา  พลับนิล

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เคร่ืองมือ/หลักฐาน วิธีการประเมิน 
1. รอยละของผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  และ  
แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด แหลง
เรียนรูและส่ือตาง ๆ  รอบตัว 

ักษะในการ  อาน  ฟง  พูด  
เขียน  และต้ัง รูเพิ่มเติม 

น

ีในการเรียนรูและ

ง

นศึกษา  

วมทั้งผูเกีย่วของ 

1. ตรว
หองสม
ช่ือนัก
2. ทดสอบการอาน การเขียน 

 

สอน   

 ตรวจสอบทําเนียบแหลง

ริหาร
เกี่ยวกับการเสริมสรางสังคมแหง

1. สถิติการเขาหองสมุด 
ือช่ือ

นักเรียน 
 2. แบบรายงานการสอบ
อาน  

เกตการสอน 

งเรียนรู 

2.  รอยละผูเรียน  มีท
คําถามเพ่ือคนหาความ

3.  รอยละผูเรียนรูรวมกนัเปนกลุม  แลกเปล่ีย
ความคิดเหน็เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
4. รอยละผูเรียนใชเทคโนโลย
นําเสนอผลงาน 
5. รอยละการสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหล
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษาร
6.  รอยละมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง

จสอบสถิติการเขา
ุดและตรวจสอบลายมือ

เรียน 
และแบบลงลายม

3.. สังเกตการสอน   
 
4. สังเกตการ
 
5.
เรียนรู 
 
 
 
6. รายงานตาง ๆ ท่ีเสนอผูบ

 การเขียนของโรงเรียน
3.แบบสังเกตการสอน 
     
4.แบบสัง
 
5.ทําเนียบแหลงเรียนรู   
และแบบบนัทึกการใช
แหล
 
 
6.แบบรายงานการพัฒนา



 

 

รู การแลกเปล่ียนเรียนรู 
ละรายงานโครงการ 

าร
แ

และแบบรายงานโครงก
 

 
 
9
 
 รียนรูภายในท่ีทันส
 9.4  ชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน 

0.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
ึกษา  หัวหนาโครงการ 

 
................. .............ผูรวมโครงการ 

     (นางสาวจิรัชญา  พลับนิล )         
 
 
 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 

ัดหนามแดง(

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1  ผูเรียนอานคลอง  เขียนคลอง 
9.2  โรงเรียนเปนแหลงเ มัยตามวิทยาการ 

 

1
 ผูบริหารสถานศ

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ   ลงช่ือ.........
                (นางสาวฉวีวรรณ  จันทรนาง)         

                (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนว เขียวอุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมงาน  งานวิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางนิตยา  นกเอ้ียงทอง  ,   นางสาวปานทอง  กัณหาบาง 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอ ิศ) 
ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 

557 
.................................................................... 

วัด ิศ)  ไดมีการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษา  2553  
ัก าข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551    สอดคลองกับปญหา ความตองการ    ความ

งผ ของผูปกครองและชุมชน  ตลอดจนนโยบายของหนวยงานตน
า  

านศึกษาอยางไร  เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผลตาม
ัตถุประ

  

ใหมีคุณภาพเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน

วเสร็จกอนเปดภาค

ุท
ล
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2
........................................................................................................................................................................................................................................................................
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียน หนามแดง(เขียวอุท
เพื่อใหสอดคลองกับหล สูตรการศึกษ
จําเปน  ความสนใจขอ ูเรียน  ความตองการ
สังกัด  ในแตละปการศึกษาโรงเรียนตองมาพิจารณาขอมูลตาง ๆ  ท่ีดําเนินงานมาแลวในปการศึกษาที่ผานม
วาจะพัฒนาหลักสูตรสถ
ว สงคและเปาหมายท่ีกําหนด  ซ่ึงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง  ท่ีจะตอง
ดําเนินการกทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง     เพื่อใหไดหลักสูตรท่ีสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาการศึกษา
สอดคลองกับบริบทของความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี  10.1, 10.2, 10.3 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1   เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพ  มีความเหมาะสม  ตรงตามท่ีกรมวิชาการ  
กระทรวงศกึษาธิการกําหนด 
 3.2  เพื่อพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การวัดผล  ประเมินผล  

  
 

4.  เปาหมาย 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ใหแล

เรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2557 



 

 

 
 

5.  ทรัพยากรท
 

ี่ตองการ 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

ระชุมช้ีแจง  วางแผน 

ผน 
นิงานในปการศึกษาท่ีผานมา 

จําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
 

หลักสูตร 

5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ  คณะครู  
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  5,000  บาท 
 

  6.1.1  ป
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแ
       -  ศึกษาผลการดําเน
       -  ศึกษาความตองการ  ความ
       -  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
  6.1.5  นิเทศ  ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตร 

  และรายงานผลการพัฒนา  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี ิจกรรม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ ก

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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แตง             ต้ังคณะกรรม  

4. ดําเนินงานตามแผน                

 ศึกษ
ปการศึกษาท่ีผานมา 

         าผลการดาํเนินงานใน     

 ศึกษาความตองการ  ความ
จําเปนในการพัฒนา
หลักสูตร 

             

 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร              

5              . นิเทศติดตาม  ติดตามผล   
ประเมิน สรุป รายงาน6.               

7.  แ

 ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

ผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม

ประชุมช้ีแจ1.  ง  วางแผนในการดําเนินงาน 
2.  

.  ินงาน 

 

  และรายงานผลโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางนิตยา กเอ   
นางสาวปานทอง  กัณหาบา  
นางเพียงเพญ  ส ักษ 
นางนิตยา  นกเอ้ียงทอง  
นางส าง 

 
  น ี้ยงทองเสนอโครงการ 

ง 
3 ็ ุรารแตงต้ังคณะกรรมการดําเน
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 

าวปานทอง  กัณหาบ
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 5.  นิเทศ  ติดตามผล 

6.  ประเมินผล  สรุปผล นางนิตยา  นกเอ้ียงทอง  
นางสาวปานทอง  กัณหาบาง 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการป มือ/หลักฐาน 

.  ระดับความสําเร็จ 

ระเมิน เคร่ือง
1.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมตรงตามท่ีกระทรวงศึกษา
กําหนดเสร็จกอนวันเปดเทอม 

เมินผล 

 1.  ประเมิน 
 
 
 2. ประเมิน 

 1. แบบประเมินการใชหลักสูตร 
 
 
 2. แบบประเมินระเบียบวัดผล   
    ประ

2.มีระเบียบวัดผลประ
ท่ีเหมาะสมมีคุณภาพ เมินผล 

 

9
 ษา ท่ีเหมาะสมตรงตามสถานการณ  งผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะ 
อ  ประเทศชาติ มีความรู  ความสามารถสมว   และมีความสุขในการเรียนรู 
 

1
ึกษา  หัวหนาโครงการ 

 

ลงช่ือ ร 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
็ญ  สุรารักษ) 

             ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 
 
 

 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึก

ันพึงประสงคของชุมชน สังคม
  ส

ัย

0.  ผูรับผดิชอบโครงก
ผูบริหารสถานศ

าร 
 

.............................................ผูเสนอโครงการ        ลงช่ือ.............................................ผูรวมโครงกา
               (นางนิตยา  นกเอ้ียงทอง)        (นางสาวปานทอง  กัณหาบาง) 

 

                 (นางเพียงเพ

 

 

 
 



 

 

 
 
ชื่อโครงการ  จัดการสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ 
ลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
ูรับผดิชอบโครงการ นายสมชาย  พลูบรรดิษฐ , นางปราณี  ศรีทับทิม 
นวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 

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

ถา หความรู  และปลูกฝงคานิยมท่ีพงึประสงคใหนักเรียน   
ร อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เปนคนท่ีสมบูรณสูสังคม    โรงเรียน
มท ท่ี    และบริเวณโรงเรียนใหสะอาด  รมร่ืน  สวยงาม  สามารถใช

นรู

สงค 
านท่ี บริเวณโรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงาม 

 
4.  เปาห

เซ็นตของพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  รมร่ืน  สวยงาม 

ุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ  นักเรียน  นักการ

ก
ผ
ห
ล
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 
..............................................................................................................................................................................................................................................
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเปนส นท่ีอบรมส่ังสอนใ
ไดเจริญงอกงามท้ังดาน ายกาย  จิตใจ  
จึงควรจัดสภาพแวดลอ ั้งดานอาคารสถาน
เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนไดอยางดี  ดงันั้นจึงเห็นสมควรจัดใหมีโครงการจัดสภาพแวดลอมเพือ่การเรีย
สูคุณภาพ 
 

2.  ความ
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  11  ตัวบงช้ีท่ี  11.1   
มาตรฐานท่ี  13 ตัวบงช้ีท่ี  13.1   

3.  วัตถุประ

สําคญัของโครงการ 

 3.1   เพื่อใหอาคารสถ
 3.2  เพื่อใหนักเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน 

 

มาย 
4.1  รอยเปอร
4.2  โรงเรียนจดัแหลงเรียนรูใหนกัเรียนทุกคนท้ัง  8  กลุมสาระ 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บ
ภารโรง  



 

 

 ตง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  จํานวน  

.  กิจกร
.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.2  เสนอโครงการ 
การดําเนินการตามโครงการ 
ผน 

สะอาดโดยสภานักเรียน 
ามรับผิดชอบ 

สวนทองถ่ิน 

.2  ข้ัน

ปการศึกษา  2557 
หมาย
เหตุ 

5.2  งบประมาณคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําดูแล  ซอมแซม  ตกแ

400,000  บาท 

6 รมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรม
  6.1.4  ดําเนินงานตามแ
                                 -  จัดกจิกรรมดูแลดานความ
       -  จัดกจิกรรมแบงหนาท่ีคว
       -  ประสานงานของบประมาณจากองคกรปกครอง
       -  จัดใหมีแหลงเรียนรูเพิม่เติม 
       -  ปลูกตนไมดอกไมประดับ 
       -  กิจกรรมซอมแซมอาคารสถานท่ี 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ 

ายงานผล   6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และร
6 ตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  

ประชุมช้ีแจง  วางแผน               1.  
2.   เสนอโครงการ               

แต          งต้ังคณะกรรมการ 
ินงานตามโครงการ

3.     

4.  ดําเน               

5.  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6.  ประเมิน  สรุป  รายงาน              

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมช้ีแจง  เสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
 

ินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงก

ําเนนิงานของโครงการ 
.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมชาย  พลูบรรดิษฐ 
นางปราณี  ศรีทับทิม 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นา  

 

 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเน
าร 

 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการด
6

ยสมชาย  พลูบรรดิษฐ
นางปราณี  ศรีทับทิม 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมชาย  พลูบรรดิษฐ
นางปราณี  ศรีทับทิม 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ารป เคร่ืองมือ/เอกสาร ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีก ระเมิน 
1.  อาคารสถานท่ีบริเวณโรงเรียน  ทุกพื้นท่ี 1.
สะอาดรมร่ืน  สวยงาม 
2.รอยละของบริเวณในโรงเรียนมี      

รียนเพิม่ข้ึนเพียงพอ
กับนักเรียน

  ตรวจสอบคว
อาคารสถานท่ี 
2. ตรวจสอบทําเนียบแหลง
เรียนรู และรายงานโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ

2.  ทําเนียบแหลงเรียนรู และ
รายงานโครงการ แหลงเรียนรู  ในโรงเ

 

ามพึงพอใจเร่ือง 1.  แบบ
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 สวยงาม ยีน เปน
1
 ารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ  

  ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ        ลงช่ือ............................................ผูรวมโครงการ 
ูลบรรดิษฐ)                                                  (นางปราณี  ศรีทับทิม)         

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
โรงเรียนมีความสะอาดรมร่ืน  

0.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริห

  มีแหลงเรียนรูสําหรับนักเร ท่ีช่ืนชมของผูพบเห็น 

               (นายสมชาย  พ
 



 

 

                  (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

   
 

 

กลยุทธที่  2  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานึกในความเปน 
 

                    เศรษฐกิจพอเพียง

 
 

             ชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ชื่อโครงการ   พัฒนากิจกรรมลูกเส  -  เนตรนารี 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นายเสมา  นุชพันธุ นายชาลี  อ่ิมพงษ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

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

ี   เปนกจิกรรมท่ีจัดข้ึนเพื่อสรางเสริมลักษณะนิสัย 
 

ุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
ื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 

 
หนักเรียนตระหนกั รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

 รพัฒนาอยางเปนระบบ   และมี  

ยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกตาง 

ือ

ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2557 
.............................................. ........................................................
 

1.  หลักการและเหตุผล 
     กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  -  เนตรนาร
ใหนกัเรียนเปนผูมีระเบียบวนิัย ักอยูรวมกับผูอ่ืน เพรูจ ื่อเปนการสงเสริมใหนกัเรียนไดปฏิบัติจริง จงึสมควร
จัดทําโครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ   
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  2  ตัวบงช้ีท่ี 2.1,  2.2,  2.3,  2.4   
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหนักเรียนมีค

             3.2   เพื่อใหนกัเรียนมีความเอ
 3.3  เพื่อใหนักเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกตาง
 3.4  เพื่อใ

3.5  เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ  เนตรนารี  ของโรงเรียน  ใหมีกา
                    ประสิทธิภาพ 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

           4.2  นักเรียนท่ีทุกคนมีความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
4.3  นักเรียนทุกคน



 

 

4.4  นักเรียนทุกคนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
นาข้ึน สามารถเปนแบบอยางในการจดั  

5.  ทรัพ
 
          
 

รดําเนินงาน 

มการดําเนินการตามโครงการ 
ผน 

ครูไดพัฒนาอบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือสูงข้ึน 
ารเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ -  เนตรนารี 

รงเรียนบางพลี  1  
ายพกัแรม  ลูกเสือ - เนตรนารี  แกนกัเรียนทุกคน 

 6.2  ข้ันตอนการ

ท่ี กิจกรร
หมาย
เหตุ 

4.5  ภายในป พ.ศ. 2557  กิจการลูกเสือของโรงเรียนมีการพัฒ
       กิจกรรมของโรงเรียนในกลุมบางพลี  1 ได 
 

ยากรท่ีตองการ 
5.1 บุคลากร  : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ 

  จํานวน 20,000 บาท 5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ

6.   วิธีการและขั้นตอนกา
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 

 6.1.2  เสนอโครงการ  
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรร
  6.1.4 ดําเนินงานตามแ
   -  สนับสนุน  สงเสริม
   -  จัดกิจกรรมก

-  ประชุม วางแผนและประสานงานกับกลุมโ
                  -  จัดกิจกรรมอยูค

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนนิ โครงการ  6.1.5  
           6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

ดําเนินงาน 

ม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

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

ประชุมช้ีแจง  วางแผน               1.  
2.  เสนอโครงการ              

แต          3. งต้ังคณะกรรมการ     

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ            

6.              ประเมิน สรุปผล รายงาน 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 
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1.  ประชุมช้ีแจง วางแผน โครงการ 
.  เสนอโครงการ 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการด  

.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิงานของโครงการ 
ครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายเสมา  นุชพันธุ 
นายชาลี  อ่ิมพงษ 
นางเพียงเ

รักษ 

 
2
 

ําเนินงาน
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5
6.  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโ

พ็ญ  สุรารักษ 
นายเสมา  นุชพันธุ 
นายชาลี  อ่ิมพงษ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรา
นายเสมา  นุชพันธุ 
นายชาลี  อ่ิมพงษ

 

8.   ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีก เคร่ืองมือ/เอกสาร ารประเมิน 

1. รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะท่ี           
ึงประสงคตามหลักสูตร 

ี่มีความเอ้ืออาทร 
และกตัญูก

        
ม 

รถเปนแบบอยางในการ

1.  การทดสอ
 
2.  การสังเกต 
 

แบบเขารวม
ิจกรรม 

กสถานการณจริง 
ละการรายงานโครงการ 

1.  แบบทดสอบของโรงเรียน 
 
2.  แบบสังเกต 
 

อช่ือการเขารวม
ิจกรรม 

 

พ
2.  รอยละของนักเรียนท

ตเวทีตอผูมีพระคุณ 
3. รอยละของ นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
4. รอยละของนักเรียนตระหนัก รูคุณคา    
รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอ
5.  ป  พ.ศ.  2557  กิจการลูกเสือของโรงเรียน
มีการพัฒนาข้ึน  สามา
จัดกิจกรรมของโรงเรียนในกลุมบางพลี  1 ได 
 

บ 

3.  สอบถาม 
 
4. พิจารณาจาก
ก
5. พิจารณาจา
แ

3.  แบบสอบถาม 
 
4. แบบลงลายมื
ก
5. รายงานโครงการ
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

เม่ือนักเรียนจบการศึกษา  นกัเรียนจะเปนผูมีระเบียบวนิยั  สามารถอยูรวมกันในสังคมไทยไดอยาง
งบสุข 

ร 

......................ผูเสนอโครงการ     ลงช่ือ............................................ผูรวมโครงการ 
                               (นายชาลี  อ่ิมพงษ)   

 
ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 

ัดห

 
ส
 

10.   ผูรับผดิชอบโครงกา
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 
 
           ลงช่ือ........................
                      (นายเสมา  นุชพันธุ)   

                                                          (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
             ผูอํานวยการโรงเรียนว นามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ชื่อโครงการ   โครงการวันสําคัญ 
ลุมงาน   บริหารทั่วไป 

หัวหนาโครงการ   นายสายนัต   เหมรังคะ ,  นางสาวอุไรวรรณ  ขจรโมทย 
นวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

าร  
…… ………………………………… 

ักราช  2542  ซ่ึงไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ  
ามรู
ําคัญ

