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บทท่ี  1 
 

บทน า 
 

ประวติัโรงเรียน 
ชื่อโรงเรยีน วดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) ทีต่ ัง้ 21 หมู ่3ต าบล บางแกว้อ าเภอบางพล ี

จงัหวดัสมุทรปราการ สงักดัสงักดัส านกัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต 
2ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร โทร02-385-2462  โทรสาร02-
386-5031 
E-mail: Watnamdangschool@yahoo.com  website  http://www.Watnamdangschool.ac.th 
เปิดสอนระดบัชัน้อนุบาล ถงึ ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มเีนื้อที ่6 ไร ่เขตพืน้ทีบ่รกิาร 9 หมู่บา้น  
ไดแ้ก่  หมู ่1 ถงึหมู ่6 หมู ่9 หมู ่11 และหมู ่16 

โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)  ก่อตัง้เมือ่วนัที ่1กรกฎาคม พุทธศกัราช 2467 โดยพระฉตัร  
พวงมาล ีพระภกิษุของวดัหนามแดงเพื่อหวงัเอาบุญกุศล ตัง้อยูใ่นพืน้ทีธ่รณสีงฆ ์ในเน้ือทีป่ระมาณ 6 
ไรท่ศิตะวนัตกและทศิใต ้ตดิกบัวดัหนามแดง ทศิตะวนัออกตดิกบัคลองหลวงแพ่งทศิเหนือ 
ตดิกบัถนนด่านส าโรง บางพล ี
      เมือ่วนัที ่12สงิหาคม พ.ศ. 2481ไดต้ัง้เป็นโรงเรยีนประชาบาล โดยใชศ้าลาการเปรยีญวดั 
เป็นสถานทีเ่รยีน และก่อสรา้งอาคารเรยีนจ านวน 2หลงั 
      พ.ศ. 2501ไดต่้อเตมิอาคารเรยีนอกี 2ขา้ง โดยใชเ้งนิของโรงเรยีนวดัหนามแดง พ.ศ. 2527 
ไดง้บประมาณของทางราชการมาสรา้งอาคารเรยีนแบบ 017ใตถุ้นสงู จ านวน 6หอ้งเรยีน เป็นเงนิ  
100,000บาท  และพระครวูนิิจธรรมวาท ี รองเจา้อาวาสวดัหนามแดง ไดด้ าเนินการหาเงนิสมทบอกี  
244,220บาท  โดยใชช้ื่ออาคารเรยีนว่า “เรอืนพนิิจประชาสรรค”์ 
      พ.ศ. 2510 ไดส้รา้งสว้ม 5ทีน่ัง่ดา้นทศิตะวนัออกหลงัอาคารเรยีนหลงัที ่1เป็นเงนิ 10,500 
บาท และสรา้งอกี 5ทีน่ัง่ หลงัโรงอาหารดา้นทศิตะวนัออกของอาคารเรยีนหลงัที ่2 เป็นเงนิ 10,500บาท 
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      พ.ศ. 2512ไดร้ือ้อาคารเรยีนหลงัแรก น าฝามากัน้ชัน้ล่างอาคารเรยีน แบบ 017ใตถุ้นสงู  
จ านวน 6หอ้งเรยีน ทางวดัโดยพระครวูบิลูฐาปนกจิ 
อดตีเจา้อาวาสวดัหนามแดงไดส้รา้งอาคารเรยีนแบบ  017 ม ี2มขุ จ านวน 6 หอ้งเรยีน 
โดยใชง้บประมาณ 100,000บาท (สมยันายชดั รตันราช เป็นนายอ าเภอบางพล)ี 
และทางวดัไดร้บัการช่วยเหลอืจากนางหมา จใูจบุญ สมทบอกี 200,000บาท 
และใชไ้มเ้ก่าของอาคารเรยีนหลงัที ่1 (หลงัแรก)  ซึง่ไดเ้ทพืน้ใตถุ้นอาคารเรยีนจนส าเรจ็ 
      พ.ศ. 2514ไดร้บังบประมาณจากนายสมรรค  ศริจินัทร ์ส.ส.สมุทรปราการ จ านวน 
45,000บาท  ต่อเตมิโรงอาหารดา้นทศิตะวนัออก 
      พ.ศ. 2517ไดร้บังบประมาณสรา้งบา้นพกัคร ู จ านวน 1หลงั 
      พ.ศ. 2518ไดร้บังบประมาณต่อเตมิอาคารเรยีน หลงัที ่2 จ านวน 2หอ้งเรยีน เป็นเงนิ         
25,500บาท 
      พ.ศ. 2519ไดร้บังบประมาณสรา้งบา้นพกัครอูกี 2หลงั 
รวมทัง้งบประมาณซ่อมแซมบา้นพกัครหูลงัที ่1 
และไดร้บังบประมาณจากสภาต าบลบางแกว้มาต่อเตมิอาคารเรยีนอกี 2ห้อง จนครบอาคารเรยีนหลงัที ่2 
ไดร้บังบประมาณสรา้งอาคารเรยีนหลงัที ่3แบบ 017 จ านวน 5หอ้งเรยีน เป็นเงนิ 475,500บาท 
ไดเ้งนิบ ารงุทอ้งทีม่าถมสนามหน้าอาคาร 2 และ  3อกี 10,000 บาท  จากนายเปรือ่งนางยิม้ 
แยม้เหมอืนอกี 10,000 บาทจากนายแป้นและนายเสรมิ จ านวน 10,000 บาท กบัเงนิงบวบิลูฐาปนกจิ 
(อดตีเจา้อาวาสวดัหนามแดง) ไดบ้รจิาคเงนิจ านวน 10,000บาท และประชาชนรว่มบรจิาคอกี 10,000 
บาท  

     พ.ศ. 2520ไดง้บประมาณสรา้งบา้นพกัครจู านวน 2หลงั   หลงัละ 60,000บาท  
ไดเ้ตมิหลงัคาโรงอาหาร  โดยขอสงักะสมีาจากโรงงานสงักะสไีทยจ ากดั และผูป้กครองรว่มสมทบอกี 
เป็นเงนิทัง้สิน้  จ านวน 118,000บาท 
      พ.ศ. 2529  ไดร้บังบประมาณจาก สปจ.สมทุรปราการ ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์แบบ 
สปช. 206/2526จ านวน 1หลงั ราคาทัง้สิน้ 1,248,000บาท 
     พ.ศ. 2531ไดร้บัอนุญาตใหร้ือ้ถอนอาคารเรยีนหลงัที ่2ของโรงเรยีน 
     พ.ศ. 2532ไดข้ออนุญาตน าเงนิบ ารงุการศกึษา มาเทพืน้คอนกรตีอาคารเรยีนชัว่คราว   
1หอ้งเรยีน  
     พ.ศ. 2534ไดร้บังบประมาณจาก สปจ.สมทุรปราการ ก่อสรา้งอาคารเรยีนหลงัที ่4แบบ สปช. 
2/28จ านวน 1หลงั  3ชัน้  9หอ้งเรยีนเป็นจ านวนเงนิ 2,666,800บาท 
     พ.ศ. 2535ไดร้บัอนุญาตใหร้ือ้ถอนสว้ม จ านวน 6หลงั 
     พ.ศ. 2539 ไดร้บังบประมาณในการก่อสรา้งสว้มแบบ ส.ป.ช. 602/2526จ านวน 2หลงั  ราคา 
180,000 บาท และไดร้บังบประมาณจาก สปจ.สมทุรปราการ สรา้งอาคารเรยีนแบบ สปช. 2/28จ านวน 
1หลงั อาคาร 3ชัน้ 9หอ้งเรยีน  ราคา 3,1100,000บาท 
     พ.ศ. 2540 ไดร้บัอนุญาตใหร้ือ้ถอนโรงอาหาร  โรงฝึกงาน หลงับา้นพกัครหูลงัที ่ 1 



     พ.ศ. 2541 ไดร้บังบประมาณในการสรา้งสว้มแบบ สปช. 602/2526จ านวน 1หลงั  
ราคา 180,000บาท 
     พ.ศ.  2542ไดร้บัเงนิบรจิาคจากนายสงวน  กาญจนชวีะ สรา้งอาคารเรยีน 2ชัน้ 10หอ้งเรยีน 
ราคา  2,950,000บาท 
     พ.ศ.  2547 – 2549  ไดร้บังบประมาณจากอบต.บางแกว้  
ในการสรา้งรัว้รอบบรเิวณโรงเรยีน          ราคา  1,260,000 บาท 
    พ.ศ. 2549  ไดข้ออนุญาตน าเงนิบ ารงุการศกึษา    สรา้งอาคารเอนกประสงค์ 
    พ.ศ.  2549  ไดร้บังบประมาณจาก  อบต.บางแกว้ จดัท าหอ้งคอมพวิเตอร์ 
    พ.ศ.  2549  ไดร้บังบประมาณจาก  อบต.บางแกว้สรา้งหอ้งสมดุอเีลค็ทรอนิค 
    พ.ศ.  2551  
ไดร้บังบประมาณจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้สรา้งอาคารเอนกประสงคโ์ครงหลงัคาเมทลัชตี 
    พ.ศ. 2552  นายสงวน  กาญจนชวีะ บรจิาคเงนิจ านวน 103,000  บาท  
(หนึ่งแสนสามพนับาท) สรา้งเสาธงสงู 350 เมตร 
ปพูืน้หนิลา้งบูรณะศาลาหอพระประจ าโรงเรยีนเป็นศาลาไทย โดยใชง้บประมาณเงนิอุดหนุน จ านวน 
95,000  บาท (เกา้หมื่นหา้พนับาท) เงนิบรจิาคโดยพระครปูลดั รตันวฒัน์ (พระครแูจ)้     
พระครสูงัฆรกัษ์บุญเลศิ ปญญาธโร   นายชนินทร ์ สว่างแกว้  เป็นเงนิ 150,000  บาท 
(หนึ่งแสนหา้หมื่นบาท) และจดัสรา้งวหิารจตุัรมขุ 
ประดษิฐานพระประจ าโรงเรยีนโดยไดง้บประมาณจากการทอดผา้ป่าฉลองโรงเรยีนครบรอบ 85 ปี 
เป็นเงนิ 1,400,000 บาท (หนึ่งลา้นสีแ่สนบาท) โดยพระครปูลดัรตันวฒัน์ (พระครแูจ)้ 
เป็นประธานอุปถมัภ ์
  
 พ.ศ. 2554 โรงเรยีนไดร้บังบประมาณสนับสนุนจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางแกว้  จดัสรา้ง 
อาคารทรงไทย  3  ชัน้  ดว้ยเงนิงบประมาณ  21  ลา้นบาท 
สภาพทัว่ไป 
 โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) เปิดท าการสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาล 1 ถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 
จ านวนนกัเรยีน  1,012 คน จ านวนขา้ราชการคร ู41 คน จ านวนครอูตัราจา้ง 8คนจ านวนธุรการ 1 คน 
จ านวนนกัการภารโรง 1 คน มจี านวนอาคารเรยีน  5 หลงั อาคารชัว่คราว จ านวน 1 หลงั   
อาคารอเนกประสงค ์จ านวน 1 หลงั  ลานอนกประสงค ์เนื้อที ่164 ตารางเมตร  
มไีฟฟ้าใหแ้สงสว่างในหอ้งเรยีนอยา่งเพยีงพอ มนี ้าประปาใชส้ะดวกสบาย 
มพีืน้ทีส่ าหรบัตัง้อาคารเรยีนอาคารประกอบ จ านวน 6 ไร ่มรี ัว้รอบโรงเรยีน 
ทศิเหนือตดิกบัถนนด่านส าโรงบางพล ีทศิใตต้ดิกบัวดัหนามแดง มคีลองส าโรงผ่านหน้าวดั 
ทศิตะวนัออกตดิกบัคลองหลวงแพ่ง ตดิตะวนัตกตดิกบัวดัหนามแดง 
 
สภาพชมุชน 



 โรงเรยีนรบันกัเรยีนเขา้เรยีนทัง้เขตบรกิารในต าบลบางแกว้  อ าเภอบางพล ี
และเดก็ในต าบลเทพารกัษ์อ าเภอเมอืงฯ  ซึง่ส่วนใหญ่จะอยูท่ีถ่นนเทพารกัษ์และมเีขตแดนตดิกนั 
โดยมคีลองส าโรงคัน่กลาง  ผูป้กครองส่วนใหญ่มรีายไดน้้อย  
แต่มภีาระในการดแูลมากท าใหป้ระสบปัญหาทางดา้นการเงนิ  
แต่ทางโรงเรยีนกไ็ดพ้ยายามระดมทุนการศกึษาจากแหล่งต่างๆ เพื่อมอบแก่นกัเรยีน  
ซึง่ไดร้บัความรว่มมอืเป็นอยา่งด ี
 

แผนท่ีโรงเรียน 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภมิูการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียน  โรงเรียนวดัหนามแดง( เขียวอทิุศ )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงสร้างการบริหาร(ต่อ) 

แผนงานวชิาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคคล แผนงานบรหิารทัว่ไป 

1.  
การพฒันาหรอืการด าเนินการเกีย่วกบัการใหค้วามเหน็การพฒันาสาระหลกัสตูรทอ้งถิน่ 
2.  การวางแผนดา้นการวชิาการ 
3.  การจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 
4.  การพฒันาหลกัสตูรในสถานศกึษา 
5.  การพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
6.  การวดัผล ประเมนิผล และด าเนินการเทยีบโอนผลการเรยีน 
7.  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศกึษาในสถานศกึษา 
8.  การพฒันาและส่งเสรมิใหม้แีหล่งเรยีนรู ้
9.  การนิเทศการศกึษา 

 

1.  การจดัท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณ 
เพื่อเสนอต่อเลขาธกิารส านักงานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2.  การจดัท าแผนการใชจ้า่ยเงนิ 
ตามทีไ่ดร้บัจดัสรรงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยตรง3.  
การอนุมตักิารจ่ายงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร 
4.  การขอโอนและการขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ 
5.  การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ 
6.  การตรวจสอบ ตดิตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
7.  การตรวจสอบ ตดิตามและรายงานการใชผ้ลผลติจากงบประมาณ 

1.  การวางแผนอตัราก าลงั 
2.  
การจดัสรรอตัราก าลงัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
3.  การสรรหาและบรรจแุต่งตัง้   
4.  การเปลีย่นต าแหน่งใหสู้งขึน้ 
การยา้ยขา้ราชการครแุละบุคลากรทางการศกึษา 
5.  การด าเนินการเกี่ยวกบัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน 
6.  การลาทุกประเภท 
7.  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
8.  การด าเนินการทางวนิยัและการลงโทษ 
9.  การสัง่พกัราชการและการสัง่ใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
10.  การรายงานการด าเนินการทางวนิัยและการลงโทษ 

1,  การพฒันาระบบเครอืข่ายขอ้มลูสารสนเทศ 
2.  
การประสานงานและพฒันาเครอืขา่ยสถานศกึษา 
3.  การวางแผนการบรหิารงานการศกึษา 
4.  งานวจิยัเพื่อการพฒันานโยบายและแผน 
5.  การจดัระบบการบรหิารและพฒันาองคก์ร 
6.  การพฒันามาตรฐานการปฏบิตังิาน 
7.  งานเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
8.  การด าเนินงานธุรการ 
9.  การดแูลอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดลอ้ม 
10.  การจดัท าส ามะโนประชากร 
11.  การรบันกัเรยีน 
 

แผนงานวชิาการ แผนงานงบประมาณ แผนบุคลากร แผนงานบรหิารทัว่ไป 

10.  การแนะแนว 8.  การระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 11.  การอุทธรณ์และการรอ้งทุกข ์ 12.  การเสนอความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัตัง้ ยบุ 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน 
 

คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

พืน้ฐาน คณะกรรมกำรเครือข่ำยผูป้ก
ครอง คณะครู/บุคลำกรทำงกำ

รศึกษำ 
 



โครงสร้างการบริหารบคุคลโรงเรียนวดัหนามแดง ( เขียวอทิุศ ) 

      

 

 

    

 

 

 

 

 

11.  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
12.  การส่งเสรมิชุมชนใหม้คีวามเขม้แขง็ทางวชิาการ 
13.  
การประสานความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษาและองคก์รอื่น 
14.  การส่งเสรมิและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร 
หน่วยงาน สถานศกึษาและสถานประกอบการอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
15.  
การจดัท าระเบยีบและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบังานดา้นวชิาการของสถานศกึษา 
16.  การคดัเลอืกหนงัสอื แบบเรยีนเพื่อใชใ้นสถานศกึษา 
17.  การพฒันาสื่อ และใชส้ื่อเทคโนโลยเีพื่อการศกึษา 
18.การปฏบิตังิานอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

9.  การปฏบิตังิานอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมายเกี่ยวกบักองทุนเพื่อการศกึษา 
10.  การการบรหิารจดัการทรพัยากรเพื่อการศกึษา 
11.  การวางแผนพสัดุ 
12.  การก าหนดรปูแบบรายการ 
หรอืคุณลกัษณะเฉพาะของครภุณัฑห์รอืสิง่ก่อสรา้งทีใ่ชง้บประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
   
13.  การพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
14.  การจดัหาพสัดุ 
15.  การควบคุมดแูล บ ารงุรกัษาและจ าหน่ายพสัดุ 
16.  การจดัหาผลประโยชน์จากทรพัยส์นิ 
17.  การรบัเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิ และการจ่ายเงนิ 
19.  การจดัท าบญัชกีารเงนิ 
20.  การจดัท ารายงานทางการเงนิ และงบการเงนิ 
21.  การจดัท าหรอืจดัหาแบบพมิพบ์ญัช ีทะเบยีนและรายงาน 
22.การปฏบิตังิานอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 

12.  การจดัระบบและการจดัท าทะเบยีนประวตั ิ
13.  
การจดัท าบญัชรีายชื่อและการใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์ 
14.  การส่งเสรมิการประเมนิวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
15.  การส่งเสรมิและยกยอ่งเชดิชเูกยีรติ 
16.  การส่งเสรมิมาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี 
17.  การส่งเสรมิวนิัย คุณธรรมจรยิธรรมส าหรบัขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
18.  การรเิริม่ส่งเสรมิการขอรบัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
19.  การพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
20.การปฏบิตังิานอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

รวมหรอืเลกิสถานศกึษา 
13.  การประสานงานจดัการศกึษาในระบบ 
นอกระบบและตามอธัยาศยั 
14.  การระดมทรพัยากรเพื่อการศกึษา 
15.  การทศันศกึษา 
16.การส่งเสรมิงานกจิการนักเรยีน 
17.  การประชาสมัพนัธง์านการศกึษา 
18.  การส่งเสรมิ 
สนบัสนุนและประสานงานการจดัการศกึษา  
ของบุคคล องคก์ร 
หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอื่นทีจ่ดัการศกึษา 
19.  
งานประสานราชการส่วนภมูภิาคและส่วนทอ้งถิน่ 
  
20.  การรายงานผลการปฏบิตังิาน 
21.  การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
22.  
แนวทางการจดักจิกรรมเพื่อปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
ในการลงโทษนกัเรยีน 
23.การปฏบิตังิานอื่นใดตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

บริหารงานบริหารทัว่ไป 

 

บริหารงานบุคคล 

 

บริหารงานงบประมาณ 

 

บริหารงานวชิาการ 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาสถา
นศึกษา 

นางเพยีงเพญ็  สุรารักษ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 



 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการประเมินของส านักรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา(องคก์รมหาชน) 
 โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)  
ไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายนอกจากส านกัรบัรองมาตรฐาน 
และประเมนิคุณภาพการศกึษา(องคก์รมหาชน)  รอบทีส่าม   (พ.ศ.  2555 – พ.ศ. 2560)   
เมือ่วนัที ่ 3 – 6  เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ.  2555 
   สรปุโดยภาพรวมเป็นรายมาตรฐานเป็นตารางดงัต่อไปนี้ 

ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม   

ระดบัการศึกษาปฐมวยั 

นายประกาศน  เจริญยิง่ 
นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 
นางชุติมา  กงัสดาร 
นางรุ่งฤดี  จิระเสว ี
นางสายพิณ  รังรงทอง                
นายศุภชยั  ม่ิงมงคล           
นายณรงคช์ยั  ควรคิด 
นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 

นายเสมา  นุชพนัธ์ุ 

นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์นาง 

นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย 

นางสาวพชัรี  แขง็แรง 

นายชาลี  อ่ิมพงษ ์
นางสาวโชติกา  เก่งแกว้ 
นางสาวรชิตา  เพง็ชมจนัทร์ 
นางสาวสายขวญั  ประวนั 
นายกฤตกร  กุลพฒันตรานนท ์
นางสาวศิริวรรณ  รักษม์ณี 
นางสาวภิชาภชั  บวัช่วงรุจดา 
 

นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 

นางปริศนา  พรหมเมศ 
นางมาลยั  ใหญ่สูงเนิน 
นางรุ่งฤดี  จิระเสวี 
นางปราณี  ศรีทบัทิม 
นางณฐันรี  เจะ๊ยโูซ๊ะ 
นางอารีย ์ ด่านขนุทด 
นางพรชนมทิ์พย ์ คชพนัธ์ 
นายเสมา  นุชพนัธ์ุ                              
นางสาวขนิษฐา  เจียรณัย 
นางสาวฉวีวรรณ  จนัทร์นาง 
นางสายพิณ  รังรงทอง 
นางสาวศรัญญา  ชยันาม 
นางสาวภทัรพร  ประมาตร 
นางสาวมาลี  ลาภลมูล 
นางศิริลกัษณ์  ศรีเจริญ 
นางสาวรานี  อุตค า 
นางวรันณ์ธร  บวัค  าภู 
นางสาวมลัลิกา  คุณรักษ ์
นางสาวพชัรี  แขง็แรง 
นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 
 

นายเสริมชัย  เลศิศักดิ์พณชิย์ 

นายศุภชยั  ม่ิงมงคล 

นางหน่ึงนุช  จริยเสถียร 

นางสาวนารินทร์  ดาวไธสง 
นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 

นางวรันณ์ธร  บวัค  าภู 

นางวจันา  โรจนรุ่งทวี 

นางสาวรัตนาวดี  สุหลา้ 

นางสาวพิชญสิ์นี  พิศวงปราการ 

นางสาววิภาพร  มั่งมี 

นางส าเริง  อาชวานนท ์

นางมาลยั  ใหญ่สูงเนิน 

นางอารีย ์ ด่านขนุทด 

นางสาวทศันียา  ภิรมยศ์รี 

นางสาวนิลวลัย ์ เอกรักษา 

นางสาวพตัสลาภรณ์  สนธิ 

นางสาววิชุณี  รักวีรธรรม 

นางสาวอ าภา  ค  าภูเวียง 

นางสาวมลัลิกา  คุณรักษ ์

นางจนัทร์วิภา  จกัหงษสุ์วรรณ 



การศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัปฐมวยั 
น ้าหนักคะ

แนน 
คะแนนท่ี

ได ้
ระดบัคณุภ

าพ 
กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    
1. เดก็มพีฒันาการดา้นร่างกายสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
2. เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
3. เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั 5.00 5.00 ดีมาก 
4. เดก็มพีฒันาการดา้นสตปัิญญาสมวยั 10.00 10.00 ดีมาก 
5. เดก็มคีวามพรอ้มศกึษาต่อในขัน้ต่อไป 10.00 9.00 ดีมาก 
6. ประสทิธผิลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ี ่
เน้นเดก็เป็นส าคญั 

 
35.00 

 
35.00 

 
ดีมาก 

7. ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและ 
การพฒันาสถานศกึษา 

 
15.00 

 
12.50 

 
ดี 

8.ประสทิธผิลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน 5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์มาตรฐานท่ี     
9. ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน 
พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

10. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้น 
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

 
 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริมมาตรฐานท่ี     
11. ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิ บทบาท 
ของสถานศกึษา 

 
2.50 

 
2.50 

 
ดีมาก 

12. ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบั 
มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิที ่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

 
 

2.50 

 
 

2.50 

 
 

ดีมาก 
คะแนน 100 96.50 ดีมาก 

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัปฐมวยั 
 
     สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา       ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา     
 

 
 
ระดบัการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 
 

มาตรฐานการศึกษาระดบัขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
น ้าหนักคะ

แนน 
คะแนนท่ี

ได ้
ระดบัคณุภ

าพ 



กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    

1. ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี 10.00 9.87 ดีมาก 
2. ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ 10.00 9.97 ดีมาก 
3. ผูเ้รยีนมคีวามใฝ่รู ้และเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง 10.00 9.65 ดีมาก 
4. ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น  10.00 9.80 ดีมาก 
5. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน  20.00 - ด ี
    
    

มาตรฐานการศึกษาระดบัขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
น ้าหนักคะ

แนน 
คะแนนท่ี

ได ้
ระดบัคณุภ

าพ 
6. ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  10.00 9.00 ดีมาก 
7. ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา  5.00 3.30 พอใช้ 

8. พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั  5.00 5.00 ดีมาก 
กลุ่มตวับ่งช้ี อตัลกัษณ์    

9. ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรชัญา ปณิธาน 
พนัธกจิและวตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

10. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่ง่ผลสะทอ้น 
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริมมาตรฐานท่ี     

11. ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิ บทบาท 
ของสถานศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

12. ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบั 
มาตรฐาน รกัษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิที ่
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

5.00 5.00 ดีมาก 

คะแนนรวม 100 - ดี 

ในภาพรวมสถานศกึษาจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 
     สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา       ไม่สมควรรบัรองมาตรฐานการศกึษา     

 

 

 

 



การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน ระดบัปฐมวยั 

จดุแขง็(S) จดุอ่อน (W) 
ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
เดก็มกีารพฒันาการดา้นร่างกาย สขุภาพ 
กายและ สขุนิสยั พฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจ  
มสีขุภาพจติ และสนุทรภีาพ พฒันาการดา้นสงัคม มวีนิยั 
รูผ้ดิชอบ สามารถปรบัตวัเขา้กบัสงัคมได ้
พฒันาการดา้นสตปัิญญาสมวยั มคีวามใฝ่รู ้
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทกัษะในการสือ่สาร มจีนิตนาการ 
ความคดิสรา้งสรรคส์มวยั 
และมคีวามพรอ้มศกึษาต่อในขัน้ต่อไป 

ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร 
ชุมชนและคณะกรรมการสถานศกึษามสีว่นร่วมในการจดัท า
แผนปฏบิตักิารประจ าปี ก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ ์
สอดคลอ้งกบั ปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และด าเนินการพฒันาเดก็ไดบ้รรลุจุดเน้น 
จุดเด่นของสถานศกึษา ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
ท าใหเ้ดก็มอีตัลกัษณ์ “อ่อนน้อมถ่อมตน 
ไหวง้ามตามแบบไทย” ตามปรชัญา ปณิธาน/วสิยัทศัน์ 
พนัธกจิเป้าหมาย มเีอกลกัษณ์ของสถานศกึษา คอื 
“โรงเรยีนคุณธรรม” 
และสถานศกึษาด าเนินโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทข
องสถานศกึษาเพื่อแกปั้ญหาภายในสถานศกึษา 

ผูเ้รียนระดบัปฐมวยั 
            ด้านผลการจดัการศึกษา  
ไม่ม ี

ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
พฒันาประสทิธภิาพการบรหิารจดัการศกึษาในดา้นการป
ระชุมของคณะกรรมการสถานศกึษาทีย่งัมกีารประชุมไม่เ
ป็นไปตามเกณฑ ์
พฒันาสดัสว่นครตู่อเดก็ใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์คอื เท่ากบั 
1 : 10 ถงึ 15 
พฒันาการจดัพืน้ทีห่อ้งส าหรบัการท ากจิกรรมใหเ้พยีงพ
อตามเกณฑ ์พฒันาหอ้งน ้า 
หอ้งสขุาใหถู้กหลกัอนามยัรวมทัง้การพฒันาสนามเดก็เล่
นโดยค านึงถงึความปลอดภยั 
       
ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นเดก็เป็นส าคญั  
ไม่ม ี
          ด้านการประกนัคณุภาพภายใน  
 
ไม่ม ี 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก ระดบัปฐมวยั 

โอกาส (O) อปุสรรค( T) 

 
               องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสมุทรปราการ  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางแกว้ วดัหนามแดง ผูป้กครอง 
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ 
ทัง้ภาครฐัและเอกชนใหก้ารสนบัสนุนทุนการศกึษาแก่ผูเ้รยีน 
วสัดุอุปกรณ์ สือ่การเรยีนการสอนแก่สถานศกึษา 
 

 
            
ผูป้กครองนกัเรยีนสว่นใหญ่เป็นผูใ้ชแ้รงงานมฐีานะยากจ
น  ครอบครวัแตกแยก 
ขาดการดแูลเอาใจใสใ่นสขุภาพและการเรยีนของผูเ้รยีน  
รวมทัง้มแีหล่งบรกิารเกมออนไลน์จากอนิเทอรเ์น็ตในชุม
ชน ท าใหผู้เ้รยีนอยู่ในกลุ่มเสีย่ง 

 
 



 

 

 

 

การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน ระดบัประถมศึกษา 

จดุแขง็ ( S ) จดุอ่อน ( W ) 
       ด้านการจดัการศึกษา 
           ผูเ้รยีนสว่นใหญ่มรีปูร่างสมสว่น 
ร่วมกจิกรรมสง่เสรมิสนุทรยีภาพดา้นศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์  
วรรณศลิป์ ไดศ้กึษาจากแหล่งเรยีนรูแ้ละภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
เพื่อใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูผ้่านประสบการณ์ตรงและมหีน่วยงาน 
ราชการ บรษิทัเอกชนและชุมชนร่วมใหค้วามรู ้ผูเ้รยีน 
สว่นใหญ่ไดเ้รยีนรูก้ารวเิคราะห ์
ผ่านโครงงานและในกจิกรรมบรูณาการ 
มคีวามหลากหลายในการน าเสนอทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร ชุมชนและคณะกรรมการ     
            สถานศกึษามสีว่นร่วมในการพฒันาคุณภาพ  
การศกึษา 
ไดร้่วมกนัก าหนดเป้าหมายและกลยุทธส์อดคลอ้งกบั 
ปรชัญา วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
และเป้าหมายของการจดัตัง้สถานศกึษา ผลการด าเนินการ 
บรรลุเป้าหมาย มเีอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
 

ด้านผลการจดัการศึกษา 
      
พฒันาผูเ้รยีนใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระ
การเรยีนรูใ้หส้งูขึน้ 
 

จดุแขง็ ( S ) จดุอ่อน ( W ) 
คอื งามอย่างไทย 
และสถานศกึษาไดจ้ดัท าโครงการคนืล าคลองสวย 
น ้าใสใหล้ าคลองส าโรง ท าใหค้ณุภาพน ้าในล าคลองดขีึน้ 
ผูเ้รยีน คร ูผูป้กครอง 
และชุมชนมคีวามตระหนกัและเหน็คุณค่าของการอนุรกัษท์รั
พยากรธรรมชาต ิ
             ด้านการบริหารการจดัการศึกษา 
         สถานศกึษาไดก้ าหนดมาตรฐานของสถานศกึษา 
จ านวน 15 มาตรฐาน เพื่อใชใ้นการปรบัปรุง 
และพฒันาสถานศกึษาสูส่ถานศกึษาทีม่คีุณภาพไดม้าตรฐาน

ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนป็น
ส าคญั 

          พฒันาครดูา้นการจดับรรยากาศของหอ้งเรยีน 
และใชส้ือ่ใหเ้อือ้ต่อการเรยีนรู ้

ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
 ไม่ม ี

 
 



การศกึษา 
           
ด้านการจดัการเรียนการสอนเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
          
ครไูดร้บัการสง่เสรมิการอบรมพฒันาตนเองตามทีคุ่รุสภาก า
หนด ไดร้บัการประเมนิแผนการ 
จดัการเรยีนรู ้และประเมนิแบบวดัแบบทดสอบทุกภาค 
การศกึษา 
การจดัการเรยีนรูข้องครุสว่นใหญ่มกีารวางเป้าหมาย 
วเิคราะหผ์ูเ้รยีนออกแบบการจดัการเรยีนรู ้
เหมาะสมกบัศกัยภาพของผูเ้รยีน ครสูว่นใหญ่ใชส้ือ่การสอน 
น าผลการประเมนิมาซ่อมเสรมิและท าวจิยัในชัน้เรยีนทุกคน
อยู่ในระดบัคุณภาพดมีาก 
           ด้านการประกนัคณุภาพภานใน 
                
สถานศกึษามกีารประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาแล
ะส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต 2 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอก ระดบัประถมศึกษา 

โอกาส (O) อปุสรรค( T) 

 
               องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสมุทรปราการ  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบางแกว้ วดัหนามแดง ผูป้กครอง 
ชุมชน หน่วยงานต่างๆ 
ทัง้ภาครฐัและเอกชนใหก้ารสนบัสนุนทุนการศกึษาแก่ผูเ้รยีน 
วสัดุอุปกรณ์ สือ่การเรยีนการสอนแก่สถานศกึษา 
 

 
            
ผูป้กครองนกัเรยีนสว่นใหญ่เป็นผูใ้ชแ้รงงานมฐีานะยากจ
น  ครอบครวัแตกแยก 
ขาดการดแูลเอาใจใสใ่นสขุภาพและการเรยีนของผูเ้รยีน  
รวมทัง้มแีหล่งบรกิารเกมออนไลน์จากอนิเทอรเ์น็ตในชุม
ชน ท าใหผู้เ้รยีนอยู่ในกลุ่มเสีย่ง 

 
ข้อมลูคณะผู้บริหารโรงเรียน 
 1. ผูอ้ านวยการโรงเรยีน นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์  วุฒกิารศกึษาสงูสุด 
ศกึษาศาสตรม์หาบณัฑติ (ศษ.ม) สาขา  บรหิารการศกึษา มหาวทิยาลยัรามค าแหง โทรศพัท ์081-446-
7061e-mail    peangpen_p@hotmail.comด ารงต าแหน่งทีโ่รงเรยีนน้ีตัง้แต่ 25พฤศจกิายน 2554 
จนถงึปัจจบุนั เป็นเวลา 6ปี 6 เดอืน 
 

mailto:e-mail%20%20%20%20peangpen_p@hotmail.com


ข้อมลูนักเรียน 
 โรงเรยีนมขีอ้มลูเกีย่วกบัจ านวนนกัเรยีน  (10  มถุินายน  2559)  ดงันี้ 
 1)  จ านวนนกัเรยีนในเขตพืน้ทีบ่รกิารทัง้หมด  450  คน คดิเป็น 45.50 %  นอกเขตบรกิาร  
539 คน  คดิเป็น  54.50 % 
 2)  จ านวนนกัเรยีนจ าแนกตามระดบัชัน้ทีเ่ปิดสอน  ดงันี้ 
 

ชัน้ จ านวน จ านวนนักเรียน 

 
ห้องเรียน ชาย หญิง รวม 

อนุบาล  1 2 22 20 42 
อนุบาล  2   2 30 28 58 
อนุบาล 3 3 55 45 100 

รวมระดบัชัน้อนุบาล 7 107 93 200 
ประถมศกึษาปีที ่ 1 4 93 55 148 
ประถมศกึษาปีที ่ 2 3 60 39 99 
ประถมศกึษาปีที ่ 3 4 77 63 140 
ประถมศกึษาปีที ่ 4 4 71 62 133 
ประถมศกึษาปีที ่ 5 4 83 74 157 
ประถมศกึษาปีที ่ 6 4 74 61 135 

รวมระดบัชัน้ประถมศึกษา 23 458 354 812 
รวมจ านวนนักเรียนทัง้หมด 30 565 447 1,012 

 
ข้อมลูด้านอาคารสถานท่ี 
 โรงเรยีนมอีาคารเรยีน   หอ้งเรยีน  หอ้งพเิศษ  อาคารประกอบดงันี้ 
 

ประเภทอาคาร ชัน้ จ านวนหลงั จ านวนห้อง หมายเหตุ 

อาคารเรยีน  017 
อาคารเรยีนแบบ  สปช.  2/2528 
อาคารเรยีนแบบ  สปช.  2/2528 
อาคารเรยีน กาญจนชวีะ 
อาคารศูนยเ์รยีนรูชุ้มชน 
อาคารอเนกประสงคแ์บบ 
สปช.26/2526 

2 
3 
3 
2 
3 
- 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
 

12 
9 
9 
10 
14 
- 
 

- อาคารพนิิจประชาสรรค์ 
- อาคารราชพฤกษ์ 
- อาคารราชาวด ี
-อาคาร ป. 3 
- อาคารเรยีน ป. 5-6 



หอ้งปฏบิตักิารทางภาษา 
หอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์
หอ้งบรหิารทัว่ไป,และ  E-filling 
หอ้งบรหิารงานวชิาการ  
หอ้งงบประมาณและหอ้งบุคลากร 
หอ้งผูบ้รหิาร 
หอ้งประชุม 
หอ้งเรยีนคอมพวิเตอร ์
หอ้งนาฏศลิป์ 
หอ้งพระพุทธศาสนา 
หอ้งดนตรสีากล/หอ้งดนตรไีทย 
หอ้งสมดุ 
หอ้งพยาบาล 
หอ้งสว้ม 

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

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
3 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอทิุศ) 



 

 
 
 
 
 
 

ท่ี ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 นายชอบใจ   เศรษฐวชัราวนิช ประธานกรรมการ ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒ ิ
2 นางณฐัหทยั   ยงคส์งวนชยั กรรมการ ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒ ิ
3 นายวฑิรูย ์  ทองแกมแกว้ กรรมการ ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒ ิ
4 นายณฐัพล   พุฒวงษ์ กรรมการ ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒ ิ
5 นายส าเรงิ   เขม็ทอง กรรมการ ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒ ิ
6 นายวลัลภ   สุขเจรญิ กรรมการ ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒ ิ
7 นางรตันากร   พุฒพรหม กรรมการ ผูแ้ทนผูท้รงคุณวุฒ ิ
8 นางอรทยั   เพง็หนู กรรมการ ผูแ้ทนผูป้กครอง 
9 นายอนนัต ์   จนัทรอุ่์น กรรมการ ผูแ้ทนศษิยเ์ก่า 
10 นายอนุวฒัน์   สุรยิะยานนท์ กรรมการ ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
11 นางภคัญดา   พึง่ทอง กรรมการ ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
12 พระครวูทิูรกจิจาทร กรรมการ ผูแ้ทนองคก์รศาสนา 
13 พระปลดัสมพร   เกตุโกศล กรรมการ ผูแ้ทนองคก์รศาสนา 
14 น.ส.ชญัญานุช 

เหลอืงอรณุฤกษ ์
กรรมการ ผูแ้ทนคร ู

15 นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ กรรมการ ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
กรรมการและเลขานุการ 

16 นายชยทตั   พนัธพ์ุ่ม กรรมการ ทีป่รกึษา 
17 นางมณรีตัน์   ว่องเวศน์ กรรมการ ทีป่รกึษา 
18 นางสมทรง   ไทยตุม้ กรรมการ ทีป่รกึษา 
19 นายประจวบ   เฟ่ืองขจร กรรมการ ทีป่รกึษา 
20 นายปรมติร   สงัขศ์ลิป์ชยั กรรมการ ทีป่รกึษา 
21 นายชวลติ   เพือ่งขจร กรรมการ ทีป่รกึษา 
22 นางรุง่ฤด ี  จริะเสว ี กรรมการ ทีป่รกึษา 
23 นายพรชยัพฒัน์   ตยิศวิาพร กรรมการ ทีป่รกึษา 



 
 
 

คณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครองระดบัโรงเรียน  ปีการศึกษา  2560 
 

ท่ี ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง 
1 นายนนัทสทิธิ ์ ชนะไชยสงค ์ ประธาน 
2 นายกฤตกร  กุลพฒันตรานนท์ รองประธาน 
3 นายค าหวนั  แสงชา รองประธาน 
4 นางสาวกนกอร  โอเจรญิ เลขานุการ 
5 นางสาวนดัดา  เนียมสุวรรณ เลขานุการ 
6 นายอุดม  เคนนนัท ์ ประชาสมัพนัธ ์
7 นายสมเกยีรต ิ การะเกตุ ประชาสมัพนัธ ์
8 นายเอกมงคล   ลน้เหลอื ประสานงาน 
9 นางเกศนิี   เหรญัญกิ 
10 นางสาวศริลิกัษณ์  วงสนิธุ ์ กรรมการ 

 
 
 

อตัราก าลงัคร ูและบคุลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทของบคุลากร 
เพศ ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

อายเุ
ฉล่ีย 

ประสบการ
ณ์ในการรบั
ราชการ(ปี) 

ชาย หญิง 
ต า่กว่าปริ
ญญาตรี 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโ

ท 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน - 1 - - 1 56 34 
รองผูอ้ านวยการโรงเรยีน - - - - - - - 
ครปูระจ าการ 6 35 - 30 11 41 13 
พนกังานราชการ - 1 - 1 - 34 8 
ครอูตัราจา้ง 1 7 3 5  40 4 
ครชูาวต่างชาต ิ - - - - - - - 
ครธูุรการ - 1 - 1 - 29 1 
นกัการภารโรง 1 - 1 - - 45 21 

รวม 8 45 4 37 12 - - 



 

 

 

 

 

 

บทท่ี  2 
ทิศทางการพฒันาสู่ความส าเรจ็ 

 

วิสยัทศัน์ 
 ผูเ้รยีนใฝ่เรยีนใฝ่รู ้มคีุณธรรม จรยิธรรม เน้นเกลยีดการโกงความไมซ่ื่อสตัย ์
รวมใจอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  รกัษ์ความเป็นไทย เรยีนรูสู้่สากล และปฏบิตัติามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ปรชัญา 
วชิาการเด่น เน้นคุณธรรม จรยิธรรม 

 

พนัธกิจ 
1. พฒันาบรหิารจดัการศกึษาอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ 
2. ส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะชวีติในการสื่อสารและพฒันาตนเองไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
3. จดัการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายอยา่งมคีุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรยีน มาตรฐานต้นสงักดั 

และมาตรฐานชาต ิ
4. จดักจิกรรมสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนใฝ่เรยีนใฝ่รู ้มคีุณธรรม จรยิธรรม เน้นเกลยีดการโกง 

ความไม่ซื่อสตัย ์
5. จดักจิกรรมสนบัสนุนใหผู้เ้รยีนอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม รกัความเป็นไทย 

ปฏบิตัติามแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
 

อตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 อ่อนน้อม ถ่อมตน  ไหวง้าม ตามแบบไทย 
 

เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 
 โรงเรยีนส่งเสรมิคุณธรรม 
ค าขวญัโรงเรียน 

มารยาทงาม ความรูด้ ีมวีนิัย ห่างไกลยาเสพตดิ ใกลช้ดิชุมชน 



คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ 
1.  รกัชาต ิ ศาสน์  กษตัรยิ ์  
2.  ซื่อสตัยส์ุจรติ     
3.  มวีนิยั    
4.  ใฝ่เรยีน ใฝ่รู ้   
5.  อยูอ่ยา่งพอเพยีง 
6.  มุง่มัน่ในการท างาน 
7.  รกัความเป็นไทย 
8.  มจีติสาธารณะ 
9.  ส านึกรกับา้นเกดิ 

 
เป้าประสงค ์

1.  ผูเ้รยีนทุกคนมคีุณภาพตามาตรฐานการศกึษาและพฒันาความเป็นเลศิสู่สากล 
2.  ประชากรวยัเรยีนทุกระดบั 

ทุกประเภทไดร้บัโอกาสทางการศกึษาอย่างทัว่ถงึและเท่าเทยีมเตม็ตามศกัยภาพ 
3.  ประสานงานองคก์รทุกภาคส่วนใหค้วามรว่มมอืในการจดัการศกึษา 
4.  โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) ผ่านการรบัรองคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษา 

กลยทุธ ์
กลยทุธท่ี์  1   ปลกูฝังคณุธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
เพ่ือความมัน่คงของสงัคมและ   ประเทศชาติ 
ท่ี เป้าหมายความส าเรจ็ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
1
. 

-  
ผูเ้รยีนทุกคนไดร้บัการพฒันาใหม้คีุณธรรมจรยิธ
รรม  และมจีติส านึกความเป็นไทย 

-  รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาคุณธรรม  จรยิธรรม  
และมจีติส านึกความเป็นไทย  
ยดึมัน่ในสถาบนัชาต ิ ศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์ 
และ  การปกครองตามระบอบประชาธปิไตย  
อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 

2
. 

-  ผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์ 
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  2551   

-  รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสู
ตรแกนกลางการศกึษา  ขัน้พืน้ฐาน  
พุทธศกัราช  2551 

3
. 

-  
ผูเ้รยีนทุกคนเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม

-รอ้ยละ 100 
ของนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณธรรม  



จรยิธรรม  ความส านึกในความเป็นชาตไิทย  
และวถิชีวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

จรยิธรรม  ความส านึกในความเป็นชาตไิทย  
และวถิชีวีติ  ตามหลกัสตูรเศรษฐกจิพอเพยีง 
- 
รอ้ยละของนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมตามหลกัปรั
ชญาเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นโรงเรยีนพอเพยีงตน้
แบบ 

4
. 

-  
ผูเ้รยีนทุกคนไดร้บัการพฒันาทกัษะการด ารงชวีิ
ตทีป่ลอดภยัมคีุณภาพมสีุขภาพทีด่ที ัง้ทางกายแ
ละใจ  

-  รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีนไดร้บัการพฒันาทกัษะการด ารงชวีติที่
มคีุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลยทุธท่ี์  2
 การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสตูรและพฒันาคณุภาพ
  ผูเ้รียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  
ท่ี เป้าหมายความส าเรจ็ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 

1
. 

-  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  5  
กลุ่มสาระวชิา    
หลกัเพิม่รอ้ยละ  5  ต่อปี 

-  รอ้ยละ 100 
ของผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทีเ่พิม่ขึน้ของกลุ่มสาระวชิาภาษาไท
ย   คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา  
ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาองักฤษ 

2
. 

-  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่
3 ทุกคน       อ่านออก  
เขยีนได ้
-  นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 
6  ทุกคน      อ่านคล่อง  
เขยีนคล่อง  และคดิเป็น 

 -  รอ้ยละ 100 ของนกัเรยีนอ่านออก  เขยีนได ้  อ่านคล่อง  
เขยีนคล่อง  ใชภ้าษาไทยอยา่งคล่องแคล่วและคดิเป็น 

3  -   -  รอ้ยละ 100 



. นกัเรยีนมคีวามสามารถใชเ้ทคโ
นโลย ี 
เพื่อเป็นเครือ่งมอืในการเรยีนรู ้ 

ของนกัเรยีนทีม่คีวามสามารถดา้นเทคโนโลยเีพื่อเป็นเครือ่งมอืใน
การเรยีนรู ้

4
. 

-  นกัเรยีนมคีวามรู ้ 
ความเขา้ใจ  ดา้นการเมอืง  
เศรษฐกจิ  สงัคม  วฒันธรรม  
ของประเทศในประชาคมอาเซยี
น 

- รอ้ยละ 100ของนกัเรยีนทีม่คีวามรูแ้ละ        
ความเขา้ใจดา้นการเมอืง  เศรษฐกจิ  สงัคม 
วฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน 

 
กลยทุธท่ี์  3  
พฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาทัง้ระบบให้สามารถปฏิบติังานและจดัการเรียนการสอน
 ได้อย่างมีคณุภาพ 
ท่ี เป้าหมายความส าเรจ็ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
1
. 

 - ขา้ราชการครทูีไ่ดร้บัการพฒันา  
สามารถจดัการเรยีนรู ้ ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

- รอ้ยละ 100 ของขา้ราชการครทูีไ่ดร้บัการพฒันา  
สามารถจดัการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างมคีุณภาพ 

2
. 

- โรงเรยีนมคีวามเขม้แขง็ดา้นการบรหิาร  
ทรพัยากรบุคคลตามเกณฑ ์

 - รอ้ยละ 100 
ของโรงเรยีนทีม่อีตัราก าลงัตามเกณฑ ์

3
. 

 - 
ครแูละบุคลากรทางการศกึษามคีวามพงึพอใจใ
นการประกอบวชิาชพี 

 - รอ้ยละ 100 
ของครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่คีวามพงึพอใ
จในการประกอบวชิาชพี 

4
. 

- 
บุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาใหม้คีุ
ณภาพและสามารถปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐา
นทีก่ าหนด 
เน้นการพฒันากระบวนการวจิยัของคร ู

 - รอ้ยละ 
100ของบุคลากรทางการศกึษาทีไ่ดร้บัการพฒันาใ
หม้คีุณภาพและสามารถปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐา
นทีก่ าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยทุธท่ี์  4
 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงครอบคลมุผูเ้รียนได้รบัความเสมอภาคและความเท่า
  เทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเตม็ตามศกัยภาพ 



ท่ี เป้าหมายความส าเรจ็ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
1
. 

-  ประชากรวยัเรยีนทุกคนไดร้บัการศกึษา      
ขัน้พืน้ฐาน 
- ลดอตัราการออกกลางคนัของนกัเรยีน 

-  รอ้ยละ 100 ของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการศกึษา          
ขัน้พืน้ฐาน 
- รอ้ยละ 100 
ของนกัเรยีนไม่มกีารออกกลางคนั 

2
. 

- 
ผูเ้รยีนไดเ้รยีนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานภายในเวลาที่
หลกัสตูรก าหนด 

- รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีนทีจ่บการศกึษาภายในเวลาทีห่ลั
กสตูรก าหนด 

3
. 

- เดก็พกิารไดร้บัการพฒันาสมรรถภาพ - รอ้ยละ 100 
ของเดก็พกิารทีไ่ดร้บัการพฒันาสมรรถภาพ 

4
. 

- ผูเ้รยีนทุกคนไดร้บัการสนับสนุนการศกึษา  
โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย  ส าหรบัรายการค่าเล่าเรยีน  
หนงัสอืเรยีน อุปกรณ์การเรยีน  เครือ่งแบบเรยีน  
และกจิกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

 - รอ้ยละ 100 
ของผูเ้รยีนทีไ่ดร้บัการสนบัสนุนการศกึษา  
โดยไมเ่สยีค่าใชจ้า่ยส าหรบัราชการ  
ค่าเล่าเรยีน  หนงัสอืเรยีน  
อุปกรณ์การเรยีน  เครือ่งแบบเรยีน  
และกจิกรรม พฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 

 
กลยทุธท่ี์  5 ส่งเสริมคณุภาพชีวิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  
ท่ี เป้าหมายความส าเรจ็ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
1
. 

ส่งเสรมิสนับสนุนการสรา้งจติส านึก 
รกัษ์สิง่แวดลอ้มมคีุณธรรม จรยิธรรม 
และน้อมน าแนวคดิ 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัใิ
นการด าเนินชวีติ 

- รอ้ยละ 100 ของขา้ราชการครบูุคลากร 
และนกัเรยีนมคีุณธรรม จรยิธรรม 
และน้อมน าแนวคดิ 
ตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้
ในชวีติประจ าวนั 

2
. 

ส่งเสรมิใหค้รมูกีารพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
แหล่งเรยีนรู ้และสื่อการเรยีนรูต่้างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีเ่ป็นมติร
กบัสิง่แวดลอ้ม 

 - รอ้ยละ 100 
ของครมูกีารพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
แหล่งเรยีนรู ้และสื่อการเรยีนรูต่้างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีเ่
ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

3
. 

สรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืกบัภาคส่วนต่างๆในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

 - รอ้ยละ 100 
ของภาคส่วนต่างๆใหค้วามรว่มมอืในการอนุ
รกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

 
 



 
 
 
 
 
 
กลยทุธท่ี์  6 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมี
   ประสิทธิภาพ 
ท่ี เป้าหมายความส าเรจ็ ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
1
. 

โรงเรยีนผ่านการรบัรองมาตรฐานจากส านกังานประเมนิ
คุณภาพและรบัรองมาตรฐานการศกึษา 

โรงเรยีนไดร้บัการประเมนิคุณภาพภายน
อกผ่านการรบัรองมาตรฐานจาก  สมศ. 
 

2
. 

โรงเรยีนไดร้บัการ  นิเทศ  ตดิตาม  
ช่วยเหลอืการด าเนินงานไดม้คีุณภาพ 

ผูบ้รหิารไดร้บัการนิเทศ  ตดิตาม  
ช่วยเหลอืการด าเนินงานใหม้คีุณภาพ 

3
. 

โรงเรยีนมศีกัยภาพในการบรหิารการจดัการตามหลกัธร
รมาภบิาลไดอ้ย่างมคีุณภาพตามมาตรฐาน 

โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการตามหลกั 
ธรรมาภบิาลและผ่านกากรประเมนิคุณภา
พตามมาตรฐาน รอ้ยละ 100 

4
. 

ผูร้บับรกิารมคีวามพงึพอใจในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐา
น 

รอ้ยละ 100 
ของผูร้บับรกิารทีม่คีวามพงึพอใจในการจั
ดการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

5
. 

ส่งเสรมิ สนบัสนุนผูป้กครอง ชุมชน 
สงัคมและสาธารณชนใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจ 
สรา้งความตระหนกัในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
การก ากบั ดแูล 
ตลอดจนการมสี่วนรว่มรบัผดิชอบในการพฒันาคุณภาพ
ผูเ้รยีน 

รอ้ยละ 100 ของผูป้กครอง ชุมชน 
สงัคมและสาธารณชน  

 

มาตรฐานการศึกษาปฐมวยัเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอทิุศ) 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

 ตวับ่ง
ช้ี 

รวม 



มาตรฐานด้านคณุภาพผูเ้รียน  20 
มาตรฐานท่ี  1  เดก็มีพฒันาการด้านร่างกาย  
1.1 มนี ้าหนกัส่วนสงูเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 1  
1.2 มทีกัษะการเคลื่อนไหวตามวยั 1.5 5 
1.3 มสีุขนิสยัในการดแูลสุขภาพของตน 1.5  
1.4 หลกีเลีย่งต่อสภาวะทีเ่สีย่งต่อโรค  อุบตัเิหตุภยั  และสิง่เสพตดิ 1  

    
มาตรฐานท่ี  2  เดก็มีพฒันาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
2.1 รา่เรงิแจ่มใส  มคีวามรูส้กึทีด่ต่ีอตนเอง 1  
2.2 มคีวามมัน่ใจและกลา้แสดงออก 1 5 
2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองไดเ้หมาะสมกบัวยั 1  
2.4 ชื่นชมศลิปะ  ดนตร ี การเคลื่อนไหว  และรกัธรรมชาต ิ 2  
มาตรฐานท่ี  3  เดก็มีพฒันาการด้านสงัคม 
3.1 มวีนิยั  รบัผดิชอบ  เชื่อฟังค าสัง่สอนของพ่อแม ่ ครอูาจารย์ 2  
3.2 มคีวามซื่อสตัยส์ุจรติ  ช่วยเหลอืแบ่งปัน 1  
3.3 เล่นและท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้ 1 5 
3.4 ประพฤตตินตามวฒันธรรมไทยและศาสนาทีต่นนับถอื 1  
มาตรฐานท่ี  4  เดก็มีพฒันาการด้านสติปัญญา 
4.1 สนใจเรยีนรูส้ ิง่รอบตวั  ซกัถามอย่างตัง้ใจ  และรกัการเรยีนรู้ 1  
4.2 มคีวามคดิรวบยอดเกีย่วกบัสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กดิจากประสบการณ์การเรยีนรู้ 1  
4.3 มทีกัษะทางภาษาทีเ่หมาะสมกบัวยั 1 5 
4.4 มทีกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร์ 1  
4.5 มจีนิตนาการและความคดิสรา้งสรรค์ 1  
 

 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

น ้าหนกั 
(คะแนน) 

 ตวับ่งชี ้ รว
ม 

มาตรฐานด้านการจดัการศึกษา 65 

มาตรฐานท่ี  5  ครปูฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5.
1 

ครเูขา้ใจปรชัญา  หลกัการ  และธรรมชาตขิองการจดัการศกึษาปฐมวนั  
และสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการจดัประสบการณ์ 

2  



5.
2 

ครจูดัท าแผนการจดัประสบการณ์ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัและสา
มารถจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย  
สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างบุคคล 

2  

5.
3 

ครบูรหิารจดัการชัน้เรยีนทีส่รา้งวนิัยเชงิบวก 2  

5.
4 

ครใูชส้ื่อและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  สอดคลอ้งกบัพฒันาการของเดก็ 2  

5.
5 

ครใูชเ้ครือ่งมอืการวดัและการประเมนิพฒันาการของเดก็อยา่งหลากหลายและสรุป
รายงานผลพฒันาการของเดก็แก่ผูป้กครอง 

2 20 

5.
6 

ครวูจิยัและพฒันาการจดัการเรยีนรูท้ีต่นรบัผดิชอบ และใชผ้ลในการวจิยั 2  

5.
7 

ครจูดัสิง่แวดลอ้มใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดต้ลอดเวลา 2  

5.
8 

ครมูปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัเดก็  และผูป้กครอง 2  

5.
9 

ครมูวีุฒแิละความรูค้วามสามารถในดา้นการศกึษาปฐมวยั 2  

5.
10 

ครจูดัท าสารนิทศัน์และน ามาไตรต่รองเพื่อใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเดก็ 2  

มาตรฐานท่ี  6  ผูบ้ริหารปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.
1 

ผูบ้รหิารเขา้ใจปรชัญาและหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั 3  

 

 

20 

6.
2 

ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์  ภาวะผูน้ า  และความคดิรเิริม่ทีเ่น้นการพฒันาเดก็ปฐมวยั 3 

6.
3 

ผูบ้รหิารใชห้ลกัการบรหิารแบบมสี่วนรว่มและใชข้อ้มลูการประเมนิผลหรอืการวจิยั
เป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิาการและการจดัการ 

3 

6.
4 

ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนพฒันาคุณภา
พสถานศกึษา 

3 

6.
5 

ผูบ้รหิารส่งเสรมิและพฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้ปีระสทิธภิาพ 3 

6.
6 

ผูบ้รหิารใหค้ าแนะน า  
ค าปรกึษาทางวชิาการและเอาใจใส่การจดัการศกึษาปฐมวยัเตม็ศกัยภาพและเตม็เ
วลา 

3 

6. เดก็  ผูป้กครอง  และชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารจดัการศกึษาปฐมวยั 2 



7 

    

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

ตวับ่งชี ้ รวม 
มาตรฐานท่ี  7  แนวการจดัการศึกษา 
7.
1 

มหีลกัสตูรการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษาและน าสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา
พ 

4  

 

 

2
0 

7.
2 

มรีะบบและกลไกใหผู้ม้สี่วนรว่มทุกฝ่ายตระหนกัและเขา้ใจการจดัการศกึษาปฐมวยั 4 

7.
3 

จดักจิกรรมเสรมิสรา้งความตระหนกัและความเขา้ใจหลกัการจดัการศกึษาปฐมวยั 4 

7.
4 

สรา้งการมสี่วนรว่มและแสวงหาความรว่มมอืกบัผูป้กครอง  ชุมชน  และทอ้งถิน่ 4 

7.
5 

จดัสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อพฒันาเดก็อย่างรอบดา้น 4 

มาตรฐานท่ี  8  
สถานศึกษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
8.
1 

ก าหนดมาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา 1  

 

 

5 

8.
2 

จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาทีมุ่ง่พฒันา
คุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

1 

8.
3 

จดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการ 1 

8.
4 

ตดิตามตรวจสอบ  
และประเมนิผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศึ
กษา 

0.5 

8.
5 

น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแพนพฒันาคุณภาพกา
รศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 

0.5 

8.
6 

จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 1 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

ตวับ่งชี ้ รวม 
มาตรฐานด้านการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 5 
มาตรฐานท่ี  9 สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน  
ให้สถานศึกษาเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
9.1 เป็นแหล่งเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็และบุคลากรในสถานศกึษา 2.5  

5 9.2 มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ว่มกนัภายในสถานศกึษา  
ระหว่างสถานศกึษากบัครอบครวั  ชุมชน  และองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.5 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์ของสถานศึกษา 5 
มาตรฐานท่ี   10  การพฒันาสถานศึกษาให้บรรลเุป้าหมายตามปรชัญา  วิสยัทศัน์  
และจดุเน้นขอ 
                            การศึกษาปฐมวยั 
10.1 จดัโครงการ  กจิกรรมพฒันาเดก็ใหบ้รรลุเป้าหมาย  ปรชัญา  วสิยัทศัน์  