ักเรียน  โรงเรียนสามารถนําวันสําคัญตาง ๆ เหลานั้นมาบูรณาการกับกิจกรรมการ
เรียนกา

ิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณี

 เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ                  
พระมหากษัตริย 

 

4.  เปาหมาย 

 

ก

ห
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินก ปการศึกษา  2557 
……………………………… ……………………………………
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัต ึกษาแหงชาติิการศ   พุทธศ

“การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ พัฒนาคนไทยใหเปื่อ นมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  คว
และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข”   ตลอดปการศึกษา  มีวันส
หลายวันท่ีเกี่ยวของกับน

รสอนได  ซ่ึงแบงเปนวันสําคัญทางศาสนา  วันสําคัญทางประเพณีของไทย  วันสําคัญของชาติ  เชน 
วันวิสาขบูชา  วันไหวครู วันเขาพรรษา เปนตน  ทางโรงเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญของวันสําคัญดังกลาว  
จึงไดจัดใหมีโครงการวันสําคัญข้ึน  เพื่อเปนการสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมวันสําคัญ   และนํามา
บูรณาการกับการเรียนการสอนได 

 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 2  ตัวบงช้ีท่ี  2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 14  ตัวบงช้ีท่ี  14.1, 14.2 
 

3.  วัตถุ งค 
3.1เพื่อใหนักเรียนไดเ

ประส
รียนรูวิธีปฏิบัติตน ในการประกอบพ

วัฒนธรรม ท่ีดงีามของคนไทย 
3.2   เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเคารพรัก หวงแหน
       



 

 

4.1 นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพ ี     
       วัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไ

ณ
ทยได 

       

ี่ตองการ 

ารจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 10,000  บาท 
 

6.  
กิจกรรม 

ุมช้ีแจง วางแผน 

มแผน 
นัสําคัญ ดังนี ้

 แหเทียนพรรษา) 

า 

     6.1.5 วจสอบ การดําเนินโครงการ 
     6.1.6 ผล และรายงานผล 

4.2 นักเรียนทุกคนมีความเคารพ รัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา   และ
พระมหากษัตริย 

    

5.  ทรัพยากรท
5.1   บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา   คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ นักเรียน 
5.2   งบประมาณคาวัสดุ อุปกรณในก

วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของ

  6.1.1 ประช
     6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตา

จัดกิจกรรมเน่ืองในว
* วันวิสาขบูชา 
*  วันไหวครู 
*  วันสุนทรภู 
*  วันตอตานยาเสพติด 
*  วันอาสาฬหบูชา 
*  วันเขาพรรษา ( หลอเทียนพรรษา
* วันแม 
* วันออกพรรษ
* วันพอ 
* วันลอยกระทง 
*  วันข้ึนปใหม 
*  วันเดก็ 
*  วันมาฆบูชา 
*  ฯลฯ 
  นิเทศ ติดตาม ตร
  ประเมินผล สรุป



 

 

 

6.2 ข้ันตอนการด

ท่ี กิจกรร
  2557 

หมาย
เหตุ 

ําเนินงาน 

ม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา

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. ประชุมช้ีแจง วางแผน                
2. เส             นอโครงการ  
3. แตงต้ังคณะกรรมการ              
4. ดํา            เนินงานตามโครงการ     
5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงาน              

 
 

7 ผ

ผ ํากับ ละ ดตา หม ยเหต

.  แ นกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ูก  แ ติ ม า ุ 
1 ร
2 น

ินงาน 

การดําเนนิงาน 
ปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ   สุ ักษ
นายสายนัต เหมรังค
นางสาวอุไรวรรณ  ขจรโมทย 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสายนั

 .  ป ะชุมช้ีแจง  วางแผน ็ญ ราร  
    .  เส อโครงการ ะ   

 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเน
4.  ดําเนินงานตามโครงการ ต    เหมรังคะ   

มทย  
5.  

นางสาวอุไรวรรณ  ขจรโ
นิเทศ ติดตาม ตร

.  ประเมินผล  สรุ
วจสอบ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

6 นายสายนัต    เหมรังคะ 
มทย นางสาวอุไรวรรณ  ขจรโ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1.รอยละของนักเรียนท่ีสามารถปฏิบัติตนในการ
ระกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา  ประเพณี  
ฒนธรรมท่ีดงีามของคนไทย 

ี่มีความเคารพ  หวงแหน  
เทิดทูนสถาบัน

1.  การสังเกต
2.  พิจารณาจากรายงานการจดักิจกรรม  
     ตาง ๆ 
 

1. แบบรายงานกิจกรรม
2. แบบรายงานโครงการ 
 

ป
วั
2. รอยละของนักเรียนท

ชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย 
 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีความเคารพรัก
สืบทอดรักษาประ

 หวงแหน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย และเปนผู 
เพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามนี้สืบไป 

0.  ผูรับผดิชอบโครงการ 

ึกษา  หัวหนาโครงการ  

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

)              (นางสาวอุไรวรรณ ขจรโมทย) 

......................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                        (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 

 
 

 
 
 

 

1

   ผูบริหารสถานศ

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ
            (นายสายันต  เหมรังคะ
 

ลงช่ือ.......................
  

          ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 



 

 

ชื่อโครงการ   โรงเรียนธรรมจารี 
ลุมงาน   บริหารทั่วไป 
ัวหนาโครงการ   นาย ศุภชัย   ม่ิงมงคล,นายอรรถพล พรหมเมศ 
นวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

ียน

………………… 

ธ ม จริย เยาวชน  ถือเปนหนาท่ีสําคัญของทุกคนในสังคม 
อุทิศ) งานหน่ึงท่ีตระหนกัถึงความสําคัญในการปลูกฝง   ใหนกัเรียน

ื่อสรางสัง ยจัดใหมีโครงการ “โรงเรียนธรรมจารี”  ข้ึน 

าตรฐานท่ี 2   ตัวบงช้ีท่ี  2.1 , 2.2 ,2.4 

3.1  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามใหนกัเรียนไดประพฤติและปฏิบัติ
ปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม 

เปาห
 4.1  จริยธรรม 

นักเรียนทุกคนไดปฏิบัตกิิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม 

.  ทรัพยากร
              4.1 

  งบประมาณทางราชการ จํานวน 15,000 บาท 

6.1  สาระส
ระชุมช้ีแจง    วางแผน 

ก
ห
ห
ล
สนองกลยุทธของโรงเร  กลยุทธท่ี 2 

ดําเนิน 57 ระยะเวลา การ  ปการศึกษา  25
………………………………………………………………………………………
 

1. หลักการและเหตุผล 
การปลูกฝงคุณ รร ธรรมใหกับเดก็และ

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียว     เปนหนวย
มีคุณธรรม จริยธรรม เพ คมแหงคุณธรรมโด

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคลองกับม

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 14  ตัวบงช้ีท่ี  14.1, 14.2 

3. วัตถุประสงค 
  
 3.2  เพื่อใหนักเรียนได
 

4. มาย 
นักเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม

 4.2 

5 ท่ีตองการ 
บุคลากร   ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมและผูท่ีเกีย่วของ   

                4.2

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
ําคัญของกิจกรรม 

6.1.1  ป
6.1.2  เสนอโครงการ 



 

 

6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
 

ุกรทุกวนัเปนวันพระประจําโรงเรียน 
ังนี ้
ูสวมชุดขาว ถือศีล 5 

จิกรรม 
หารแหง 

้าํ 
 

ังสวรัิติในม้ือกลางวัน 

ในตอนเย็น 

  

6.1.5  น
6.1.6  ป

6.2  ข้ันตอนการ

ท่ี กิจกรรม/ระย
หมาย
เหตุ 

6.1.4  ดําเนินงานตามแผน
*  กําหนดวนัศ
*  จัดกิจกรรมวันพระด
 1. นักเรียน/คร
 2. สรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดก
 3. นักเรียน ครู ผูปกครองตักบาตรอา
 4. ถวายจตุปจจัยแกพระสงฆ 5 รูป รับศีล  กรวดน
 5. สวดมนต นัง่สมาธิ ตัวแทนนักเรียนพดูเร่ืองธรรมะ
    6. ครูและนักเรียนรับประทานอาหารม
 7. ครู นักเรียน  พูดแตส่ิงดีๆ  พูดจาไพเราะ 
 8. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญธงชาติลง
*  กิจกรรมการสวดมนตและน่ังสมาธิทุกวันศุกร 
*  จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
*  สวดมนตกอนการประชุมและเลาเร่ืองเกี่ยวกับการกระทําความดีในการ
    ประชุมทุกคร้ัง 
ิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
ระเมินผล สรุปผล และรายงานผล 
ดําเนินงาน 

ะเวลา 
เม.ย. พ.ค

ปการศึกษา  2557 

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

   2.          เสนอโครงการ  
แตงต้ังคณะทํางาน     3.          

4. ด          ําเนินงานตามแผน 
ิเทศติดตามผล 

    
5. น              
6. ประเมิน สรุป รายงาน               

 
 
 



 

 

7.  แผนก
กิจกรรม ผูก ับ และติดตาม หมายเหต ุ

ํากับและติดตาม 
ําก

1.  ะ า  
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

าร 
 

ดําเนนิงานของโครงการ 
 และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ สุรา  
นายศุภชัย  ม่ิงมงคลนาย
อรรถพล พรหมเมศ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายศุภชัย  ม่ิงมงคลนาย
อรร

ปร ชุมช้ีแจง  วางแผนโครงก ร

4.  ดําเนินงานตามโครงก

5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการ
6.  ประเมินผล  สรุปผล

  รักษ

ถพล พรหมเมศ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายศุภชัย  ม่ิงมงคลนาย
อรรถพล พรหมเมศ 
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วิธีการประเมิน  ือ/เอกสาร 

.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ เคร่ืองม
1 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 

1. สํารวจ/รายงานโครง
 

2. รอยละของนักเรียนท่ีไดอันเปน 2.สํารวจ
ประโยชนแกตนเองและสังคม 

ก

/รายงานโครงกา

บรายงานโครงการ 

บรายงานโครงการ 

าร 1.แบบสํารวจ/แบ
 

ร 2.แบบสํารวจ/แบ

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ุมชน ุศล 
 การท ีเมตต

1
  าโครงการ  

ผูรวมโครงการ 
ถพล พรหมเมศ) 

ลงช่ือ................................................ผูอนุมัติโครงการ 
เพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

                               ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)             

9.1  นักเรียน  โรงเรียนและช
9.2  นักเรียนมีจิตสํานึกใน

  ปฏิบ บุญก
ําความดี  มีจิตใจออนโยน  ม

ัติกิจกรรมท่ีเปน
า 

0.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหน

 
ลงช่ือ..............................................ผูเสนอโครงการ  ลงช่ือ..........................................

                              (นายศุภชัย   ม่ิงมงคล)                                        (นายอรร
 
 

                             (นาง



 

 

ชื่อโครง

หัวหนาโครงการ นางสาวอาทิตยา  โพธ์ิหิรัญ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัด
ลักษณะของโครงการ 
สนองกลยุทธโรง

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

ตุผล 
วามตองการใชพลังงานมากข้ึน  ประกอบกับ

ั ลิต   ซ่ึงสงผลใหเกิดการทําลาย
ง กรบางชนิดใชแลวหมดไป บางชนิดสามารถทดแทนข้ึนได แตตอง
น งเสริมและรณรงคการใชพลังงานอยางถูกตอง       และทราบถึง


รรมชาติ  จึงจัดใหมีโครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมข้ึน 

 

 นและส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
ุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมสูชุมชน 

 

.  วิธีกา

การ  อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
กลุมงาน  บริหารทั่วไป 

  
หนามแดง(เขียวอุทิศ) 

โครงการใหม 
เรียน กลยุทธท่ี  2 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 
............................................................................................................................................................................................
 

1.  หลักการและเห
               การเพิ่มข้ึนของประชากรและเทคโนโลยี  ทําใหมีค

ุบ รัพยากรตาง ๆมาผพลังงานท่ีใชอยูในปจจ นจําเปนตองนําท
ยาทรัพยากรธรรมชาติอยา รวดเร็ว  ทรัพ

าอาศัยระยะเวลาท่ียาวน   เพื่อเปนการชวยส
วิธีการประหยดัพลังงานอยางถูกวิธี     เราจงึคิดท่ีจะปลูกฝงเยาวชนของเราใหมีความตระหนกัในการอนุรักษ
พลังงานและทรัพยากรธ
 

  2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  2  ตัวบงช้ีท่ี 2.4 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 14  ตัวบงช้ีท่ี  14.1, 14.2 

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อใหครูและนักเรียนไดรูวิธีการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 

3.2  เพื่อเปนตนแบบในการปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมสูชุมชน 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  ครูและนักเรียนทุกคนไดรูวิธีการอนุรักษพลังงา
4.2  โรงเรียนเปนตนแบบในการปฏิบัติเร่ืองการอน 

 

. 5 ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1   บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ  สภานักเรียน 

5.2  งบประมาณคาวัสดุ  อุปกรณในการจดักิจกรรม    20,000  บาท 
 
6 รและขั้นตอนการดาํเนินงาน 



 

 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 

ชุมช้ีแจงผานสภานักเรียน 
วามรูในเร่ืองการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

ในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
บ  การดําเนินโครงการ 

ท
ารศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ 

  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
  6.1.4  การดําเนินงานตามแผน 
        6.1.4.1  ประ
   6.1.4.2  ใหค
   6.1.4.3  จัดกิจกรรมรณรงค
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอ
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ี่ กิจกรรม/ระย ลา 
ปก

ะเว
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    .  ประชุมช้ีแจงวางแผน            

2        .   เสนอโครงการ 
    

      

3          .  แตงต้ังคณะกรรมการ 
.  ดําเนินงานตามโครงการ  4             

 นิเท บ          5. ศ ติดตามผล ตรวจสอ
ินผล  สรุป  รายงาน

    

6. ประเม               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับ หมายเหตุ 
1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
.  เสนอโครงการ 
.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
.  ดําเนินงานตามโครงการ 
.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิงาน 

ะรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวอาทิตยา  โพธ์ิหิรัญ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวอาทิตยา  โพธ์ิหิรัญ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวอาทิตยา  โพธ์ิหิรัญ 

 
2
3
4
5
6.  ประเมินผล  สรุปผล  แล
 

8. ระดับความสําเร็จ 

ร็จ วิธีก เคร่ือง อ/เอกสาร ตัวบงชี้ความสําเ ารประเมิน  มื
1.  รอยละของครูและนักเรียนไดรูวิธีการ

รปฏิบัติ

 1. สอบถาม
 
2.  ฝกปฏิบั

อบถาม 

ก 
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
2. โรงเรียนเปนตนแบบในกา
เร่ืองการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  
สูชุมชน   

 1.  

ติ  2.  แบบฝ

แบบส
 

  

  
9.  ผลท่ีคา

น ลังงานและส่ิงแวด นึ่งท่ีจะสงผล
 ิ

ง าร 
 

ลงช่ือ................................................ผูเสนอโครงการ 
              (นางสาวอาทิตยา  โพธ์ิหิรัญ)   

................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ)  

(เขียวอุทิศ) 

 

ดวาจะไดรับ 
 ครูและนักเรียนมีความตระหนักใ
ไปสูผูปกครอง  ชุมชน  และ  ประเทศชาต
 

การอนุรักษพ ลอม  และเปนจุดห

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโคร ก

 

ลงช่ือ.............
                             

            ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง
 



 

 

ชื่อโครงการ   
กลุมงาน  
หัวหนาโครงการ   นายสันติ  กระจางธนโชต , นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  
ลักษณะ
สนองกลยุทธขอ
ะยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2557 
……………………………………………………………………………………………………… 

งเสริมประชาธ สอนหลักสูตร
51   วมกับผูอ่ืนได   รวมคิด   รวมทํา  

พฒันากิจกรรมประชาธิปไตย  เนนใหนกัเรียนมีความ
ะปญญาธรรม เพื่อเปนการสนับสนนุประชาธิปไตยโรงเรียน 

ัต เขากับการเรียนการสอนทุกกลุมประสบการณ        เพื่อ
มารถ

ชาธิปไตย 

 ม 
นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมดีข้ึน 

าท่ีของตนเอง 

โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 บริหารทั่วไป 

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

งโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ร
…
 

1.  หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมส ิปไตย  เปนสวนหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 25 โดยมุงหมายเนนใหนกัเรียน  รูจกัทํางานร
รวมแกปญหา  และประเมินผลรวมกัน การดําเนินการ
เปนประชาธิปไตยดานคาราวะธรรม สามัคคี แล
โดยจัดใหนักเรียนทุกคนไดปฏิบ ิจริง และบูรณาการ
ปลูกฝงความมีระเบียบวินยั  รูจักสิทธิและหนาท่ีในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวนั  ซ่ึงจะทําใหนกัเรียนสา
ํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ด

 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  2 ตัวบงช้ีท่ี 2.1,  2.3 
 

3.  วัตถุประสงค 
       3.1  เพื่อปรับปรุง แกไขนักเรียนใหมีพฒันาการทางดานประชาธิปไตย ท้ัง  3  ดาน 
       3.2  เพื่อใหนักเรียนมีวนิัยในตนเอง 
       3.3  เพื่อใหนักเรียนสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนกลุมได 
       3.4  เพื่อปลูกฝงวิถีชีวิตประ
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรร
4.2  
4.3  นักเรียนทุกคนสามารถทํางานเปนหมูคณะได 
4.4  นักเรียนทุกคนรูจักสิทธิ และหน
4.5  นักเรียนทุกคนมีความสามัคคี และรูจกัการเสียสละ 



 

 

5.  ทรัพย
ุคลากร :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

าวัสด ุ   จํานวน  10,000  บาท 

6.  วิธีการแล
6.1  

ตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 

ิตสาธารณะ /ฝกคุณธรรม 3 ดาน 
ครอง /ฝกคุณธรรม 3 ดาน 

บ การดําเนินโครงการ 
ผล และรายงานผล 

6.2  ข้ัน

ท่ี กิจกรรม/ระยะเ
ศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ 

ากรท่ีตองการ 
       5.1  บ

5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุของทางราชการ เปนค
 

ะขั้นตอนการดาํเนินงาน 
สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แ
6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 

-  จัดต้ังสภานกัเรียน /ฝกคุณธรรม 3 ดาน 
-  กิจกรรมหนาเสาธง /ฝกคุณธรรม 3 ดาน 
-   กิจกรรมจ
-  กิจกรรมปก

6.1.5  นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอ
6.1.6  ประเมินผล สรุป
ตอนการดําเนินงาน 

วลา 
ปการ

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.  ประชุมช้ีแจง  วางแ        ผน        

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณ        ะกรรมการ       

4. ดําเนินงาน          ตามโครงการ      

5. น             ิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ  

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
 
 
 
 



 

 

7.  แผ

รม ผูก ับ และตดิตาม หม ยเหต

นกํากับและติดตาม 

กิจกร  ําก า ุ 
1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเ  

5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอ นิงานของโครงการ 
ะรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสันติ  กระจางธนโชต 
นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสันติ  กระจางธนโชต 
นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 
นางเพ

ต 

 

นินงานตามโครงการ
 

บการดําเน
6.  ประเมินผล  สรุปผล แล

ียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสันติ  กระจางธนโช
นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 

 
8

็จ วิธีการป ื่องมือ/เอกสาร 

.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร ระเมิน เคร

1.นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกจิกรรม 

หมูคณะได 
4. นักเรียนทุกคนรูจักสิทธ์ิและหนาท่ี 

5.  นักเรียน ีและรูจัก

1. ตรวจสอบจากก
ิจ

พิจารณาจากการ
โครงการ 
 
 
  

บลงลายมือช่ือของการ
มกิจกรรม 
ายงานโครงการ 

 

2.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน ของการเขารวมก
3.  นักเรียนทุกคนสามารถทํางาน  เปน 2. 