และ  จดุเน้นการจดัการศกึษาปฐมวยัของสถานศกึษา 
3  

5 
10.2 ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 

มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 5 
มาตรฐานท่ี   11  
การพฒันาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรปูการศึกษาเพ่ือยกระดบัคณุภาพ  
                           ให้สงูขึ้น 
11.1 จดัโครงการ  

กจิกรรมส่งเสรมิสนบัสนุนตามนโยบายเกี่ยวกบัการจดัการศกึษาปฐมวยั 
3  

5 
11.2   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย 2 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษาเพ่ือการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอทิุศ) 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

 ตวับ่งช้ี รวม 
มาตรฐานท่ี 1 ด้านคณุภาพผูเ้รียน  30 
1.1 ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการของผูเ้รียน  
1 ความสามารถในการอ่าน เขยีน การสื่อสาร 

และการคดิค านวณตามเกณฑข์องแต่ละระดบัชัน้ 
3  

2 ความสามารถในการคดิวเิคราะห ์คดิวจิารณญาณ อภปิราย  
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 

3 18 

3 ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสื่อสาร 3  
4 ความกา้วหน้าทางการเรยีนตามหลกัสตูร 3  
5 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและพฒันาการจากผลการสอบวดัระดบัชาต ิ 3  
6 ความพรอ้มในการศกึษาต่อ การฝึกงาน หรอืการท างาน 3  
1.2 คณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
1 มคีุณลกัษณะและค่านิยมทีด่ตีามทีส่ถานศกึษาก าหนด 

โดยไม่ขดักบักฎหมายและวฒันธรรมอนัดขีองสงัคม 
3  

2 ความภูมใิจในทอ้งถิน่ และความเป็นไทย 3 12 
3 ยอมรบัทีจ่ะอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างและความหลากหลาย 3  



4 สุขภาวะทางรา่งกาย และลกัษณะจติสงัคม 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

 ตวับ่ง
ช้ี 

รว
ม 

มาตรฐานท่ี 2กระบวนการบริหารและการจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา  25 
2.1 การมีเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ ท่ีสถานศึกษาก าหนดชดัเจน                       

5 
2.2 การวางแผนพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษา  
1 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาวชิาการทีเ่น้นคุณภาพของผูเ้รยีนรอบดา้น 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอยา่งเป็นรปูธรรม 
3  

2 การวางแผนและด าเนินงานพฒันาครแูละบุคลากรใหม้คีวามเชีย่วชาญทางวชิาชพี 3 10 
3 การมสี่วนรว่มของผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 

และการรว่มรบัผดิชอบต่อผลการจดัการศกึษาใหม้คีุณภาพและไดม้าตรฐาน 
2  

4 การวางแผนและจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพและสงัคมทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้
อยา่งมคีุณภาพ 

2  

2.3 การมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรบัผิดชอบต่อผลการ5 
      จดัการศึกษาให้มีคณุภาพและได้มาตรฐาน 



2.4 การก ากบั ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจดัการศึกษา   5 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

 ตวับ่งช้ี รวม 
มาตรฐานท่ี 3กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  25 
3.1 
การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 

                      
10 

3.2 การจดัการเรียนการสอนท่ียึดโยงกบับริบทของชุมชนและท้องถ่ิน 5 
3.3 
การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ 

5 

 
 

 
มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี 

น ้าหนัก 
(คะแนน) 

 ตวับ่งช้ี รวม 
มาตรฐานท่ี 4ระบบการประกนัคณุภาพภายในท่ีมีประสิทธิผล  20 
การมีกระบวนการเรียนการสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผูเ้รียนทุกคนมีส่วนร่วม 20                       

บทท่ี  3 
  การน ากลยทุธส์ู่การปฏิบติั 

 
     การบรหิารและจดัการศกึษาของโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)   
จะส าเรจ็และบรรลุตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  จดุเน้น    
แนวทางในการด าเนินการตามมาตรฐานและการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน  (School  
Management)  โดยการปฏริปูกระบวนการเรยีนรู ้ 
โดยสอดคลอ้งกบันโยบายส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ
และส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ  เขต  2  ดงันี้  

กรอบแนวคิดในการปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้  
 1.  แนวคิดหลกั  

1.1 ด าเนินการตาม  พ.ร.บ.  การศกึษาแห่งชาต ิ พ.ศ.  2542  และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  (ฉบบัที ่ 
3)   

       พ.ศ.  2553 



1.2 ด าเนินการสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละจดุเน้นการพฒันาการศกึษาส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึ
กษาประถมศกึษาสมทุรปราการ  เขต  2  

1.3 ด าเนินการสอดคลอ้งกบักลยทุธแ์ละจดุเน้นการพฒันาการศกึษาส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึ
กษาประถมศกึษาสมทุรปราการ  เขต  2  ปีงบประมาณ  2558  

1.4 ด าเนินการสอดคลอ้งกบัสภาพบรบิทและปัญหาคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีนวดัหนาม
แดง(เขยีวอุทศิ) 

2.  เป้าหมายหลกั 
  2.1  คุณภาพผูเ้รยีนสงูขึน้ 
  2.2  ผูเ้รยีนทุกคนอยู่รว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 3.  แนวทางหลกั 
  3.1  การจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
  3.2  การกระจายอ านาจเน้นการบรหิารโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน 
  3.3  การมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษาของทุกคน  และทุกภาคส่วน 
 

จดุเน้นการปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอทิุศ) 
1. นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  ทุกคนอ่านออก  เขยีนได ้ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6   

ทุกคน  อ่านคล่อง  เขยีนคล่องคดิเป็น 
 2. ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกชัน้  ทุกกลุ่มสาระวชิาเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  4  โดยเน้น  5  
กลุ่มสาระหลกัเป็นพเิศษ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  
และ  และภาษาองักฤษ  และการใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งคล่องแคล่วในการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระ  
ยกเวน้ภาษาต่างประเทศ 
 3.  เพิม่ศกัยภาพนกัเรยีนทุกคนในดา้นภาษา  คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ และเทคโนโลยี 
 4.  นกัเรยีนทุกคนมคีวามส านึกในความเป็นชาตไิทย 
 5.  สรา้งทางเลอืกการเรยีนรูอ้ยา่งหลากหลายใหน้กัเรยีนทุกคนเขา้ถงึ  
ลดอตัราการออกกลางคนัและเรยีนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 6.  
ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและน าสู่วถิชีวีติจรงิเป็นรปูธรรม 
 7.  
โรงเรยีนมรีะบบประกนัคุณภาพภายในทีเ่ขม้แขง็และโรงเรยีนทีเ่ขา้รบัการประเมนิคุณภาพภายนอกไดร้ั
บการรบัรองจาก สมศ. 
 8.  นกัเรยีน  คร ู และ  สถานศกึษาไดร้บัการพฒันาเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 
 9.  โรงเรยีนผ่านการประเมนิคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรยีน 
และของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและมาตรฐานชาต ิ
 

ยทุธศาสตรก์ารปฏิรปูการเรียนการสอนของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอทิุศ) 



 การปฏริปูการเรยีนการสอนของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ  เขต  
2   

ไดก้ าหนดยทุธศาสตร ์ 9  ประการ  ดงันี้ 

ยทุธศาสตรท่ี์  1 
 เรง่รดัการอ่านออกเขยีนได ้ ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  การอ่านคล่อง  เขยีนคล่อง    
คดิเป็น  ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6 
 มาตรการ 
 1.  ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  ทุกคน  จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการอ่านออก  เขยีนได้ 
 2.  ครผููส้อนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  ทุกคน  จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นการอ่านคล่อง  
เขยีนคล่อง  และคดิเป็น   
 3.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาทุกคนตรวจสอบและลงนามรบัรองแผนการจดัการเรยีนรูข้องคร ู 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  ชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6     สงัเกตการสอนในหอ้งเรยีน  
จดัท าขอ้มลูผลการสงัเกตการสอน  สรปุ  และ  รายงานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทุกเดอืน 
 4.  โรงเรยีนจดัใหม้กีารทดสอบความรูแ้ละทกัษะการอ่านออก  เขยีนได ้ 
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 3  ทุกคน  ความรูแ้ละทกัษะการอ่านคล่อง  เขยีนคล่อง  และคดิเป็น  
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 6  ทุกคน 
 5.  โรงเรยีนจดัทมีแกนน าพฒันาและช่วยเหลอืการเรง่รดัคุณภาพของโรงเรยีน 
 6.  โรงเรยีนสนับสนุน  สื่อ  และเครือ่งมอืในการทดสอบ  ประเมนิการอ่านออก  เขยีนได ้     
อ่านคล่อง  เขยีนคล่อง  การใชภ้าษาไทย  อยา่งคล่องแคล่วและคดิเป็น 
 7.  โรงเรยีนตดิตาม  ตรวจสอบ  นิเทศการศกึษาและประเมนิผลคุณภาพนกัเรยีน 
 

 ยทุธศาสตรท่ี์  2 
 ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทุกชัน้  ทุกกลุ่มสาระ  วชิาเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ  4 
โดยเน้น  5  กลุ่มสาระหลกัเป็นพเิศษ  ไดแ้ก่  ภาษาไทย  คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตร ์ สงัคมศกึษา  
ศาสนา  และวฒันธรรม  และภาษาองักฤษ  
และใชภ้าษาไทยไดอ้ยา่งคล่องแคล่วในการเรยีนรูทุ้กกลุ่มสาระ   ยกเวน้ภาษาต่างประเทศ 
 มาตรการ 
 1. ครผููส้อนทุกคน  จดักจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่น้นผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกชัน้ 
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้
 2.  ครผููส้อนทุกคน  ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรู ้ ยกเวน้  ภาษาต่างประเทศ  จดักจิกรรมการเรยีนรู ้
ทีเ่น้นการใชท้กัษะภาษาไทยในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหค้ล่องแคล่ว 
 3.  จดัท าแผนยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกชัน้  
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูด้ าเนินการตามแผน และรายงานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 



 4.  จดัท าแผนยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทุกชัน้  
ทุกกลุ่มสาระการเรยีนรูข้องโรงเรยีน 
ด าเนินงานตามแผนและรายงานส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต  2 
 5.  ครผููส้อนทุกคนจดัท าวจิยัในชัน้เรยีน 
 6.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาทุกคนใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 7.  
ส่งเสรมิสนับสนุนการใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาคุณภาพการศกึษาและการวจิยัในชัน้เรยีน 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  3  
 เพิม่ศกัยภาพนกัเรยีนทุกคนในดา้นภาษา  คณติศาสตร ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 มาตรการ 
 1.  ผูบ้รหิารสถานศกึษาจดัท าแผนพฒันาศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในโรงเรยีน  
ในดา้นภาษา  คณติศาสตร ์วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ีด าเนินการตามแผน 
สรปุและรายงานส านกังานเขตพืน้ทีทุ่กเดอืน 
 2.  ครผููส้อนจดักจิกรรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในดา้นภาษา  คณติศาสตร ์  
วทิยาศาสตร ์ และเทคโนโลย ี
ยทุธศาสตรท่ี์  4 
 นกัเรยีนทุกคนมคีวามส านึกในความเป็นชาตไิทย 
 มาตรการ 
 1. โรงเรยีนมแีผนงาน 
/โครงการเพื่อจดักจิกรรมการเรยีนรูข้องนกัเรยีนใหม้คีวามส านึกในความเป็นชาตไิทย 
 2.  
ครผููส้อนทุกคนทุกชัน้จดักจิกรรมการเรยีนรูเ้น้นนกัเรยีนใหม้คีวามส านึกในความเป็นชาตไิทย   
 3.  ครผููส้อนทุกคนทุกชัน้  ตรวจสอบและประเมนิผลการเรยีนรูเ้น้นนกัเรยีนใหม้คีวามส านึก 
ในความเป็นชาตไิทย 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  5 
 สรา้งทางเลอืกการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลายใหน้กัเรยีนทุกคนเขา้ถงึ  
ลดอตัราการออกกลางคนัและเรยีนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 มาตรการ 
 1.  ครผููส้อนทุกคนทุกชัน้จดักจิกรรมการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลายในชัน้เรยีน 
 2.  โรงเรยีนจดัแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ 
รวมทัง้ก าหนดแหล่งเรยีนรูใ้นทอ้งถิน่ 3.  โรงเรยีนจดักจิกรรมทศันศกึษาแหล่งเรยีนรูท้ีส่ าคญั 



 4.  
โรงเรยีนมรีะบบขอ้มลูสารสนเทศของครทุุกคนทีเ่กีย่วกบัวธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละแหล่งเรยีนรูท้ ั ้
งในและนอกโรงเรยีน   
 5.  โรงเรยีนมรีะบบช่วยเหลอืดแูลนกัเรยีนอยา่งทัว่ถงึ  
เพื่อลดอตัราการออกกลางคนัและเรยีนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 6.  โรงเรยีนมรีะบบ  ขอ้มลูสารสนเทศของนกัเรยีนทีจ่บชัน้สงูสุดและจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 7.  โรงเรยีนมกีารจดัระบบขอ้มลูการจดัการความรูข้องโรงเรยีนผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  6 
 ส่งเสรมิใหน้กัเรยีนรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและน าสู่วถิชีวีติจรงิ  เป็นรปูธรรม 
 มาตรการ 
             1.  ครผููส้อนทุกคน  ทุกชัน้  รูแ้ละเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและน าไปปฏบิตัจิรงิ   
ในชวีติประจ าวนั 
 2.  ครผููส้อนทุกคน  ทุกชัน้  จดัการเรยีนรูแ้บบบูรณาการ  
โดยใชห้ลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
 3.  นกัเรยีนทุกคน  ทุกชัน้  เรยีนรูแ้ละเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   
และน าไปปฏบิตัจิรงิ 
ในชวีติประจ าวนั 
 4.  บุคลากรทุกคน รูแ้ละเขา้ใจหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
และน าไปปฏบิตัจิรงิในชวีติประจ าวนั 
 5.  โรงเรยีนมรีะบบขอ้มลูสารสนเทศการจดักจิกรรมตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   
และนิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ  ประเมนิและรายงานผล 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  7  
 นกัเรยีน  ครแูละสถานศกึษาไดร้บัการพฒันาเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 
 มาตรการ 
 1. โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)  เป็นตน้แบบ  ศูนยฟิ์ลปิปินส ์ 
เพื่อเตรยีมความพรอ้มสู่ประชาคมอาเซยีน 
 2.  โรงเรยีนทุกโรงเรยีนพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาเกีย่วกบัการเมอืง  เศรษฐกจิ  สงัคม  
และวฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน 
 3.  โรงเรยีนรบั  นิเทศ  ตดิตามการใชห้ลกัสตูรสถานศกึษา 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  8 
 สถานศกึษามรีะบบประกนัคุณภาพภายในทีเ่ขม้แขง็และสถานศกึษาทีเ่ขา้รบัการประเมนิคุณภา
พภายนอกไดร้บัการรบัรองจาก  สมศ. 
 มาตรการ 



 1.  โรงเรยีนมมีาตรฐานและตวัชีว้ดัทีเ่ป็นระบบประกนัคุณภาพภายในตามบรบิทของตนเอง 
 2.  โรงเรยีนรว่มประชุม  เพื่อตรวจสอบทบทวนระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
 3.  
โรงเรยีนทุกโรงเรยีนพฒันารปูแบบการเขยีนรายงานการประเมนิตนเองตามระบบประกนัคุณภาพภายใ
น 
 4.  สถานศกึษาทีจ่ะเขา้รบัการประเมนิคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  
มกีารเตรยีมความพรอ้มเพื่อรองรบัการประเมนิอย่างน้อย  1  ปี 
 5.  โรงเรยีนไดร้บัการนิเทศ  ตดิตาม  ส่งเสรมิ  สนบัสนุน  เขา้รบัการประเมนิคุณภาพภายใน  
จากส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ  เขต  2  อยา่งต่อเนื่อง 
 

ยทุธศาสตรท่ี์  9 
 โรงเรยีนผ่านการประเมนิคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานของส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาสมทุรปราการ  เขต  2  และตามมาตรฐานของโรงเรยีน 
 มาตรการ 
 1.  โรงเรยีนมกีารปฏบิตังิานตามาตรฐานและตวัชีว้ดัของกลุ่ม / กลุ่มงาน 
 2.  โรงเรยีนมเีครือ่งมอืการประเมนิการปฏบิตังิานตามมาตรฐานและตวัชีว้ดั 
 3.  โรงเรยีนมกีารประเมนิคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 
 4.  
โรงเรยีนส่งเสรมิสนับสนุนใหบุ้คลากรใชก้ระบวนการวจิยัในการพฒันาคุณภาพการศกึษาและมผีลงานดา้
นการวจิยัระดบัโรงเรยีน 
 5.  โรงเรยีนรายงานผลการประเมนิคุณภาพภายในใหห้น่วยงานตน้สงักดั  
และเผยแพรต่่อสาธารณชน 
 

กลยทุธก์ารด าเนินงานจดัการศึกษาของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอทิุศ) 

กลยทุธท่ี์ 1ปลกูฝังคณุธรรม 
ความส านึกในความเป็นชาติไทยเพ่ือความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

1. โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ(มาตรฐานที ่1) 
2. โครงการวนัส าคญั(มาตรฐานที ่1) 
3. โครงการอ่อนน้อม ถ่อมตน ไหวง้ามตามแบบไทย(มาตรฐานที ่1) 
4. โครงการปฏบิตัธิรรมคร ูบุคลากร ผูป้กครอง เยาวชนคนดศีรหีนามแดง(มาตรฐานที ่1) 
5. โครงการประชาธปิไตยในโรงเรยีน(มาตรฐานที ่2) 
6. โครงการจดักจิกรรมลกูเสอื เนตรนาร(ีมาตรฐานที ่1) 
7. โครงการศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ และกฬีาตา้นยาเสพตดิ(มาตรฐานที ่1) 
8. โครงการจดัการเรยีนการสอน การพฒันาทกัษะการท างาน 

ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่(มาตรฐานที ่3) 



9. โครงการโรงเรยีนสขีาวปลอดยาเสพตดิและอบายมุข (มาตรฐานที ่1) 
10. โครงการใส่ใจความเป็นไทย  ระดบัปฐมวยั (มาตรฐานปฐมวยั ที ่ 1 , 7) 

กลยทุธท่ี์ 
2การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสตูรและพฒันาคณุภาพ 
      ผู้เรียนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  

1. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร(์มาตรฐานที ่1) 
2. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนภาษาไทย(มาตรฐานที ่1) 
3. โครงการยกระดบัผลการเรยีน 8 กลุ่มสาระการเรยีนรู(้มาตรฐานที ่1) 
4. โครงการพฒันาการจดัการเรยีนรูป้ฐมวยั(มาตรฐานที ่2) 
5. โครงการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา(มาตรฐานที ่2) 
6. โครงการหอ้งสมดุ(มาตรฐานที ่2) 
7. โครงการส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน(มาตรฐานที ่2) 
8. โครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษเพื่อประชาคมอาเซยีน(มาตรฐานที ่2) 
9. โครงการลดเวลาเรยีนเพิม่เวลารู(้มาตรฐานที ่2) 
10. โครงการพฒันาระบบวดัผลประเมนิผลโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)(มาตรฐานที ่3) 
11. โครงการจดันิทรรศการแสดงผลงานครแูละนกัเรยีน(มาตรฐานที ่3) 

กลยทุธท่ี์ 3 
พฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาทัง้ระบบให้สามารถจดัการเรียนการสอนได้อย่างมี 
 คณุภาพ 

1. โครงการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน(มาตรฐานที ่3) 
2. โครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ(มาตรฐานที ่1) 
3. โครงการพฒันากระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน(มาตรฐานที2่) 
4. โครงการพฒันาบุคลากร(มาตรฐานที ่2) 
5. โครงการนิเทศภายใน(มาตรฐานที ่2) 
6. โครงการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจครแูละบุคลากร(มาตรฐานที ่2) 

กลยทุธท่ี์ 4 
ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงครอบคลมุผูเ้รียนได้รบัความเสมอภาคและความเท่า 
 เทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเตม็ตามศกัยภาพ 

1. โครงการแนะแนวในโรงเรยีน(มาตรฐานที ่1) 
2. โครงการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนกัเรยีน(มาตรฐานที ่1) 
3. โครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนเดก็ทีม่คีวามต้องการพเิศษ (มาตรฐานที ่2) 
4. โครงการส่งเสรมิโภชนาการทีด่เีพื่อคุณภาพชวีติ (มาตรฐานที ่1) 
5. โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ(มาตรฐานที ่1) 
6. โครงการยวุชนประกนัภยัในโรงเรยีน(มาตรฐานที ่1) 



7. ส่งเสรมิสุขภาพกายสุขภาพจติ ระดบัชัน้ปฐมวยั(มาตรฐานปฐมวยั ที ่ 1 , 2, 3) 
กลยทุธท่ี์  5ส่งเสริมคณุภาพชีวิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

1. โครงการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สิง่ทภีาคภูมใิจและความเป็นไทยในชุมชน(มาตรฐานที ่2) 
2. โครงการพฒันาสถานศกึษาสู่ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง(มาตรฐานที ่1) 
3. โครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูสู้่คุณภาพ(มาตรฐานที ่2) 

กลยทุธท่ี์  6  พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. โครงการความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน(มาตรฐานที ่2) 
2. โครงการระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา(มาตรฐานที ่2) 
3. โครงการพฒันาการจดัองคก์ร 

ระบบการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพเกดิประสทิธผิล(มาตรฐานที ่2) 
4. โครงการประกนัคุณภาพภายใน(มาตรฐานที ่4) 
5. โครงการใหค้วามรูผู้ป้กครองระดบัปฐมวยั(มาตรฐานปฐมวยัดา้นที ่ 4) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 
  

     กลยทุธท่ี์  1  ปลกูฝังคณุธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย 
  เพ่ือความมัน่คงของสงัคมและประเทศชาติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ช่ือโครงการ   โครงการโรงเรยีนวถิพีุทธ 
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นาย ศุภชยั   มิง่มงคล 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1.หลกัการและเหตุผล 

ความวุ่นวายของสงัคมในปัจจุบนั 
จากสงัเกตและการศกึษาพบว่าคนไดร้บัการฝึกฝนใหเ้ก่งในการด ารงชวีติใหอ้ยูร่อดเพยีงอยา่งเดยีวจงึขา
ดลกัษณะนิสยัทีพ่งึประสงค ์จนเป็นเหตุใหข้าดระเบยีบวนิยั ขาดความเอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ 
ขาดศลีธรรมทีด่งีามดงั(พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 
ในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์18 กนัยายน 2504) ความว่า 

"บรรดาผูส้ าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรของมหาวทิยาลยักเ็ปรยีบเหมอืนไดกุ้ญแจทีจ่ะไขไปสู่ชวีิ
ตทีเ่จรญิต่อไปในวนัขา้งหน้า แต่ขอเตอืนว่าการด าเนินชวีติโดยใชว้ชิาการอย่างเดยีวยงัไมเ่พยีงพอ 
จะตอ้งอาศยัความรูร้อบตวั และหลกัศลีธรรมประกอบดว้ย ผูท้ีม่คีวามรูด้ ีแต่ขาดความยัง้คดิ 
น าความรูไ้ปใชใ้นทางมชิอบ กเ็ท่ากบัเป็นบุคคลทีเ่ป็นภยัแก่สงัคมของมนุษย ์ฉะนัน้ 
ขอใหทุ้กคนจงด ารงชวีติและประกอบอาชพีโดยอาศยัวชิาความรูท้ีไ่ดร้บัมาประกอบดว้ยความยัง้คดิชัง่ใจ 
และศลีธรรมอนัดงีาม เพื่อความเจรญิกา้วหน้าของตนเองและของประเทศชาต"ิ  

โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)ตระหนกัในเหตุและผลดงักล่าวจงึไดจ้ดัโครงการโรงเรยีนวถิพีุ
ทธขึน้เพื่อสอนนกัเรยีนใหม้คีุณลกัษณะอนัพงึประสงคแ์ละสามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งเป็นสุข 
2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที1่ ตวับ่งชีท้ี ่1 .2 (ขอ้ที ่1) 
3. วตัถปุระสงค ์
 1. 
เพื่อปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีามและลกัษณะอนัพงึประสงคใ์หน้กัเรยีนไดป้ระพฤตแิละ     
ปฏบิตั ิ
 2. เพื่อใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมอนัเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม 
 3. เพื่อนกัเรยีนสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข 
4. เป้าหมาย 
 4.1 นกัเรยีน ทุกคนไดร้บัการปลกูฝังคุณธรรม จรยิธรรมและลกัษณะอนัพงึประสงค์ 



 4.2 นกัเรยีน ทุกคนไดป้ฏบิตักิจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
 4.3 นกัเรยีนไดร้บัการยอมรบัสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข        
 5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1 บุคลากร   ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 5.2 งบประมาณทางราชการ จ านวน 10,000 บาท 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

6.1  สาระส าคญัของกจิกรรม 
6.1.1  ประชุมชีแ้จง    วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
 6.1.4.1 สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรม 
 6.1.4.2 นกัเรยีนนัง่สมาธ ิทุกเชา้ บ่าย ก่อนเขา้เรยีน 
 6.1.4.3 สวดมนต ์รอ้งเพลงสรรเสรญิพระบารมก่ีอนกลบับา้นทุกวนั 
 6.1.4.4 รอ้งเพลงชาต ิสวดมนต ์ก่อนประชุมทุกครัง้ 
 6.1.4.5 ก าหนดวนัศุกรท์ุกวนัเป็นวนัพระประจ าโรงเรยีน 
  จดักจิกรรมวนัพระดงันี้ 
  1.วนัพระทุกวนัศุกร ์

  - นกัเรยีน/ครสูวมชุดขาว ถอืศลี5 
  - รบัประทานอาหารมงัสวริตั ิมือ้กลางวนั 
  - สวดมนตช์ัว่โมงสุดทา้ย นัง่สมาธ ิครแูละนกัเรยีนเล่าเรือ่งสัน้
     หรอืนิทานคตธิรรม 
 2. วนัพระทุกวนัศุกรต์น้เดอืน 
  - คร ูนกัเรยีน และผูป้กครอง รว่มใส่บาตรขา้วสารอาหารแหง้ 
  - ถวายปัจจยัแด่พระสงฆ ์รบัศลี กรวดน ้า ท าวตัรเยน็ 
 

6.1.5  นิเทศตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมนิผล สรปุผล และรายงานผล 

 

6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 กจิกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศกึษา  2561 หมา

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

1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน โครงการ              



2. 
3. 
4. 
5 
6 

เสนอโครงการ 
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
ด าเนินงานตามโครงการ  
นิเทศ ตดิตามผล 
ประเมนิ สรุป รายงานโครงการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

6.3 ก าหนดกิจกรรมการจดักิจกรรม 

วนั  เดอืน ปี กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

9 เม.ย. 2561 
30 เม.ย. 2561 
2 พ.ค.2561 
 
2-4 พ.ค.2561 
28พ.ค.2561 
 1ม.ิย.2561 
6ก.ค.2561 
26ก.ค.2561 
3 ส.ค.2561 
7 ก.ย.2561 
2พ.ย.2561 
7ธ.ค.2561 
4ม.ค.2562 
1ก.พ.2562 
1ม.ีค.2562 
15 ม.ีค.2562 
31ม.ีค.2562 

1.ประชุมชีแ้จง  วางแผน โครงการ 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ  
-ปฏบิตัธิรรมครแูละบุคลากร 
 -ครนูกัเรยีนแสดงตนเป็นพุทธมามกเวยีนเทยีนวนัวสิาขบชูา 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ (เจา้ภาพ สายอนุบาล) 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.1) 
 -
ครนูกัเรยีนแสดงตนเป็นพุทธมามกเวยีนเทยีนวนัอาสาฬหบชูา 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.2) 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.3) 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.4) 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.5) 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพ สายป.6) 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพรว่มกนัทัง้โรงเรยีน) 
 -ตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้(เจา้ภาพรว่มกนัทัง้โรงเรยีน) 
5.นิเทศ ตดิตามผล 
6.ประเมนิ สรปุ รายงานโครงการ 

ครศุูภชยั 
ครศุูภชยั  
ครศุูภชยั  
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ครศุูภชยั และคณะ 
ผ.อ.เพยีงเพญ็ 
สุรารกัษ์ 
ครศุูภชยั และคณะ 



 

 

 

 

7.  แผนก ากบัและติดตาม 

กจิกรรม ผูก้ ากบั และตดิตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผนโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ ตดิตาม 
ปรบัปรงุพฒันาการด าเนินงานของโครงการ 
6.  ประเมนิผล  สรปุผล และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายศุภชยั       มิง่มงคล 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายศุภชยั       มิง่มงคล 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายศุภชยั       มิง่มงคล 

 

 

 

8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1 
.รอ้ยละ95ของนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรมอนัดงีาม 
2 รอ้ยละ95ของนกัเรยีนทีไ่ดท้ าคุณประโยชน์ใหต้นเองและสงัคม 
3.รอ้ยละ95ของนกัเรยีนทีไ่ดไ้ดร้บัการยอมรบัในสงัคม 

1.ส ารวจ 
รายงานโครงการ 
 
 
2. ส ารวจ 
รายงานโครงการ 
 
3. ส ารวจ 
รายงานโครงการ 

1.แบบส ารวจ 
รายงานโครงการ 
 
 
2. แบบส ารวจ 
รายงานโครงการ 
 
3. แบบส ารวจ 
รายงานโครงการ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 9.1  นกัเรยีน  โรงเรยีนและชุมชน  ปฏบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นบุญกุศล 
 9.2  นกัเรยีนมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงคม์จีติส านึกในการท าความด ี มจีติใจอ่อนโยน  มเีมตตา 



10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

   ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 

  

      ลงชื่อ................................................ผูเ้สนอโครงการ 
                                                                           (นายศุภชยั   มิง่มงคล) 
 
 
                                                                