ของตน 
ทุกคนมีความสามัคค

ความเสียสละ 

ารลงลายมือช่ือ 1. แบ
กรรม  เขารว
รายงาน 2. แบบร

  

 
9
 ักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรีย ดง (เขียวอุทิศ)     นักเรียนจะนําวิถีชีวิตแบบ
ป กับสั างปกติสุข 
 
 
 

. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
เม่ือน นวดัหนามแ

ระชาธิปไตยไปประยุกตใชเม่ืออยูรวม งคมอย

 
 



 

 

10.  ผูรับ

งช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ             ลงช่ือ..........................................ผูรวมโครงการ 
       (นายสันติ  กระจางธนโชต)             (นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ) 

 ลงช่ือ................................................ผูอนุมัติโครงการ 
  สุรารักษ) 

           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

ผดิชอบโครงการ 
   ผูบริหารสถานศึกษา   หัวหนาโครงการ  
 
 
ล
  
 
 

                                                         (นางเพยีงเพ็ญ

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ผนงาน  งานบริหารทั่วไป 
ัวหนาโครงการ  นางสาวเจยีมจติร  วงศจอม 
นวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 

... ............................ 

กิจพอ ทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสแนะ 
นกวา  30  ป    ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณ 

นวทางการแกไข    เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูไดอยาง
และการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง  เพื่อใหเกิด

ชแ ชหลักความพอประมาณ  การคํานึงถึงความมีเหตุผล   การสราง
กาวหนาไป

ตอนอยางถูกตองตามหลักวิชาและการมีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนกรอบการคิด  และ
ารกระทํา  รวมจะ

แ
ห
ห
ล
ส
ระ
..................................... ..................................................................................

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐ เพียง”  เปนปรัชญาท่ีพระบา
แนวทางการดาํเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนา
ทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแ
ม่ันคงและยั่งยนืภายใตกระแสโลกาภิวัฒน
ความพอมีพอกิน  พอใ ละมีความสุข  โดยใ
ภูมิคุมกันท่ีดี  และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท  ตระหนักถึงการพัฒนาท่ีสมดุล  
อยางสมดุล  ในแตละข้ัน
ก สามารถประยุกตใชในทุกมิตชีิวิต  ทุกภาคสวนและทุกดานของการพฒันา   เพื่อสังคมสวน
ไดอยูรวมกันอยางสันติสุขและเจริญกาวหนาไปพรอมกันอยางม่ันคงและยั่งยืน 
 โรงเรียนวัดหนามแดงในฐานะหนวยงานปฏิบัติในการพัฒนาพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ  เปน
แหลงการเรียนรู  พัฒนาทางดานสติปญญาทางดานรางกาย  ทางดานอารมณ  และทางดานสังคม   ในสังคม
ปจจุบันมีความเจริญกาวหนาและพัฒนาทางดานเทคโนโลยีมากมาย  การพัฒนาดานจิตใจ   คุณธรรม     และ
จริยธรรมยังมีนอย    ดังน้ัน  โรงเรียนจึงไดจัดทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเปนการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหเกิดกับนักเรียน  นักเรียนสามารถเรียนรูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข     
 

  2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  2  ตัวบงช้ีท่ี 2.1  

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหลักการบริหารสถานศึกษา  
จัดการศึกษาและดําเนนิกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม 
 3.2  ผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานเปน
บบอยางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แ



 

 

 3.3  นักเรียนมีความรู  ทักษะ ปฏิบัติตนและดําเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  “อยูอยาง
พอเพียง

ไปใชใน
โยชนตอชุมชน/ตอสังคม 

ฐกิจพอเพยีง 
  

อเพียง” 

ี่ตองการ 

.1  ประชุมคณะครู  ใหมีความรู  ความเขาใจ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.1.2  เสนอโครงการ 

งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
นโรงเร

ึกษา 
ภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยู  “อยางตอเนื่อง” 

ยัดใช 

  า 
6.1.4.4  ปลูกฝงใหเปนวิถีชีวติ  เชน  การออมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร  ตลาด 

ันธ  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 

       การจ  
   6.1.4.6 กําหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงในแตละสาระการเรียนรู 

” 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  ภายในป  พ.ศ.  2557  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การบริหารสถานศึกษา  จัดการศึกษาและดาํเนินกจิกรรมท่ีเปนประ
 4.2  ผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความรู  ความเขาใจและ
ปฏิบัติงานเปนแบบอยางตามปรัชญาของเศรษ
 4.3  นักเรียนทุกคนมีความรู  ทักษะ  ปฏิบัตติน  และดําเนนิชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“อยูอยางพ
 

5. ทรัพยากรท
 5.1   บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณคาวัสดุ  20,000  บาท 
 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1
 

6.1.3  แต
ใ ียน 
  6.1.4  การดําเนินงานตามแผน 
       การบริหารสถานศ
   6.1.4.1  จัดส

6.1.4.2  สรางวัฒนธรรมองคกร “อยูอยางพอเพียง”  เชน  การประห
ทรัพยากรอยางคุมคา 

 6.1.4.3  ใชทรัพยากรอยางพอเพียง  เชน  การประหยดัน้ํา  การประหยัดไฟฟ

นัดนักเรียน  วนัพระในวนัศุกร 
   6.1.4.5  ชุมชนสัมพ
 

ัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน



 

 

   6.1.4.7 จัดทําหนวย/แผนการจัดการเรียนรู 

   
0 จัดทําเคร่ืองมือวัด/ประเมินผล 

 6.1.6  ประเมินผลสรุปผล  และรายงานผล 

ท ึกษา  2557 
หมาย
เหตุ 

   6.1.4.8 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
6.1.4.9 จัดทําส่ือ/แหลงเรียนรู 

   6.1.4.1
  6.1.5  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
 
  

6.2  ข้ัน นการตอ ดําเนินงาน 

ี่ กิจกรรม/ระยะเวลา ปการศ

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          . ประชุมช้ีแจงวางแผน     

2         .  เสนอโครงการ      

3        . แตงต้ังคณะกรรมการ        

4          . ดําเนินงานตามโครงการ     

5 อบ              . นิเทศ  ติดตามผล  ตรวจส
6. ประเมินผล  สรุป  รายงาน              

 

7.  แผน

กิจกรรม กํากั  หม ยเหต

กํากับและติดตาม  

 ผู บ า ุ 
1  
2
3 เนินงาน 
4
5 ารด นิงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

ียงเพ   ส ารักษ
ี ติ วงศ  

ียงเพ   ส ารักษ
ี ติ วงศ  

ียงเพ   ส ารักษ
นางสาวเจยีมจติร  วงศจอม 
 

 .  ประชุมช้ีแจง  วางแผน นางเพ ็ญ ุร  
.  เสนอโครงการ นางสาวเจยมจ ร  จอม
.  แตงต้ังคณะกรรมการดํา นางเพ ็ญ ุร  
.  ดําเนินงานตามโครงการ นางสาวเจยมจ ร  จอม
.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบก ําเน นางเพ ็ญ ุร  

 
 
 
 
 
 



 

 

8

เคร่ืองมือ/หลักฐาน 
. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน 
1.  ป พ.ศ. 2557  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  
สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
บริหารสถานศึกษาจดัการศึกษาและดําเนนิกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม 
2. รอยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ความเขาใจ

างตามหลักปรัชญาของ

3. รอยละของนักเรี ิบัติตน และ
   

. การสังเกต 
2. การประเมิน 
 

1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน 
 
 

และปฏิบัติงานเปนแบบอย
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยนมีความรู มีทักษะ ปฏ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง     
“อยูอยางพอเพียง” 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1

 
9
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและสามารถ
ข
 

1
 
 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
              (นางสาวเจียมจิตร  วงศจอม) 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                            (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 

นวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
 
 

นักเรียน  ครู  ผูอํานวยการโรงเรียน  ดําเนินชีวิตตาม
ยายผลสูผูปกครอง  ชุมชน 

0.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

     

         ผูอํา

 
 



 

 

โครงการ ไทย 
แผนงาน 
ัวหนาโครงการ  นางรุงฤดี  จิระเสว ี
นวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
กษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 

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

นกิริยา  มารยาท และน้ําใจท่ีงดงาม   เปนส่ิงท่ีแสดงถึงความ
อ     แตในปจจุบันนี้เทคโนโลยีและวฒันธรรม

บุคลิกภาพการแสดงออกแบบไทยถูกละเลย  
 จึงเปนหนวยงานท่ีตองทําหนาท่ีสงเสริมและอนุรักษวฒันธรรม

เ านี้สืบตอเจตนาในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย   ใหดํารงอยู 

งโครงการ 
สอ

3.3  เพื่อใหนักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอยและปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 

ุรักษวัฒนธรรมไทย  ในดานมารยาทไทย    
ออกถึงความเปนไทย 

ะนักเรียนทุกคนมีความเขาใจเกีย่วกับมารยาทไทย 
และปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 

  ออนนอม  ถอมตน  ไหวงามตามแบบ
 บริหารทั่วไป 

ห
ห
ลั
ส
ระ
......
 

1.  หลักก
ออนนอมถอมตน  การ

ารและเหตุผล 
 ความ ไหวเป

งประเทศเพ่ือนบานแเปนไทย  ซ่ึงเปนท่ีรูจักข ละชาติตะวนัตก
บีทบาทตอการดํารงชีวิต           ทําใหของชาวตางชาติไดเขามาม

โรงเรียนในฐานะที่เปนสถานที  “สรางคน”  
ความเปนไทยไว  ใหสืบ นื่องตอไปเพื่อใหคนเหล
ตอไป 
 

  2.  ลําดับความสําคัญขอ
ดคลองกับมาตรฐานท่ี  2  ตัวบงช้ีท่ี  2.1   

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  14  ตัวบงช้ีท่ี  14.1, 14.2   
    

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อสรางคานิยมใหรักษาความเปนไทย 
 3.2  เพื่อใหครูและนักเรียนทุกคนมีความเขาใจเกีย่วกับมารยาทไทย 
 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนรวมกจิกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่ออน

คภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการแสดง       และมีความภา
 4.2  ครูแล
 4.3  นักเรียนทุกคนมีกริยามารยาทเรียบรอย  
 

 
 



 

 

5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 
 ารจดัอบรมครู และ

                                                                 

5.1   บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  คาเอกสาร  คาใชจาย  ในก

ประกวดมารยาทไทย  20,000  บาท                                                                         
 

.  6 วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

 6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
 

กับนกัเรียน  แทรกในกิจกรรมโฮมรูม 
มวันศุกรสุดสัปดาห 

ารยาทไทยภายในโรงเรียน 
ินโครงการ 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเ
หมาย
เหตุ 

 
  6.1.2  เสนอโครงการ
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  การดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  การอบรมการไหว  และมารยาทไทยใหกับครู 

6.1.4.2  การอบรมมารยาทไทยให
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรร
   6.1.4.3  จัดประกวดม
  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเน
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

                 
6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

วลา ปการศึกษา  2557 

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

1. ประชุมช้ีแจง  วางแผนใน              

การดําเนนิงาน 
2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

ดําเนินงาน 
4. ดําเน           ินงานตามโครงการ

ศติดตาม  ปรับปรุง  

    

5. นิเท              

พัฒนาการดําเนินงาน 
ประเมินผล  สรุปผล  และ
รายงานโครงการ

6. 
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กิจกรรม ผูกํากับ หมายเหตุ 

.  แผนกํากับและติดตาม  

1.ปร ดําเนนิงาน 
ส

 
ด

าการดําเนนิงานของโครงการ 
6.  ป   และรายงานโครงการ 

นางเพีย ็ญ ุราร ษ 
นางรุงฤดี  จิระเสว ี
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางรุงฤดี  จิระเสว ี
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางรุงฤดี  จิระเสว ี

 ะชุมช้ีแจง  วางแผนในการ
2.  เ
3.  แ

นอโครงการ 
ตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
ําเนินงานตามโครงการ4.  

5.  
 

นิเทศติดตาม ปรับปรุง พัฒน
ระเมินผล  สรุปผล

งเพ   ส ัก

 

 
8.  

เคร งมือ/เอกสาร 
ระดับความสําเร็จ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  ื่อ
1.  รอยละของนักเรียนและครูท่ีมีความตระหนักถึงคุณคาของ

ิบัติ 
จนเคยชิน 

 การ
 
การป
 
 

บสังเกต 

บประเมิน 

 

ความเปนไทย 
2.  รอยละของนักเรียนและครูปฏิบัติเกี่ยวกบัการไหว  และ
มารยาทไทยไดถูกตอง 
3.  รอยละของนักเรียนมีกริยามารยาทเรียบรอยปฏ

สังเกต แบ
 

ระเมิน แบ
 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
 ืบ อนุรักษ
ด
 

1
   หัวหนาโครงการ 

ลงช่ือ.........................................ผูเสนอโครงการ 
                                                             (นางรุงฤดี  จิระเสวี)   

 

     (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
นักเรียนมีควา รรมไทยและเปนผูส

านมารยาทไทยใหคงอยูสืบไป 
มภาคภูมิใจในวัฒนธ ทอดตอเจตนาในการ วฒัธรรมไทย

0.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริหารสถานศึกษา

 

  

ลงช่ือ.........................................ผูอนุมัติโครงการ 
           

                



 

 

ช การ   พัฒนาส่ิงแวดลอมรวมื่อโครง กับชุมชน  
กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางส

ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลย
ระยะเวลาดําเนินการ        
..................................................... ................................................................................................ 