ลงชื่อ................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
                                                                           (นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์) 
                                                                  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   โครงการวนัส าคญั 
กลุ่มงาน   บรหิารทัว่ไป 
หวัหน้าโครงการ   นางสาวนิลวลัย ์ เอกรกัษา   นางสาวพชิญส์นิี  พศิวงปราการ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 



ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช  2542  ซึง่ไดก้ าหนดความมุง่หมายและหลกัการ  
“การจดัการศกึษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบูรณ์ทัง้ร่างกาย  จติใจ  สตปัิญญา  
ความรูแ้ละคุณธรรม  มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติอย่างมคีวามสุข”   ตลอดปีการศกึษา  
มวีนัส าคญัหลายวนัทีเ่กี่ยวขอ้งกบันกัเรยีน  โรงเรยีนสามารถน าวนัส าคญัต่าง ๆ 
เหล่านัน้มาบรูณาการกบักจิกรรมการเรยีนการสอนได ้ ซึง่แบ่งเป็นวนัส าคญัทางศาสนา  
วนัส าคญัทางประเพณขีองไทย  วนัส าคญัของชาต ิ เช่น วนัวสิาขบชูา  วนัไหวค้ร ูวนัเขา้พรรษา เป็นตน้  
ทางโรงเรยีนไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของวนัส าคญัดงักล่าว  จงึไดจ้ดัใหม้โีครงการวนัส าคญัขึ้น  
เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตักิจิกรรมวนัส าคญั   และน ามาบูรณาการกบัการเรยีนการสอนได้ 
2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1 ตวับ่งชีท้ี ่1 .2 (ขอ้ที ่1) 
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูว้ธิปีฏบิตัติน ในการประกอบพธิกีรรมทางดา้นศาสนา ประเพณ ี  
              วฒันธรรม ทีด่งีามของคนไทย 
 3.2 เพื่อปลกูฝังใหน้กัเรยีนเคารพ รกั หวงแหน เทดิทูนสถานบนัชาต ิศาสนา และ                  
              พระมหากษตัรยิ ์
4.  เป้าหมาย 
 4.1 นกัเรยีนทุกคนสามารถปฏบิตัตินในการประกอบพธิกีรรมทางดา้นศาสนา ประเพณ ี    
              วฒันธรรม ทีด่งีามของคนไทยได้ 
 4.2 นกัเรยีนทุกคนมคีวามเคารพ รกั หวงแหน เทดิทูนสถานบนัชาต ิศาสนา   
และพระมหากษตัรยิ ์       
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1 บุคลากร : ผูบ้รหิารสถานศกึษา   คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ นกัเรยีน 
 5.2 งบประมาณค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการจดักจิกรรมวนัส าคญัต่าง ๆ จ านวน  10,000  บาท 
 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกจิกรรม 
  6.1.1 ประชุมชีแ้จง วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
              - จดักจิกรรมเนื่องในวนัส าคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษตัรยิ ์
และวนัส าคญัอื่น ๆ  
   6.1.5  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ การด าเนินโครงการ 
   6.1.6  ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 



 

 

 

 
         6.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ที ่ กจิกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศกึษา  2561 

หมายเห
ตุ 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค.  
1. ประชุมชีแ้จง วางแผน               
2. เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ               
5. นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบ              
6. ประเมนิ สรุป รายงาน              
 
 6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการวนัส าคญั 
วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
เมษายน  2561 
เมษายน  2561 
 
พฤษภาคม 2561 
 
กรกฎาคม 2561 
กรกฎาคม  2561 
กรกฎาคม  2561 
 
กรกฎาคม  2561 
สงิหาคม  2561 
ตุลาคม  
2561พฤศจกิายน  
2561 
มกราคม  2562 
16 มกราคม  2562 
กุมภาพนัธ ์ 2562 
มนีาคม  2562 
31 มนีาคม  2562 

1.ประชุม วางแผน เสนอโครงการ 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
  - แต่งตัง้คณะครชู่วยงานวดัหนามแดง 
เนื่องในวนัวสิาขบูชา 
  - หลอ่เทยีนจ าน าพรรษา 
  - แห่เทยีนจ าน าพรรษาถวายวดัหนามแดง 
    และวดัคลองปลดัเปรยีง 
  - ช่วยงานวดัหนามแดงวนัอาสาฬหบชูา และวนัเขา้พรรษา 
  - กจิกรรมวนัแมแ่ห่งชาตแิละกจิกรรมเทดิพระเกยีรตฯิ 
  - ช่วยงานวนัออกพรรษาวดัหนามแดง 
  - คณะคร-ูนกัเรยีนท ากระทงถวาย วดัหนามแดง 
  - กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิ
  - กจิกรรมวนัคร ู
  - คณะครชู่วยงานวนัมาฆบชูาวดัหนามแดง 
5.นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ  

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวนิลวลัย ์ เอกรกัษา 
-นางสาวพชิญส์นิี พศิวงปราการ 
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการตรวจสอบ 
- นางสาวนิลวลัย ์ เอกรกัษา 
-นางสาวพชิญส์นิี พศิวงปราการ 

 

 

 

 



 
 
7.  แผนก ากบัและติดตาม 
กจิกรรม ผูก้ ากบั และตดิตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
6. ประเมนิผล  สรปุผล และรายงานโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวนิลวลัย ์ เอกรกัษา 
-นางสาวพชิญส์นิี พศิวงปราการ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวนิลวลัย ์ เอกรกัษา 
-นางสาวพชิญส์นิี พศิวงปราการ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวนิลวลัย ์ เอกรกัษา 
-นางสาวพชิญส์นิี พศิวงปราการ 

 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 
ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ วธิกีารประเมนิ เครือ่งมอื/เอกสาร 
1. 
รอ้ยละของนกัเรยีนทีส่ามารถปฏบิตัตินในการประกอบพธิกีรรมทางดา้นศาสนา  
ประเพณ ี วฒันธรรมทีด่งีามของคนไทย 
2. รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่คีวามเคารพ  หวงแหน  เทดิทนูสถาบนัชาต ิ ศาสนา  
และพระมหากษตัรยิ ์

1. การสงัเกต 
2. 
พจิารณาจากรายงานการจดักจิกรรม  
    ต่าง ๆ 
 

1. 
แบบรายงานกจิกรรม 
2. 
แบบรายงานโครงการ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนมคีวามเคารพรกั หวงแหน เทดิทนูสถาบนัชาต ิศาสนา  พระมหากษตัรยิ ์และเป็นผู้ 
สบืทอดรกัษาประเพณ ีวฒันธรรมทีด่งีามนี้สบืไป 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
   ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ  
 

 
ลงชื่อ...................................................ผูเ้สนอโครงการ     
ลงชื่อ.................................................ผูร้ว่มโครงการ 
         (นางสาวนิลวลัย ์ เอกรกัษา)    (นางสาวพชิญส์นิี พศิวงปราการ) 
 
 



 
ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

                                             (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
ช่ือโครงการ   อ่อนน้อม  ถ่อมตน  ไหวง้ามตามแบบไทย 
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางรุง่ฤด ี จริะเสว ี
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             

1.  หลกัการและเหตุผล 
 ความอ่อนน้อมถ่อมตน การไหวเ้ป็นกริยิา มารยาท และน ้าใจทีง่ดงาม 
เป็นสิง่ทีแ่สดงถงึความเป็นไทย ซึง่เป็นทีรู่จ้กัของประเทศเพื่อนบา้นและชาตติะวนัตก 
แต่ในปัจจบุนัน้ีเทคโนโลยแีละวฒันธรรมของชาวต่างชาตไิดเ้ขา้มามบีทบาทต่อการด ารงชวีติ 
ท าใหบุ้คลกิภาพการแสดงออกแบบไทยถูกละเลย โรงเรยีนในฐานะทีเ่ป็นสถานท ี“สรา้งคน” 
จงึเป็นหน่วยงานทีต่อ้งท าหน้าทีส่่งเสรมิและอนุรกัษ์วฒันธรรมความเป็นไทยไว ้ 
ใหส้บืเนื่องต่อไปเพื่อใหค้นเหล่านี้สบืต่อเจตนาในการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทย ใหด้ ารงอยู ่ต่อไป 
 

  2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1  ตวับ่งชีท้ี ่ 1.2 (ขอ้ที ่1)   
    

3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1  เพื่อสรา้งค่านิยมใหร้กัษาความเป็นไทย 
 3.2  เพื่อใหค้รแูละนกัเรยีนทุกคนมคีวามเขา้ใจเกี่ยวกบัมารยาทไทย 
 3.3  เพื่อใหน้กัเรยีนมกีริยิามารยาทเรยีบรอ้ยและปฏบิตัจินเกดิความเคยชนิ 
 

4.  เป้าหมาย 
4.1  นกัเรยีนทุกคนมคี่านิยมการรกัษาความเป็นไทย 

 4.2  ครแูละนกัเรยีนทุกคนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัมารยาทไทย 
 4.3  นกัเรยีนทุกคนมกีรยิามารยาทเรยีบรอ้ย  และปฏบิตัจินเกดิความเคยชนิ 
 



 

 

 

 
5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1   บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงนิอุดหนุนของทางราชการ  ค่าเอกสาร  ค่าใชจ้่าย  ในการจดัอบรมคร ู
และ        ประกวดมารยาทไทย  5,000  บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  การด าเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  การอบรมการไหว ้ และมารยาทไทยใหก้บัครู 

6.1.4.2  การอบรมมารยาทไทยใหก้บันกัเรยีน  แทรกในกจิกรรมโฮมรมู 
      กจิกรรมการเรยีนการสอน และกจิกรรมวนัศุกรส์ุดสปัดาห์ 
   6.1.4.3  จดัประกวดมารยาทไทยภายในโรงเรยีน 
  6.1.5  นิเทศตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานผล 

                 
6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จง  
วางแผนในการด าเนินงา
น 

             

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเ
นินงาน 

             

4. ด าเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศตดิตาม  ปรบัปรงุ  
พฒันาการด าเนินงาน 

             

6. ประเมนิผล  สรปุผล  
และรายงานโครงการ 

             

 

 

 



 
 
6.3 ก าหนดการจดักิจกรรม 

วนั เดือน ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
29 เมษายน   2561 
 
16 พฤษภาคม  2561 
ตลอดปีการศกึษา 
11-12 กรกฎาคม 2561 
 
ตลอดปีการศกึษา 
13 กรกฎาคม 2561 
 
กรกฎาคม 2561 
31 มนีาคม 2562 

1.ประชุม 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 
4.ด าเนินตามกจิกรรม 
- 
อบรมการไหวแ้ละฝึกทบทวนมารยาทไทยแก่คณะครู 
- นกัเรยีนฝึกมารยาทและการไหว ้3 ระดบั 
- จดัประกวดมารยาทไทยและการไหวใ้นโรงเรยีน 
5.นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินงาน 
6.ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
นางรุง่ฤด ี จริะเสว ี 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
นางรุง่ฤด ี จริะเสว ี

 
 
 
7.  แผนก ากบัและติดตาม  

กิจกรรม ผูก้ ากบั หมายเหตุ 
1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผนในการด าเนินงาน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศตดิตาม ปรบัปรงุ พฒันาการด าเนินงานของโครงการ 
6.  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางรุง่ฤด ี จริะเสว ี
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางรุง่ฤด ี จริะเสว ี
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางรุง่ฤด ี จริะเสว ี

 

 

 
8. ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.  
รอ้ยละของนกัเรยีนและครทูีม่คีวามตระหนกัถงึคุณค่าของความเป็นไทย 
2.  รอ้ยละของนกัเรยีนและครปูฏบิตัเิกี่ยวกบัการไหว ้ 
และมารยาทไทยไดถู้กตอ้ง 

 การสงัเกต 
 
การประเมนิ 
 

แบบสงัเกต 
 
แบบประเมนิ 
 



3.  รอ้ยละของนกัเรยีนมกีรยิามารยาทเรยีบรอ้ยปฏบิตัิ 
จนเคยชนิ 

  

 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนมคีวามภาคภมูใิจในวฒันธรรมไทยและเป็นผูส้บืทอดมรดกในการอนุรกัษ์วฒัธรรมไทยด้
านมารยาทไทยใหค้งอยูส่บืไป 
 

10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 

 
     ลงชื่อ.........................................ผูเ้สนอโครงการ 
     (นางรุง่ฤด ี จริะเสว)ี 
 
 
     ลงชื่อ...............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
    (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ  โครงการค่ายคุณธรรม คร ูบุคลากร ผูป้กครอง 

และเยาวชนคนดศีรหีนามแดง               
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นายประกาศน  เจรญิยิง่   นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา 2561 
             

1.  หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจุบนัสงัคมไทยมปัีญหาหลายด้านบุคคลในสงัคมบางส่วนมคีุณธรรม จรยิธรรม เสื่อมลง  
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มเดก็และเยาวชนทีม่สีิง่แวดลอ้มทีส่ามารถชกัจงูใหเ้ยาวชน มพีฤตกิรรมทีเ่สีย่ง  



แ ล ะ มั ก รั บ เ อ า วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ า ง ช า ติ ใ น ส่ ว น ที่ ไ ม่ ดี ม า ป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ต ิ
ล ะ เ ล ย วั ฒ น ธ ร ร ม อั น ดี ง า ม ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ไ ท ย 
และเนื่องจากศาสนาเป็นสถาบนัหลกัแห่งความมัน่คงของชาต ิโรงเรยีนจงึสมควรส่งเสรมิใหค้ร ูบุคลากร 
และเยาวชนเพิม่พูนความรูค้วามเขา้ใจหลกัธรรมทางพุทธศาสนาที่จะช่วยท าให้เกดิความเขา้ใจในชวีติ 
รวมทัง้ร่วมกันรกัษาความเป็นชาติไทยที่เข้มแข็ง  ให้เป็นสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข 
มีการปฏิบัติตนตามระเบียบประเพณีที่ดีงาม มีการใช้หลักพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการด ารงชีวิต 
ซึ่ ง โ ร ง เ รี ย น วั ด ห น า ม แ ด ง  ( เ ขี ย ว อุ ทิ ศ ) 
เป็นสถาบันทางการศึกษาที่ยึดหลักศาสนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสัง่สอนเยาวชนให้เป็นคนด ี
เพื่อให้การด าเนินการบรรลุเป้าประสงค์จงึได้จดัท า “โครงการค่ายคุณธรรมครู บุคลากร ผู้ปกครอง 
และเยาวชนคนดศีรหีนามแดง” ขึน้ 

2.ระดบัความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ 1  ตวับ่งชีท้ี ่1.2 (ขอ้ที ่1)  
3. วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อส่งเสรมิการปฏบิตัธิรรมแก่คร ูบุคลากร ผูป้กครอง 
และนกัเรยีนทีจ่ะน าความรูม้าประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติไดถู้กตอ้ง 

2. เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่แีก่นกัเรยีน ในการด ารงชวีติทีม่รีะเบยีบไมส่รา้งปัญหา 
3. เพื่อส่งเสรมิใหค้ร ูบุคลากร ผูป้กครองและนกัเรยีน มสีมาธ ิ

เกดิแนวคดิในการด ารงชวีติอยา่งพอเพยีง ไมวุ่่นวายสบัสนไปกบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 
เป็นคนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

4. เพื่อส่งเสรมิใหค้ร ูบุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรยีน ด าเนินชวีติทีถู่กตอ้ง 
เป็นแบบอยา่งทีด่งีามแก่ผูอ้ื่น 
 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

1. คร ูบุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรยีนโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) ทุกคนไดร้บัความรู ้
การปฏบิตัธิรรมทีถู่กตอ้ง 

2. นกัเรยีนโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ทีเ่ขา้รว่มโครงการทุกคนมภีูมคิุม้กนัในการด ารงชวีติทีม่รีะเบยีบ ไมส่รา้งปัญหา 

3. คร ูบุคลากร ผูป้กครองและนกัเรยีน ทีเ่ขา้รว่มโครงการทุกคนมสีมาธ ิ
เกดิแนวคดิในการด ารงชวีติอยา่งพอเพยีง ไมวุ่่นวายสบัสนไปกบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 
เป็นคนดมีคีุณธรรม จรยิธรรม 

4. คร ูบุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรยีน 
ทีเ่ขา้รว่มโครงการทุกคนด าเนินชวีติทีถู่กตอ้งเป็นแบบอยา่งทีด่งีามแก่ผูอ้ื่น 

4.2 เชิงคณุภาพ 



 

ครบูุคลากร นกัเรยีน ผูป้กครองมเีจตคตทิีด่ใีนการปฏบิตัธิรรม 
และน าหลกัการปฏบิตัไิปใชด้ าเนินในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ   

5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จ านวน  600,000 บาท 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม  
             6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพื่อชีแ้จงวตัถุประสงค์ 
        6.1.2  เสนอโครงการ 
              6.1.3 ประชุมแต่งตัง้กรรมการด าเนินการตามโครงการ 
            6.1.4 ปฏบิตักิจิกรรมตามแผน  ไดแ้ก่ 
  6.1.4.1  การเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมครแูละบุคลากร 
  6.1.4.2  การเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมผูป้กครอง 
  6.1.4.3  การเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมนกัเรยีน 

       6.1.5  นิเทศตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
              6.1.6  สรปุรายงานผลการด าเนินงาน 
 

6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ตดิตามผล              
6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              

 
  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
6.3 ก าหนดการจดักิจกรรม 
วนั เดือน ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
มนีาคม 2651 
1 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
5-7 พฤษภาคม 2561 
13-15 กรกฎาคม 2561 
กรกฎาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
 
มนีาคม 2562 

1.ประชุมชีแ้จง 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
-การเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมครู 
-การเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมผูป้กครอง 
-การเขา้ค่ายปฏบิตัธิรรมนกัเรยีน 
5.นิเทศตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
6.สรปุรายงานผลการด าเนินงาน 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
นายประกาศน เจรญิยิง่ 
นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
 
หวัหน้าโครงการ 

7.   แผนก ากบัและติดตาม 
กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมเสนอโครงการชีแ้จงวตัถุประสงค ์ 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต่งตัง้คณะท างาน  ประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
4.  ปฏบิตักิจิกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
 
5.  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 
6.  ประเมนิผล  สรปุผล และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายประกาศน  เจรญิยิง่ 
น า ย เ ส ริ ม ชั ย 
เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายประกาศน  เจรญิยิง่ 
น า ย เ ส ริ ม ชั ย 
เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายประกาศน  เจรญิยิง่ 
น า ย เ ส ริ ม ชั ย 
เลศิศกัดิพ์ณชิย ์

 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลกัฐาน 
1 รอ้ยละของครบูุคลากร 
ผูป้กครองและนกัเรยีนทีไ่ดร้บัการปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรร

1. 
ส ารวจ/รายงานโ

1.แบบส ารวจ/แบบราย
งานโครงการ 



มอนัดงีาม 
2. 
รอ้ยละของครบูุคลากรผูป้กครองและนกัเรยีนไดร้บัผลอนัเ
ป็นประโยชน์แก่ตนเองและสงัคม 
 

ครงการ 
 
 
2.ส ารวจ/รายงา
นโครงการ 
 

 
2.แบบส ารวจ/แบบราย
งานโครงการ 

 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

9.1  คร ูบุคลากร ผูป้กครอง นกัเรยีน  โรงเรยีนและชุมชน  ปฏบิตักิจิกรรมทีเ่ป็นบุญกุศล 
 9.2  คร ูบุคลากร ผูป้กครอง และนกัเรยีนมจีติส านึกในการท าความด ี มจีติใจอ่อนโยน  
มเีมตตา 

 

10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
               ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
     ลงชื่อ..................................................ผูเ้สนอโครงการ  
ลงชื่อ.................................................ผูร้ว่มโครงการ 
     (นายประกาศน  เจรญิยิง่)       (นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย)์ 

 
 

  ลงชื่อ.....................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
                                               (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
                                         ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ            โครงการพฒันาประชาธปิไตยในโรงเรยีน 
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นายกฤตกร  กุลพฒันตรานนท ์ นายเสมา  นุชพนัธุ์ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             

1.  หลกัการและเหตุผล 
กจิกรรมส่งเสรมิประชาธปิไตย  

เป็นส่วนหนึ่งของการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551   
โดยมุง่หมายเน้นใหน้กัเรยีน  รูจ้กัท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้  รว่มคดิ   รว่มท า  รว่มแก้ปัญหา  
และประเมนิผลรวมกนั การด าเนินการพฒันากจิกรรมประชาธปิไตย  
เน้นใหน้กัเรยีนมคีวามเป็นประชาธปิไตยดา้นคาราวะธรรม สามคัค ีและปัญญาธรรม 
เพื่อเป็นการสนบัสนุนประชาธปิไตยโรงเรยีน โดยจดัใหน้กัเรยีนทุกคนไดป้ฏบิตัจิรงิ 
และบรูณาการเขา้กบัการเรยีนการสอนทุกกลุ่มประสบการณ์ เพื่อปลกูฝังความมรีะเบยีบวนิัย 
รูจ้กัสทิธแิละหน้าที ่มคีวามเสยีสละ มจีติสาธารณะในการปฏบิตักิจิวตัรประจ าวนั  เป็นนิจ 
จะท าใหน้กัเรยีนสามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 



2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1 ตวับ่งชีท้ี ่1.2 (ขอ้ที ่3) 
 

3.  วตัถปุระสงค ์
           3.1  เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจระบบประชาธปิไตย 
           3.2  เพื่อใหน้กัเรยีนมวีนิัยในตนเอง 
           3.3  เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถปฏบิตังิานรว่มกนัเป็นกลุ่มได้ 
           3.4  เพื่อปลกูฝังวถิชีวีติประชาธปิไตย 

 

4.   เป้าหมาย 
           4.1  นกัเรยีนทุกคนไดม้สี่วนรว่มในกจิกรรม 
           4.2  นกัเรยีนทุกคนมพีฤตกิรรมดขีึน้ 
           4.3  นกัเรยีนทุกคนสามารถท างานเป็นหมูค่ณะได้ 
           4.4  นกัเรยีนทุกคนรูจ้กัสทิธ ิและหน้าทีข่องตนเอง 
           4.5  นกัเรยีนทุกคนมคีวามสามคัค ีและรูจ้กัการเสยีสละ 

5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
       5.1  บุคลากร :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 

5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุนของทางราชการ เป็นค่าวสัดุ    จ านวน  5,000  บาท 
 

6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ด าเนินงานตามแผนการจดักจิกรรม 

   - ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
   - เลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน 
   - ประชุมคณะกรรมการสภานกัเรยีน 
   - คดัเลอืกคณะกรรมการสารวตัรนกัเรยีน 
   - การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสภานกัเรยีน 

6.1.5  นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบ การด าเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ปีการศึกษา  2561 
หมาย
เหตุ 



 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงการ               

5. นิเทศ ตดิตาม  
ตรวจสอบ 

             

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              

 
               6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

เมษายน 2561 
เมษายน  2561 
พฤษภาคม 2561 
 
23-27 พฤษภาคม  2561 
1  มถุินายน  2561 
 
19 มถุินายน 2561 
20  ม.ิย. 61– ก.พ. 62 
ตลอดปีการศกึษา 
31 มนีาคม 2560 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการตารมโครงการ 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
- เลอืกตัง้ประธานนกัเรยีน 
- ประชุมคระกรรมการสภานกัเรยีน 
- คดัเลอืกคณะกรรมการสารวตัรนกัเรยีน 
- การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการสภานกัเรยีน 
- นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
- สรปุผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

-ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
-ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
หวัหน้าโครงการ 

 
 
 
 
7.   แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-หวัหน้าโครงการ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 



5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล และรายงานโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
หวัหน้าโครงการ 

 
 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. นกัเรยีนทุกคนมสี่วนรว่มในกจิกรรม 
2.นกัเรยีนทุกคนมพีฤตกิรรมทีด่ขี ึน้ 
3. นกัเรยีนทุกคนสามารถท างาน  เป็นหมูค่ณะได้ 
4. นกัเรยีนทุกคนรูจ้กัสทิธิแ์ละหน้าที ่ 
ของตน 
5. 
นกัเรยีนทุกคนมคีวามสามคัคแีละรูจ้กัความเสยีสละ 

1. 
ตรวจสอบจากการลงลายมอืชื่อ  
    ของการเขา้รว่มกจิกรรม  
2. พจิารณาจากการรายงาน  
    โครงการ 
 
 
  

1. 
แบบลงลายมอืชื่อของการ  
    เขา้รว่มกจิกรรม 
2. แบบรายงานโครงการ 
  
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 เมือ่นกัเรยีนจบการศกึษาจากโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)  นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
และน าวถิชีวีติแบบประชาธปิไตยไปประยกุตใ์ชเ้มือ่อยูร่่วมกบัสงัคมไดอ้ย่างปกตสิุข 
 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
   ผูบ้รหิารสถานศกึษา   หวัหน้าโครงการ  
 
ลงชื่อ.............................................ผูเ้สนอโครงการ             
ลงชื่อ..........................................ผูร้ว่มโครงการ 
      (นายกฤตกร  กุลพฒันตรานนท)์            (นายเสมา  นุชพนัธ)์ 
 
 
 

 ลงชื่อ................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
                                            (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

                ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
ช่ือโครงการ   พฒันากจิกรรมลกูเสอื -  เนตรนาร ี



แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นายเสมา  นุชพนัธุ ์      
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่ 1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             

1.  หลกัการและเหตุผล 
     กจิกรรมการเรยีนการสอนลกูเสอื  -  เนตรนาร ี  
เป็นกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพื่อสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั 
ใหน้กัเรยีนเป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั รูจ้กัอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่น เพื่อเป็นการส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัจิรงิ 
จงึสมควร จดัท าโครงการพฒันากจิการลกูเสอื - เนตรนาร ี
 

2.  ความส าคญัของโครงการ   
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1 ตวับ่งชีท้ี ่1.2 (ขอ้ที ่1)  
 

3.  วตัถปุระสงค ์
3.1  เพื่อใหน้กัเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร 

 3.2  เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามเอือ้อาทรและกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ 
 3.3  เพื่อใหน้กัเรยีนยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
 3.4  เพื่อใหน้กัเรยีนตระหนัก รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
 3.5  เพื่อพฒันากจิการลกูเสอื  เนตรนาร ี ของโรงเรยีน  ใหม้กีารพฒันาอย่างเป็นระบบ   และม ี 
                    ประสทิธภิาพ 
 

4.  เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

4.1.1  นกัเรยีนทุกคนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร 
           4.1.2  นกัเรยีนทีทุ่กคนมคีวามเอือ้อาทรและกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ 

4.1.3  นกัเรยีนทุกคนยอมรบัความคดิและวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
41.4  นกัเรยีนทุกคนตระหนกั รูคุ้ณค่า รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
4.2 เชิงคณุภาพ 
 ภายในปี พ.ศ. 2561  กจิการลกูเสอืของโรงเรยีนมกีารพฒันาขึน้ 
สามารถเป็นแบบอย่างในการจดักจิกรรมของโรงเรยีนในกลุ่มบางพล ี 1 ได้ 
 

5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1 บุคลากร  : ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 



 

          5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จ านวน 37,000 บาท 
 

 
 
 
6.   วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
   -  สนบัสนุน  ส่งเสรมิครไูดพ้ฒันาอบรมใหม้วีุฒทิางลกูเสอืสงูขึน้ 
   -  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิาลกูเสอื -  เนตรนาร ี
                  -  จดักจิกรรมอยูค่่ายพกัแรม  ลกูเสอื - เนตรนาร ี แก่นักเรยีนทุกคน 
   - กจิกรรมการแขง่ขนัลกูเสอื-เนตรนาร ี
   - กจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วกบักจิการลกูเสอื-เนตรนาร ี

 6.1.5  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ การด าเนินโครงการ 
           6.1.6  ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 
 
 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงการ              

5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ 

             

6. ประเมนิ สรุปผล รายงาน              

 
                

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการพฒันากิจกรรมลกูเสือ-เนตรนารี 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

29 มนีาคม  2561 
31 มนีาคม  2561 
พฤษภาคม 2561 
พฤษภาคม61 – มนีาคม 62 
ตลอดปีการศกึษา 
 
ธนัวาคม  2561 
 
ธนัวาคม 2561 
 
ตลอดปีการศกึษา 
 
ตลอดปีการศกึษา 
มนีาคม 2562 

1.ประชุมชีแ้จง  วางแผนงาน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการตามโครงการ 
- จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในวชิาลกูเสอื- 
  เนตรนาร ี
- กจิกรรมเขา้ค่ายพกัแรมลกูเสอื-
เนตรนารสีามญั 
  ระดบัชัน้ ป.5-6 
- กจิกรรมเขา้ค่ายลกูเสอื-เนตรนารสี ารอง 
  (DAY-CAMP) ระดบัชัน้ ป.1-4  
-กจิกรรมการแขง่ขนัลกูเสอื-เนตรนาร ี
  และกจิกรรมอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการลกูเสอื 
5.นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- ผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
-ครแูต่ละสายชัน้ 
 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
  และผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
  และผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
  และผูบ้งัคบับญัชาลกูเสอื 
-ผูบ้รหิาร 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 

 
7.   แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง วางแผน โครงการ 
2. เสนอโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-หวัหน้าโครงการ 

 



3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 
6. ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-หวัหน้าโครงการ 
 -นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-หวัหน้าโครงการ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.   ระดบัความส าเรจ็ 
ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1. รอ้ยละของนกัเรยีนมคีุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูร 
2. รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่คีวามเอือ้อาทร 
และกตญัญกูตเวทต่ีอผูม้พีระคุณ 
3. รอ้ยละของ นกัเรยีนยอมรบัความคดิ และวฒันธรรมทีแ่ตกต่าง 
4. รอ้ยละของนกัเรยีนตระหนกั รูคุ้ณค่า            
รว่มอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
5. ปี พ.ศ.  2561  กจิการลูกเสอืของโรงเรยีนมกีารพฒันาขึน้  
สามารถเป็นแบบอย่างในการจดักจิกรรมของโรงเรยีนในกลุ่มบางพล ี 
1 ได ้

1. การทดสอบ 
 
2. การสงัเกต 
 
3. สอบถาม 
 
4. พจิารณาจากแบบเขา้รว่ม  
    กจิกรรม 
5. 
พจิารณาจากสถานการณ์จรงิ 
    และการรายงานโครงการ 