ะเ ตุผล 
ีสภาพเปนชุมชนเมือง  ประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน 

บส ีวิตความเปนอยูขอคนในชุมชน เชน ปญหาขยะท่ีไม
 รถใชประโยชนได  ปญหาขาดสถานท่ีพักผอน
ิด ียภาพความสวยงาม   ความสะอาดและความรมร่ืน      การให
ูก ส่ิงแวดลอมและรวมมือรวมใจกันปฏิบัติจริงเพื่อทําใหสภาพแวดลอม

การ 

ลงมือปฎิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
4.  เปาห

ร่ืมร่ืน สวยงาม 
.2  นักเรียน  ครู  และชุมชน  รอยละ 85 มีจิตสํานึก ตระหนกัและรูคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา

ุมชน 

 

าวนันทนภัส  เพ็ชรกลา   
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ุทธท่ี  2 
ปการศึกษา   2557 

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

1.  หลักการแล ห
     ปจจุบันชุมชนโดยรอบโรงเรียนม
กอใหเกิดปญหาเกีย่วกั ภาพแวดลอม  มีผลกระทบตอช
สามารถกําจัดไดทันเวลา   ปญหาน้ําในคูคลองเนาเสียไมสามา
หยอนใจ  ส่ิงตาง ๆ ท่ีเก ข้ึน ทําใหสูญเสียทัศน
ความรู ความเขาใจ    ปล จติสํานึกรักษ
ในชุมชนดีข้ึน 
 

2.  ความสําคญัของโครง
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 14  ตัวบงช้ีท่ี  14.1, 14.2 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  15 ตัวบงช้ีท่ี 15.1, 15.2 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อพัฒนาสภาพแวดลอมรวมกับชุมชนโดยรอบโรงเรียนใหสะอาด รมร่ืน สวยงาม 
3.2  เพื่อใหนักเรียน  ครู  และชุมชน  มีจิตสํานึก ตระหนกัและรูคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา

ส่ิงแวดลอม 
3.3   เพื่อใหผูเรียนได
มาย 
4.1  พัฒนาสภาพแวดลอมรวมกับชุมชนใหสะอาด 
4

ส่ิงแวดลอมรวมกับช
4.3  นักเรียนรอยละ  85  ปฏิบัติจริงในการอนุรักษและพฒันาส่ิงแวดลอมรวมกับชุมชน 

 



 

 

5.  ทรัพ
ุคลากร  ผูบริหารสถานศึกษา  ชุมชนและคณะกรรมการดําเนินการโครงการ 

 
 

6.1.2  เสนอโครงการ 
ตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

ักเรียน   เร่ืองการอนุรักษ
ใหนาอยู 

พันธชักชวนคนในชุมชน  อปท.  วดั  ผูนําทองถ่ินมารวมโครงการ 
คการพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน 

ละครู  ชุมชน  ปฏิบัติกิจกรรมโครงการพัฒนาสภาพแวดลอมรวมกับ

6.2  ข้ัน

ท่ี กิจกรร
หมาย
เหตุ 

ยากรท่ีตองการ 
 5.1  บ

5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  5,000  บาท 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผน 

6.1.3  แ
6.1.4  ดําเนินการตามโครงการ 
     6.1.4.1  สรางความเขาใจ  ดวยการประชุมครูและนักเรียน 
    6.1.4.2   เชิญวิทยากรมาอบรมใหความรู  ครู  และ  น
สภาพแวดลอมในชุมชน
     6.1.4.3  ประชาสัม
     6.1.4.4  จัดกิจกรรมรณรง
     6.1.4.5  นักเรียน  แ
ชุมชน 
ตอนการดําเนินงาน 

ม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

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

1.  ประชุมช้ีแ  จง  วางแผน              

2.  เสนอโครง      การ         

3. แตงต้ังคณ  ะกรรมการ             

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. น             ิเทศติดตาม  ตรวจสอบ    

6. ประเมิน  สรุป รายงาน              

 
 
 
 



 

 

7 ผ  
ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

.  แ นการกํากับและติดตาม

กิจกรรม 
1.  ป  

เส
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิงาน 
6.ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

างเพ งเพ็ญ  สุรารักษ
างส นัน นภัส เพ็ชรกลา

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวนันทนภัส  เพ็ชรกลา 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวนันทนภัส  เพ็ชรกลา 
 

 ระชุมช้ีแจง  เสนอโครงการ น ีย  
2.  นอโครงการ น าว ท    

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

วิธ เคร่ืองมือ/เอกสาร ตัวบงชี้ความสําเร็จ ีการประเมิน 
1. มีการพัฒนาส่ิงแวดลอมรวมกันชน
2. รอยละของนักเรียน ครู และชุมชน
มีจิตสํานึก ตระหนกัและรูคุณคาของ
พัฒนาส่ิงแวดลอม 
  3.รอยละของนักเรียนปฏิบัติจริงใน
การอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 

1.พิจารณาจา
 
2.รายงานโค

บลงลายมือช่ือการเขารวม
 

บรายงานโครงการ 

กการเขารวมกจิกรรม 1.แบ

 

รงการ 
กิจกรรม
2.แบ
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 าม ระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอมจนเป ทําใหชุมชนไมมี
ป

1 การ 
   
                                                                        ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ                 
                                                                               (นางสาวนันทนภัส  เพ็ชรกลา)                              

                                                 ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                         (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ครู  นักเรียน  คนในชุมชนมีคว

ญหาดานส่ิงแวดลอม 

0.  ผูรับผดิชอบโครง

ต นวิถีชีวิต  

ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ

                                                               ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 



 

 

 
 
 
 

ลยุทธที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึงครอบคลุม  
   ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็มตาม   
   ศักยภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ก

 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ  ประกันโอกาสทางการศึกษา 
ลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ูรับผดิชอบโครงการ นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
นวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ะยะเวลาดําเนินการ        ปการศึกษา   2557 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 
ศึกษา       เปนนโยบายสําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการศึกษาของ

ัยเ เขาเรียนอยางท่ัวถึง  ซ่ึงเปนอีกหนทางท่ีจะชวยแกไขปญหา
พ โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)   

ะก ษา 

ี่  8.5   
ี่  15  ตัวบงช้ีท่ี  15.1   

.  วัตถุประ

เรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ไดเขาเรียน 
บริการ  เด็กพกิาร  เดก็ดอยโอกาสทุกคนท่ีประสงคจะเรียนท่ีโรงเรียน 

วัดหนาม
 
5.  ทรัพ

ากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 

ก
ผ
ห
ล
ส
ร
....
 

1.  หลักการและเหตุผล
    การประกันโอกาสทางการ
รัฐบาล  เพื่อใหเด็กในว รียนทุกคนไดมีโอกาสได
ความยากจนในอนาคต  เ ื่อเปนการสนองนโยบายดังกลาว  
จึงจัดใหมีโครงการปร ันโอกาสทางการศึก
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8  ตัวบงช้ีท
สอดคลองกับมาตรฐานท
 

3 สงค 
 เพื่อจัดการศึกษาใหกับเดก็ในเขตบริการและนอกเขตบริการใหเขาเรียน 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  เด็กท่ีอยูในเขตบริการทุกคนของโรง
 4.2  เด็กท่ีอยูนอกเขต

แดง (เขียวอุทิศ)  ไดเขาเรียน 
 

ยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคล
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน  5,000  บาท 
 

 
 
 



 

 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
ของกิจกรรม 

ียน 

 6.1.4  ดําเนินกจิกรรม 
      -  จัดทําสํามะโนประชากรเด็กวยัเรียน 
      -  ประกาศแจงการรับเดก็เขาเรียน 

ังไมเขาเรียน 
ี่ขาดเรียน 

การดําเนินงาน  สรุปรายงาน 

ท่ี กิจกรร
ปการศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ 

 6.1  สาระสําคัญ
 6.1.1  ป ระชุมตกลง  ช้ีแจงคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคคลากรในโรงเร

  6.1.2  เสนองโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะทํางาน  วางแผนการดําเนินงาน 
 
 
 
       -  ติดตามนกัเรียนท่ีย
       -  ติดตามนกัเรียนท
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงโครงการ 
  6.1.6  วัดผล  ประเมินผล
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

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

1.  ประชุมช้ีแ           จง วางแผน    

2.  เส อโครง           น การ    

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

            5. นิเทศ ติดตามโครงการ  

6. ประเมิน สรุป รายงานผล               

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

ม ผูก ับและติดตาม หมายเหตุ กิจกรร ําก  
1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน  

เส
แ ดําเนินงาน 
ด
น

6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล   

างเพ เพ็    สุ ักษ
างม ัย  ใหญส เนิน
างเพ เพ็   สุรารักษ
างม ัย  ใหญส เนิน
างเพ เพ็   สุรารักษ

นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 

น ียง ญ ราร  
2.  นอโครงการ น าล ูง  
3.  ตงต้ังคณะทํางาน  วางแผน น ียง ญ  
4.  ําเนินงานตามแผน น าล ูง  
5.  ิเทศ  ติดตามโครงการ น ียง ญ  

 



 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

เร็จ เคร่ื ือ/เอกสาร ตัวบงชี้ความสํา วิธีการประเมิน องม
1.  นักเรียนท่ีอยูในเขตบริการของโรงเรียน

าร  เด็กพกิาร  เดก็
ท่ีโรงเรียนได

1. ประเม
2. ประเม
เขาเรียน
3. ประเม
4. ประเม น
ท่ีไมเขาเรียน 
5. ประเมินจากการติดตามนกัเรียน
ท่ีขาดเรีย

1. แบบ ทร.14
2. แบบการรับแจงเดก็ในเขต
บริการและเดก็นอกเขต 
บริการเขาเรียน 
3. เอกสารการยาย 
4. แบบติดตามนักเรียนท่ี 
ไมเขาเรียน 
5. แบบ

ไดเขาเรียนทุกคน 
2.  นักเรียนนอกเขตบริก
ดอยโอกาส  สามารถเขาเรียน
ทุกคน 

ินจาก  ทร.14 
ินจากขอมูลการแจงเด็ก
 
ินจากขอมูลการยาย 
ินจากการติดตามนกัเรีย

น  ติดตามนักเรียน 
ท่ีขาดเรียน 

 
9
 น าภาค
 

1 ผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                                          (นางมาลัย  ใหญสูงเนิน) 

                                                         (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
ูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
 

 
 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสไดเขาเรีย

0.  ผูรับ

 ไดพัฒนาตนเองจนจบการศึกษ บังคับ 

 
 

  

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
  
                                          ผ
 

 



 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาการจดัการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ัวหนาโครงการ  นางจุฑา  สุขใส,  นางสาวไพรินทร  เกงแกว 
นวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ะยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2557 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

ละเ ตุผล 
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 หมวด 2 มาตรา 10 วรรคสอง  ไดกลาวไววา  

ําหรับ สังคม  การส่ือสาร  และการเรียนรู  
องได  หรือไมมีผูดูแล           หรือดอยโอกาส   

มีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา       ข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ” 
อใ านการศึกษา สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองดังกลาว   เปนไป 

 โร  (เขียวอุทิศ)      ซ่ึงเปนศูนยพัฒนาวิชาการการศึกษาพิเศษเรียน 
น

กทักษะพัฒนาการทางดานรางกาย  สติปญญา  อารมณและสังคม สามารถชวยเหลือ
นเอง และ

กลุมงาน  วิชาการ 
ห
ห
ล
ส
ร
....
 

1.  หลักการแ ห
 จากพระราชบญัญัติการ
“การจัดการศึกษาส บุคคลทางรายกาย  จิตใจ  สตปิญญา  อารมณ  
หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือไมสามารถพึ่งตนเ
ตลอดจนนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ   ให
                  ดังนั้น     เพื่ หการพัฒนาด
อยางมีประสิทธิภาพ   งเรียนวดัหนามแดง
มีหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษ  เพื่อใหโรงเรียนเครือขายแก
นําจัดการเรียนรวม ไดฝ
ต อยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข        เปนแนวทางสูการเตรียมเยาวชนท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ใหมีคุณภาพออกไปสูสังคม   เปนมนุษยท่ีสมบูรณตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
ท้ังนี้   การจัดการศึกษาพเิศษเรียนรวมจะสัมฤทธ์ิผลไดนั้นตองอาศัยผูบิรหาร    ครู    บุคลากรทางการศึกษา  
ผูปกครอง  และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายรวมมือกันใหการดําเนินงานโครงการประสบความสําเร็จไดดวยด ี
   

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  1  ตัวบงช้ีท่ี 1.6 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  6  ตัวบงช้ีท่ี 6.3 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  7  ตัวบงช้ีท่ี 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8  ตัวบงช้ีท่ี 8.5 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 

 
 
 



 

 

3.  วัตถุ
 ดานการศึกษาของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมใหมี
ความรูค ษเรียนรวม 
 ลชวยเหลือนกัเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพฒันาการ 
ท่ีดีข้ึน 

3.3  เพื่อจัดกจิกรรมเขาคายวชิาการนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพัฒนาการท่ีพึงประสงค ตามศักยภาพ 
3.4  เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียนพิเศษเรียนรวม  ใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดวยการจดั

ิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการและการรวมจัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู 
งเสริมนักเรียนพิเศษเรียนรวมท่ีมีความสามารถเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการงาน

ิลปหัต

 

 เม่ือเขาคายวชิาการแลวมีพฒันาการท่ีพึงประสงคตามศักยภาพ  

4.1.4  นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีโอกาสแสดงศักยภาพในการแขงขันทักษะวิชาการ    รอยละ  
5  และ แลกเปล่ียนเรียนรู  รอยละ  95 

ูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนํา  จัดการเรียนรวมมีความรู  ความสามารถ

ือนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพัฒนาการที่ดข้ึีน       และสนับสนุนนกัเรียนพิเศษเรียนรวมเขาคาย

  และสามารถรวมจัดเวทีวิชาการ
กรรม

ประสงค 
3.1  เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทาง
วามสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  สําหรับนักเรียนพิเศ
3.2  เพื่อจัดอบรมใหความรูผูปกครองใหดแู

 
 
ก
 3.5  เพื่อส
ศ ถกรรมระดับภาคและในระดับชาติ 
 

4.  เปาหมาย 

 4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนาํจัดการเรียนรวมรอยละ  80  มี
ความรู  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
  4.1.2  ผูปกครองสามารถนําความรูไปดูแลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพัฒนาการ
ท่ีดีข้ึน  รอยละ  80 
  4.1.3  นักเรียนพิเศษเรียนรวม
อยละ  80 ร

  
9 สามารถรวมจัดเวทีวิชาการ
  4.1.5  นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีความสามารถเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรม  ระดับภาค  รอยละ  80  และระดับชาติ  รอยละ  70 
 4.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  คร
ในการจดักระบวนการเรียนการสอน  สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม    มีการจัดอบรมใหความรูผูปกครองให
ดูแลชวยเหล
วิชาการแลวมีพัฒนาการท่ีพงึประสงคตามศักยภาพ    รวมท้ังการเปดโอกาสใหนกัเรียนไดแสดงศักยภาพดวย
การแขงขันทักษะวิชาการ  การศึกษาพิเศษในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อคัดเลือกนักเรียนพิเศษเรียนรวมเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวชิาการงานศิลปหัตถ
ระดบัภาค  และระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

 

5. ทรัพยากรท่ีตองการ 

 5.1  กิจกรรมการอบรมพัฒนาครู  จํานวน  100  คน      30,000.00  บาท 

      -  การคัดกรองแยกประเภทความพกิาร 

      -  การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 

      -  การดูแลชวยเหลือและจัดการเรียนการสอน 

      -  การบันทึกพฤติกรรม/ประเมินผล /จัดทําแฟมสะสมงาน 

      -  การวจิัยในช้ันเรียน 

 5.2  กิจกรรมอบรมใหความรูผูปกครอง  จํานวน  100  คน    30,000.00  บาท 

รียนรวม  จํานวน  150  คน   30,000.00  บาท  

ภาพบําบัด ฯลฯ) 

ะวชิาการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     20,000.00  บาท  

าค , ระดับชาติ 

                          130,000.00   บาท 

.  วิธีกา
รรม 

รงการ 
ียน 

                              1.4  กา ี ้

 
ณะทํางานแบงกิจกรรมเพื่อดาํเนินงาน  ดังนี้ 
การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน   แกนนํา

ระยะเวลา  2  วัน 

      -  การดูแลชวยเหลือ/บําบัดนักเรียนเม่ืออยูท่ีบาน 

 5.3  กิจกรรมเขาคายวิชาการนักเรียนพิเศษเ

      -  กิจกรรมบําบัด  (ดนตรีบําบัด  ,  ศิลปะบําบัด  ,  ภาย

      -  ฝกทักษะวิชาการ 

      -  ฝกพัฒนาการท่ีพึงประสงคตามศักยภาพ 

 5.4  กิจกรรมแขงขันทักษ

 5.5  กิจกรรมแขงขันทักษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภ  20,000.00  บาท 

                                    รวม         

  5.5  ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียนทุกคน และคณะกรรมการโครงการ 

6 รและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจก
  6.1.1  ประชุมวางแผนการจดัดําเนนิโค
  6.1.2  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเร
  6.1.3  ประชาสัมพันธโครงการ 
          6. รดําเนินโครงการ  มีข้ันตอนดังน
        6.1.4.1  ประชุมคณะทํางาน 

       6.1.4.2  ประชาสัมพันธโครงการ 
        6.1.4.3  ค

      -  กิจกรรม

จดัการเรียนรวม  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2557  



 

 

-  กิจกรรมอบรมใหความรูผูปกครองใหดแูลชวยเหลือนกัเรียนพิเศษเรียนรวมให
น พ.ศ. 2557 ระยะเวลา  2  วัน 

เรียนรวมใหมีพฒันาการท่ีพึงประสงค
ามศักย 57  ระยะเวลา  2  วัน 

ะการจดัเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู  เดือน
ิงหาคม

   6.1.5  คณะผูบริหารและทีมงานนิเทศ  ติดตามผล 
   6.1
 6.2  ข้ัน

ท่ี กิจกรร
 

หมาย
เหตุ 

มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน  เดือนมิถุนาย
-  กิจกรรมเขาคายวิชาการนกัเรียนพิเศษ

ต ภาพ  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  25
-  กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการแล

ส   พ.ศ.  2557  ระยะเวลา  1  วัน 
-  กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค  เดือน  ธันวาคม  

พ.ศ.  2557  

.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
ตอนการดําเนินการ 

ม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557

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

จงวางแผน     1.  ประชุมช้ี แ          

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณ              ะกรรมการ 
4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามโครงการ              

            6. ประเมิน สรุป รายงานผล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน  
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แตงต้ังคณะทํางาน  วางแผนดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามแผน 
 

6.  ประเมินผล  สรุปผล านผล   

นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 
นางจุฑา  สุขใส 
นางสาวไพรินทร  เกงแกว 
นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 
นางจุฑา  สุขใส 
นางสาวไพรินทร  เกงแกว 
นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 
นางจุฑ

 

 

5.  นิเทศ  ติดตามโครงการ 
  และรายง า  สุขใส 

นางสาวไพรินทร  เกงแกว
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มสําเร็จ วิธีก เคร่ืองมือ/เอกสาร 

.  ระดับความสําเร็จ  

ตัวบงชี้ควา ารประเมิน 
1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา

การสอนใหกบั

2. รอยละของผูปกครองดูแลชวยเหลือ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดอยางถูกตอง 
3. รอยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมมี

งค มศักยภาพ 
4. รอยละขอ วมไดเขา

1. สังเกตกา
 
 
2. สอบถาม
 
3. บันทึกการพัฒนาการของ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
4. ประ

ทักษะ
ิชาการระดับเขตฯระดับภาค  
ละระดับชาต ิ

บันทึกการสังเกตการ
 

 
สอบถาม 

 
3. แบบบันทึกการพัฒนาการ
ของนักเรียนพเิศษเรียนรวม 
4. แบ

สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
เด็กพิเศษ 

พัฒนาการท่ีพงึประส ตา
งนักเรียนพิเศษเรียนร

แขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ระดับภาค และระดับชาติ 
 

รสอน 1. แบบ

ผูปกครอง  2. แบบ

เมินผลจากการจดั
กิจกรรมการแขงขัน
ว
แ
 

สอน

บรายงานโครงการ 
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รู และได ารถดํารงชีวิตไดดวยตนเอง 

และเปนคนดขีองสังคม 
 

ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

งช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ            ลงช่ือ..........................................ผูรวมโครงการ 
)     (นางสาวไพรินทร  เกงแกว) 

 

                  (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
ํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดเรียน รับการพัฒนาตามศักยภาพ สาม

10.  
 