1. แบบทดสอบของโรงเรยีน 
 
2. แบบสงัเกต 
 
3. แบบสอบถาม 
 
4. 
แบบลงลายมอืชื่อการเขา้รว่ม   
    กจิกรรม 
5. รายงานโครงการ 
 

 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 



 เมือ่นกัเรยีนจบการศกึษา  นกัเรยีนจะเป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั  
สามารถอยู่รว่มกนัในสงัคมไทยไดอ้ยา่งสงบสุข 
 

10.   ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
 
          ลงชื่อ..............................................ผูเ้สนอโครงการ    
ลงชื่อ...........................................ผูร้ว่มโครงการ                      
           (นายเสมา  นุชพนัธุ)์        (นายกฤตกร  กุลพฒันตรานนท)์ 

 
ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

                                            (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   ศลิปะ ดนตรแีละนาฏศลิป์ และกฬีาตา้นยาเสพตดิ 
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นายประกาศน  เจรญิยิง่ นางสาวขนิษฐา  เจยีรณยั   
    นายณรงคช์ยั  ธนกจิภาคนิ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา 2561 
             

1. หลกัการและเหตุผล 
แนวทางการศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)  

พุทธศกัราช 2561 นกัเรยีนตอ้งไดร้บัการส่งเสรมิ พฒันาในดา้นสุนทรยีภาพ ดา้นการแสดง  
รกังานดา้นศลิปะ การวาดภาพ รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และน าความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันาตนเอง  



ตระหนกัถงึภยัอนัตรายของยาเสพตดิ เหน็ความส าคญัของวชิาศลิปะ  ดนตร ีนาฏศลิป์  
เพื่อใหเ้ยาวชนรุ่นใหม่มชีวีติทีส่ดใส สามารถอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข   
 

2. ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1 ตวับ่งชีท้ี ่1.2 (ขอ้ที ่4) 
 

3. วตัถปุระสงค ์
3.1  เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพความสามารถ และประสบการณ์ตรงใหก้บันกัเรยีน 
3.2  เพื่อใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพตดิ  
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 เชิงปริมาณ 

 นกัเรยีนทุกคนไดร้บัการส่งเสรมิใหม้คีวามสามารถและมคีวามชื่นชมในดา้นศลิปะ ดนตร ี
นาฏศลิป์และกฬีาตามศกัยภาพ 
 4.2 เชิงคณุภาพ 
 นกัเรยีนรอ้ยละ 80 สามารถพฒันาทกัษะดา้นกฬีา ดนตรแีละนาฏศลิป์ในเวลาว่าง 

เพื่อมุง่สู่ความเป็นเลศิ และห่างไกลยาเสพตดิ 
 
  

5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
5.1 ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากร คณะกรรมการทีแ่ต่งตัง้ในแต่ละกจิกรรม 

 5.2 งบประมาณค่าวสัดุ อุปกรณ์ในการจดักจิกรรม  จ านวนเงนิ  30,000 บาท 
6. วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1 สาระส าคญัของกจิกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จงวางแผน 
  6.1.2   เสนอโครงการ 
  6.1.3   แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4   ด าเนินงานตามแผน  
        6.1.4.1  ใหค้วามรู ้อบรม  สอนซ่อมเสรมิ  ชุมนุม 
        6.1.4.2  ส่งเสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมประกวดดา้นศลิปะ  ดนตร ี
                                        และนาฏศลิป์ 
        6.1.4.3  จดัการแสดงดา้นนาฏศลิป์ เผยแพรสู่่ชุมนุม 
        6.1.4.4   จดักจิกรรมการแขง่ขนักฬีาสนีกัเรยีน 
        6.1.4.5   จดักจิกรรมเดนิรณรงค ์และประกวดค าขวญัต่อตา้นยาเสพตดิ 
  6.1.5   นิเทศตดิตาม ตรวจสอบ การด าเนินโครงการ 
  6.1.6   ประเมนิผล สรปุผล และรายงานผล 



 

6.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน              

2.  แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4.  ด าเนินงานตามแผน              

5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              

 
6.3 รายละเอียดการด าเนินงาน 
วนั/เดอืน/ปี กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 
 
18 พ . ค . 
2561 
29 มถุินายน 
2561 
 
 
1 สิงห าคม 
2561 
4 กรกฎาคม 
2561 
1 1 -2 1 
สิ ง ห า ค ม 
2561 
2 2 
ก รก ฎ าค ม 
2561 
31 ม.ีค. 
2562 
 
 

กิจกรรมกีฬาสี 
-เสนอโครงการ 
-แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
-แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผล 
-ประชุมชีแ้จง วางแผน คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ประชุมก าหนดประเภทกฬีาและแบ่งสนีกัเรยีน 
-
จดัโปรแกรมการแขง่ขนัและแขง่กฬีารอบคดัเลอืกตามโปรแกรม 
-พธิเีปิดและการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิ 
-นิเทศ ตดิตาม ปรบัปรงุโครงการ 
-ประเมนิผล สรปุผล และรายงาน โครงการ 
กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์ 
- ประชุมชีแ้จง วางแผนเสนอโครงการ 
- แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
- ใหค้วามรู ้อบรม  สอนซ่อมเสรมิ  ชุมนุม 
- ส่งเสรมิและสนบัสนุนการเขา้รว่มกจิกรรม   
- ประกวดดา้นศลิปะ  ดนตร ีและนาฏศลิป์  

 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
  
คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
หวัหน้าโครงการ 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 



29 มนีาคม 
2561 
19 เมษายน 
2561 
16 พ.ค.61–
30 ม.ิย.61  
16พ.ค.61–
10ก.พ 

6.3 รายละเอียดการด าเนินงาน (ต่อ) 
วนั/เดอืน/ปี กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 
 
 
31 ม.ีค.62 
 
26 มถุินายน 2561 
 
31 ม.ีค.62 

- จดัการแสดงดา้นนาฏศลิป์ เผยแพรสู่่ชุมนุม 
- นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
- ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 
กิจกรรมรณรงคต่์อต้านยาเสพติด 
-จดักจิกรรมเดนิรณรงคต่์อตา้นยาเสพตดิ 
-จดักจิกรรมประกวดค าขวญัต่อตา้นยาเสพตดิ 
- นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
- ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
หวัหน้าโครงการ 
 
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
หวัหน้าโครงการ 

 
 
7. แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชีแ้จงวางแผนโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
 
 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามแผนการจดักจิกรรม 
 
 
5.  นิเทศตดิตาม ตรวจสอบ 
6.  ประเมนิ สรุป รายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายประกาศน  เจรญิยิง่ 
นางสาวขนิษฐา  เจยีรณัย 
นายณรงคช์ยั  ธนกจิภาคนิ  
 นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายประกาศน  เจรญิยิง่ 
นางสาวขนิษฐา  เจยีรณัย 
นายณรงคช์ยั  ธนกจิภาคนิ  
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายประกาศน  เจรญิยิง่ 
นางสาวขนิษฐา  เจยีรณยั 

 



 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.รอ้ยละ80ของนกัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิใหม้คีวามสามารถ  
และชื่นชมดา้นศลิปะ  ดนตร ี นาฏศลิป์  
และกฬีาเตม็ตามศกัยภาพและกฬีา 
2.รอ้ยละ80ของนกัเรยีนรกัการออกก าลงักาย         
มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ี ห่างไกลจาก       
ยาเสพตดิ 

1. สอบถาม 
2. 
ตรวจสอบการรายงาน 

1.แบบสอบถามในการรายงานการจดัการศกึษา 
2. แบบรายงานโครงการ 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) มสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ี
รกัการออกก าลงักาย  
มสีุนทรยีภาพทางดา้นศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป์ กลา้แสดงออก รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 
ไมไ่ปเกีย่วขอ้งกบัอบายมขุและสิง่เสพตดิ  สามารถด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสุข   
 

 
10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา   หวัหน้าโครงการ ผูร้ว่มโครงการ 
 

 
ลงชื่อ..........................................ผูเ้สนอโครงการ      
ลงชื่อ..........................................ผูร้ว่มโครงการ  
       (นายประกาศน  เจรญิยิง่)             (นางสาวขนิษฐา  เจยีรณยั) 
 
ลงชื่อ..........................................ผูร้ว่มโครงการ 
        (นายณรงคช์ยั  ธนกจิภาคนิ)        

 

ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
                                             (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

นายณรงคช์ยั  ธนกจิภาคนิ 
 



                                     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือโครงการ   การจดัการเรยีนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการท างานสู่อาชพีทีส่นใจที่
     สอดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ 
แผนงาน   บรหิารงานทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางณฐันร ี  เจะ๊ยโูซ๊ะ  นางสาวสายขวญั  ประวนั 
ลกัษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน   กลยทุธท์ี ่1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศกึษา 2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การจดัการเรยีนการสอนในปัจจบุนั  
จะตอ้งใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัการด าเนินชวีติในรปูแบบต่างๆ    
ในชวีติประจ าวนัไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
ทัง้นี้เพื่อเป็นการพฒันาผูเ้รยีนตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 
และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2545 มุง่เน้นนกัเรยีนเป็นส าคญั 



โดยจะตอ้งลงมอืปฏบิตัจิรงิและมคีวามหลากหลาย เน้นการบูรณาการ 
และยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงใหม้คีวามใกลเ้คยีงกบัชวีติจรงิมากทีสุ่ด  
 การจดัการเรยีนการสอนในเรือ่งอาชพีเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
พุทธศกัราช 2551  ทีมุ่ง่ใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูเ้ร ิอ่งอาชพี  
เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้ใจการท างานในอาชพีต่างๆ  มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ มทีกัษะกระบวนการท างาน  
กระบวนการแก้ปัญหา  การท างานรว่มกนัเป็นตน้ 

อาชพีซึง่มอียูห่ลากหลาย  
และสิง่ทีน่กัเรยีนในระดบัประถมศกึษาควรเรยีนรูเ้ร ือ่งอาชพีทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนและท้องถิน่เ
ป็นการเรยีนรูจ้ากเรือ่งทีใ่กลต้วั  ทีจ่ะเป็นการจุดประกายความคดิสู่อาชพีทีส่นใจ 

โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)จงึจดัใหม้โีครงการจดัการเรยีนการสอนการพฒันาทกัษะการ
ท างานสู่อาชพีทีส่นใจทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ขึน้ เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนรู ้
และการจดักจิกรรมมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลจรงิกบันกัเรยีน 

2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ     
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่3 ตวับ่งชีท้ี ่3.2 
3. วตัถปุระสงค ์  

 3.1 เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กปฏบิตัจิรงิในการวางแผนการผลติ การจ าหน่าย 
และการจดัท า                 บญัช ีเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชพี 

 3.2 เพื่อใหน้กัเรยีนน าความรูต้ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง มาปฏบิตัจิรงิในชวีติประจ าวนั 
 3.3 เพื่อใหน้กัเรยีนมรีายไดเ้สรมิระหว่างเรยีน 
 3.4 เพื่อใหน้กัเรยีนรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 

4.  เป้าหมาย 
 4.1  เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1 นกัเรยีน คร ูบุคลากร ผูป้กครองทีเ่ขา้รว่มโครงการเขา้รว่มกจิกรรม รอ้ยละ 90   
  4.1.2 นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการน าความรูต้ามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏบิตัจิรงิใน
            ชวีติประจ าวนั รอ้ยละ 90 
  4.1.3 นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการรอ้ยละ 90  มรีายไดเ้ป็นการช่วยเหลอืครอบครวั  
  4.1.4  นกัเรยีนทุกคนทีเ่ขา้ร่วมโครงการ  รูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ 

4.2 เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
 4.2.1 นกัเรยีนมกีารฝึกปฏบิตัจิรงิทัง้ระบบจนเกดิองคค์วามรูต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิ

                      พอเพยีง 
 4.2.2 ครแูละบุคลากรใหค้วามรว่มมอื 
 4.2.3 ผูป้กครองใหก้ารสนบัสนุนและมสี่วนรว่มในกจิกรรมทุกกจิกรรม 

5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 



  5.1 บุคลากร ผูบ้รหิาร คณะคร ูและวทิยากร 
  5.2 งบประมาณอุดหนุน 10,000 บาท 
 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
              6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 

 6.1.1.  ประชุมวางแผนครแูละบุคลากรเพื่อจดัท าโครงการ 
 5.1.2  เสนอโครงการผ่านหวัหน้าบรหิารทัว่ไปและน าเสนอผูบ้รหิารโรงเรยีนพจิารณา

             อนุมตั ิ
 6.1.3.  แต่งตัง้คณะท างานเพื่อจดัท าโครงการ 
           6.1.4.  ด าเนินงานตามแผน 
  1. จดัท าปฏทินิปฏบิตังิานและแผนปฏบิตักิารโรงเรยีนประจ าปีการศกึษา 2555 
  2. 

จดัท าโครงการจดัการเรยีนการสอนการพฒันาทกัษะการท างานสู่อาชพีทีส่นใจ                  
ทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของชุมชนและทอ้งถิน่ โดยแบ่งแผนงานยอ่ย  เช่น                    
      แผนงานประดษิฐด์อกไม ้ แผนงานโบว ์ ตดิผม แผนงานเมคราเม ่ แผนงาน   
      เครือ่งดื่มสมนุไพร 

3. เชญิภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถดา้นงานอาชพีหลากหลาย
        รปูแบบ 

  4. การพฒันาและสรา้งสรรคผ์ลงานเพื่อจ าหน่ายเป็นรายไดพ้เิศษระหว่างเรยีน 
                               5. นิเทศตดิตามผลการด าเนินงาน           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ปฏิทินปฏิบติังาน 



 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง วางแผน 
 

            

2.  เสนอโครงการ 
 

            

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ  
 

           

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 

            

5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ 

 
 

           

6. ประเมนิ สรปุ รายงานผล            
 

 

6.3 ก ำหนดกำรจัดกจิกรรมโครงกำรพฒันำทกัษะกำรท ำงำนสู่อำชีพทีส่นใจสอดคล้องกบับริบทของชุมชน         

และท้องถิ่น 

วนั   เดือน   
ปี 

กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

เมษายน 
2561 
เมษายน 
2561 
พฤษภาคม 
2561 
 
22 
พฤษภาคม  
2561 
 
25พฤษภา
คม-27 
พฤษภาคม
61 
ตลอดปีการ
ศกึษา 
 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมกาด าเนินงาน 
4.ด าเนินการตามโครงการ 
-ประกาศรบัสมคัรนกัเรยีนเขา้รว่มกจิกรรมฝึกอาชพี 
-เชญิวทิยากรทอ้งถิน่ 
-อบรมสมาชกิ(คร ูนกัเรยีนและผูป้กครองทีส่นใจ) 
-คร ู
นกัเรยีนและผูป้กครองปฏบิตังิานอาชพีรว่มกนัหลงัเลกิเรยีนเพื่อจ าห
น่ายเป็นรายไดพ้เิศษระหว่างเรยีน 
5.ตรวจสอบและประเมนิผลกจิกรรม 
6.รายงานผล  สรปุผลกจิกรรม 

-
ผูอ้ านวยการโรงเ
รยีน 
-
หวัหน้าโครงการ 
-
ผูอ้ านวยการโรงเ
รยีน 
 
-
คณะกรรมการด า
เนินงาน 
 
-
คณะกรรมการด า
เนินงาน 
-
คณะกรรมการด า

 

 

 

 

 



 
 
 
 
ตลอดปีการ
ศกึษา 
 
31 
มนีาคม256
2 

เนินงาน 
 
-
คณะกรรมการด า
เนินงาน 
 
 
 
-
คณะกรรมการตร
วจสอบ 
 
-
หวัหน้าโครงการ 
 

 

 

 

 

 

7.  แผนก ากบั และติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม  หมายเหตุ 



1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 

2.เสนอโครงการ 

 

3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

4.ด าเนินงานตามโครงการ 

 

5.นิเทศ ตดิตาม 
ตรวจสอบการด าเนินงาน 
6.ประเมนิผล  สรปุผล 
และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ 
นางณฐันร ีเจะ๊ยโูซ๊ะ 

นางสาวสายขวญั  ประวนั 
นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ 
นางณฐันร ีเจะ๊ยโูซ๊ะ 

นางสาวสายขวญั  ประวนั           
นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ 
 

นางณฐันร ีเจะ๊ยโูซ๊ะ             

 

  

8.  การติดตามและการประเมินผล 

ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ วธิกีารวดัผลและการประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผล 

1.ผลงานของนกัเรยีน 

2.ครนู าเสนอผลงานและจดั   

   นิทรรศการผลงาน 

3.การมสี่วนรว่มของผูป้กครอง   

    

1.การตรวจสอบระบบด าเนินงาน 

2.การสอบถามและการสมัภาษณ์ 

     

 

1.แบบประเมนิผลการด าเนินงาน 

2.แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ์ 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
  นกัเรยีนไดน้ าความรูไ้ปใชป้ฏบิตัจิรงิในชวีติประจ าวนั 
 

 ลงชื่อ................................................ผูเ้สนอโครงการ    
ลงชื่อ................................................ผูร้ว่มโครงการ 
           (นางณฐันร ีเจ๊ะยโูซ๊ะ)    (นางสาวสายขวญั  ประวนั) 
 

      ลงชื่อ....................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
         (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
                    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ช่ือโครงการ   โครงการสถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ  



แผนงาน   งานบรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นายประกาศน  เจรญิยิง่   นางสาวโสภดิา  บวัสุวรรณ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะโครงการ  โครงการนโยบาย 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่1 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1. หลกัการและเหตผุล 

ก า ร ด า เ นิ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง นั ก เ รี ย น ใ ห้ เ ติ บ โ ต  ง ด ง า ม 
และเป็นบุคคลทีม่คีุณค่าของสงัคม  
มี คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ด า เ นิ น วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ป็ น สุ ข 
ต า ม ที่ ส ั ง ค ม มุ่ ง ห วั ง โ ด ย ผ่ า น ก ร ะบ ว น ก า ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ส ถ า น ศึ ก ษ า ทุ ก แ ห่ ง 
ต้องด าเนินการจดัการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร ที่ต้องการให้นักเรยีนเป็นคนเก่ง 
ค น ดี  ด า ร ง ต น อ ยู่ ใ น สั ง ค ม อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข  น อ ก จ า ก กิ จ ก ร ร ม ที่ ส่ ง เ ส ริ ม 
และสนับสนุนให้นักเรยีนไดร้บักระบวนการเรยีนรูแ้ลว้ การป้องกนัและการช่วยเหลอืแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้นจากปัจจยัเสี่ยงรอบสถานศึกษาที่มพีฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพติด รา้นเกม การพนัน 
ห นี เ รีย น  ท ะ เล า ะ วิ ว า ท  เ ป็ น ปั ญ ห าสั ง ค ม ที่ ผู้ ป ก ค ร อ ง  ค รู  ต้ อ ง เข้ า ไ ป ช่ ว ย เห ลื อ 
และแกปั้ญหาไมใ่หม้พีฤตกิรรมเสีย่ง ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมความคดิ 

โ ร ง เ รี ย น วั ด ห น า ม แ ด ง  ( เ ขี ย ว อุ ทิ ศ ) 
เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห นึ่ ง ที่ ต้ อ ง ร่ ว ม ด า เ นิ น ก า ร ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ร่ ว ม กั บ ทุ ก ส่ ว น 
เพื่อแก้ปัญหาตามกระบวนการคิดเป็น แก้ปัญหาเป็น จึงได้จ ัดให้มีโครงการสถานศึกษาสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) ขึน้ 
2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ     
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1 ตวับ่งชีท้ี ่1.2 (ขอ้ที ่4) 
 
3. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิและอบายมขุของสถานศกึษา 
 2.2 เพื่อลดปัญหาการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิและอบายมขุทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

2.3 
เพื่อสนบัสนุนและส่งเสรมิกระบวนการด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิและอบายมขุ  
นอกสถานศกึษาใหม้กีระบวนการทีเ่ขม้แขง็ ต่อเนื่อง และยัง่ยนื 

2.4 
เพื่อใหส้ถานศกึษาเป็นแหล่งเรยีนรูใ้นการน าไปพฒันาและสรา้งระบบการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
ยาเสพตดิ อบายมขุ ปัจจยัเสีย่งรอบสถานศกึษา 



4. เป้าหมาย 
 4..1 ด้านปริมาณ 
  ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  นั ก เ รี ย น ทุ ก ค น  แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง ร้ อ ย ล ะ  8 0 
เขา้รว่มโครงการสถานศกึษาสขีาว  
ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ  

4.2 ด้านคณุภาพ 
  ผู้ บ ริ ห า ร  ค รู  นั ก เ รี ย น  แ ล ะ ผู้ ป ก ค ร อ ง 
มจีติส านึกรว่มกนัในการดแูลเฝ้าระวงัไมใ่หม้กีารแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ และอบายมขุในสถานศกึษา 
 
 
5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1 บุคลากร 
  ผูบ้รหิารสถานศกึษา คร ูคณะกรรมการอ านวยการ และด าเนินงานสถานศกึษาสขีาว  
ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ 
 5.2 งบประมาณจากเงนิอุดหนุน 10,000 บาท 
6. กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1 สาระส าคญัของโครงการ 
  6.1.1 ประชุมเสนอโครงการ แจง้วตัถุประสงค ์เป้าหมาย 

6.1.2 วางแผน แต่ งตั ้งคณ ะอ านวยการ และด าเนิ นงานสถานศึกษ าสีขาว 
ปลอดยาเสพตดิ 
และอบายมขุ 

  6.1.3 ปฏบิตักิจิกรรมตามแผน 
   - กจิกรรมดา้นการป้องกนั 
   - กจิกรรมดา้นการคน้หา 
   - กจิกรรมดา้นการรกัษา 
   - กจิกรรมดา้นการเฝ้าระวงั 
   - กจิกรรมดา้นการบรหิารจดัการ 
   - กจิกรรมหอ้งเรยีนสขีาว 
 6.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 กจิกรรม 
ปีการศึกษา 2561 หมา

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

1 
ประชุม วางแผน 
ในการด าเนินการ 

          
 

 

2 เสนอโครงการ             



3 ด าเนินงานตามโครงการ             
4 นิเทศ ตดิตามผล             
5 ประเมนิ สรุป รายงาน             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3 ก าหนดการจดักิจกรรมตามโครงการ 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
พฤษภาคม 2561 
พฤษภาคม 2561 
16 พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
มนีาคม 2561 

1.ประชุม ชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- กจิกรรมดา้นการป้องกนั 
- กจิกรรมดา้นการคน้หา 
- กจิกรรมดา้นการรกัษา 
- กจิกรรมดา้นการเฝ้าระวงั 
- กจิกรรมดา้นการบรหิารจดัการ 
- กจิกรรมหอ้งเรยีนสขีาว 
5.นิเทศตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน 
6.ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
หวัหน้าโครงการ 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
หวัหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
หวัหน้าโครงการ 

 
7. ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ 
 7 . 1  เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  ร้ อ ย ล ะ  8 0  ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู  นั ก เ รี ย น 
และผูป้กครองทีเ่ขา้รว่มโครงการสถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิมคีวามพงึพอใจ 
 7.2 เชงิคุณภาพ รอ้ยละ 80 นกัเรยีนมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงค ์เป็นแบบอยา่งทีด่งีามของสงัคม  



ไมยุ่ง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ และอบายมขุ 
8. การประเมินโครงการ 
 สถานศกึษาประเมนิตนเองเมือ่สิน้ปีการศกึษา และรายงานตน้สงักดั 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 9 .1  ผู้ บ ริห า ร  ค รู  นั ก เรีย น  แ ล ะผู้ ป ก ค รอ ง  มี คุ ณ ธ ร รม  จ ริย ธ ร รม  มี จิต อ าส า 
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ อบายมขุ และด ารงชวีติอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
 9.2 โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) มรีะบบด าเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ  
และอบายมขุอยา่งเขม้แขง็ต่อเนื่อง และยัง่ยนื 
 9 .3  ผู้ น า ชุ ม ช น  ผู้ น า ท้ อ ง ถิ่ น  วั ด ใ น ชุ ม ช น ใ ห้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ  ส นั บ ส นุ น 
ส่งเสรมิโครงการสถานศกึษาสขีาว ปลอดยาเสพตดิและอบายมขุ 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ    ลงชื่อ.........................................ผูร้ว่มโครงการ 
          (นายประกาศน  เจรญิยิง่)                               (นางสาวโสภดิา  บวัสุวรรณ)  
  
 
                                      ลงชื่อ.........................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

                                              (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
                                        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ช่ือโครงการ ใส่ใจความเป็นไทย  ระดบัปฐมวยั 
กลุ่มงาน       
ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
ลกัษณะของโครงการ            

งานบรหิารงานวชิาการ 
นางสาวภชิาภชั  บวัช่วงรจุดา 
สายชัน้อนุบาลโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
โครงการต่อเนื่อง 

สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ ๑ 
ระยะเวลาด าเนินการ    ปีการศกึษา  2561 
...........................................................................................................................................................
............. 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 เนื่องจากปัจจบุนัประเทศไทยไดร้บัประเพณวีฒันธรรม และค่านิยมจากชาวต่างชาต ิ
ทัง้ชาวตะวนัตกและชาวเอเชยีมามากจนปัจจบุนั 
เดก็รุน่หลงัลมืเลอืนประเพณวีฒันธรรมอนัดงีามของไทยไป การอนุรกัษ์ประเพณไีทย วฒันธรรมไทย 
ค่านิยม 



และการสบืสานวฒันธรรมไทยเป็นภาระหน้าทีส่ าคญัประการหนึ่งทีค่รปูฐมวยัพงึกระท าและปลกูฝังใหก้ั
บเดก็ปฐมวยั  
 ดงันัน้ โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) ตระหนกัถงึความส าคญัดงักล่าว จงึไดจ้ดั 
“โครงการใส่ใจความเป็นไทย ระดบัปฐมวยั”    
2.  ความส าคญัของโครงการ 
  สอดคล้องกบัมาตรฐานปฐมวยั ท่ี  1 , 7       
3.   วตัถปุระสงค ์ 
 3.1  เพื่อใหเ้ดก็มคีวามตระหนกัถงึความส าคญัของการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยและประเพณไีทย 
 3.2  เพื่อใหเ้ดก็ฟังเพลงไทย รอ้งเพลงไทยและร าไทย 
 3.3  เพื่อใหเ้ดก็เรยีนรูแ้ละปฏบิตัมิารยาทไทยทัง้การท าความเคารพแบบไทย 
 3.4  เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กัการละเล่นของไทย 
 3.5  เพื่อใหเ้ดก็รูจ้กัขนมไทยและอาหารไทย 
4. เป้าหมาย  
 4.1 เชงิปรมิาณ 
            4.1.1  เดก็ระดบัปฐมวยัโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) รอ้ยละ 90 
สามารถปฏบิตัแิละใหค้วามรว่มมอืในการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยและประเพณไีทย 
 4.2   เชงิคุณภาพ 
            4.2.1 เดก็ระดบัปฐมวยัโรงเรยีนวดัหนาแดง (เขยีวอุทศิ)  
ตระหนกัถงึความส าคญัของการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยและประเพณไีทย             
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ   
          5.1 บุคลากร : ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คร ู  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.2 วสัดุ  อุปกรณ์   
          5.3 งบประมาณ  10,000  บาท        
6. วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

6.1  วิธีการด าเนินงาน 
 6.1.1  ประชุมชีแ้จงวางแผนการด าเนินการจดัท าโครงการ 
 6.1.2  เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
 6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการ 
 6.1.4  การด าเนินโครงการ  มขี ัน้ตอนดงันี้      
            6.1.4.1   กจิกรรมวฒันธรรมไทย/ประเพณไีทย 
            6.1.4.2    กจิกรรมร าไทย 
            6.1.4.3    กจิกรรมมารยาทไทย 
  6.1.4.4   กจิกรรมการละเล่นเดก็ไทย 

                         6.1.4.5  กจิกรรมขนม/อาหารไทย 



 

   6.1.4.6  กจิกรรมการแต่งกายชุดไทย 
              6.1.5  นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ 

 6.1.6 ประเมนิ สรปุ  รายงานผล 
6.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย 

ต.
ค 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ 
             

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              
 
6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการใสใสใส่ใจความเป็นไทยระดบัปฐมวยั 

 
 
7. การติดตามและประเมินผล 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
30 เมษายน  2561 
30 เมษายน 2561 
16 พฤษภาคม 2561 
30 พฤษภาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
30 มนีาคม 2562 

1.ประชุมชีแ้จง  วางแผน   
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 
4.ด าเนินงามตามโครงการ 
- กจิกรรมวฒันธรรมไทย/ประเพณไีทย 
- กจิกรรมร าไทย 
- กจิกรรมมารยาทไทย 
- กจิกรรมการละเล่นเดก็ไทย 
- กจิกรรมขนม/อาหารไทย 
- กจิกรรมการแต่งกายชุดไทย 
นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ 
ประเมนิ  สรปุ  รายงานผล 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
นางสาวภชิาภชั  บวัช่วงรจุดา 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
นางสาวภชิาภชั  บวัช่วงรจุดา 

 

 

 

 

 



กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการ 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ 
6.  ประเมนิ สรปุ รายงานผล 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวภชิาภชั  
บวัช่วงรจุดา 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวภชิาภชั  
บวัช่วงรจุดา 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวภชิาภชั  
บวัช่วงรจุดา 

 

 
8.ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเ
มิน 

เครื่องมือ/เอกส
าร 

1.เดก็มคีวามตระหนกัถงึความส าคญัของการอนุรกัษ์วฒันธรรมไทยและป
ระเพณไีทย 
2.เดก็ฟังเพลงไทย รอ้งเพลงไทยและร าไทย 
3.เดก็เรยีนรูแ้ละปฏบิตัมิารยาทไทยทัง้การท าความเคารพแบบไทย 
4.เดก็รูจ้กัการละเล่นของไทย 
5.  เดก็รูจ้กัขนมไทยและอาหารไทย 