 

ล
                (นางจุฑา  สุขใส

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                       
                                        ผูอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อโครงการ   ศิลปะ ดนตรี  นาฏศ  และกีฬาตานยาเสพติด 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นางวันทนา  บุณยดุสิต  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2557 

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

ารศกึษาตามหล น โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) พุทธศักราช 
งเสร านศิลปะ               การวาดภาพ  มี
ีฬา าพัฒนาตนเอง  เพื่อใหเปนผูมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

ยาเสพ ชเวลาวางใหเปนประโยชน    เห็นความสําคัญของวิชาศิลปะ  
เย ตท่ีสดใส สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   

าตรฐานท่ี 1 ตัวบงช้ีท่ี 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.6 

ื่นชมในดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  
ฬีา

4.2  ุขภาพจิตท่ีดี  หางไกลจากยาเสพติด 

5. ท
 

ระมาณคาวัสดุ อุปกรณในการจัดกจิกรรม  จํานวนเงิน  20,000 บาท 

ิลป

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

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางก กัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐา
2553 นักเรียนตองไดรับการส ิม พัฒนาในดานสุนทรีภาพ รักงานด
ความรู  ความสามารถการเลนก   นําความรูท่ีไดรับม
ตระหนกัถึงภยัอันตรายของ ติด และรูจักใ
ดนตรี นาฏศิลป  และกฬีาเพือ่ให าวชนรุนใหมมีชีวิ
 

. 2 ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคลองกับม

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.2 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อสงเสริมศักยภาพความสามารถ และประสบการณตรงใหกับนกัเรียน 
3.2  เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงหางไกลยาเสพติด  
 

4. เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถและมีความช

และก ตามศักยภาพ 
นักเรียนทุกคนรักการออกกําลังกายมีสุขภาพกายและส

 
 

รัพยากรท่ีตองการ 
5.1 ผูบริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการท่ีแตงต้ังในแตละกิจกรรม

 5.2 งบป
 



 

 

6. ว
ิจกรรม 

 
  6.1.2   เสนอโครงการ 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
 

ิจกรรมประกวดดานศิลปะ  ดนตรี 
ารแสดงดานนาฏศิลป  รวมกับชุมนุม 

ันท่ีตอตานยาเสพติด 
บ การดําเนินโครงการ 

557 
หมาย
เหตุ 

ิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1 สาระสําคัญของก

 6.1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผน 

  6.1.3   
 6.1.4   ดําเนินงานตามแผน  

   6.1.4.1  ใหความรู อบรม  สอนซอมเสริม  ชุมนุม 
   6.1.4.2  จัดก
   6.1.4.3  จัดก
   6.1.4.4  จัดการแขงข

วจสอ  6.1.5   นิเทศติดตาม ตร
  6.1.6   ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปการศึกษา  2

ต.ค. 

         

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  
      1. ประชุมช้ีแจง  วางแผน

      2.  แตงต้ังคณะกรรมการ 
      

       

4.  ดําเนินงานตามแผน 
   

       

        5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ   

           6. ประเมิน สรุป รายงานผล   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. แผนกํากับและติดตาม 
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วิธีกา ื่องมือ/เอกสาร 

 

.  ระดับความสําเร็จ

ตัวบงชี้ความสําเร็จ รประเมิน  เคร
1.  รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมี

ิลปะ  ดนตรี  
และกฬีา 

3.  รอยละของนักเรียนรักการออกกําลังกาย         
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  หางไกลจาก       

1.  สอบถา
2. ตรวจสอ

สอบถามในการรายงาน
การศึกษา 
รายงานโครงการ 

ความสามารถ  และช่ืนชมดานศ
นาฏศิลป  และกฬีาเต็มตามศักยภาพ

ยาเสพติด 

ม 1.แบบ
บการรายงาน การจัด

2. แบบ

 
9
 กายแ ก รียภาพ
ท ูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนสา
อ
 

 
 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

ประชุมช้ีแจงวางแผนโครงการ 
เสนอโครงการ 
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
ดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม 

บ 
 

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

 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  นิเทศติดตาม ตรวจสอ
6.  ประเมิน สรุป รายงานโครงการ

. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนโรงเรียนวดัหนามแดงมีสุขภาพ

างดานศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป กลาแสดงออก ร
ละสุขภาพจติท่ีดี รักการออ กําลังกาย     มีสุนท

มารถดํารงชีวิตอยูในสังคม
ยางมีความสุข  และหางไกลยาเสพติด 

 
 
 
 
 



 

 

10. ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริหารสถานศึกษา   หัวหนาโครงการ 

 
ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ 

                                                          (นางวันทนา  บุณยดุสิต)     

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
  สุรารักษ) 

                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 
 

 

 
 

  

 

                                                         (นางเพยีงเพ็ญ
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ  ยุวชนประกนัภัยในโรงเรียน 
ลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ูรับผดิชอบโครงการ นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ , นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร 
นวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ะยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2557 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

ี่มอบหมายใหโรงเรียนดําเนินการ
นอุบัติเหตุ    ดานสภาพแวดลอม

การจดักิจกรรม    การเรียนการสอนเปนไป
ดิ ดนําขอมูลจากการดําเนินการในเร่ืองของความปลอดภัยจากปท่ี
คว าท่ีเกิดข้ึนในสังคมในปจจบัุน      มาเปนขอมูลในการพัฒนาความ

การ 

เรียนปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด 

 ายทางดานจิตใจ  รางกาย  และหางไกลยาเสพตดิทุก
ิด 

รอง

กัด  เปนคาวัสดุ  จํานวน  15,000  บาท  

ก
ผ
ห
ล
ส
ร
.....
 

1.  หลักการและเหตุผล 
   การประกันความปลอดภยัของนักเรียนเปนนโยบายของรัฐบาลท
บริหารจัดการใหนกัเรีย มีความปลอดภยั   ท้ังดานรางกายและจิตใจ  ท้ังดาน
ทางสังคม  ซ่ึงรวมท้ังการปองกันจากสารเสพติดทุกชนดิ  เพื่อให
อยางมีประสิทธิภาพ  เก ประสิทธิผล    ซ่ึงไ
ผานมา  ความตองการ  ามจําเปน  ปญห
ปลอดภัยของนักเรียน 
 

2.  ความสําคญัของโครง
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  1 ตัวบงช้ีท่ี 1.3 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  11 ตัวบงช้ีท่ี 11, 11.2 

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1   เพื่อใหนกัเรียนปลอดภยัจากอุบัตเิหตท้ัุงขณะอยูในโรงเรียนและระหวางเดนิทางไปกลับ 
 3.2  เพื่อใหนักเรียนปลอดภยัจากการถูกรายทางดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม 

3.3  เพื่อใหนัก
  

4.  เปาหมาย 
นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  การถูกทําร

ชน
 

.  5 ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลกร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ  ครู   นักเรียน  ผูปกค
และคนในชุมชน 

5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุจากหนวยงานตนสัง 



 

 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 

 6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผนเสนอโครงการ 
นองโครงการ 

บัติเหต ุ

นที่เกีย่วของเกี่ยวกับเร่ืองความปลอดภัย

เรียนการสอน 
ัย 

.2  ข้ัน

ท
ปการศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ 

 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
 
  6.1.2  เส
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินการตามแผน       

      -  สํารวจอาคารสถานท่ีท่ีจะทําใหเกดิอุบัติเหต ุ
อมแซมอาคารสถานท่ี  อุปกรณ        -  ของบประมาณซอมแซมและซ

       -  นักเรียนประกันอุ
       -  จัดทํา  ทําเนียบรถรับสงนักเรียน 

-  ประสานงานกับผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงา
ท้ังดานรางกาย  จิตใจ  และ  ส่ิงเสพติด 

       -  สอดแทรกในเร่ืองความปลอดภัยในกจิกรรมการ
       -  ประชาสัมพันธกิจกรร วกับเรมหนาเสาธงเก่ีย ื่องความปลอดภ

ตอนการดําเนินงาน  6

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

1.  ประชุมช้ีแจงวางแ  ผน              

    2 เสนอ ครงกา          .  โ ร 
           3 แตงต     . ั้งคณะกรรมการ

         4     . ดําเนินงานตามโครงการ 
นิเทศ  ติดตามโครงการ  5.             

ประ ล          6. เมินผล สรุป รายงานผ     

 

 
 
 
 
 
 



 

 

7. 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

 แผนการกํากับและติดตาม 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผนโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 

ารดําเนินงานของ

โครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร 
นางเพ

 

 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงพัฒนาก
โครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงาน

ียงเพ็ญ  สุรารักษ 
 
นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร 
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ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประ อ/เอกสาร 
.  ระดับความสําเร็จ 

เมิน  เคร่ืองมื
1.รอยละของการลดอุบัติเหตขุองนักเรียน
2.รอยละข

1. การสํา
องการลดการถูกทําราย

3.รอยละของนักเรียนท่ีปลอดภัยจาก     
ยาเสพติด 

รวจ 
2. พิจารณาจากรายงาน

งการ 

จ 
2. รายงานโครงการ 

ทางดานรางกาย  จิตใจ  ของนักเรียน  โคร

1. แบบสํารว

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ย ีความพ จิตใจ 
ท เต
 

 
 
 

นักเรียนปลอดภัยท้ังทางดานรางกา
อนอยาง

  จิตใจ  สารเสพติด  ม รอมท้ังทางดานรางกายและ
ี่จะเขารวมกจิกรรมการเรียนการส ็มศักยภาพ 

 
 
 



 

 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

 

        ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ............................................ผูรวมโครงการ 
                         (นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ)                                          (นางสาวรชิตา  เพ็งชมจันทร) 

 
           ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 

        (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
วดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
 

 
 
 

 

  
  

                                            ผูอํานวยการโรงเรียน

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ช่ือโครงการ    โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

ลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 

ัวหนาโครงการ  นางศรีนันท  พัฒนพรชัย,  นางชุติมา  กังสดาร 

นวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

นองกลยุทธโรงเรียน      กลยุทธท่ี 3       

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 

… ………………………………………… 

ตุผล 

มอ เพื่อใหเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพดี  ท้ังรางกาย  

ยน เปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีจะปลูกฝงการปฏิบัติตน  ท่ีจะสามารถ

ถึงในเร่ืองของการใหวัคซีนปองกันโรค  การดูแลรักษาเม่ือเจ็บไข

ุทิศ)  จึงจดัใหมี โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพข้ึน 

ตรฐานท่ี 1  ตัวบงช้ีท่ี    1.1, 1.2, 1.3 
3.  วัตถุประสงค 

          3.

ผูมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงพรอมท่ีจะเรียนรู 

ผูนํานักเรียน คณะกรรมการดําเนินงาน 

รับจัดสรร 

ัสดุ ครุภัณฑในการจัด ดูแลหองพยาบาล จํานวน  20,000  บาท 

ก

ห

ห

ล

ส

……………………… ………………………………………
 

1.  หลักการและเห

สุขภาพนักเรียนเปนส่ิงสําคัญท่ีตองดูแลเอาใจใสอยูเส

และจิตใจ พรอมท่ีจะเรี รูอยางเต็มท่ี      จึง

ทําใหสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส   ตลอด

ไดปวย   ดังนัน้โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอ

2.  ความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมา

1 เพื่อใหนกัเรียนไดรับการบริการทางดานสุขอนามัย 
          3.2 เพื่อใหนกัเรียนมีสุขภาพท่ีดีสมบูรณแข็งแรง พรอมท่ีจะเรียนรู 

4.  เปาหมาย 

          4.1  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ไดรับการบริการดานสุขอนามัย 

          4.2  นักเรียนทุกคนเปน

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 

   5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน 

         5.2  งบประมาณคาพาหนะนํานักเรียนไปยังสถานพยาบาล  ตามที่ได

         5.3  คาว

         5.4  ยา และ วัคซีนจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 



 

 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

              6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

ําขอมูลสารสนเทศในเร่ืองการดูแลสุขภาพนักเรียน 

านงานโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล อําเภอ และจังหวัด 

ียนทําหนาท่ีชวยเหลืองานอนามัยโรงเรียน 

องพยาบาล 

องกันโรคตาง ๆ  

6.1.5  น

6.1.6  ป ผล 

6.2  ข้ันตอนการ

  กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 หมาย

เหต ุ

6.1.1 ประชุมช้ีแจง  วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 

6.1.4.1  จัดท

6.1.4.2  ประส

6.1.4.3  อบรมผูนํานักเร

6.1.4.4  การจัดห

6.1.4.5  ชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีเจ็บปวย 

6.1.4.6  ใหวัคซีนป

6.1.4.7   เฝาระวัง ดูแล รักษาอนามัยในชองปาก 

6.1.4.8  ดูแลรักษาเร่ืองเหา 

ิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 

ระเมินผล สรุปผล และรายงาน

ดําเนินงาน 

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 

ประชุมช้ีแจง  วางแผ

เสนอโครงก

แตงต้ังคณะ

ดําเ

นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ 
านโครงการ 

           

 

 

 

น โครงการ   

าร 

กรรมการดําเนินงาน 

นินงานตามโครงการ  

ประเมิน สรุป รายง
 

 



 

 

7.   แ  

ผูกํากับ และติดตาม หมายเหต ุ

ผนกํากับและติดตาม

กิจกรรม 

1.  ป

เส

แ

.  ดําเนินงานตามโครงการ 

การดําเนนิงาน 
     ของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

นางศรีนันท  พัฒนพรชัย , นางชุติมา  กังสดาร 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

นางศรีนันท  พัฒนพรชัย , นางชุติมา  กังสดาร 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

 

 , นางชุติมา  กังสดาร 

 ระชุมช้ีแจง  วางแผน 

2.  นอโครงการ 

3.  ตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

4

5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ

 และรายงานโครงการ นางศรีนันท  พัฒนพรชัย

8.  ระดับความสําเร็จ 

เคร่ืองมือ ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน 

1. รอยละของนักเรียนไดรับการบริการดาน  

 สุขภาพอนามยั 

1. สํารวจ 1. แบบสํารวจ

 

2. รอยละของนักเรียนเปนผูมีสุขภาพอนามัย . วัดสมรรถภาพ 2. แบบวัดสมรรถภาพ 

สมบูรณแข็งแรง 

2

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักเร รวมกิจกรรมการเรียนก เรียนรูไดดี  ทําให ธ์ิ

โครงการ 

รียน

.....................................ผูเสนอโครงการ    ลงช่ือ.........................................ผูรวมโครงการ 

   พัฒนพรชัย)                                              (นางชุติมา  กังสดาร)         

                           (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 

ํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ียนมีความพรอมท่ีจะ ารสอน  สามารถ มีผลสัมฤท

ทางการเรียนสูงข้ึน 

10.  ผูรับผดิชอบ

   ผูบริหารสถานศึกษา  ครูอนามัยโรงเ

         ลงช่ือ..........

  

                    (นางศรีนันท

                                           ลงช่ือ....................................................ผูอนุมัติโครงการ 

                                

                                        ผูอ

 



 

 

ชื่อโครงการ   การแขงขันกฬีา  กรีฑานักเรียน 

กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นางสาวสมพิศ  ฟกศรีเมือง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ะยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2557 
.... .... ................................................... 