การสงัเกต , 
การสอบถาม 
 
การสงัเกต , 
การทดสอบ 
การสงัเกต , 
การสอบถาม 
 
การสงัเกต , 
การสอบถาม 
1.  
การสงัเกต , 
การสอบถาม 

แบบสงัเกต 
,แบบสอบถาม 
 
แบบสงัเกต 
,แบบทดสอบ 
แบบสงัเกต 
,แบบสอบถาม 
 
แบบสงัเกต 
,แบบสอบถาม 
แบบสงัเกต 
,แบบสอบถาม 

 
 
 
 
9.  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 เด็ ก ได้พัฒ นาก ารทั ้ง  4  ด้ าน   คือ   ด้ าน ร่างก าย   ด้ าน อ ารม ณ์  – จิต ใจ   ด้ าน สังคม  
และดา้นสตปัิญญา และรกัษาวฒันธรรมประเพณไีทยอนัดงีามเพื่อเป็นผูใ้หญ่ทีม่คีุณภาพต่อไป 



 

 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
 

ลงชื่อ......................................................... ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
                                    (นางสาวภชิาภชั  บวัช่วงรุจดา) 

 
 

                          ลงชื่อ............................................................ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
                                          (นางเพยีงเพญ็ สุรารกัษ์) 
                              ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลยทุธท่ี์ 3 พฒันาครแูละบคุลากรทางการศึกษาทัง้ระบบ 
ให้สามารถปฏิบติังานและจดัจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   จดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน 
แผนงาน   วชิาการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาววชิุณ ี รกัวรีธรรม นางสาวสายขวญั  ประวนั 
หน่วยงาน   โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่3 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศกึษา 2561 
             
1. หลกัการและเหตุผล 
 การเรยีนแบบโครงงานเป็นรปูแบบการเรยีนหนึ่งที่เหมาะสมส าหรบัการเรยีนในศตวรรษที่ 21 
เนื่องจากเป็นกจิกรรมที่เน้นการปฏบิตัติามความสนใจของนักเรยีน ซึ่งนักเรยีนเลอืกปัญหาที่จะศกึษา 
โ ด ย มี ค รู เ ป็ น ผู้ จุ ด ป ร ะ ก า ย แ ล ะ ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า 
ซึง่โครงงานสามารถส่งเสรมิใหน้ักเรยีนเรยีนรู้ดว้ยการคน้ควา้ลงมอืปฏบิตัจิรงิในลกัษณะของการส ารวจ 
ค้นคว้า ทดลอง ประดิษ ฐ์คิดค้น  รวบรวมข้อมู ล  น ามาวิเค ราะห์  ทดสอบ เพื่ อแก้ ปัญ หา 
นั ก เรีย น จ ะน า ค ว าม รู้ จ า ก ชั ้น เรีย น ม าบู รณ าก า ร ใน ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  ค้ น ห า ค า ต อ บ 
เป็นกระบวนการค้นพบน าไปสู่การเรยีนรู ้นักเรยีนจะเกิดทกัษะการท างานกับผู้อื่น ทกัษะการจดัการ 



ซึ่ ง ก า ร เ รี ย น แ บ บ โ ค ร ง ง า น นี้ 
เ ป็ น ก า รศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า ที่ ใ ช้ ก ร ะ บ ว น ก า รท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ม า ใช้ ใน ก า รแ ก้ ปั ญ ห า 
ท าให้เป็นการพฒันาผู้เรยีนให้เป็นคนมเีหตุผล สรุปเรื่องราวอย่างมกีฎเกณฑ์  ท างานอย่างมรีะบบ 
โดยใชก้ารคดิวเิคราะห ์

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ ) เห็นถึงความส าคัญ ในเรื่อ งคุณภาพของผู้ เรียน 
โดยจดัการเรยีนการสอนที่เน้นให้ผู้เรยีนมคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห์ คดิวจิารณญาณ อภปิราย 
แ ล ก เ ป ลี่ ย น ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  แ ล ะ แ ก้ ปั ญ ห า  
จงึจดัใหม้โีครงการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงานเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน 
2.  ความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้ง มาตรฐานที ่1 ตวับ่งที ่1.1 (ขอ้ที ่2) 
3. วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิทกัษะการคดิแกไ้ขปัญหาโดยการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
 3.2 เพื่อใหน้กัเรยีนเกดิความคดิรเิริม่สรา้งสรรคใ์นการจดัท าโครงงาน 
4. เป้าหมาย 
 4.1 นกัเรยีนรอ้ยละ80 เกดิทกัษะการคดิแกไ้ขปัญหาโดยการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 
 4.2 นกัเรยีนรอ้ยละ80 เกดิความคดิสรา้งสรรคใ์นการจดัท าโครงงาน 

5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
5.1  บุคลากร ผูบ้รหิารคณะคร ูและคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุน   จ านวน 10,000  บาท 
6. วิธีและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

6.1  สาระส าคญัของกจิกรรม 
     6.1.1 ประชุมวางแผน 
     6.1.2 เสนอโครงการ 
     6.1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
     6.1.4 ด าเนินการตามแผน 
          6.1.4.1 จดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน 
6.1.4.2ส่งตวัแทนนกัเรยีนเขา้รว่มการประกวดโครงงานภายนอกโรงเรยีน 
     6.1.5 ก ากบัตดิตามผล  นิเทศตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
     6.1.6 ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานผล 

 6.2  ปฏิทินปฏิบติังาน  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

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



 

. . . . . 

1. ประชุมชีแ้จง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ 
             

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              
 

6.3  ปฏิทินกิจกรรมและการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินกา
ร 

ผูร้บัผิดชอบ 

1 ประชุมชีแ้จงคณะคร ู
เกีย่วกบัรปูแบบการสอนแบบโครงงาน 

30 เมษายน 2560 ผูอ้ านวยการโรงเรยี
น 

2 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
“จดัการเรยีนการสอนแบบโครงงาน” 

15 พฤษภาคม 2560 ผูอ้ านวยการโรงเรยี
น 

3 คณะครดู าเนินการจดัการเรยีนการสอนแบบโครงงา
น 

16 พฤษภาคม 2560 
- 

28 กุมภาพนัธ ์2561 

คณะครทูุกท่าน 

4 ส่งนกัเรยีนประกวดโครงงานภายนอกโรงเรยีน 20 พฤศจกิายน 2561 ครทูีป่รกึษาโครงงา
น 

5 นิเทศตดิตามการด าเนินงาน 16 พฤษภาคม 2561 
- 

28 กุมภาพนัธ ์2562 

หวัหน้าโครงการ 

6 ประเมนิ สรุป และรายงานผล วนัสิน้ภาคเรยีนที ่                  
1 และ 2 

หวัหน้าโครงการ 

7 เผยแพรผ่ลงานใหค้ร ูผูป้กครอง 31 มนีาคม 2562 ผูบ้รหิารและคณะครู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. แผนก ากบัติดตาม 
กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมชีแ้จง  วางแผนพฒันาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5 .   นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม  
ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาววชิุณ ี รกัวรีธรรม 
นางสาวสายขวญั  ประวนั 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาววชิุณ ี รกัวรีธรรม 
นางสาวสายขวญั  ประวนั 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาววชิุณ ี รกัวรีธรรม 
นางสาวสายขวญั  ประวนั 

 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลกัฐาน 

นกัเรยีนมคีวามรู ้ความเขา้ใจ 
เกีย่วกบัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน 

ประเมนิจากผลงานนกัเรยีนทีน่ าเสนอครู ผลงานของนกัเรยีน 

 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนเกดิทกัษะการคดิวเิคราะห ์คดิวจิารณญาณ อภปิราย 
แลกเปลีย่นความคดิเหน็และแกปั้ญหา 
  
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ  
 
ลงชื่อ…………………………ผูเ้สนอโครงการ           ลงชื่อ...........................................ผูร้ว่มโครงการ 
        (นางสาววชิุณ ี รกัวรีธรรม)   (นางสาวสายขวญั  ประวนั)   
 

ลงชื่อ.........................................ผูอ้นุมตัโิครงการ    
          (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 



 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   พฒันาการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
แผนงาน   งานวชิาการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางนาฏยา  บรรจงอกัษร นางสาววภิาพร มัง่ม ี
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่ 3 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1. หลกัการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  นอกจากครูผู้สอนจะต้องรู้จ ักนักเรียน  
เป็นรายบุคคลแล้ว  สิง่ที่ส าคญัยิง่คือการจดัการเรยีนการสอนที่หลากหลายโดยยดึผู้เรยีนเป็นส าคญั  
ส น อ ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ข อ ง ผู้ เ รี ย น  
ครูจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเรยีนการสอนแบบเดมิที่ให้นักเรยีนเรียนในห้องเรยีน  ครูเป็นผู้บอก  
ส่วนใหญ่  พยายามหาแนวทางวธิกีารที่จะให้นักเรยีนรูไ้ด้ด้วยตนเอง  สรา้งองค์ความรูไ้ด้ด้วยตนเอง  
โรงเรยีนจงึเหน็สมควรใหม้กีารจดัโครงการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนอยา่งมปีระสทิธภิาพขึน้  
 
2. ความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ 1   ตวับ่งชีท้ี ่1.1 (ขอ้ที ่3) 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ 2   ตวับ่งชีท้ี ่2.2 (ขอ้ที ่1) 
 
3. วตัถปุระสงค ์

3.1  เพื่อใหค้รเูปลีย่นพฤตกิรรมการสอนใหห้ลากหลายมากยิง่ขึน้  โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
3.2 เพื่อใหค้รพูฒันาสื่อ  จดัหาแหล่งเรยีนรู ้ใหม้ากยิง่ขึน้ 
 

4. เป้าหมาย 
4.1  ครทูุกคนปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอนใหห้ลากหลายยิง่ขึน้  โดยยดึผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
4.2  ครทูุกคนมกีารพฒันาสื่อ  จดัหาแหล่งเรยีนรู ้  

5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะคร ู และคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ 



 

 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ    จ านวน  800,000  บาท 
6. วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
              6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จงสรา้งความตระหนกั  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ด าเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  พฒันาแหล่งเรยีนรูใ้นโรงเรยีน 

6.1.4.2  จดัหาวสัดุ  สื่อการเรยีนการสอนเพิม่เตมิ 
6.1.4.3  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 - กจิกรรมค่ายวชิาการ 
 - การสอนแบบโครงงาน 
 - การสอนแบบบรูณาการ 
 - กจิกรรมศกึษานอกสถานทีน่อกหอ้งเรยีน 
 - กจิกรรมชุมนุม 
 - การจดัหาสื่ออเิลค็โทรนิกส ์
6.1.4.4  พฒันานกัเรยีนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

  6.1.5  นิเทศ ตดิตามผลการด าเนินโครงการ   
  6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 
 
             6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุม วางแผน                
2.  เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ              
6. ประเมนิ สรปุ รายงาน              

 

6.3 ก าหนดจดักิจกรรมโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

 

 

 

 

 



เมษายน 2561 
 
 
 
 
 
8  มถุินายน  2561 
8  มถุินายน  2561 
20-24ม.ิย 2561 
20-24 ม.ิย. 2561 
29มถุินายน 2561 
 
 
 
 
 
16พฤษภาคม 2561 

 
 
 

16  มนีาคม  2561 
 

16พฤษภาคม 2561 
 
 
 

31มนีาคม  2562 
 

1.ประชุม วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมการเข้าค่ายวิชาการ 
กจิกรรมค่ายพุทธบุตรของนักเรยีน 
-แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการกจิกรรมค่ายพุทธบุตร 
-
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตรวจสอบและประเมนิผล 
-จดักจิกรรมค่ายพุทธบุตรของนกัเรยีน 
-ตรวจสอบ ประเมนิผลกจิกรรม 
-รายงานผล สรปุผล กจิกรรมค่ายพุทธบุตรของนกัเรยีน 
 
 
 
กิจกรรมการสอนบรูณา      
การการสอนแบบโครงงาน 
กิจกรรมชุมนุม   การจดัหาส่ืออิเลค็โทรนิกส ์
-แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
-แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 
-จดักจิกรรมบูรณาการ 
-ตรวจสอบ ประเมนิผลกจิกรรม 
-รายงานผล สรปุผล กจิกรรมบรูณาการ 
กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ีนอกห้องเรียน 
-แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
-แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 
-จดักจิกรรมบูรณาการ 
-นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
-ประเมนิผล สรปุผล รายงานโครงการ 
 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-หวัหน้าโครงการ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
-หวัหน้าโครงการ 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการด าเนินงาน, 
ครปูระจ าชัน้ 
 
 
-หวัหน้าโครงการ 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน, 
ครปูระจ าชัน้ 
 
 
-หวัหน้าโครงการ 
 

 
7. แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผนพฒันาโครงการ -นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์  



2. เสนอโครงการ 
 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

-นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 
 นางสาววภิาพร มัง่ม ี
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางนาฏยา  บรรจงอกัษร 
 นางสาววภิาพร มัง่ม ี
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางนาฏยา   บรรจงอกัษร 
 นางสาววภิาพร มัง่ม ี

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลกัฐาน 

1. รอ้ยละของครทูีป่รบัเปลีย่นพฤตกิรรมการสอน 
2. 
รอ้ยละของครทูีม่กีารพฒันาสื่อจดัหาแหล่งเรยีนรูแ้ละมกีารวจิยัในขัน้เรยีน 

1. นิเทศการสอน 
2. นิเทศงานธุรการ  
ตรวจสอบงานวจิยัในชัน้เรยีน 

1. แบบนิเทศการสอน 
2. 
แบบนิเทศงานธุรการในหอ้งเรยีน 
3.งานวจิยัของคร ู

 
 
 
 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ครพูฒันาการจดัการเรยีนการสอน  นกัเรยีนเรยีนอยา่งมคีวามสุข  
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนดขีึน้ 
 
10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
ลงชื่อ………………………………......ผูเ้สนอโครงการ       
ลงชื่อ...........................................ผูร้ว่มโครงการ 
 (นางนาฏยา  บรรจงอกัษร)    (นางสาววภิาพร มัง่ม)ี 
 

ลงชื่อ.........................................ผูอ้นุมตัโิครงการ    
    (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   พฒันากระบวนการวจิยัในชัน้เรยีน 
แผนงาน   งานวชิาการ  
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางส าเรงิ  อาชวานนท์ นางสาวรานี  อุตค า 
หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 3 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             



1.  หลกัการและเหตุผล 
 จาก  พ.ร.บ.การศกึษา  2542  มาตรา  24  การจดัการเรยีนรู ้ (5)  และ  
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พ.ศ.  2551  
ส่งเสรมิใหส้นับสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  
สื่อการเรยีนและอ านวยความสะดวกเพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้ 
รวมทัง้ความสามารถใชก้ารวจิยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู ้ 
ทัง้นี้ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอนและแหล่งวทิยาการต่าง ๆ  
การวจิยัในชัน้เรยีนมคีวามส าคญัต่อวงการวชิาการชพีครเูป็นอย่างยิง่  เนื่องจากครจู าเป็นตอ้งพฒันา  
หลกัสตูร  วธิกีารเรยีนการสอน  การจงูใจใหผู้เ้รยีนเกดิความอยากรู ้ อยากเรยีน  
การพฒันาพฤตกิรรมผูเ้รยีน  การเพิม่สมัฤทธิผ์ลการเรยีนและสรา้งบรรยากาศการเรยีน  
ดว้ยปัจจยัดงักล่าวจงึท าใหค้รอูาจารยต์อ้งเปลีย่นบทบาทจากผูส้อนมาเป็นผูว้จิยั  
เพื่อมสี่วนรว่มในการพฒันาการสอน  การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและการพฒันาวชิาชพีครู 
 
2.  ความส าคญัของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ 2  ตวับ่งชีท้ี ่2.2 (ขอ้ที ่1)     
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1   เพื่อพฒันาคน้ควา้เกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 3.2  เพื่อพฒันาใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์ีด่ขี ึน้ 

3.3  
เพื่อพฒันาใหค้รมูผีลงานวจิยัในชัน้เรยีนปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและ     
       เกดิประสทิธผิล 

4.  เป้าหมาย 
4.1  ครทูุกคนศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
4.2  นกัเรยีนมผีลสมัฤทธิอ์ยูใ่นระดบัด ีรอ้ยละ  80 
4.3  ครทูุกคนมผีลงานวจิยั  
น าผลงานวจิยัไปใชพ้ฒันางานใหม้ปีระสทิธภิาพเกดิและเกดิประสทิธผิล 
 

5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ  คณะครู 
 5.2  นกัเรยีนโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 5.3  งบประมาณจากเงนิวสัดุการศกึษา  5,000  บาท 
 
 
 



6.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผนเสนอโครงการ 
  6.1.2  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.3  ด าเนินงานตามแผน 
       -  ศกึษา  เกบ็รวบรวมขอ้มลูงานวจิยัต่าง ๆ 
       -  สรา้งเครือ่งมอื 
       -  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถาม 
       -  เกบ็รวบรวมขอ้มลู 
        -  วเิคราะหข์อ้มลู 
       -  รายงานการประเมนิโดยจดัเป็นรปูเล่ม 
       -  เผยแพรผ่ลงาน   
  6.1.4  นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบผลการพฒันาการวจิยัในชัน้เรยีน 
                                - ประกวดผลงานการวจิยัในชัน้เรยีน 
       - มอบเกยีรตบิตัรระดบัโรงเรยีน 3 รางวลั 
  6.1.5  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการพฒันาการวจิยัในชัน้เรยีน 
 
6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
2.  แต่งตัง้คณะกรรมการ              
3.  ด าเนินงานตามแผน              
5. นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ               
6. ประเมนิ สรุป รายงาน              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการพฒันากระบวนการวิจยั 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

เมษายน  2561 
เมษายน 2561 
พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
ตุลาคม  2561 มนีาคม 2562 
 
 
 
31 มนีาคม  2562 
 

1.ประชุมคณะด าเนินงานและก าหนดแผนงาน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 
4.ด าเนินงานตามแผน 
-
ชีแ้จงโครงการพฒันากระบวนการวจิยัในทีป่ระชุมครู 
- ครสู่งผลงานวจิยัในชัน้เรยีนภาคเรยีนละ 1 เรือ่ง 
5.นิเทศ ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 
6.ประเมนิ สรปุผล รายงานผล 

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- หวัหน้าโครงการ 
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
-นางส าเรงิ  อาชวานนท์ 
 
 
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-หวัหน้าโครงการ 

 
7.  แผนการก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชีแ้จง  งานแผนเสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ  ตดิตาม  
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางส าเรงิ  อาชวานนท์ 
นางสาวรานี  อุตค า 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางส าเรงิ  อาชวานนท์ 
นางสาวรานี  อุตค า 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางส าเรงิ  อาชวานนท์ 
นางสาวรานี  อุตค า 

 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลกัฐาน 
1.รอ้ยละของครทูีค่น้ควา้เกีย่วกบักจิกรรมการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 
2.รอ้ยละของนกัเรยีนทีม่ผีลสมัฤทธิ ์        

1. ตรวจสอบ 
 

1. แฟ้มสะสมงาน(ผลงานคน้ควา้) 
 



อยูใ่นระดบัด ี
3.รอ้ยละของครทูีม่ผีลงานวจิยัในชัน้เรยีน 

2. ตรวจสอบ 
 
3. 
ตรวจสอบแฟ้มสะสมงาน 

2. 
รายงานผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
3. แฟ้มสะสมผลงานงานวจิยัของครู 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 9.1  หน่วยงานตน้สงักดัไดร้บัทราบผลการประเมนิการวจิยัในชัน้เรยีน  
เพื่อเป็นขอ้มลูในการปรบัปรุง  พฒันาการจดัการศกึษาในอ านาจหน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง 
 9.2  
สถานศกึษาสามารถน าผลการประเมนิไปปรบัปรงุพฒันาคุณภาพการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัพระ
ราชบญัญตัแิห่งชาต ิ พุทธศกัราช  2542  หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  2551  
และตรงกบัความตอ้งการของนกัเรยีน  คร ู ผูป้กครอง  และ  ชุมชน 
 9.3  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  สามารถน าผลการประเมนิการวจิยัในชัน้เรยีน  
มาเป็นแนวทางในการด าเนินการ  ในการวางแผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูรสถานศกึษา  
ใหม้ปีระสทิธภิาพประสทิธผิล  ส่งผลใหส้ถานศกึษาเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง  ผูป้กครอง  
และ  ชุมชน 
 9.4  ครผููส้อนสามารถน าผลการประเมนิการวจิยัในชัน้เรยีน  
มาเป็นแนวทางในการปรบัปรงุคุณภาพการเรยีนการสอน  วธิสีอน  การจดักจิกรรม  สื่อ  แบบฝึก  
และวธิกีารวดัผลและประเมนิผล  
ตลอดตนใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุงานในหน้าทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพส่งผลดต่ีอผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 9.5  
จากผลประโยชน์ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษาทัง้หมดทีก่ล่าวขา้งตน้จะส่งผลสุดทา้ยกบันกัเรยีน  
ท าใหผู้เ้รยีนมผีลสมัฤทธิด์ขี ึน้ 
 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา    หวัหน้าโครงการ 

 
     ลงชื่อ.............................................ผูเ้สนอโครงการ
 ลงชื่อ...........................................ผูร้ว่มโครงการ 
 (นางส าเรงิ  อาชวานนท)์    (นางสาวรานี  อุตค า)    

 
ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ    พฒันาบุคลากร 
แผนงาน    บรหิารบุคคล 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ   นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิยน์างสาวอนงคน์ารถ 
นุชสายสวาท 
     นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ   โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน   กลยทุธท์ี ่ 3 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 
 พฒันาการเรยีนการสอนตาม พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.  2542   
นัน้จะเน้นการจดัการเรยีนการสอนโดยเน้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั  ผูส้อนเป็นผูช้่วย ส่งเสรมิ  
แนะแนวทางใหเ้กดิองคค์วามรูแ้ก่ผูเ้รยีน    โดยการจดัหาแหล่งเรยีนรู ้
ทัง้ภายในหอ้งเรยีนและภายนอกหอ้งเรยีน 
และน าเอาเทคโนโลยมีาผสมผสานใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ด ดงันัน้ผูส้อนจะตอ้งพฒันาตนเอง 



พฒันาความรูค้วามสามารถทัง้ดา้นเน้ือหาตามกลุ่มสาระการเรยีนรูต่้าง ๆ ทีท่ าหน้าทีร่บัผดิชอบสอน  
ดา้นการถ่ายทอดความรูสู้่ผูเ้รยีนในวธิต่ีาง ๆ  ใหผู้เ้รยีนไดเ้กดิการเรยีนรูใ้หม้ากทีสุ่ด  
การพฒันาตนเองใหม้ปีระสทิธภิาพนัน้ยอ่มเกดิมาจากร่างกายและจติใจทีส่มบรูณ์แขง็แรง  
และขวญัก าลงัใจทีด่ดีว้ย 
 โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัการพฒันาความรูค้วามสามารถของบุคลากร  
ในสถานศกึษาทีจ่ าเป็นจะต้องมกีารศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง และโลกทศัน์ในแบบต่างๆ เพื่อจะไดน้ ามาถ่ายทอดสู่ผูเ้รยีน 
ตลอดจนมกีารสรา้งขวญัและก าลงัใจทีด่ต่ีอบุคลากรทุกคนในโรงเรยีน เพื่อจะไดม้รี่างกาย 
และจติใจพรอ้มทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 
2.  ความส าคญัของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่2 ตวับ่งชีท้ี ่2.2 (ขอ้ที ่2)   
 
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1  เพื่อใหบุ้คลากรไดร้บัความรูจ้ากการประชุม ฝึกอบรม  สมัมนา และศกึษาดงูาน 
ตามความถนดัและวชิาทีร่บัผดิชอบ 
 3.2  
เพื่อใหบุ้คลากรไดน้ าเอาความรูท้ีไ่ดร้บัมาขยายผลต่อและใชป้ระโยชน์กบับุคลากรภายในสถานศกึษาแล
ะนกัเรยีน 
 3.3  เพื่อใหบุ้คลากรมแีรงจงูใจและเจตคตทิีด่ต่ีอการพฒันาตนเอง 
 3.4  เพื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานแก่บุคลากร  
 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  บุคลากรทุกคนไดร้บัความรูจ้ากการประชุม ฝึกอบรม  สมัมนา และศกึษาดงูาน 
ตามความถนดัและวชิาทีร่บัผดิชอบ 
 4.2  
บุคลากรทุกคนไดน้ าเอาความรูท้ีไ่ดร้บัมาขยายผลต่อและใชป้ระโยชน์กบับุคลากรภายในสถานศกึษาแล
ะนกัเรยีน 

4.3  บุคลากรทุกคนมแีรงจงูใจและเจตคตทิีด่ต่ีอการพฒันาตนเอง 
 4.4  บุคลากรทุกคนมขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน  
 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินโครงการ 



 

 5.2  งบประมาณจากเงนิอุดหนุน  ค่าเอกสาร  และค่าใชจ้า่ยในการพฒันาบุคลากร 150,000 
บาท 
 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน   
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
   -  จดัท าเอกสารสื่อต่าง ๆ  ไวบ้รกิาร 
   -  จดัเขา้อบรม  สมัมนา  ศกึษาดงูาน 
   -  จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
   -  จดัท าแฟ้มสะสมงาน 
  6.1.5  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 
 
              6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จงวางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ตดิตาม 

ตรวจสอบ 
             

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              
 
 

 

 

6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการพฒันาบคุลากร 

 

 

 

 

 



วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

4 เมษายน  2561 
8 เมษายน  2560 
 
 
16-31 พฤษภาคม2561 
 
 
 
 
ภาคเรยีนที ่1/2560 
11-13 พฤษภาคม 2560 
16 พ.ค. -30 ม.ิย.60 
ตลอดปีการศกึษา 2560 
29 มนีาคม  2561 
31 มนีาคม 2561 
 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน  
2.เสนอโครงการ 
 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
- จดัท าสื่อ เอกสารต่าง ๆ แก่คณะครู 
 
 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- จดัอบรมคร ู
- จดัอบรมครตูามโครงการ  
-ศกึษาดงูานสายชัน้อนุบาล 
- จดัท าแฟ้มสะสมผลงานคร ู
5.นิเทศ ตดิตาม 
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
-นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 
-นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
-นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 
-นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
-นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 
-นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 

 
7.  แผนก ากบัและติดตามผล 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน ในการด าเนินงาน   
2. เสนอโครงการ 
 
 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
5. นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล และรายงานโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 
นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 
นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
นางสาวอนงคน์ารถ นุชสายสวาท 
นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
 

 



 
 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมินผล 
1.รอ้ยละของบุคลากรไดร้บัความรูจ้ากการประชุม ฝึกอบรม  สมัมนา และศกึษาดงูาน 
ตามความถนดัและวชิาทีร่บัผดิชอบ 
2.รอ้ยละของบุคลากรไดน้ าเอาความรูท้ีไ่ดร้บัมาขยายผลต่อและใชป้ระโยชน์กบับุคลากรภายในสถานศกึษาและนกัเรยีน 
3.รอ้ยละของบุคลากรมแีรงจงูใจและเจตคตทิีด่ต่ีอการพฒันาตนเอง 
4.รอ้ยละของบุคลากรมขีวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิาน  

1. การรายงานการประชุม อบรม 
สมัมนา ศกึษาดงูาน 
2. พจิารณาจากแบบขยายผล 
การประชุม อบรม สมัมนา     
ศกึษาดงูาน 
3. 
พจิารณาจากแฟ้มสะสมงานของบุคลากร 
4. สงัเกต 
 

 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ครมูคีวามกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพส่งผลใหน้กัเรยีนเป็นคนด ี คนเก่ง  
และมคีวามสุข 
 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา   หวัหน้าโครงการ 
 
ลงชื่อ..........................................ผูเ้สนอโครงการ ลงชื่อ.................................................ผูร้ว่มโครงการ 
(นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย)์  (นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท) 
 
ลงชื่อ.........................................ผูร้ว่มโครงการ 
          (นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์) 
 
 

ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
               (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

                                      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 



 
 
 
 
โครงการ   นิเทศภายใน 

แผนงาน   วชิาการ 

ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ นางสาวโสภดิา  บวัสุวรรณ 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 3 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 

ปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา  ทัง้ในส่วนของการจดัการเรยีนการสอน 
และปฏบิตังิานดา้นอื่น ๆ คอื พฒันาใหค้รผููส้อนมคีวามรู ้
ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
วธิกีารทีจ่ะช่วยพฒันาใหค้รผููส้อนมคีวามรูค้วามสามารถ คอื การนิเทศภายใน 
การนิเทศภายในเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน  ทีจ่ะใหค้วามรู ้ เสนอแนะวธิกีาร ส ารวจ 
ตรวจสอบและสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานของคร ู
เพื่อใหก้ารด าเนินงานจดัการศกึษาของโรงเรยีนบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
จากความส าคญัทีก่ล่าวขา้งตน้โรงเรยีนจงึจดัใหม้โีครงการนิเทศภายในขึน้ 
2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่2 ตวับ่งชีท้ี ่2.2 (ขอ้ที ่2) ตวับ่งชีท้ี ่2.4 
  
3.  วตัถปุระสงค ์

       3.1  เพื่อพฒันางานตามขอบขา่ยของกลุ่มงานในโรงเรยีนทัง้  4  งาน 
       3.2  เพื่อพฒันาครใูหม้ปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในหน้าที่ 
 

4.  เป้าหมาย 
 4.1  การบรหิารงานทัง้  4  งาน  บรรลุภารกจิรอ้ยละ  80 

4.2  ครไูม่น้อยกว่ารอ้ยละ  85  มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานในหน้าที่ 
 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 



 

 

 

            5.1  บุคลากร :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ 
        5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุนของทางราชการ  จ านวน  5,000  บาท 

6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
 6.1.4.1  จดัท าแผนนิเทศภายใน 
 6.1.4.2  เยีย่มชัน้เรยีน 
 6.1.4.3  สงัเกตการณ์สอน 
 6.1.4.4  นิเทศการตรวจสมุดแบบฝึกหดันกัเรยีน 
 6.1.4.5  นิเทศเอกสารธุรการชัน้เรยีน 
 6.1.4.6  ประชุมเดอืนละ  1  ครัง้ 
 6.1.4.7 นิเทศการ AAR/PLC 
6.1.5  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมวางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะท างาน              
4. ด าเนินงานตามแผน              
5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมนิ  สรปุ 

รายงานผล 
             

 
6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการนิเทศภายใน 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