ฬีา  ทําใหนกัเรียนตระหนัก   และ
าย  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนมีจิตใจ

นกัเรียนมีความอดทน    มุมานะ      และมีน้าํใจนกักฬีา  
ันกีฬ ึ้น 

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 1 ตัวบงช้ีท่ี  1.2, 1.3 , 1.4, 1.5  
าตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี  11.2

โยชน  และหางไกลจากสารเสพติด 
3.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถดานการกีฬา 

ุกสนานเพลิดเพลิน 

.  เปาห
รียนทุกคนเห็นความสําคัญของการเลนกีฬา  หรือออกกําลังกาย 

กลจากสารเสพติด 
งเรียน  

นผูมีน้ําใจเปนนักกฬีา 

ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ร
.................................... .......... ....................................................
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การออกกําลังกายเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับชีวิตและสุขภาพกิจกรรมก
เห็นคุณคาของการออกกําลังก การกีฬา  ทําใหสุขภาพแข็งแรง และ
ราเริง  แจมใส    หางไกลจากสารเสพติด  และยังฝกให
จึงจัดใหมีโครงการการแขงข า กรีฑานักเรียนข
 

2.  ความสําคญัของโครงการ   
 
 สอดคลองกับม  

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อปลูกฝงใหนกัเรียนรักและเห็นคุณคาของการเลนกีฬา 
3.2  เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประ

3.4  เพื่อใหนักเรียนเกดิความสน
3.5  เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีน้าํใจนกักฬีา 

4 มาย 
4.1  นักเ
4.2  นักเรียนทุกคนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และหางไ
4.3  นักเรียนมีความสามารถพิเศษดานกีฬา  ไดรับการสงเสริมใหเปนตัวแทนของโร

        เขาแขงขันในระดับตางๆ 
4.4  นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
4.5  นักเรียนทุกคนมีใจรักการกีฬา  และเป



 

 

5. ทรัพยากรท่ีตองการ 

 ละครู 

 ารจัดการแขงขัน 

 
 

6. วิธีกา
 

ุมช้ีแจง  วางแผน 

นตามแผน 
.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

นํา  ฝกฝนใหนักเรียนไดใชเวลาวางในการเลนกีฬาที่ตนสนใจ 
ือกตัวนักกีฬา  และจัดทีมนักกีฬาเขาแขงขัน 

ันจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในภาคเรียนท่ี  2 
  การดําเนินโครงการ 

หมาย
เหตุ 

5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการแ

5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการเปนคาอุปกรณกฬีาและคาดําเนนิก

จํานวน  25,000  บาท 

รและขั้นตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ประช
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงา
   6.1.4
   6.1.4.2  แนะ

6.1.4.3  คัดเล
6.4.4.4  คณะครูรวมก

  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

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

1.  ประชุมช้ีแจง วางแ    ผน            

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

            4. ดําเนินงานตามโครงการ  

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

ปร           6. ะเมิน สรุป รายงานผล     

 

 
 
 



 

 

7 ผ

รร  ผ ํากับ ละต ตาม หมายเหตุ 

.   แ นกํากับและติดตาม 

กิจก ม ูก  แ ดิ  
1. ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 

ะรายงานโครงการ 

างเพ   สุรารักษ
นางสมพิศ  ฟกศรีเมือง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวสมพิศ  ฟกศรีเมือง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวสมพิศ  ฟกศรีเมือง 

 

6. ประเมินผล  สรุปผล  แล

น ียงเพ็ญ  

8. ระดับความสําเร็จ 

งชี้ความสําเร็จ เคร่ืองมือ/เอกสาร ตัวบ วิธีการประเมิน 
1. รอยละของนักเรียนมีสุขนิสัย  รักการออกกําลังกาย   

กกําลังกาย 
ูจัก

กีฬาและเปนคน

4.  รอยละของนักเรียน าน  เพลิดเพลิน 
      

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 

 

เห็นความสําคัญของการเลนกีฬา  และออ
2.  รอยละของนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและร
หลีกเล่ียงสารเสพติด 
3.  รอยละของนักเรียนตองมีความสมารถดาน
กลาแสดงออก 

มีความสุข  สนุกสน
5.  รอยละของนักเรียนเปนผูมีน้ําใจนักกฬีา รูจักการแพ  
รูจักชนะ  และใหอภยั 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
  
 

 

9
 โยชน  มีจิตใจราเริงแจมใส  หางไกลสาร
เ แข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  เปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศชาติ 

1
 
                                                    ลงช่ือ.....................................................ผูเสนอโครงการ 

(นางสาวสมพิศ  ฟกศรีเมือง) 

                                                  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนรักการออกกําลังกาย  รูจักใชเวลาวางใหเปนประ

สพติด  มีสุขภาพ

0. ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

                  ลงช่ือ.......................................................ผูอนุมัติโครงการ 

(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 



 

 

ชื่อโครงการ   
ก    บริหารทั่วไป 

การสงเสริมโภชนาการทีด่ีเพื่อคุณภาพชีวติ 
ลุมงาน

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเร
ลักษณะของโครงกา
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธ

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

 
นเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง       เพราะการรับประทานอาหารทีมี่

ยั  มีประโยชนจะชวยใหนกัเรียนมีสุขภาพ ท่ีสมบูรณ  
ตีามวุฒิภาวะของนักเรียนและมีคุณภาพ

    จึงจัดใหมีโครงการสงเสริมโภชนาการทีด่ีเพื่อคุณภาพ

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  1 ตัวบงช้ีท่ี 1.2 

.  วัตถุ

 นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารที่มีคุณคา  และปลอดภัย 
ารถเรียนรูจากการรับประทานอาหารในโรงเรียนเพ่ือนําไปใชใน  

ระโยชน  และปลอดภัย 

งการ 
 
 

       จํานวน  5,000  บาท 

หัวหนาโครงการ   นายสมชาย  เจริญยิ่ง 
ียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 

ร  โครงการตอเนื่อง 
ท่ี  3 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2557 
..
 

1.  หลักการและเหตุผล
 การสงเสริมดานโภชนาการท่ีดีแกนักเรีย
คุณคาและเพียงพอและรูจักเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภ
รางกายแข็งแรง  มีภูมิตานทานโรค   ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดด
ชีวิตท่ีดี  ดวยเหตุนี้โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)
ชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ   
 
 

3 ประสงค 
3.1 เพื่อใหนักเรียนมีอาหารเชาและอาหารกลางวันท่ีมีคุณคา  หลากหลาย  รับประทาน 
3.2  เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย  และมีประโยชน 
 

4.  เปาหมาย 
4.1 
4.2  นักเรียนทุกคนสาม
         ชีวิตประจําวันในการเลือกอาหารที่ป
 

5.  ทรัพยากรท่ีตอ
5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูเปนคณะกรรมการของโครงการ 
5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการเปนคาเอกสารรายงานผล   
  

 



 

 

6.   วิธีก
 

ระชุม วางแผน  ในการปรับปรุงพัฒนา 

ตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการจําหนายอาหาร 
สอบการจําหนาย 
มินผล  สรุปผลรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบการขาย 

อาหารท้ังการเลือกซ้ือ  และความ 
ียนการสอน 

 

หมาย
เหตุ 

ารและขั้นตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1  ป
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานต

  6.1.4.1  แ
ามแผน 

 
   6.1.4.2  ตรวจ
   6.1.4.3  ประเ

อาหารทุกเดือน 
   6.1.4.4  สอดแทรกเร่ืองการรับประทาน

มีระเบียบในการซ้ืออาหาร  ในกจิกรรมการเร
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

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

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               
2.  เสนอโครงการ              
3. แตงต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ปร           ะเมิน สรุป รายงานผล     

 
 

 

 

 



 

 

7 ผ

กิจกรรม  ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

.   แ นกํากับและติดตาม 

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

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมชาย  เจริญยิ่ง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมชาย  เจริญยิ่ง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมชาย  เจริญยิ่ง 

 

 

8.   ระดับความสําเร็จ 

วิธีก เคร่ืองมือ/เอกสาร 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ ารประเมิน 
1.รอยละของนักเรียนมีอาหารเชาและอาหาร

 
กรับประทาน

1. แบบสําร
 
2. สังเกตพ

แบบสํารวจ 

แบบสังเกตพฤติกรรม 
กลางวันท่ีมีคุณคาหลากหลายรับประทาน
2.รอยละของนักเรียนรูจักเลือ
อาหารที่ปลอดภัย และมีประโยชน 

วจ 1. 

ฤติกรรม 2. 
 

 

.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
ูรณ  แข็งแรง  มีความพรอมท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน  ทําให

ผลสัมฤทธ์ิทาง

1
 าร 

..........................................ผูเสนอโครงการ 
                                                           (นายสมชาย   เจริญยิ่ง) 

       (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
ํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

9
 นักเรียนมีสุขภาพสมบ

การเรียนสูงข้ึน 

0.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงก

ลงช่ือ...
  
 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                  
                                         ผูอ
 
 



 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ 
แผนงาน  บร

ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ะยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 

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

ตุผล 
ยี ียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต     
ิต ี้เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนตามเจตนารมณของ

และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2545  มุงเนนนักเรียน
ีความหลากหลาย  เนนการบูรณาการ  และยึดหลักเศรษฐกิจ

ูอาชีพ 
ัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจริงกับนักเรียน 

ะดําเนินการจนสําเร็จ 

ีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 

4.  เปาห
ียนทุกคนรูจักวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

ูมิใจในงานของตน 

ใจ 

ิหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ  นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ล
ส
ร
..................................... .................................................................
 

1.  หลักการและเห
 การจัดการเร นการสอนในปจจุบัน  จะตองใหนกัเร

ีว ีความสุข    ท้ังนในรูปแบบตาง ๆ  ในช ประจําวันไดอยางม
.  2542  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ

เปนสําคัญ  โดยจะตองลงมือปฏิบัติจริงและม
พอเพียงใหมีความใกลเคียงกบัชีวิตจริงมากท่ีสุด 
                  ดังน้ัน  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)     จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะการทํางานส 
ท่ีสนใจ ข้ึน  เพื่อใหการจ
 

2.  ความสํา
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  6  ตัวบงช้ีท่ี  6.1,  6.2, 6.3,  6.4 
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อใหนักเรียนวางแผนการทํางานแล

คญัของโครงการ 

 3.2  เพื่อใหนักเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตน 
 3.3  เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 3.4  เพื่อใหนักเรียนม
 

มาย 
4.1  นักเร

 4.2  นักเรียนทุกคนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภ
  4.3  นักเรียนทุกคนทํางานรวมกับผูอ่ืนได
สุจริตและหาความรูเกีย่วกบัอาชีพท่ีตนสน 4.4  นักเรียนทุกคนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพ

 



 

 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 7.1  บ
 

ุคลากร  :  ผูบริหาร  คณะครู  และวทิยากร 

 

 6.1.2  เสนอโครงการผานหัวหนาบริหารท่ัวไปและนําเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
ตงต้ังคณะทํางานเพือ่จัดทําโครงการ  

ิงานของโครงการ 
ทิยากรทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถดานการประดิษฐดอกไม

ในระหวางเรียนของนักเรียน  โรงเรียนวัดหนาม

 

ปการศึกษา  2557 
หมาย
เหตุ 

7.2  งบประอุดหนนุ  จํานวน  10,000  บาท 

6. วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินการ  
  6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
 
  6.1.3  แ
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  จัดทําปฏิทินปฏิบัต
   6.1.4.2  เชิญว
หลากหลายรูปแบบ 
   6.1.4.3  จัดทําโครงการหารายได
แดง(เขียวอุทิศ)  โดยแบงแผนงานยอย  เชน  แผนงานประดิษฐดอกไม 
   6.1.4.4  จัดทําผังมโนทัศนการทํางาน 
  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
  6.1.6 ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

 
 

1.  ประชุมวางแผน             
2.  เสนอโครงการ              
3. แตงต้ังคณะทํางาน              
4. ด             ําเนินงานตามแผน  
5. นิเทศติดตามผล              
6. ปร ล          ะเมิน สรุป  รายงานผ     

 

 
 
 



 

 

7 น

จกรรม ผู ับ ละต ตาม หมายเหตุ 

. แผ กํากับและติดตาม 

กิ   กําก  แ ดิ  
1. ประชุมช้ีแจง  วางแผนพัฒนาโ งกา

ส
3.  แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 

และรายงานโครงการ 

างเพ   สุรารักษ
างณ นรี  ะยูโซะ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 

คร ร 
2. เ นอโครงการ 

6. ประเมินผล  สรุปผล  
 

น ียงเพ็ญ  
น ัฐ เจ

 

8. ระดับความสําเร็จ 
เคร่ืองมือ/เอกสาร ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน 

1. รอยละของนักเรียนรูจักวางแผนการทํ
ดําเนินการจนสําเร็จ 

างาน และ

ีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
 

 

1. ทด
2. พิจ

ี
ย

1. แบบทดสอบ 
2. ผลงานของนักเรียน 
3. แบบรายงานโครงการ 2. รอยละของนักเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ัน

พัฒนางาน และภูมิใจในงานของตน 
นักเร
3. รา

3. รอยละของนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
4. รอยละของนักเรียนม
สุจริตและหาความรูเกีย่วกับอาชีพท่ีตนสนใจ

สอบ 
ารณาจากผลงานของ
ยน 
งานโครงการ 
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 ป
 

1
 

.........................ผูเสนอโครงการ 
 รี  เจะยูโซะ) 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 

วอุทิศ) 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
นักเรียนไดรับความรูไปใชปฏิบัติจริงในชีวติ

0.  ผูรับผดิชอบโครงการ 

ระจําวนั 

หัวหนาโครงการ 
ลงช่ือ....................

                                                          (นางณัฐน

   (นางเพยีงเพญ็  สุรารักษ) 
                                         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขีย
 



 

 

ช การ  พื่อโครง ัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
แผนงาน  บริห

หนวยงาน  โรงเร
ลักษณะของโครงการ โค

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

ุทธศักราช  2542  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการจัด
ื่อ ูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ  สติปญญา  ความรูคู

ถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ซ่ึง
  ไดกําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษาจัดระบบดแูลชวยเหลือ

การศึกษาข้ันพืน้ฐาน  เพื่อใหนักเรียนมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง
ุณภาพชีวติท่ีดีมีทักษะในการดํารงชีวติรอกพนจากวิกฤตท้ังปวง  

ียนเปนกระบวนการดําเนินงานเพ่ือดแูลชวยเหลือนกัเรียนอยางเปนระบบ  มีข้ันตอน  
ัดเจน  โดยมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินการและมีการประสานความ

วมมือ  อย

มแดง

คลุมขอบขายและภารกิจตามนโยบาย 

ารท่ัวไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางสาววภิาพร  ม่ังมี 

ียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
รงการตอเนื่อง 

สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ะยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 ร

....
 

1.  หลักก  
ัญญัติการศึกษาแห

ารและเหตุผล
 พระราชบ งชาติ  พ
การศึกษาตองเปนไป  เพ พฒันาคนไทยใหเปนมนษุยท่ีสมบ
คุณธรรม  มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิต  สามาร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน
นกัเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและ
ประสงค  มีภมิูคุมกันทางจติใจท่ีเขมแข็ง  มีค
ระบบดูแลชวยเหลือนกัเร
วิธีการและการทํางานท่ีช
ร างใกลชิดกนัครูท่ีเกี่ยวของ  ผูปกครอง  และชุมชน  โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีชัดเจน  มี
มาตรฐานคุณภาพและหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได  อันจะเกดิประโยชนสูงสุดตอนักเรียนท่ีจะเปน
เยาวชนคนไทยท่ีดี  เกง  และมีความสุข  มีคุณธรรมนําความรูของประเทศชาติตอไป  โรงเรียนวัดหนา
(เขียวอุทิศ)  ตระหนกัถึงความสําคัญของผูเรียนและความสําคัญของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 1  ตัวบงช้ีท่ี 1.4 , 1.5  
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 6  ตัวบงท่ีช้ี 6.4 

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 7  ตัวบงช้ีท่ี 7.6   
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี  10.6   
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนไดตระหนกัและเหน็ความสําคัญของการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือ
นักเรียน 
 3.2   เพื่อจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบ



 

 

 3.3  เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ  แนะแนวใหคําปรึกษา ปองกันและแกปญหา  ให
สามารถ  
 

4.  เปาห
ีความรู  ความเขาใจ  มีความตระหนกั  ใหความสําคัญตอการปฏิบัติกิจกรรมและ

.2  โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนในระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนครบทุกช้ัน ทุกคน 
ีคุณลักษณะ 

ุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 

ตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

ล 
ยีนรายบุคคล 

ุมผูเรียน 
ือขาย 

 
ามสภาพปญหาของแตละคน 

ศึกษา จนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน

มาย 
 4.1 ครูทุกคนม
สามารถจัดกิจกรรมในการดแูลชวยเหลือนกัเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4
 4.3  นักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือ แนะแนวใหคําปรึกษา ปองกนัและแกปญหาใหม
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษากาํหนด 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บ
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน  25,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
  6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม

  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แ
6.1.4  ดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1.4.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกบันักเรียนเปนรายบุคค
       6.1.4.2 คัดกรองนักเร
       6.1.4.3 วิเคราะหกล
       6.1.4.4  การประชุมผูปกครองและคณะกรรมการเคร

าน        6.1.4.5  การเยี่ยมบ
     6.1.4.6  การจัดกิจกรรมโฮมรูม

นะแนวต       6.1.4.7  การใหคําปรึกษา แ
       6.1.4.8  การใหความชวยเหลือ 

 6.1.4.9  การสงตอ       
6.1.5 นิเทศ ตดิตาม ปรับปรุงโครง
6.1.6  ประเมนิผล สรุปผลและรา

การ 
ยงานโครงการ 

 
 



 

 

 6.2  ข้ัน

ท่ี กิจกรรม
หมาย
เหตุ 

ตอนการดําเนินงาน 

/ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

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

1.  ประชุมช้ีแจ          งวางแผน     

2 เสนอโครงก         าร       

3 แตงต้ังคณะกรรมการ              

4 ดําเนินงานตามโครงการ              

 -จัดทําขอมูลสารสนเทศ  

นักเร

            

ียนเปนรายบุคคล 
กรองนกัเรียนรายบุคค -คัด ล              

 -วิเคราะหกลุมผูเรียน 
-การประชุมผูปกครอง

             

 และ
รือขาย คณะกรรมการเค

             

 -การเยีย่มบาน              

 -การจัดกิจกรรมโฮมรูม              

  -              การใหคําปรึกษา,แนะแน
-การใหความชวยเหลือ 

ว 
              

  -การสงตอ              

5              . ุง  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปร
โครงการ 
ประเมินผล  สรุปผล  แล6. ะ

ร 

             

รายงานโครงกา
 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม  

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน  
  เสนอโครงการ 
  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
  ดําเนินงานตามโครงการ 
  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 
นางสาววภิาพร  ม่ังมี 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาววภิาพร  ม่ังมี 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาววภิาพร  ม่ังมี 

 
2.
3.
4.
5.
6.  ประเมินผล  สรุปผลงาน   
 
8.  ระดับความสําเร็จ 

าเร็จ ื่องมือ/เอกสาร ตัวบงชี้ความสํ วิธีการประเมิน  เคร
1.รอยละของครูท่ีมีความรู  ความเข
มีความตระหนัก  ใหความสําคัญตอ

าใจ  
การ
รม
งมี

ูแลชวยเหลือ

3.รอยละข วยเหลือ 



1. พิ
ครบ
นักเร
2. พิ
โครง
3. ประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินพฤต ียน 