30 เมษายน 2561 1.ประชุมวางแผน -ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 

 

 



30 เมษายน 2561 
15 พฤษภาคม 2561 
16 พฤษภาคม 61-31 มนีาคม 62 
16 พฤษภาคม 2561-31 มนีาคม  
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
31 มนีาคม 2562 

2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะท างาน 
4.ด าเนินงานตามแผน 
- จดัท าแผนนิเทศภายใน 
- เยีย่มชัน้เรยีน 
- สงัเกตการสอน 
- นิเทศการตรวจสมดุแบบฝึกหดันกัเรยีน 
- ตรวจเอกสารธุรการชัน้เรยีน 
- ประชุมเดอืนละ 1 ครัง้ 
- AAR  PLC 
5.นิเทศ ตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล 
สรปุผลและรายงานโครงการ 

-หวัหน้าโครงการ 
-ผูอ้ านวยการ  
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-หวัหน้าโรงการ 

 
 
 
 
 
7.  แผนก ากบัและติดตาม 
 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผนในการด าเนินงาน 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.  ประเมนิผล  สรปุผล และรายงานโครงการ 
 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวโสภดิา  บวัสุวรรณ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวโสภดิา  บวัสุวรรณ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวโสภดิา  บวัสุวรรณ 

 

8.  ระดบัความส าเรจ็ 
 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.  รอ้ยละของการบรหิารงานทัง้  4  งาน    1. การตรวจสอบระบบ    1. แบบประเมนิผล 



     บรรลุภารกจิ  
2. รอ้ยละของครทูีม่ปีระสทิธภิาพในการ  
    ปฏบิตังิานในหน้าที ่

    ด าเนินงาน 
2. การประเมนิผลงานของคร ู

     การด าเนินงาน 
2. แบบประเมนิผลงานของคร ู

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
โรงเรยีนจดัการศกึษาอยา่งมปีระสทิธภิาพเป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานตน้สงักดั ผูป้กครอง  
และชุมชน 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา   หวัหน้าโครงการ 
 
ลงชื่อ..........................................ผูเ้สนอโครงการ
 ลงชื่อ.....................................................ผูร้ว่มโครงการ 
       (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์)           (นางสาวโสภดิา  บวัสุวรรณ) 
 

  ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
        (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
 
 
โครงการ   เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจครแูละบุคลากร  
แผนงาน   บรหิารบุคคล 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์ นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 3 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.  หลกัการและเหตุผล 

ในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน 
บุคลากรเป็นปัจจยัหลกัของความส าเรจ็ในการพฒันาทุกดา้นของการศกึษา 



เพราะบุคลากรเป็นผูม้บีทบาทส าคญัการสนบัสนุนการเรยีนการสอนและการพฒันาคุณภาพของผูเ้รยีน 
การบรหิารงานโดยการจดัการใหม้คีนรว่มกนัท างานอย่างมนี ้าหนึ่งใจเดยีวกนั และท างานดว้ยความ 

พงึพอใจ  ขวญัและก าลงัใจมอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานเป็นอนัมาก   
เป็นสิง่เรา้สภาพจติใจ 

และพฤตกิรรมของบุคคล แสดงออกใหเ้หน็ถงึลกัษณะและความรูส้กึทมีต่ีอการปฏบิตังิาน 
บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถสงู หากก าลงัใจไมด่กีารปฏบิตังิานอาจจะไม่มปีระสทิธภิาพดเีท่าทีค่วร 
ในทางตรงกนัขา้มคนทีม่คีวามสามารถไมส่งูนกัแต่ถา้มกี าลงัใจทีด่ ี
การปฏบิตังิานอาจจะไดผ้ลมากกว่าบุคลากรทีม่คีวามรู ้ความสามารถสงู การจดัสวสัดกิารต่าง ๆ 
ใหแ้ก่บุคลากรนับว่าเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจทีด่ ีดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) จงึไดจ้ดัจดัโครงการนี้ขึน้ 

2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่2 ตวับ่งชีท้ี ่2.2 (ขอ้ที ่2) 
3.  วตัถปุระสงค ์
  3.1  เพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่บุคลากร 
  3.2  เพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนัระหว่างบุคลากร 
  3.3  เพื่อเป็นการสรา้งความรกั ความห่วงใยของทางโรงเรยีนต่อบุคลากร 
4.  เป้าหมาย 
  4.1  บุคลากรทุกคนมขีวญัและก าลงัใจดขีึน้ มคีวามสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนั 
มคีวามรกั ความผกูพนั ต่อโรงเรยีน 
  4.2  สรา้งวฒันธรรมความสามคัคใีนองคก์ร 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
  5.1  บุคลากร :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ 

 5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุนของทางราชการ  จ านวน  150,000บาท 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
6.1.1 ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
 6.1.4.1  การเยีย่มบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 
 6.1.4.2  กจิกรรมวนัเกดิ 
 6.1.4.3  ทศันศกึษา 
 6.1.4.4  จดังานเกษยีณอายุราชการ  
6.1.5  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 



 

 

 

6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 
 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมวางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะท างาน              
4. ด าเนินงานตามแผน              
5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมนิ  สรปุ 

รายงานผล 
             

 
6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจบคุลากร 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

19  เมษายน  2561 
25 เมษายน  2561 
 
16 พฤาภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 2561 
 
 
กนัยายน  2561 
29-31  มนีาคม  2562 
 
27 มนีาคม  2562 
31 มนีาคม 2562 

1. ประชุมวางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามแผน 
- กจิกรรมเยีย่มบุคลากรในโอกาสต่าง ๆ 
- กจิกรรมวนัเกดิของบุคลากร 
- กจิกรรมงานเกษยีณอายรุาชการ 
- กจิกรรมทศันศกึษาของบุคลากร 
 
- นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
- ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
นางสาวอนงคน์ารถ  
นุชสายสวาท 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
-นางสาวอนงคน์ารถ 
นุชสายสวาท 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
 นางสาวอนงคน์ารถ 
นุชสายสวาท 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
-นางสาวอนงคน์ารถ 
นุชสายสวาท 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-หวัหน้าโครงการ 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
7.  แผนก ากบัและติดตาม 
 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผนในการด าเนินงาน 
2. เสนอโครงการ 
 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล และรายงานโครงการ 
 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
-นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย ์
-นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท 
 

 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 
 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.  การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ 
     บุคลากร 
2. การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและ   
    กนัระหว่างบุคลากร 
3. การสรา้งความรกั ความห่วงใยของ  
    โรงเรยีนต่อบุคลากร 

1.สอบถาม , สมัภาษณ์ 
2.ประเมนิโครงการ 

 1. แบบสอบถาม 
 2. แบบประเมนิโครงการ 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. บุคลากรมขีวญัและก าลงัใจดขีึน้ มคีวามสมัพนัธอ์นัดซีึง่กนัและกนั 
           2. บุคลากรในโรงเรยีนมคีวามรกัความสามคัค ี
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 



 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
      ลงชื่อ.............................................ผูเ้สนอโครงการ      
ลงชื่อ.............................................ผูร้ว่มโครงการ 
 (นายเสรมิชยั  เลศิศกัดิพ์ณชิย)์     (นางสาวอนงคน์ารถ  นุชสายสวาท) 

     ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
       (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

กลยทุธท่ี์ 
4ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทัว่ถึงครอบคลมุผูเ้รียนได้รบัความ 

เสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเต็
ม 

ศกัยภาพ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   แนะแนวในโรงเรยีน 
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
หวัหน้าโครงการ   นางสาวฉววีรรณ  จนัทรน์าง 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่ 4 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
...........................................................................................................................................................
................... 
1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามสภาพทีแ่ทจ้รงิทีโ่รงเรยีนไดพ้บเสมอ  คอื  นกัเรยีนมกัมปัีญหาในดา้นต่างๆ  
ไมเ่ฉพาะแต่การเรยีนเท่านัน้  และปัญหาเหล่านี้  บางปัญหาไมส่ามารถหาทางออกทีด่แีก่ตนเองได ้ 
โรงเรยีนจงึสมควรจดัใหม้กีจิกรรมแนะแนวขึน้  เพื่อใหค้รแูนะแนว  และครทูุกคนไดม้สี่วนช่วยใหข้อ้มลู              
ใหค้ าปรกึษา  เสนอแนะแนวทางใหน้กัเรยีนสามารถตดัสนิใจไดด้ว้ยตนเองอย่างถูกตอ้งเหมาะสมทีสุ่ด  
และส่งเสรมิใหน้กัเรยีนประสบความส าเรจ็ในชวีติและมคีวามสุขในชวีติประจ าวนั 



 
2.  ความส าคญัของโครงการ   
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ 1ตวับ่งชีท้ี ่1.1 (ขอ้ที ่6) 
3. วตัถปุระสงค ์

3.1  เพื่อใหข้อ้มลู  เสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาใหน้กัเรยีนสามารถเลอืกตดัสนิใจ 
        แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
3.2  เพื่อส่งเสรมิใหน้กัเรยีนประสบความส าเรจ็ในชวีติ 

4.  เป้าหมาย 

 4.1 เชิงปริมาณ 

 นกัเรยีนทุกคนไดร้บัการส่งเสรมิตามสมควรแก่อตัภาพของตนเองและไดเ้ขา้รว่มกจิกรร
มแนะแนวทีท่างโรงเรยีนไดด้ าเนินการ 

 4.2 เชิงคณุภาพ 

  นกัเรยีนทุกคนสามารถตดัสนิใจเลอืกแนวทางในการแกปั้ญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครแูนะแนว  คณะครู 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จ านวน  1,000  บาท 
 
6. วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกจิกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ด าเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  จดักจิกรรมการเรยีนการสอนแนะแนว ตามโครงสรา้งแนะแนวของ
       นกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1-ป.6 
   6.1.4.2  โรงเรยีนมธัยมศกึษาบรเิวณใกลเ้คยีงแนะแนวการศกึษาต่อ 
ของนกัเรยีน       ป.6 
   6.1.4.3 กจิกรรมแนะแนวดา้นยาเสพตดิ 
  6.1.5  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ  การด าเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานผล 
6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ปีการศึกษา  2561 หมาย



 

เหตุ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย

. 
ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง วางแผน 
 

            
2.  เสนอโครงการ 

 

            
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ  

 
           

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 

            
5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ 
 

 
           

6. ประเมนิ สรปุ รายงานผล            
 

 
 
6.3 ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการแนะแนวในโรงเรียน 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
30 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 
16 พฤษภาคม 
2561 
ตลอดปีการศกึษา 
 
 
 
มกราคม - มนีาคม 
2562 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
30 มนีาคม 2562 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- จดักจิกรรมการเรยีนการสอนแนะแนว 
ตามโครงสรา้งแนะแนวของนกัเรยีนระดบัชัน้ ป.1-ป.6 
- 
โรงเรยีนมธัยมศกึษาบรเิวณใกลเ้คยีงแนะแนวการศกึษาต่อ 
ของนกัเรยีน ป.6 
- กจิกรรมแนะแนวดา้นยาเสพตดิ 
5.นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ 
6.ประเมนิ สรปุ รายงานผล 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวฉววีรรณ  
จนัทรน์าง 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวฉววีรรณ  
จนัทรน์าง 

 
 
 
 
 
7.   แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 

 

 

 

 

 



1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
น า ง ส า ว ฉ วี ว ร ร ณ  
จนัทรน์าง 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
น า ง ส า ว ฉ วี ว ร ร ณ  
จนัทรน์าง 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
น า ง ส า ว ฉ วี ว ร ร ณ  
จนัทรน์าง 

 

 
 
8. ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.  
นกัเรยีนสามารถตดัสนิใจเลอืกแนวทางไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
2.  นกัเรยีนไดร้บัการส่งเสรมิตามความเหมาะสม 

1. 
ประเมนิรายงานโครงการ 
 

รายงานโครงการ 
 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนมคีวามสุขในชวีติ  สามารถเรยีนต่อ  เป็นสมาชกิดมีคีุณภาพของชุมชน 
และสงัคมสบืไป 
 
10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
 

ลงชื่อ................................................ผูเ้สนอโครงการ 
         (นางสาวฉววีรรณ  จนัทรน์าง)   
 

 
ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์)  
                                        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 



 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ  ด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
แผนงาน  บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางสาวนารนิทร ์ ดาวไธสง    นางสาวชญัญานุช  เหลอืงอรณุฤกษ์ 
หน่วยงาน  โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน กลยทุธท์ี ่ 4 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศกึษา  2561 
...........................................................................................................................................................
................... 
1.  หลกัการและเหตุผล 
 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิ พุทธศกัราช  2542  
ไดก้ าหนดความมุง่หมายและหลกัการจดัการศกึษาตอ้งเป็นไป  
เพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ทัง้ทางร่างกายและจติใจ  สตปัิญญา  ความรู้คู่คุณธรรม  
มจีรยิธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชวีติ  สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสุข  
ซึง่ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
ไดก้ าหนดเป็นนโยบายใหส้ถานศกึษาจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนจนจบการศกึษาภาคบงัคบัและการ
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน  เพื่อใหน้กัเรยีนมคีุณภาพและมคีุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ 
มภีูมคิุม้กนัทางจติใจทีเ่ขม้แขง็  มคีุณภาพชวีติทีด่มีทีกัษะในการด ารงชวีติรอกพน้จากวกิฤตทัง้ปวง  
ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนเป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนอยา่งเป็นระบบ  
มขี ัน้ตอน  วธิกีารและการท างานทีช่ดัเจน  
โดยมคีรทูีป่รกึษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินการและมกีารประสานความรว่มมอื  
อยา่งใกลช้ดิกนัครทูีเ่กีย่วขอ้ง  ผูป้กครอง  และชุมชน  โดยมวีธิกีารและเครือ่งมอืทีช่ดัเจน 
มมีาตรฐานคุณภาพและหลกัฐานการท างานทีต่รวจสอบได ้ 
อนัจะเกดิประโยชน์สงูสุดต่อนกัเรยีนทีจ่ะเป็นเยาวชนคนไทยทีด่ ี เก่ง  และมคีวามสุข  
มคีุณธรรมน าความรูข้องประเทศชาตต่ิอไป  โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)  
ตระหนกัถงึความส าคญัของผูเ้รยีนและความส าคญัของโครงการระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
 
2.  ความส าคญัของโครงการ 



 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1 ตวับ่งชีท้ี ่1.1 (ขอ้ที ่6)  
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1  
เพื่อส่งเสรมิใหค้รผููส้อนไดต้ระหนกัและเหน็ความส าคญัของการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีน 
 3.2   เพื่อจดัระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนใหค้รอบคลุมขอบขา่ยและภารกจิตามนโยบาย 
 3.3  เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัการดแูลช่วยเหลอื  แนะแนวใหค้ าปรกึษา ป้องกนัและแก้ปัญหา               
ใหส้ามารถศกึษา จนส าเรจ็หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  ครทูุกคนมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ  มคีวามตระหนกั  ใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตักิจิกรรม 
และ สามารถจดักจิกรรมในการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 4.2  โรงเรยีนมขีอ้มลูนกัเรยีนในระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนครบทุกชัน้ ทุกคน 
 4.3  นกัเรยีนทุกคนไดร้บัการช่วยเหลอื แนะแนวใหค้ าปรกึษา 
ป้องกนัและแกปั้ญหาใหม้คีุณลกัษณะ 
ทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษาก าหนด 
 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงนิอุดหนุนของทางราชการ  จ านวน  5,000  บาท 
6.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
6.1.4  ด าเนินงานตามโครงการ 
 6.1.4.1 จดัท าขอมลูสารสนเทศเกีย่วกบันกัเรยีนเป็นรายบุคคล 
 6.1.4.2 คดักรองนกัเรยีนรายบุคคล 
 6.1.4.3 วเิคราะหก์ลุ่มผูเ้รยีน 
 6.1.4.4 การประชุมผูป้กครองและคณะกรรมการเครอืข่าย 
 6.1.4.5 การเยีย่มบา้น 
 6.1.4.6 การจดักจิกรรมโฮมรมู 
 6.1.4.7การใหค้วามช่วยเหลอื 
 6.1.4.8การส่งต่อ 
6.1.5  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 



 

 
 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง วางแผน 
 

            
2.  เสนอโครงการ 

 

            
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ  

 
           

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 

            
5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ 
 

 
           

6. ประเมนิ สรปุ รายงานผล            
 

 
 
 
 

 

 

 

6.3 ก าหนดจดักิจกรรมโครงการพฒันาระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
30 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 
16พฤษภาคม2561 
ตลอดปีการศกึษา 
29พ.ค.-10ม.ิย. 61 
 
 
 
 
 
5 มถุินายน 2561 

1.ประชุม ชีแ้จง วางแผน  
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- จดัท าขอ้มลูสารสนเทศเกี่ยวกบันกัเรยีนรายบุคคล  
  ระดบัชัน้ ป.1 เขา้ใหม่ 
- คดักรองนกัเรยีนรายบุคคล 
 
- วเิคราะหก์ลุ่มนกัเรยีน เก่ง กลาง อ่อน ของแต่ละหอ้ง 
 
- ประชุมผูป้กครองและคณะกรรมการเครอืขา่ย 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวนารนิทร ์ ดางไธสง 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ครปูระจ าชัน้ 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ครปูระจ าชัน้ 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 



 
16พ.ค.61-ม.ีค.62 
 
ตลอดปีการศกึษา 
 
1 ม.ิย.61-ม.ีค.62 
ตลอดปีการศกึษา 
31 มนีาคม 2562 

ครัง้ที ่1/2560 
-กจิกรรมโฮมรมูระหว่างครกูบันกัเรยีน 
 
-ใหค้วามช่วยเหลอื พจิารณานกัเรยีนทีค่วรไดร้บัทุน 
การศกึษา 
-คณะครอูอกเยีย่มบา้นนกัเรยีน 
5.นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

 ครปูระจ าชัน้ 
-คณะกรรมการด าเนินงาน  
 ครปูระจ าชัน้ 
-ครปูระจ าชัน้ 
 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวนารนิทร ์ ดาวไธสง 
 นางสาวชญัญานุช  
เหลอืงอรณุฤกษ์ 

 

7.  แผนการก ากบัและติดตาม 
กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน  
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ  ตดิตาม 
ตรวจสอบโครงการ 
6.  ประเมนิผล  สรปุผลและรายงานฯ   

นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ 
นางสาวนารนิทร ์ ดาวไธสง   
นางสาวชญัญานุช  เหลอืงอรณุฤกษ์ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวนารนิทร ์ ดาวไธสง  
นางสาวชญัญานุช  เหลอืงอรณุฤกษ์ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวนารนิทร ์ ดาไธสง 
นางสาวชญัญานุช  เหลอืงอรณุฤกษ์ 

 

 
 
 
 
 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน 
1.รอ้ยละของครทูีม่คีวามรู ้ ความเขา้ใจ  มคีวามตระหนัก  
ใหค้วามส าคญัต่อการปฏบิตักิจิกรรมและสามารถจดักจิกรรมในการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2.ขอ้มลูนกัเรยีนในระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนครบทุกชัน้ ทุกคน 
3.รอ้ยละของนกัเรยีนไดร้บัการช่วยเหลอื แนะแนว , ส่งเสรมิ พฒันา ป้องกนั  

1. พจิารณาจากความครบถ้วน 
ถูกตอ้งของขอ้มลูนกัเรยีนทีค่รดู าเนินการ 
2. พจิารณาจากการรายงานโครงการ 
3. 



แกปั้ญหาและมคีุณลกัษณะทีพ่งึประสงคต์ามหลกัสตูรสถานศกึษาก าหนด 
 

ประเมนิผลโดยใชแ้บบประเมนิพฤตกิรรมนกัเรยีน 

 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนในโรงเรยีนมคีวามสุขทีเ่รยีนในโรงเรยีน  มอีตัราการตกซ ้าชัน้ลดลง  มอีนาคตทีด่ ี 
ดา้นการศกึษาต่อในระดบัมธัยมศกึษาสงูขึน้และประกอบอาชพีทีต่อ้งการในอนาคต 
 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
ลงชื่อ.................................................ผูเ้สนอโครงการลงชื่อ...................................................ผูร้ว่มโคร
งการ 
        (นางสาวนารนิทร ์ ดาวไธสง)    (นางสาวชญัญานุช  เหลอืงอรณุฤกษ์) 

 
ลงชื่อ...................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

      (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   พฒันาการจดัการเรยีนการสอนเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษ 
กลุ่มงาน   วชิาการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ    นางสาวพรรณ ี   แดงสวสัดิ ์ 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 4 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
...........................................................................................................................................................
........... 
 



๑. หลกัการและเหตุผล 
 จากพระราชบญัญตักิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542 หวด 2 มาตรา 10 วรรคสอง ได้กล่าวไว้ว่า                    
“ การจดัการศกึษาส าหรบับุคคลทางรา่งกาย จติใจ สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม การสื่อสาร และการเรียนรู ้
ห รือ มี ร่ า ง ก าย  ห รือ ทุ พ พ ล ภ าพ  ห รือ ไม่ ส าม า รถ พึ่ ง พ าต น เอ ง ได้  ห รือ ไม่ มี ผู้ ดู แ ล 
หรือด้อยโอกาสตลอดจนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ให้มีสิทธิและโอกาสได้ร ับการศึกษา  
ขัน้พืน้ฐานเป็นพเิศษ ” 
 ดังนั ้น  เพื่ อให้การพัฒนาด้านการศึกษา ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องดังกล่ าว 
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) ซึ่งเป็นศูนยพ์ฒันาวชิาการศกึษาพเิศษ 
มี ห น้ า ที่ ส่ ง เส ริม  ส นั บ ส นุ น  แ ล ะพั ฒ น า ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ส า ห รับ นั ก เ รีย น พิ เศ ษ 
ในโรงเรียนเครอืข่ายแกนน าจดัการเรียนรวม ได้ฝึกทักษะพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
แ ล ะส ติ ปั ญ ญ า  ส าม ารถ ช่ ว ย เห ลื อ ต น เอ ง  แ ล ะอ ยู่ ร่ ว ม กั บ สั ง ค ม ได้ อ ย่ า งมี ค ว าม สุ ข 
เป็ นแนวทางสู่ ก ารเต รียม เยาวชนที่ อ ยู่ ในความรับผิดชอบ ให้ มีคุณ ภาพ ออกไปสู่ ส ังคม 
เ ป็ น ม นุ ษ ย์ ที่ ส ม บู ร ณ์ ต าม ค ว าม มุ่ ง ห ม าย ข อ งพ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า รศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ต ิ
การจดัการศึกษาพิเศษเรยีนรวมจะสมัฤทธิผ์ลได้นัน้ต้องอาศัยผู้บรหิาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผูป้กครอง และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่ายรว่มมอืกนัใหก้ารด าเนินงานโครงการประสบผลส าเรจ็ไดด้ว้ยดี 
 
๒.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่๒ ตวับ่งชีท้ี ่๒.๒ (ขอ้ที ่๑) 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๑  ตวับ่งชีท้ี ่๑.๖ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๖  ตวับ่งชีท้ี ่๖.๓ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๗  ตวับ่งชีท้ี ่๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕,๗.๖,๗.๗ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๘  ตวับ่งชีท้ี ่๘.๕ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๑๐  ตวับ่งชีท้ี ่
๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.๕,๑๐.๖ 
 

๓. วตัถปุระสงค ์
๓.๑  

เพื่อจดัอบรมพฒันาครแูละบุคลกรทางดา้นการศกึษาใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการจดักระบวนการเรยี
นการสอน ส าหรบันกัเรยีนพเิศษเรยีนรวม 

๓.๒  
เพื่อจดัอบรมใหค้วามรูผู้ป้กครองใหด้แูลช่วยเหลอืนกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มใหม้พีฒันาการทีด่ขี ึน้ 

๓.๓  
เพื่อจดักจิกรรมเขา้ค่ายวชิาการนกัเรยีนเรยีนรวมใหม้พีฒันาการทีพ่งึประสงคต์ามศกัยภาพ 



๓.๔  
เพื่อส่งเสรมิความสามารถของนกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มใหม้โีอกาสแสดงศกัยภาพดว้ยการจดักจิกรรมแขง่
ขนัทกัษะวชิาการงานศลิปหตัถกรรมและการรว่มจดัเวทวีชิาการแลกปลีย่นเรยีนรู้ 

 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ 
๔.๑.๑ รอ้ยละ 90 ครแูละบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนมคีวามรู ้ความสามารถ  

ในการจดักระบวนการเรยีนการสอนส าหรบันกัเรยีนพเิศษเรยีนรวม 
๔.๑.๒ รอ้ยละ 80 

ผูป้กครองสามารถน าความรูไ้ปดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มใหม้พีฒันาการทีด่ขี ึน้ 
๔.๑.๓ รอ้ยละ 80 นกัเรยีนพเิศษเรยีนรวม 

เมือ่เขา้ค่ายวชิาการแลว้มพีฒันาการทีพ่งึประสงคต์ามศกัยภาพทีด่ขี ึน้  
๔.๑.๔รอ้ยละ 95 

นกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มมโีอกาสแสดงศกัยภาพในการแขง่ขนัทกัษะวชิาการแขง่ขนังานศลิปหตั
กรรมและสามารถรว่มเวทวีชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  

 ๔.๒ เป้าหมายเชิงคณุภาพ 
 
 ครแูละบุคลากรทางการศกึษามคีวามรูค้วามสามารถในการจดักระบวนการเรยีนการสอน 
ส าหรบันกัเรยีนพเิศษเรยีนรวม 
ผูป้กครองมคีวามรูใ้นการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนพเิศษเรยีนรวมใหม้พีฒันาการทีด่ขี ึน้ 
และสนบัสนุนนกัเรยีนพเิศษเรยีนรวมเขา้ค่ายวชิาการแลว้นกัเรยีนไดแ้สดงศกัยภาพดว้ยการแขง่ขนัทกั
ษะวชิาการแขง่ขนังานศลิปหตัถกรรมและสามารถรว่มจดัเวทวีชิาการแลกเปลี่ยนเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิ
ธผิล 
  
๕. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 ๕.๑  ผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรทางการศกึษา ผูป้กครองนักเรยีนทุกคน และคณะกรรมการโครงการ 
 ๕.๒ งบประมาณเงนิอุดหนุน๑๐,๐๐๐  บาท 
 
๖. วิธีและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

๖.๑  สาระส าคญัของกิจกรรม  
     ๖.๑.๑  ประชุมวางแผนการจดัด าเนินโครงการ 
     ๖.๑.๒  เสนอโครงการเพื่ออนุมตัจิากผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
     ๖.๑.๓  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
     ๖.๑.๔  ด าเนินการตามโครงการ มขี ัน้ตอนดงันี้ 



 

          ๖.๑.๔.๑  ประชุมคณะท างาน 
          ๖.๑.๔.๒  ประชาสมัพนัธโ์ครงการ 
          ๖.๑.๔.๓  คณะท างานแบ่งกจิกรรมเพื่อด าเนินงาน ดงันี้ 

- 
กจิกรรมอบรมพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีนรว่ม 

- ประชุมปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรยีน   
- กจิกรรมเขา้ค่ายทกัษะวชิาการ  
- กจิกรรมส่งเสรมิความสามารถพเิศษใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  

     ๖.๑.๕   นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
     ๖.๑.๖ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 
 
 

6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จง วางแผน 
 

            
2. เสนอโครงการ 

 

            
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ 

 
            

4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 

            
5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ 

 
            

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล            
 

 
 
 
6.3  
ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการพฒันาการจดัการเรียนการสอนเดก็ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 

30 เม.ย. 61 
30 เม.ย. 61 
 
16 พ.ค. 61 
1 เม.ย.61-31 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินการตามแผน 

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ  
นางสาวพรรณ ี 
แดงสวสัดิ ์ 
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 

 

 

 

 



ม.ีค.62 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
31 ม.ีค.62 

 

- 
กจิกรรมอบรมพฒันาครแูละบุคลากรทางการศกึษาของโรงเรยีนแกนน าจดัการเรยีนรว่ม 
- ประชุมปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรยีน   
- กจิกรรมเขา้ค่ายทกัษะวชิาการ  
- กจิกรรมส่งเสรมิความสามารถพเิศษใหเ้ตม็ตามศกัยภาพ  
5.นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ 
6.ประเมนิ  สรปุผล  รายงานโครงการ 

- 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
- 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
- คณะคร ู
- คณะคร ู
-คณะกรรมการ/คณะคร ู
-คณะกรรมการ/คณะคร ู
 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 
 นางสาวพรรณ ี 
แดงสวสัดิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผนพฒันาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
 
 
3.  แต่งตัง้คณะท างาน  วางแผนด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 
 
5 .   นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม  
ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 
นางสาวพรรณ ีแดงสวสัดิ ์
 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางศริลิกัษณ์  
ศรเีจรญินางสาวพรรณ ี
แดงสวสัดิ ์
 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 

 



6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ นางศริลิกัษณ์  
ศรเีจรญินางสาวพรรณ ี
แดงสวสัดิ ์

 
 8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 

1.รอ้ยละของครแูละบุคลากรทางการศกึษาสามารถจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหก้บัเดก็พเิศษ 
2.รอ้ยละของผูป้กครองดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มไดอ้ยา่งดี 
3.รอ้ยละของนกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มมพีฒันาการทีพ่งึประสงคต์ามศกัยภาพ 
4.รอ้ยละของนกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มไดเ้ขา้แข่งขนัทกัษะวชิาการการแขง่ขนังานศลิปหตัถกรรมระดบัเขตพืน้ทีท่ีก่ารศกึษา 
ระดบัภาคและระดบัชาต ิ

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มไดเ้รยีนรู ้และไดร้บัการพฒันาตามศกัยภาพ 
สามารถด ารงชวีติไดด้ว้ยตนองและเป็นคนดขีองสงัคม 
 
 
 
 
 
 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ  
 
 

 
     ลงชื่อ..............................................ผูเ้สนอโครงการ    
ลงชื่อ...............................................ผูร้ว่มโครงการ 

                (นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ)                               (นางสาวพรรณ ี แดงสวสัดิ ์) 
 



 
 

                ลงชื่อ.................................................ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
                     ( นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ ) 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 