1. ขอมูลนักเรียน 
2. รายงานโครงการ 
3.แบบรายงานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

ปฏิบัติกิจกรรมและสามารถจัดกิจกร
ในการดแูลชวยเหลือนกัเรียนไดอยา
ประสิทธิภาพ 
2.ขอมูลนักเรียนในระบบด
นักเรียนครบทุกช้ัน ทุกคน 

องนักเรียนไดรับการช
แนะแนว , สงเสริม พัฒนา ปองกัน  
แกปญหาและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

จารณาจากความ
ถวน ถูกตองของขอมูล
ียนท่ีครูดาํเนินการ 
จารณาจากการรายงาน
การ 

กิรรมนักเร

 
 

9
 ีความสุขท่ีเรียน ้ําช้ันลดลง  มีอนาคตท่ีดี      ดาน
ก ประกอบอาชีพท่ีตองการในอนาคต 
 

 
 
 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนในโรงเรียนม ในโรงเรียน  มีอัตราการตกซ

ารศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาสูงข้ึนและ



 

 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
ึกษา  หัวหนาโครงการ 

 
                                 (นางสาววภิาพร  ม่ังมี) 

 
ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 

               (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
(เขียวอุทิศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผูบริหารสถานศ
 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ

                                          
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             กลยุทธที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

                                                 ใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 



 

 

โคร

กลุ

งการ  นิเทศภายใน 

มงาน  บุคลากร 

หัวหนาโครงการ  นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต ,  นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวสัดิ์โสภณ 

วยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
องกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  4 

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 

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

ัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท้ังในสวนของการจัดการเรียนการสอน และ

คือ อยางมี

มสามารถ     คือ  การนิเทศภายใน  การนิเทศ

าง ริหารโรงเรียน  ท่ีจะใหความรู  เสนอแนะวิธีการ  สํารวจ  ตรวจสอบ

ังใ องครู     เพื่อใหการดําเนนิงานจัดการศึกษาของโรงเรียนบรรลุ

ในข้ึน 

โครงการ 
 
 

ยละ  85  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

.  ทรัพ
ากร :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 

6.  วิธีกา

หน
ลัก
สน

…

1.  หลักการและเหตุผล 

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพ

ปฏิบัติงานดานอ่ืน   พัฒนาใหครูผูสอนมีความรู   ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีได ๆ    

ประสิทธิภาพ  วิธีการท่ีจะชวยพัฒนาใหครูผูสอนมีความรูควา

ภายในเปนส่ิงจําเปนอย ยิ่งสําหรับผูบ

และสรางขวัญและกําล จในการปฏิบัติงานข

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว จากความสําคัญท่ีกลาวขางตนโรงเรียนจึงจัดใหมีโครงการนิเทศภาย

2.  ลําดับความสําคัญของ
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8 ตัวบงช้ีท่ี 8.3, 8.6 

3.  วัตถุประสงค 
       3.1  เพื่อพัฒนางานตามขอบขายของกลุมงานในโรงเรียนท้ัง  4  งาน 
       3.2  เพื่อพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  การบริหารงานท้ัง  4  งาน  บรรลุภารกิจรอยละ  80 

4.2  ครูไมนอยกวารอ
 

5 ยากรท่ีตองการ 
       5.1  บุคล

5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุของทางราชการ  จํานวน  8,000  บาท 
รและขั้นตอนการดาํเนินงาน 



 

 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

ําเนินงานตามแผน 

ตการณสอน 
หองเรียนพิเศษ 

รจัดการเรียนรู 
เอกสารธุรการช้ันเรียน 

เนินโครงการ 
ล 

 6.2  ข้ัน

ท่ี กิจกรร
ปการศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ 

6.1.1 ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ด
 6.1.4.1  จัดทําแผนนิเทศภายใน 
 6.1.4.2  เยี่ยมช้ันเรียน 
 6.1.4.3  สังเก
 6.1.4.4  เยี่ยม
 6.1.4.5  ตรวจแผนกา
 6.1.4.6  ตรวจ
 6.1.4.7  ประชุมเดือนละ  1  คร้ัง 
6.1.5  นิเทศติดตามผลการด
6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผ
ตอนการดําเนินการ 

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

1.  ประชุมวา         งแผน      
2.  เสนอโครง          การ     
3. แตงต้ังคณ          ะทํางาน     
4. ดําเนินงาน          ตามแผน     
5. นิเทศติดตามผล              
6. ประเมิน  สรุป รายงานผล               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 ผ

กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

.  แ นกํากับและติดตาม 
 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผนในการดําเนินงาน 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 

ุงพัฒนาการดําเนนิงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต 
นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสด์ิโสภณ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต 
นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสด์ิโสภณ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางจัน

ิ์โสภณ 

 

 
5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปร

 

ทรอัมพร  ทองวิชิต 
นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสด
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ร็จ วิธีการปร /เอกสาร 

.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเ ะเมิน  เคร่ืองมือ
ประเมินผลการ1.  รอยละของการบริหารงานท้ัง  4  งาน  

ฏิบัติงานในหนาท่ี 

1.การตรวจสอบระ

. การประเมินผลง
 

ผลงานของครู 
บรรลุภารกิจ  ดําเนินงาน 
2. รอยละของครูท่ีมีประสิทธิภาพในการ 2
ป

บบ  1. แบบ

านของครู 2. แบบประเมิน
ดําเนินงาน

 

 

โรงเ างมีประสิทธิภาพเปน วยงานตนสังกัด

ช

 

 

 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

 รียน  จัดการศึกษาอย ท่ียอมรับของหน   ผูปกครอง  และ

ุมชน 

 



 

 

10.  ผูรับ
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ      ลงช่ือ..........................................ผูรวมโครงการ 
                (นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต)                                (นางสาวดวงชีวัน  สุทธิสวัสดิ์โสภณ) 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
  (นางเพยีงเพญ็  สุรารักษ) 

                                    ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 

 
 
 

 

ผดิชอบโครงการ 
   

          
  

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากร 
ผนงาน  งานบริหารบุคคล 
ัวหนาโครงการ  นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ  ,  นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว 
นวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  4 
ะยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 

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

.  หลักการและเหตุผล 
รีย  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542   นั้นจะเนนการจัดการเรียน

ูชวย สงเสริม  แนะแนวทางใหเกดิองคความรูแกผูเรียน    โดย
ู ท้ัง ีมาผสมผสานใหผูเรียน
ุด ง  พัฒนาความรูความสามารถท้ังดานเนื้อหาตาม
 ๆ อบสอน  ดานการถายทอดความรูสูผูเรียนในวิธีตาง ๆ  ใหผูเรียน
ท าตนเองใหมีประสิทธิภาพนัน้ยอมเกิดมาจากรางกายและจิตใจ 

ท่ีจําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ
นการเปด

.  วัตถุประ

ะนักเรียน 
 

แ
ห
ห
ล
ส
ร

 

1
 พัฒนาการเ นการสอน     ตาม
การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูสอนเปนผ
การจัดหาแหลงเรียนร ภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน และนําเอาเทคโนโลย
เกิดการเรียนรูใหมากท่ีส      ดังนั้นผูสอนจะตองพัฒนาตนเอ
กลุมสาระการเรียนรูตาง  ท่ีทําหนาท่ีรับผิดช
ไดเกดิการเรียนรูใหมาก ี่สุด  การพัฒน
ท่ีสมบูรณแข็งแรง  และขวัญกําลังใจท่ีดดีวย 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)    ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาความรูความสามารถของ
บุคลากร  ในสถานศึกษา
เป มุมมอง   และโลกทัศนในแบบตาง ๆ  เพื่อจะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน   ตลอดจนมีการสรางขวัญ
และกําลังใจท่ีดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   เพื่อจะไดมีรางกาย    และจิตใจพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  7  ตัวบงช้ี  7.8   
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8  ตัวบงช้ีท่ี  8.4   

 

3 สงค 
 3.1  เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 3.2  เพื่อใหบุคลากรไดนําเอาความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาแล
 



 

 

3.5  เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคตท่ีิดีตอการพัฒนาตนเอง 
 ิงานแกบุคลากร  
 

.  เปาห
ากรทุกคนไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด

ละวิชา
ุกคนไดนําเอาความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน

นมีแรงจูงใจและเจตคตท่ีิดีตอการพัฒนาตนเอง 
ากรทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

 

รงการ 
ินอุดหนุน  คาเอกสาร  และคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร  195,000  บาท 

-  จัดทําเอกสารส่ือตาง ๆ  ไวบริการ 

โ  
 

3.6  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัต

4 มาย 
 4.1  บุคล
แ ท่ีรับผิดชอบ 
 4.2  บุคลากรท
สถานศึกษาและนักเรียน 

4.5  บุคลากรทุกค
 4.6  บุคล

5.  ทรัพ
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโค

ยากรท่ีตองการ 

 5.2  งบประมาณจากเง
 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน   
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 

 6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ  
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
   
   -  จัดเขาอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
   -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   -  จัดทําแฟมสะสมงาน 
  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนิน ครงการ
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล
   
 
 
 
 
 



 

 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 
หมาย
เหตุ ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 

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

1.  ประชุมช้ีแจ  งวางแผน             

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามผล              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
 

7.  แผนกํากับและติดตามผล 

รรม ะติดตาม หมายกิจก ผูกํากับแล เหตุ 
1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน ในการ น

ส

แ นินงาน 
ด

น นา ารดําเนินงาน 
ประเม  

เ เพ ส
นารถ  น
ญา องแ มแ  

ียงเพ   ส ารักษ
นารถ  น
ญา องแ มแ  

ียงเพ   ส ารักษ
นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท 
นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว 
 

ดําเนิ งาน   
2.  เ นอโครงการ 
 
3.  ตงต้ังคณะกรรมการดําเ
4.  ําเนินงานตามโครงการ 
 
5.  
6.  

ิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงพัฒ
ินผล  สรุปผลงาน  และรายงานโครงการ

ก

นาง พียง ็ญ   ุรารักษ 
นางสาวอนงค ุชสายสวาท 
นางสาววรัญ   ท ก กว
นางเพ ็ญ ุร  
นางสาวอนงค ุชสายสวาท 
นางสาววรัญ   ท ก กว

 

 

นางเพ ็ญ ุร

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 
1.  รอยละของบุคลากรไดรับความรูจากการประชุม 
ฝกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และว าท่ีรับผิดชอบ 
2.  รอยละของบุคลากรไดนําเอาความรูท่ีไดรับมา
ขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 
 
3.  รอยละของบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีตอ
การพ
4. รอยละของบุ ังใจในการ

1. การรายงานการประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 
2. พิจารณาจากแบบขยายผล 
การประชุม อบรม สัมมนา     
ศึกษาดูงาน 
 
3. พิจารณาจากแฟมสะสมงานของ
บุคลากร 
4. สังเก

1. แบบรายงานการ
ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
2. แบบขยายผลการ
ประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน และบันทึก
การประชุมครู 
3.แฟมสะสมงานของ
บุคลากร 
4. แบบ

ิช

ัฒนาตนเอง 
คลากรมีขวัญและกําล ต สังเกต 

ปฏิบัติงาน  
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูมีควา

   

มกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียน นเกง  และ

งการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

...................................ผูเสนอโครงก อ........................................ อโครงการ 
        นางสาววรัญญา  ทองแกม

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
               (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 

 

 

เปนคนดี  ค
มีความสุข 
 

10.  ผูรับผดิชอบโคร

 
ลงช่ือ....... าร ลงช่ื .........ผูเสน

        (นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท) 
 

                ( แกว) 

                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 
 



 

 

 

 

      กลยุทธที ่5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจาย   
                         อํานาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมจาก 
                         ทุกภาคสวน  และการรวมมือกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
                         เพ่ือสงเสริมและสนบัสนุนการจัดการศึกษา 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ   การประกันคุณภาพภายใน 
ลุมงาน   งานบริหารทั่วไป 
ัวหนาโครงการ   นางอารีย  ดานขุนทด 
นวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธของโรงเรียน  กลยุทธท่ี  5 
ะยะเวลาดําเนินการ   ปการศึกษา  2557 
........................................................................................................................................................... 

.  หลักการและเหตุผล 
ภ ศึ ะบบท่ีสถานศึกษารวมกับชุมชนและหนวยงาน

นสังกัด  เพื่อสรางความม่ันใจบนพ้ืนฐาน
มีสวนรวมของทุกฝายท่ีเกีย่วของวาผูเรียนไดรับ

ความสามารถและคุณลักษณะอันพึง
ธศักราช  พ.ศ.  2544      และมาตรฐาน

รับ ภายนอกสถานศึกษา   ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
น ียนยดึหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ึกษา 

.  ความสําคญัของโครงการ   
ตรฐานท่ี  12 ตัวบงช้ีท่ี 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 

 

3.5 เพื่อใหมีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

ายใน 

ก
ห
ห
ล
ส
ร
..
 

1
 การประกันคุณ าพการ กษาภายในสถานศึกษาเปนร

องหนวยงานตท่ีเกี่ยวของภายใตการกํากับ  ดูแล สนับสนนุ สงเสริมข
ของหลักวิชาการ  ขอมูลหลักฐานท่ีตรวจสอบได  และการ
บริการดานการศึกษาที่มีคุณภาพจากสถานศึกษา      เพื่อพัฒนาความรู

าข้ืนพื้นฐาน  พทุประสงคตามท่ีกําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษ
รอง ุณภาพการศึกษาและตัวบงช้ี   เพื่อ การประเมินค

การศึกษา  เปนกระบวนการ าอยางตอเนื่องพัฒ  โดยโรงเร
ท่ีเกี่ยวของและเพื่อสรางความม่ั จใหแกผูเกี่ยวของวาผนใ ูเรียนจะไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศ
 

2
 สอดคลองกับมา
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2  เพื่อจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.3 เพื่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
3.4 เพื่อใหมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
 

การศึกษา 
3.6 เพื่อใหมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภ

 



 

 

4.  เปาหมาย 
4.1  ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

มาตรฐา
รบริหาร

.4 ในปการศกึษา 2557 โรงเรียนมีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐาน
การศึกษ

ุณภาพการศกึษา 
า 2557 

องปการศึกษา 2557 
 

5.  ทรัพ
นศึกษา  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ 

          

  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
 

  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
 

  6.1.4.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
6.1.4.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 

ทศในการบริหารจัด 
ึกษา 
ม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ษา 
เมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 

4.2  ในปการศกึษา 2557 โรงเรียนมีการจดัทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   ตาม
นการศึกษาของสถานศึกษา 
4.3 ในปการศกึษา 2557  โรงเรียนไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในกา

จัดการศึกษา 
4
าของสถานศึกษา 
 
4.5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาค

 ในปการศึกษ
4.6 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในข

ยากรท่ีตองการ 
 5.1 บุคลากร  : ผูบริหารสถา

5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน 12,000  บาท 
 

6.   วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

 6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3

 6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
 

  
การศึกษาของสถานศึกษา 

6.1.4.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเ
การศ

                          6.1.4.4 ติดตา
ของสถานศึก

การประ6.1.4.5 นําผล
คุณภาพการศกึษา  



 

 

6.1.4.6 จัดทํารายงานประจําป 

         
6.2  ข้ันตอนการดําเนินงา

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 

หมาย
เหตุ 

            6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนนิ โครงการ 
   6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

น 

ปการศึกษา  2557 

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

1. ประชุมช้ีแจง  วางแ  ผน              

2. เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมก          าร     

4. ดําเ ตามโครงการ       นินงาน        

น ศ  ติด          5. ิเท ตาม ตรวจสอบ     

6. ป             ระเมิน สรุป รายงานผล  

 

7.   แผนก

ิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

ํากับและติดตาม 

ก
1.  ประชุมช้ีแจง วางแผน โครงกา

ส
ารดําเนินงาน 

ดํ นิงานของโครงการ 
งา โครง าร 

ง เ ส ัก
นางอารีย าน
นางเพียงเพ็ญ  ส ักษ 
นางอารีย าน
นางเพียงเพ็ญ  ส ักษ 
นางอารีย าน

ร นา เพียง พ็ญ  ุราร ษ 
2.  เ นอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมก
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการ าเน
6.  ประเมินผล สรุปผล และราย น ก

  ด ขุนทด 
ุราร

  ด ขุนทด 
ุราร

  ด ขุนทด 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 

.   ระดับความสําเร็จ  

 
1.  ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา 
2.  ในปการศกึษา 2557 โรงเรียนมีการจดัทําและ
ดําเน การตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนไดพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
4. ในปการศึกษา 2557 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ
และป าม าตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
5. มีการนําผลการป ยในและ

ระเมิน

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

น

1. มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการและรายงาน 
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
 
3.ขอมูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 
4. แบบตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
5. แผน กึษา  

ิน

ระเมินคุณภาพภายในต ม

ระเมินคุณภาพท้ังภา
ภายนอกไปใชวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ในป
การศึกษา 2557 
6. มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการป
คุณภาพภายในของปการศึกษา 2557 

  

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ในปการศึกษา 2557 
6. พิจารณาจากรายงา
ประจําป 2557 

และหนวยงานท่ีเกีย่วของ 

พัฒนาคุณภาพการศ
ในปการศึกษา 2557 
 
6. รายงานประจําป 2557 
 

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนไดการยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน 

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

ดานข

.. าร 
       (นางเพียงเพ็ญ  ส

ียนวัดหนามแดง ) 
 

 

10.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

ลงช่ือ.............

                  (นางอารีย  

.................ผูเสนอโครงการ 

นุทด) 

ลงช่ือ...........................
          

ผูอํานวยการโรงเร

................ผูอนุมัติโครงก
รุารักษ) 

(เขียวอุทิศ           

 



 

 

ชื่อโครงการ  พั
ก   บริหารทั่วไป 

ฒนาการจดัองคกร ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
ลุมงาน

ผูรับผดิชอบโครงการ นา กุล 
หนวยงาน  
ลักษณะของโครงการ 
สนองกลยุทธโรงเรียน กล
ระยะเวลาดําเนินการ 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
  การบริหารที่ขาดการจัดการอยางเปนระบบสงผลใหองคกรขาดการความคลองตัวในการปฏิบัติงาน 

นต าจะเปนดานสารสนเทศ  
นาบุคลากรอยางตอเนื่อง  เพือ่สรางความพึงพอใจตอผูเกีย่วของ   ซ่ึง

รงการนี้จึงเปน

ัวบงช้ีท่ี  8.1,  8.2,  8.3,  8.4,  8.5, 8.6   

3.  วัตถุประสงค 
ถานศึกษาใหมีการพัฒนาองคกร  โครงสราง     ระบบการบริหารงานใหเปนระบบ 

ศึกษาสามารถพัฒนาองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงานอยางเปน 
ระบบ 
 4.2  รอยละ  85  ผูบริหารใชหลักบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวจิัย

วิชาการและการจัดการ 

งเพียงเพ็ญ  สุรารักษ , นางสาวกัญจนณัฐ  ปญญาลิขิต
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
โครงการตอเนื่อง 

ยุทธท่ี  5 
ปการศึกษา  2557 

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

 
ดังนั้นสถานศึกษาจําเป องจัดระบบการบริหารจัดการใหเปนระบบในทุก ๆดานไมว
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ และพัฒ
ผูบริหารตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โค
โครงการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อพฒันาองคกรใหมีคุณภาพดังกลาว 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8  ต
 

 3.1  เพื่อพัฒนาส
 3.2  เพื่อใหผูบริหารใชหลักบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเปน
ฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

3.3  เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ 
 3.4  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  รอยละ  85  สถาน
 

เปนฐานคิดท้ังดาน
4.3  รอยละ  85  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน 

แผนปฏิบัติการ 



 

 

4.4  รอยละ  85  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 

 

และขั้นตอนการดําเนินงาน 

ารเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 
 

6.1.3  ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 
 

รจัดทําโครงสรางการบริหารงาน 

 
งผูบริหารและครู 
การ 

ี่ กิจกรร
ปการศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ 

งบประมาณจากงบอุดหนุน 5,000  บาท 5.2 

6.  กิจกรรม
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเสนอโครงก

 6.1.2  แตงต้ังคณะกรรมการประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
  

 6.1.4  นิเทศ กาํกับ  ติดตามผลการดําเนินงาน 
       -  กา
       -  จัดทําคําส่ังโรงเรียน 

      -  พัฒนาขอมูล 
       -  พัฒนางานวิจยัขอ
        -  จัดทําแผนปฏิบัติ
       -  จัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิบัติการ 
       -  สํารวจความพึงพอใจ 
  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายง
 

านผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

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

ประชุมเส          1. นอโครงการ     

2.  แตงต้ังคณ            ะกรรมการ    

3.  ด เนินกา         ํา รตามแผนงาน      

4. น ศ กําก
5. ประเมิน สรุป รายงานผล     

ิเท ับ ตดิตาม               

         

 
 
 



 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ํา ล ต ห หผูก กับแ ะติด าม มายเ ตุ 
1.  ป าร 

 แ  
 ด

4.  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิการ 
5.  ประเมินผล  สรุปผลและรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ สุรา  
นางสาวกัญจนณัฐ  ญญาลิขิตกุล 
นางเพียงเพ็ญ สุรา  
นางเพียงเพ็ญ สุรา  
นางสาวกัญจนณัฐ  ญญาลิขิตกุล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวกัญจนณัฐ  ปญญาลิขิตกุล 
 

 ระชุมช้ีแจง  เสนอโครงก
 
2. ตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ําเนินงานตามแผน 
 

  รักษ
ป

  รักษ
  รักษ

ป

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ื่องมือ/เอกสาร ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร
สอบเอกสารโครงสราง 1. โครงส1. สถานศ

ระบ  
2.สถ ารปฏิบัติงาน  
ขอม
3.สถ
โครง
4.สถานศึกษามีแบบสํารวจความพึงพอใจและ
นําผลไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

1.  ตรวจ
การบริห
2.ตรวจส
แฟมขอ

ตรวจ
รและ

4.  สํารว

รางการบริหาร 
2.คําส่ังโรงเรียน 

ียน 
ยัของผูบริหารและครู

5.แผนปฏิบัติการ 

บัติการ 
7.แบบสํารวจความพึงพอใจ 

ึกษามีโครงสรางการบริหาร  มี
บการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ
านศึกษามีคําส่ังแตงต้ังก
ูลโรงเรียน และงานวิจยั 
านศึกษามีแผนปฏิบัติการและรายงาน
การในแผนปฏิบัติการ 

3.  
กา

าร 
อบเอกสารคําส่ัง  
มูลโรงเรียนและงานวิจัย

3.ขอมูลโรงเร
4.งานวิจ

สอบเอกสารแผนปฏิบัติ
รายงานโครงการ 
จความพึงพอใจ 

6.3รายงานโครงการใน
แผนปฏิ

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผ ของมีความพ
 
 

 

ูรับบริการและผูเกี่ยว ึง พฒันาผพอใจผล ละการการบริหารงานแ ูเรียน 

 
 
 
 
 



 

 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศ
 

ึกษา  หัวหนาโครงการ 

       ลง ผูรวมโครงการ 
                  (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ)                                (นางสาวกัญจนณัฐ  ปญญาลิตขิตกุล) 

 
ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 

    (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 

 
 
 
 
 

  ชื่อ.............................................ผูเสนอโครงการ     ลงช่ือ..........................................
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
ลุมงาน  งบประมาณ 
ูรับผดิชอบโครงการ นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท , วาท่ี ร.ต. สิทธกานต  ธนสัมบันน , 
                                       นายอรรถพล  พรหมเมศ 
นวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  5 
ะยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2557 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

.  หลักการและเหตุผล 
างท่ีจะทําใหสถานศึกษาใชแกปญหา

ร่ืองมือ  อุปกรณ  ส่ือการเรียนการสอน  ไดในระดับหนึ่ง  นอกจากนัน้
บา ชน  ยังจะ

ามวัตถุประสงค  เปาหมาย  อยางมีประสิทธิภาพ  สงผลตี

ัวบงช้ีท่ี  9.3   

ามรวมมือระหวางโรงเรียน  กับองคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  และชุมชนในการรวม
ัฒนาแ

าร 
5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  คณะกรรมการสถานศึกษา

 เอกสาร  คาเดินทาง   คาจดัเล้ียงรับรองในการติดตอ
วน  5,000  บาท 

ก
ผ
  
ห
ล
ส
ร
....
 

1
 การระดับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา    จะเปนแนวท
ความขาดแคลนในเร่ืองงบประมาณ  เค
การมีสวนรวมระหวาง น  โรงเรียน  องคกรทางศาสนา  สถานบันวิชาการ  องคกรภาครัฐและเอก
ทําใหการบริหารการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จต
แกผูเรียนเปนสําคัญ 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  9  ต
 

3.  วัตถุประสงค 
 เพื่อประสานคว
พ ละจัดการศึกษา  
 

4.  เปาหมาย 
องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน  ชุมชน  ใหความรวมมือรอยละ  90  ของการขอความรวมมือ 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองก
 
ข้ันพื้นฐาน 

5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนในการจัดทํา
ประสานงาน  จําน
 
 



 

 

6.  กิจกรรมแล
 

ะขั้นตอนการดําเนินงาน 

 
นอโครงการ 

6.1.4  ดําเนินงานตามโครงการ 

ในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 6.1.5  นิเทศ  ติดตามผล  ปรับปรุงกิจกรรม 
 6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

ปการศึกษา  2557 
หมาย
เหตุ 

6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน  

  6.1.2  เส
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  
       -  ขอความรวมมือจากองคกรภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  เขารวมเปนสมาชิกโครงการ 
       -  ประสานงาน
 
 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. 

1.  ประชุมช้ีแจง วางแผน              

          2.  เสนอโครงการ    

3. แ ั้งคณ  ตงต ะกรรมการ              

4. ด นินงาน       ําเ ตามโครงการ        

5. นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมิน  สรุป รายงานผล              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมช้ีแจง  เสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
 
 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
 

นาการดําเนนิงาน 
6. ประเมินผล  สรุปผ งานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท 
วาท่ี ร.ต.สิทธกานต  ธนสัมบันน 
นายอรรถพล  พรหมเมศ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท 
วาท่ี ร.ต.สิทธกานต  ธนสัมบันน 
นายอรรถพล  พรหมเมศ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวอน าท 

ัมบันน 

 

5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒ
ล  และราย งคนารถ  นุชสายสว

วาท่ี ร.ต.สิทธกานต  ธนส
นายอรรถพล  พรหมเมศ 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

เคร่ืองมือ/เอกสาร ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน 
1.  รอย ององคกรภาครัฐ   
องคการเอกชน  ชุมชน  ท่ีใหความรวมมือ 

1.  
2.  

บบประเมิน 
แบบรายงานโครงการ 

ละของการใหความรวมมือข ประเมิน 1.  แ
รายงานโครงการ 2.  

 

9
 ามรวม   ทําใหโรงเรียน
พัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ  เปนท่ียอมรับของหนวยงา  
 

 

.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 องคกรภาครัฐเอกชน  และชุมชนใหคว มือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

นตนสังกัด  ผูปกครอง  และ  ชุมชน

 
 
 

 
 
 



 

 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

 
ลงช่ือ...........................................ผูเสนอโครงการ              ลงช่ือ.........................................ผูรวมโครงการ 

  (นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท)     (วาท่ี ร.ต.สิทธกานต  ธนสัมบันน) 
ลงช่ือ.........................................ผูรวมโครงการ 

                                        (นายอรรถพล  พรหมเมศ) 
 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 

ํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
 

 
 
 

  

 

                 (
            ผูอ

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ชื่อโครงการ   พัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ลุมงาน   บริหารทั่วไป 
ัวหนาโครงการ   นางสมหมาย  เคาศรีวงษ                                                                               
นวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
นองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  5 
ะยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2557 
.................................................................................................................................................... 

. หลักการและเหตุผล 
พตามมาตรฐาน หลักสูตร  
าร  คือ  การกระจายอํานาจ

ปนฐานในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมี
ัยปจจัยอง

ับ กับมาตรฐานการศึกษาดานการจัด
า “ นศึกษาและผูปกครองและชุมชนปฏิบัติตามบทบาท

ละเกิด โดยโรงเรียนไดดําเนินการ  ดังนี้ 

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 9 ตัวบงช้ีท่ี  9.1, 9.2, 9.3 

. วัตถุป

า 

มีพฒันาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
     ตัิหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 

3.  รอยละ  85  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของ   
าใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

ก
ห
ห
ล
ส
ร
..
 

1
 เปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ ธศักราช  2551  ยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการดําเนินกุท
การบริหารสูโรงเรียน  โดยการใชโรงเรียนเ
ประสิทธิภาพ  โดยอาศ ครวมและปจจัยสนับสนุนของโรงเรียนมาประสานสัมพันธ ใหมีพลัง
ผลักดันการเรียนรูใหเกิดข้ึนก ผูเรียนอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลอง
การศึกษา  มาตรฐานท่ี 9  กลาวว คณะกรรมการสถา
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพแ ประสิทธิผล”  
 

2. ความสําคัญของโครงการ 

 

3 ระสงค 
1.   เพื่อสงเสริมพัฒนาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.   เพื่อสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
3.    เพื่อสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษากาํกับติดตาม  ดแูล และขับเคล่ือนการดําเนนิงานของสถานศึกษ
      ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
4.   เพื่อสงเสริมผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

4. เปาหมาย 
1.  รอยละ  85  โรงเรียน
2.   รอยละ  85  คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบ

     สถานศึกษ



 

 

4.  รอยละ  85  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 

5. ท
 
 
 

ขั้นตอนการดาํเนินงาน 

 
 
 
 
  ข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง 

ูปกครอง และชุมชน 
 ผูปกครอง คณะกรรมการ

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง 
ชุมชน 

 

 

รัพยากรท่ีตองการ 
ษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 5.1 บุคลากร ผูบริหารสถานศึก

5.2  เงินงบประมาณทางราชการ  และเงินบริจาค จํานวน 10,000 บาท 

6. วิธีการและ
 6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 

 6.1.1  ประชุมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค  วางแผน 
 6.1.2   เสนอโครงการ 

ินการตามโครงการ  6.1.3   แตงต้ังคณะกรรมการดําเน
  6.1.4   ดําเนินงานตามแผน 

    6.1.4.1 การประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการเครือขายผ
   6.1.4.2 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เครือขายผูปกครอง และชุมชน 
   6.1.4.3 การ
ณะกรรมการเครือขายผูปกครองและค

  6.1.5  นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ
ผล แลรายงานผล   6.1.6  ประเมินผล สรุป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ท่ี กิ /ระยะเวลา 
ปการศึกษา  2557 

หมาย
เหตุ จกรรม

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.  ประชุมช จง  วางแผนโครงการ              ี้แ
2.   เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน              

4.  ดําเนินงานตามโครงการ              

5.  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6.  ประเมิน               สรุปรายงานโครงการ  

 

7. แผนก
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

ํากับและติดตาม 

 
8.แผนการประเมินผล 

1.  รอยละของกา รวมมือของ
าน ผูปกค

อขายผูปกครอง และชุมชน
าพประสิ

1

าร 

1. บัน ชุม 
 แบบรายงานโครงการ 

รใหความ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐ รอง การประชุม 
คณะกรรมการเครื  2. 
 ท่ีใหความรวมมืออยางมีประสิทธิภ ทธิผล 

. พิจารณาจากบันทึก 

รายงานโครงก

ทึกการประ
2.

 

  
 

กิจกรรม ํา ล ต เผูก กับแ ะติด าม หมาย หตุ 
1. ประชุมช้ีแจงวางแผนโครงการ 

รรมการดําเนนิงาน 
ร ม 

บ 
รงการ

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสมหมาย  เคาศรีวงษ 
นางเพียง ็ญ  ุรารักษ 
นางสมหมาย  าศร งษ 
นางเพียง ็ญ  ุรารักษ 
นางสมหมาย  าศร งษ

 
2. เสนอโครงการ 
3. แตงต้ังคณะก
4. ดําเนินงานตามแผนการจดักิจก ร
5. นิเทศติดตาม ตรวจสอ

 6. ประเมิน สรุป รายงานโค

เพ ส
เค ีว

เพ ส
เค ีว

 

 



 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียน ารบริหารงานโดยใชโรง ีประสิทธิภ
ก
 

1
 

 

...ผูเสนอโครงการ 

 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
   (นางเพยีงเพญ็  สุรารักษ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประสบผลสําเร็จในก เรียนเปนฐานอยางม าพประสิทธิผล
อใหเกิดผลตอนักเรียนเปนสําคัญ 

0. ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ 

ลงช่ือ.............................................
               (นางสมหมาย  เคาศรีวงษ) 

           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

                                                      คําส่ังโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

                                                                          ท่ี   25 /2557  

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป  ปการศึกษา 2557 

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

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  สอดคลองกับนโยบายและแผน

ลยุทธพรอมท้ังจุดเนนการและปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสามของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   

ํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสม  2  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงแตงต้ัง

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจํ   ดังนี ้

 1. นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  ประธานคณะกรรมการ 

การ 

 

 4. นางผ

 5. นางสาวนิตยา   นกเอ้ียงท

านุการ 

นุการ 

 

ก

ส ุทรปราการ เขต

าปการศึกษา 2557  

 2. นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ    รองประธานคณะกรรม

 3. นางนาฏยา  บรรจงอักษร  กรรมการ

กามาศ  เลิศชูเกียรต ิ  กรรมการ 

อง  กรรมการ 

 6 .นางสาวฉววีรรณ  จันทรนาง      กรรมการ 

7. นางสาววรัญญา ทองแกมแกว     กรรมการ 

8. นางสาวอุไรวรรณ  ขจรโมทย  กรรมการ 

              9. นายสันติ  กระจางธนโชต  กรรมการและเลข

 10.นางสาวมาลี  ลาภลมูล                   กรรมการและผูชวยเลขา

มีหนาท่ี            1.  ประชุม  ปรึกษาหา รว วางแผนการดําเนินงาน ม

ร ครงการ 

ดคลองดัชนีช้ีวัดตัวบงช้ีมาตรฐานมาตรฐาน

                        2.  รวบรวมแผนงานโครงการจากผู ับผิดชอบโ

            3. ตรวจทานและแกไขปรับปรุงโครงการใหสอ

ของ สพฐ.  ใหเปนปจจุบัน 

 



 

 

 รประจ ึกษา 2557 

 ารศึก ึ้นบนเว็บไซดของโรงเรียนวัดหนามแดง 

ะข้ัน ดชอบโครงการดําเนนิการ 

ตอทางราชการ 

          ส่ัง  ณ  วนัท่ี     28  มีนาคม    พ.ศ. 2557 

                                   ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

           4. จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติกา าํป  ปการศ

          5. นําแผนปฏิบัติการ ประจําปก ษา 2557  ข

(เขียวอุทิศ) 

           6. นําแตละโครงการแล ตอนการดําเนินงานใสแฟมเพื่อใหผูรับผิ
 

 ใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายบังเกดิผลดี

                                        ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี   28   มีนาคม    พ.ศ.  2557 

                                            

 

                                                                   

                                                                       (นางเพยีงเพญ็   สุรารักษ) 
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