ช่ือโครงการ   อาหารกลางวนันกัเรยีน 
กลุ่มงาน   บรหิารทัว่ไป 
หวัหน้าโครงการ   นางสายพณิ  รงัรงทอง      
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่ 4 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การส่งเสรมิดา้นโภชนาการทีด่แีก่นกัเรยีนเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่       
เพราะการรบัประทานอาหารทีม่คีุณค่าและเพยีงพอและรูจ้กัเลอืกบรโิภคอาหารทีป่ลอดภยั  
มปีระโยชน์จะช่วยใหน้กัเรยีนมสีุขภาพ ทีส่มบูรณ์  รา่งกายแขง็แรง  มภีูมติา้นทานโรค   
ท าใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ตีามวุฒภิาวะของนกัเรยีนและมคีุณภาพชวีติทีด่ ี 
ดว้ยเหตุนี้โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)    จงึจดัใหม้โีครงการอาหารกลางวนันักเรยีนขึน้ 
 

2.  ความส าคญัของโครงการ   
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ 1 ตวับ่งชีท้ี ่1.2 
 

3.  วตัถปุระสงค ์
3.1 เพื่อใหน้กัเรยีนมอีาหารเชา้และอาหารกลางวนัทีม่คีุณค่า  หลากหลายชนิดรบัประทาน 
3.2  เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเลอืกรบัประทานอาหารทีป่ลอดภยั และมปีระโยชน์ 
 

4.  เป้าหมาย 
4.1  นกัเรยีนทุกคนรบัประทานอาหารทีม่คีุณค่า  และปลอดภยั 
4.2  นกัเรยีนทุกคนสามารถเรยีนรูจ้ากการรบัประทานอาหารในโรงเรยีนเพื่อน าไปใชใ้น  
       ชวีติประจ าวนัในการเลอืกอาหารทีป่ระโยชน์  และปลอดภยั 
 

5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครผููเ้ป็นคณะกรรมการของโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการเป็นค่าเอกสารรายงานผล จ านวน  10,000  
บาท 
 
 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุม วางแผนในการปรบัปรงุพฒันา 



 

  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการจ าหน่ายอาหาร 
   6.1.4.2  ตรวจสอบการจ าหน่าย 
 
   6.1.4.3 ประเมนิผล  สรปุผลรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบการขาย 

อาหารทุกเดอืน 
   6.1.4.4  สอดแทรกเรือ่งการรบัประทานอาหารทัง้การเลอืกซือ้  และความ 

มรีะเบยีบในการซือ้อาหาร  ในกจิกรรมการเรยีนการสอน 
  6.1.5  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 
 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน               
2.  เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมนิ สรปุ รายงานผล              

 
 

  6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการโภชนาการท่ีดีเพ่ือสขุภาพชีวิต 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

30 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 
16 พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
16 พฤษภาคม 2561 
 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- 
แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบการจ าหน่าย   

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสายพณิ  รงัรงทอง 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
31 มนีาคม 2562 

  อาหาร 
- ตรวจสอบการจ าหน่าย 
-ประเมนิผล  
สรปุผลรายงานต่อคณะกรรมการ 
  ตรวจสอบการขายอาหารทุกเดอืน 
- 
สอดแทรกเรือ่งการรบัประทานอาหารทัง้การ  
  เลอืกซือ้  และความ 
- มรีะเบยีบในการซือ้อาหาร  ในกจิกรรมการ   
เรยีนการสอน 
5.นิเทศ ตดิตาม 
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
-ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-นางสายพณิ  รงัรงทอง 

 
7.   แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผนพฒันาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสายพณิ  รงัรงทอง 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสายพณิ  รงัรงทอง 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสายพณิ  รงัรงทอง 

 

 

8.   ระดบัความส าเรจ็  
ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1.รอ้ยละของนกัเรยีนมอีาหารเชา้และอาหารกลางวนัทีม่คีุณค่าหลากหลายรบัประทาน 
2.รอ้ยละของนกัเรยีนรูจ้กัเลอืกรบัประทานอาหารทีป่ลอดภยั และมปีระโยชน์ 

1. แบบส ารวจ 
 
2. 
สงัเกตพฤตกิรรม 

1. แบบส ารวจ 
 
2. 
แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

 

9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนมสีุขภาพสมบรูณ์  แขง็แรง  มคีวามพรอ้มทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนการสอน  
ท าใหผ้ลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 



10.   ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 

 

         ลงชื่อ..........................................ผูเ้สนอโครงการ 
                    (นางสายพณิ  รงัรงทอง) 
 
 

           ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
          (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
                                         ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 



ช่ือโครงการ   โครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ 

แผนงาน   งานบรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวพชัร ี แขง็แรง    นางชุตมิา  กงัสดาร      
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่4 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 

 สุขภาพนกัเรยีนเป็นสิง่ส าคญัทีต่อ้งดแูลเอาใจใส่อยูเ่สมอ เพื่อใหเ้ป็นบุคคลทีม่สีุขภาพด ี 
ทัง้รา่งกาย  และจติใจ พรอ้มทีจ่ะเรยีนรูอ้ยา่งเตม็ที ่     
จงึเป็นหน้าทีข่องโรงเรยีนทีจ่ะปลกูฝังการปฏบิตัติน  ทีจ่ะสามารถท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง จติใจแจม่ใส   
ตลอดถงึในเรือ่งของการใหว้คัซนีป้องกนัโรค  การดแูลรกัษาเมือ่เจบ็ไขไ้ดป่้วย   
ดงันัน้โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)  จงึจดัใหม้ ีโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพขึน้  

2.  ความส าคญัของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1ตวับ่งชีท้ี ่1.2 (ขอ้ที ่4) 

3.  วตัถปุระสงค ์
          3.1  เพื่อใหน้กัเรยีนไดร้บัการบรกิารทางดา้นสุขอนามยั 
          3.2  เพื่อใหน้กัเรยีนมสีุขภาพทีด่สีมบรูณ์แขง็แรง พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้ 

4.   เป้าหมาย 
          4.1  นกัเรยีนทุกคนของโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)  ไดร้บัการบรกิารดา้นสุขอนามยั 
          4.2  นกัเรยีนทุกคนเป็นผูม้สีุขภาพอนามยัสมบูรณ์แขง็แรงพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้ 

5.   ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครอูนามยัโรงเรยีน ผูน้ านกัเรยีน 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 5.2  งบประมาณค่าพาหนะน านกัเรยีนไปยงัสถานพยาบาล  ตามทีไ่ดร้บัจดัสรร 
 5.3  ค่าวสัดุ ครภุณัฑใ์นการจดั ดแูลหอ้งพยาบาล จ านวน  20,000  บาท 
 5.4  ยา และ วคัซนีจากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 
 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมชีแ้จง  วางแผน 



 

6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 

6.1.4.1  จดัท าขอ้มลูสารสนเทศในเรือ่งการดแูลสุขภาพนกัเรยีน 
6.1.4.2  ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ าต าบล อ าเภอ 

และจงัหวดั 
6.1.4.3  อบรมผูน้ านกัเรยีนท าหน้าทีช่่วยเหลอืงานอนามยัโรงเรยีน 
6.1.4.4  การจดัหอ้งพยาบาล 
6.1.4.5  ช่วยเหลอืดแูลนกัเรยีนทีเ่จบ็ป่วย 
6.1.4.6  ใหว้คัซนีป้องกนัโรคต่าง ๆ  
6.1.4.7เฝ้าระวงั ดแูล รกัษาอนามยัในช่องปาก 
6.1.4.8   ดแูลรกัษาเรือ่งเหา 

6.1.5  นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน               
2.  เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมนิ สรปุ รายงานผล              

 6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

30เมษายน  2561 
30เมษายน  2561 
 
16 พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
พฤษภาคม – มถุินายน 2561 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- จดัท าขอ้มลูสารสนเทศในเรือ่งการดแูลสุขภาพ   

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวพชัร ี แขง็แรง  
นางชุตมิา  กงัสดาร      
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 



 
31 พฤษภาคม 2561 
 
ตลอดปีการศกึษา 
ตลอดปีการศกึษา 
ตลอดปีการศกึษา 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
31 มนีาคม 2562 

  นกัเรยีน 
- ประสานงานโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ า 
  ต าบล อ าเภอ และจงัหวดั 
- 
อบรมผูน้ านกัเรยีนท าหน้าทีช่่วยเหลอืงานอนามยั   
  โรงเรยีน 
- การจดัหอ้งพยาบาล 
- ช่วยเหลอืดแูลนกัเรยีนทีเ่จบ็ป่วย 
- ใหว้คัซนีป้องกนัโรคต่าง ๆ  
- เฝ้าระวงั ดแูล รกัษาอนามยัในช่องปาก 
 ดแูลรกัษาเรือ่งเหา 
- นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
-ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-หวัหน้าโครงการ 

 
 
7.   แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5. นิเทศ ตดิตาม 
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล และรายงานโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวพชัร ี แขง็แรง  
นางชุตมิา  กงัสดาร      
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวพชัร ี แขง็แรง  
นางชุตมิา  กงัสดาร      
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวพชัร ี แขง็แรง  
นางชุตมิา  กงัสดาร      

 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
1. 
รอ้ยละของนกัเรยีนไดร้บัการบรกิารดา้นสุขภาพอนามยั 

1. ส ารวจ 
 

1. แบบส ารวจ 
 



2. 
รอ้ยละของนกัเรยีนเป็นผูม้สีุขภาพอนามยัสมบูรณ์แขง็แรง 

2. วดัสมรรถภาพ 2. 
แบบวดัสมรรถภาพ 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนมคีวามพรอ้มทีจ่ะร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอน  สามารถเรยีนรูไ้ดด้ ี 
ท าใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครอูนามยัโรงเรยีน 

 

         ลงชื่อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ    
ลงชื่อ.........................................ผูร้ว่มโครงการ 
                    (นางสาวพชัร ี แขง็แรง)                                (นางชุตมิา  กงัสดาร)   
 
                                               ลงชื่อ.........................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

                                                        (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ 

  



ช่ือโครงการ   ยวุชนประกนัภยัในโรงเรยีน 
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
หน่วยงาน   โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 4 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา 2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การป้องกนัอุบตัเิหตุภายในโรงเรยีนถอืเป็นนโยบายทีร่ฐับาลใหโ้รงเรยีนด าเนินการเพื่อใหน้กัเรี
ยนไดร้บัความปลอดภยั ทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจ ดว้ยในปัจจบุนัมเีหตุการณ์ 
หรอืภาวะทีเ่กดิขึน้โดยไมค่าดคดิ เป็นผลใหเ้กดิความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิ 
เป็นอนัตรายแก่รา่งกายและจติใจและอาจท าใหส้ญูเสยีชวีติ ซึง่รวมทัง้การป้องกนัยาเสพตดิ  
จงึไดม้กีารจดัท าโครงการยุวชนประกนัภยัในโรงเรยีนขึน้ เพื่อเป็นการใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรและนกัเรยีน 
ตลอดจนมกีารน าขอ้มลูการด าเนินการในเรือ่งความปลอดภยัจากปีทีผ่่านมา 
มาเป็นขอ้มลูในการพฒันาความปลอดภยัใหก้บันกัเรยีน  

2.   ความส าคญัของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1 ตวับ่งชีท้ี ่1.2 (ขอ้ที ่4)  

 

3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1  เพื่อใหน้กัเรยีนปลอดภยัจากอุบตัเิหตุทัง้ขณะอยูใ่นโรงเรยีนและระหว่างการเดนิทาง 
 3.2  เพื่อใหน้กัเรยีนปลอดภยัจากการถูกรา้ยทางดา้นรา่งกาย  จติใจ  และสงัคม 
          3.3  เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยอันจะเกิดกับชีวิตและทรัพย้สินของตนเองและสังคม 
3.4  เพื่อใหน้กัเรยีนปลอดภยัจากยาเสพตดิทุกชนิด 
   

4.   เป้าหมาย 
 นกัเรยีนทุกคนปลอดภยัจากอุบตัเิหตุ  การถูกท ารา้ยทางดา้นจติใจ  รา่งกาย  
และห่างไกลยาเสพตดิ 
ทุกชนิด 
5.   ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ  คร ู  นกัเรยีน  
ผูป้กครองและคนในชุมชน 
 5.2  งบประมาณเงนิอุดหนุนจากหน่วยงานตน้สงักดั  เป็นค่าวสัดุ  จ านวน  5,000  บาท  
6.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 



 

 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผนเสนอโครงการ 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ด าเนินการตามแผน   

- ส ารวจอาคารสถานทีท่ีจ่ะท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ   
       -  นกัเรยีนประกนัอุบตัเิหตุ 

-  ประสานงานกบัผูป้กครอง  ชุมชน  
หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเกีย่วกบัเรือ่งความปลอดภยั  
  ทัง้ดา้นร่างกาย  จติใจ  และ  สิง่เสพตดิ 

       -  สอดแทรกในเรือ่งความปลอดภยัในกจิกรรมการเรยีนการสอน 
       -  ประชาสมัพนัธก์จิกรรมหน้าเสาธงเกีย่วกบัเรือ่งความปลอดภยั 
 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ              

6. ประเมนิผล สรปุ รายงานผลฯ              

 

6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการยวุชนประกนัภยัในโรงเรียน 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

30 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 
16 พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
16พฤษภาคม -มถุินายน2561 
16พฤษภาคม -มถุินายน 2561 
ตลอดปีการศกึษา 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน  
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- ส ารวจอาคารสถานทีท่ีจ่ะท าใหเ้กดิอุบตัเิหตุ 
- นกัเรยีนท าประกนัอุบตัเิหตุ 
- ประสานงานกบัผูป้กครอง  ชุมชน     

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
20 มนีาคม 2561 
31 มนีาคม 2561 

 หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเกีย่วกบัเรือ่งความ  
 ปลอดภยัทัง้ดา้นรา่งกาย  จติใจ  และ   
 สิง่เสพตดิ 
- ประชาสมัพนัธใ์นเรือ่งความปลอดภยั      
 ในกจิกรรมการเรยีนการสอน และ   
 ประชาสมัพนัธก์จิกรรมหน้าเสาธง 
- นิเทศ ตดิตาม 
ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
- ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 

 
 
 
7.  แผนการก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1.ประชุมชีแ้จง  วางแผนโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
5. นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์ 

 

 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.รอ้ยละของการลดอุบตัเิหตุของนกัเรยีน 
2.รอ้ยละของการลดการถูกท ารา้ย   
   ทางดา้นรา่งกาย  จติใจ  ของนกัเรยีน 
3.รอ้ยละของนกัเรยีนทีป่ลอดภยัจาก        
   ยาเสพตดิ 

1.การส ารวจ 
2.พจิารณาจากรายงานโครงการ 

1.แบบส ารวจ 
2.รายงานโครงการ 
 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนปลอดภยัทัง้ทางดา้นร่างกาย  จติใจ  สารเสพตดิ  
มคีวามพรอ้มทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 
ทีจ่ะเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่งเตม็ศกัยภาพ 
 



10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 

 

ลงชื่อ................................................ผูเ้สนอโครงการ 
      (นางสาวมลัลกิา  คุณรกัษ์) 

 
ลงชื่อ...............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

(นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
  



ช่ือโครงการ   ส่งเสรมิสุขภาพกาย  สุขภาพจติ ระดบัชัน้ปฐมวยั 
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
หวัหน้าโครงการ   นางศริลิกัษณ์ ศรเีจรญิ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่ 4 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1. หลกัการและเหตุผล 
 โ ร ง เ รี ย น วั ด ห น า ม แ ด ง  ( เ ขี ย ว อุ ทิ ศ ) 
ได้ เล็ง เห็นว่ าการส่ ง เสริม เรื่อ งสุ ขภ าพของเด็ก เป็นสิ่งส าคัญ ที่ ต้ อ งดูแล เอาใจใส่ อยู่ เสมอ  
เพื่ อ ให้ เด็ก เป็นบุ คคลที่ มีสุ ขภาพดี   ทั ้ง ร่างกายและจิต ใจ  พ ร้อมที่ จะ เรียนรู้อ ย่ างเต็มที ่ 
จงึเป็นหน้าที่ของโรงเรยีนที่จะปลูกฝังการปฏบิตัิตน  ที่จะสามารถท าให้สุขภาพแขง็แรง  จติใจแจ่มใส  
ตลอดถึงในเรื่องของการรับประทานอาหาร  การออกก าลังกาย  การให้วัคซีน ป้องกันโรค  
แ ล ะ ก า รดู แ ล รัก ษ า เมื่ อ เจ็ บ ไ ข้ ไ ด้ ป่ ว ย  ดั ง นั ้ น โ ร ง เรีย น วัด ห น าม แ ด ง  ( เขี ย ว อุ ทิ ศ )  
จงึจดัใหม้โีครงการส่งเสรมิสุขภาพกาย  สุขภาพจติ   ระดบัชัน้ปฐมวยั 
2.ความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานปฐมวยั ที ่ ๑ , ๒, ๓   
๓.  วตัถปุระสงค ์
 ๓.๑  เพื่อใหเ้ดก็ไดร้บัการบรกิารดา้นสุขอนามยั 
 ๓.๒  เพื่อใหเ้ดก็มสีุขภาพกาย  สุขภาพจติทีด่สีมบรูณ์แขง็แรง  พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้ 
๔.  กลุ่มเป้าหมาย 
 ๔.๑ด้านปริมาณ 
  ๔.๑.๑เดก็ปฐมวยัของโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) ทุกคน  ไดร้บัการบรกิารดา้น
   สุขอนามยั 
  ๔.๑.๒  เดก็ปฐมวยัของโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)ทุกคน  
เป็นผูม้สีุขภาพอนามยั   สมบรูณ์แขง็แรงพรอ้มทีจ่ะเรยีนรู้ 
 ๔.๒   ด้านคณุภาพ 
  ๔.๒.๑  เดก็ปฐมวยัของโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)  
ไดร้บับรกิารทางดา้นสุขภาพ   อนามยัอยา่งเป็นระบบมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล 
  ๔.๒.๒  เดก็ปฐมวยัของโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)  มสีุขภาพกาย  
สุขภาพจติทีด่ ี   พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้
๕.  ทรพัยากรท่ีต้องการ   



 

          ๕.๑ บุคลากร : ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ครอูนามยัโรงเรยีน  ผูน้ านกัเรยีน  
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๕.๒ งบประมาณค่าพาหนะน านกัเรยีนไปยงัสถานพยาบาล  ตามทีไ่ดร้บัจดัสรร 
๕.๓ค่าวสัดุ  ครภุณัฑ ์  5000  บาท 
๕.๔ยา  และ  วคัซจีากโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ 
 
 
 

๖. วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
๖.๑  สาระส าคญัของกิจกรรม 
 ๖.๑.๑ประชุมชีแ้จงวางแผนการด าเนินการจดัท าโครงการ 
 ๖.๑.๒เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
 ๖.๑.๓ แต่งตัง้คณะกรรมการ 
 ๖.๑.๔ด าเนินโครงการ  มขี ัน้ตอนดงันี้      
  ๖.๑.๔.๑ กจิกรรมการออกก าลงักาย 
  ๖.๑.๔.๒ กจิกรรมการดื่มนม/อาหารว่างทีม่ปีระโยชน์ 
  ๖.๑.๔.๓ กจิกรรมการตรวจสุขภาพ 
  ๖.๑.๔.๔กจิกรรมรบัประทานอาหารครบ  5  หมู่ 

 ๖.๑.๔.๕กจิกรรมสุขภาพในโรงเรยีน 
   ๖.๑.๔.๖กจิกรรมการดแูลคุม้ครองความปลอดภยั 
 ๖.๑.๔.๗กจิกรรมการลดอว้น/เพิม่น ้าหนกั  ส่วนสงู 
 ๖.๑.๔.๘ กจิกรรมการพกัผ่อน/นอน 
   ๖.๑.๔.๙กจิกรรมการออกก าลงักายก่อนนอน 
 ๖.๑.๔.๑๐กจิกรรมค่ายทดสอบสมรรถภาพ 
  ๖.๑.๕นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ 

 ๖.๑.๖ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานผล 
 
๖.๒  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย
. 

พ.ค. มิ.ย. 
ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.
ย 

ต.
ค 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ. มี.ค.  

๑. ประชุมชีแ้จง วางแผน              
๒. เสนอโครงการ              
๓. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

 

 



๔. ด าเนินงานตามโครงการ              
๕. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ 
             

๖. ประเมนิ สรุป รายงานผล              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๖.๓  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการส่งเสริมสขุภาพกายสบายจิต ระดบัปฐมวยั 

 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
30 เมษายน  ๒๕๖๑ 
30 เมษายน 2561 
16 พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
30 มนีาคม 2562 

1.ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงามตามโครงการ 

กจิกรรมการออกก าลงักาย 
กจิกรรมการดื่มนม/อาหารว่างทีม่ปีระโยชน์ 
กจิกรรมการตรวจสุขภาพ 
กจิกรรมรบัประทานอาหารครบ 5 หมู่ 
กจิกรรมสุขภาพในโรงเรยีน 
กจิกรรมการดแูลคุม้ครองความปลอดภยั 
กจิกรรมการลดอว้น/เพิม่น ้าหนกั/ส่วนสงู 
กจิกรรมการพกัผ่อน/นอน 
กจิกรรมการออกก าลงักายก่อนนอน 
กจิกรรมค่ายทดสอบสมรรถภาพ 

5.นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ 
6.ประเมนิ  สรปุ  รายงานผล 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-
คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 

 

 

 



๗.   การติดตามและประเมินผล 
กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 

7.  ประชุมชีแ้จง วางแผน 
8.  เสนอโครงการ 
9.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
10.  ด าเนินงานตามโครงการ 
11.  นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ 
12.  ประเมนิผล สรปุผล รายงานผล 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางศริลิกัษณ์   ศรเีจรญิ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 

 

 
๘.ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1.นกัเรยีนไดร้บัการบรกิารดา้นสุขอ
นามยั 
2.นกัเรยีนมสีุขภาพทีด่สีมบูรณ์แขง็แ
รง  พรอ้มทีจ่ะเรยีนรู ้

 

ตรวจสอบหลกัฐา
น 
 
ตรวจสอบ            
สมรรถภาพนกัเรี
ยน 

-  ขอ้มลูดา้นการบรกิารสุขภาพ 
 
-  
แบบบนัทกึการตรวจสอบสมรรถภาพนกั
เรยีน 

 
 
๙.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั 
  เดก็ปฐมวยัมสีุขภาพอนามยัทีด่ ี สามารถเรยีนรูไ้ดด้ ี ท าใหม้ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูขึน้ 
 
๑๐.  ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
    ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
 

ลงชื่อ........................................ ผูเ้สนอโครงการ 
(นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ) 

 
 

ลงชื่อ............................................ ผูอ้นุมตัโิครงการ 
                                            (นางเพยีงเพญ็ สุรารกัษ์) 
    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
  



ช่ือโครงการ   ฝึกอาชพีใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษเรยีนรวม 
แผนงาน   วชิาการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญินางวนัด ี กติตศิกัดิเ์สร ี  
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่4 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1. หลกัการและเหตุผล 
 ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542  หมวด 4  ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2545 
ถอืว่าผูเ้รยีนมคีวามส าคญัทีสุ่ด 
การจดัการเรยีนการสอนตอ้งมกีารปรบัแนวการจดัการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  เป็นการเรยีนรู้
ตลอดชวีติ  มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการด ารงชวีติและครอบครวั  การอาชพี  การออกแบบเทคโนโ
ลย ี ซึง่สามารถน ามาประยุกต ์ใชใ้นการท างาน  มทีกัษะกระบวนการในการท างาน 
และการจดัการ สามารถตดัสนิใจแกปั้ญหาในการท างาน 
ขยนั  อดทน  ประหยดั  รกัการท างาน  ตลอดจนมคีวามสามารถในการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ พลงังาน
และสิง่แวดลอ้มอยา่งมจีติส านึกจากภาวะสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจบุนั  ท าใหป้ระชาชนทัว่ไปหนัมาปร
ะกอบอาชพีอสิระมากขึน้ อาชพีทีเ่ป็นทีน่ิยมกนัมาก คอื 
อาชพีคา้ขาย  ทัง้อุปโภคและบรโิภค  โรงเรยีนเหน็ความส าคญัของงานอาชพี และเพื่อเป็นการ 
ปพูืน้ฐานใหก้บันกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้
ไดเ้รยีนรูแ้ละปฏบิตัจิรงิ  จงึไดจ้ดัท าโครงการฝึกอาชพีใหก้บัเดก็ทีม่คีวามตอ้งการพเิศษขึน้ 
2. ล าดบัความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่๒ ตวับ่งชีท้ี ่๒.๒ (ขอ้ที ่๑) 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๑  ตวับ่งชีท้ี ่๑.๖ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๖  ตวับ่งชีท้ี ่๖.๓ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๗  ตวับ่งชีท้ี ่๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕,๗.๖,๗.๗ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๘  ตวับ่งชีท้ี ่๘.๕ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๑๐  ตวับ่งชีท้ี ่
๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.๕,๑๐.๖ 
3. วตัถปุระสงค ์
          2.1 เพื่อส่งเสรมินกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษใหม้คีวามสามารถทางอาชพี 
คน้พบความสนใจในอาชพี  เพื่อเป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชพีในอนาคต 
          2.2 
เพื่อใหน้กัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษมทีศันคตทิีก่า้วหน้า  ทนัสมยั  ภูมใิจในอาชพีทอ้งถิน่รว่มกบัชุมช



น 
          2.3 เพื่อพฒันาการเรยีนรูสู้่อาชพีและเป็นการส่งเสรมิใหโ้รงเรยีนมผีลติภณัฑข์อง 
โรงเรยีนทีม่คีุณภาพ  เป็นทีย่อมรบัของชุมชน 
4 . เป้าหมาย 
    3.1  ดา้นปรมิาณ  นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรู ้  จ านวน  50 
คน  เขา้รว่มโครงการ 
 3.2  ดา้นคุณภาพ  นกัเรยีนทีม่คีวามบกพรอ่งทางการเรยีนรูไ้ดเ้รยีนรูง้านอาชพีทีต่นสนใจ  
และไดป้ฏบิตัจิรงิอย่างครบวงจร  
 
5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 ค่าอุปกรณ์การสอนจ านวน  15,000  บาท  (หนึ่งหมื่นหา้พนับาทถว้น) 

5.1 ท ากระเป๋าเดคพูาจ   จ านวน  5,000  บาท   
5.2 รอ้ยลกูปัดเป็นเครือ่งประดบั  จ านวน 3,000  บาท 
5.3 เครือ่งดื่มต่างๆ ( น ้าสมนุไพร  ชา  กาแฟ  น ้าหวาน  พัน้ซ ์ จ านวน  2,000 บาท 
5.4 อาหารว่าง   

ขนมปังเนย / นม / ชอ้ค / สงัขยาจ านวน  5,000  บาท   
แซนวชิ / ไขส่ติก๊ส ์/ ขนมกลว้ย 
 
6. วิธีและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1 สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1ประชุมชีแ้จงวางแผนการจดัด าเนินการ 
  6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
  6.1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
  6.1.4 ด าเนินการตามโครงการ 
   6.1.4.1ฝึกการท ากระเป๋าเดคพูาจ      
   6.1.4.2 รอ้ยลกูปัดเป็นเครือ่งประดบั   
   6.1.4.3 ฝึกการเครือ่งดื่มต่างๆ ( น ้าสมนุไพร  ชา  กาแฟ  น ้าหวาน  พัน้ซ ์  
   6.1.4.4 ฝึกท าอาหารว่าง   
  6.1.5 นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ 
  6.1.6 ประเมนิ  สรปุผล  และรายงานผล 
 
6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ปีการศึกษา  2561 
หมาย
เหตุ 



 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ตดิตาม 

ตรวจสอบ 
             

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              
 
 
 
 
 
 
        6.3  กิจกรรมและวิธีด าเนินการ 
วนั  เดอืน  ปี กจิกรรม ผูร้บัผดิชอบ 
30  เม.ย. 61 
30  เม.ย. 61 
 
31 พ.ค. 61 
ตลอดปีการศกึษา 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
31 ม.ีค. 62 
 

1.ประชุมชีแ้จงวางแผนการจดัด าเนินการ 
2.เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
4.ด าเนินการตามโครงการ 
-ฝึกการท ากระเป๋าเดคพูาจ      
-รอ้ยลกูปัดเป็นเครือ่งประดบั   
-ฝึกการเครือ่งดื่มต่างๆ ( น ้าสมุนไพร  ชา   
กาแฟ  น ้าหวาน  พัน้ซ ์)  
-ฝึกท าอาหารว่าง   
5.นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ 
6.ประเมนิ  สรปุผล  และรายงานผล 
 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางวนัด ี กติตศิกัดิเ์สร ี
นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางวนัด ี กติตศิกัดิเ์สร ี
นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 
 
 
 
 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางวนัด ี กติตศิกัดิเ์สร ี
นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 

 
7.  แผนก ากบัและติดตาม 
กจิกรรม ผูก้ ากบัและตดิตาม หมายเหตุ 

 

 

 

 

 



1. ประชุมชีแ้จงวางแผนการจดัด าเนินการ 
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
4.  ด าเนินการตามโครงการ 
 
5. นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ 
6.  ประเมนิ  สรปุผล  และรายงานผล 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางวนัด ี กติตศิกัดิเ์สร ี
นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางวนัด ี กติตศิกัดิเ์สร ี
นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางวนัด ี กติตศิกัดิเ์สร ี
นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ 
 

 
 
 
 

 
8. ระดบัความส าเรจ็ 
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิวีดัและประเมนิผล เครือ่งมอืทีใ่ชว้ดัและประเมนิผล 
1. ผลงานทีป่ฏบิตั ิ สงัเกต แบบสงัเกต 
2. ผลผลติทีไ่ด ้ สงัเกต แบบสงัเกต 
3. การท าสมดุบญัชรีายรบั-รายจ่าย สมัภาษณ์,สงัเกต แบบสงัเกต 
 
 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
      นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการพเิศษทีเ่ขา้รว่มโครงการไดร้บัความรูแ้ละทกัษะงานอาชพีและการบรหิาร
จดัการ 
     สามารถน าความรูไ้ปประกอบอาชพีในอนาคตได้ 
      
10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ ลงชื่อ..................................ผูร้ว่มโครงการ 
     (นางศริลิกัษณ์  ศรเีจรญิ)   (นางวนัด ี กติตศิกัดิเ์สร)ี 
 
 
 
   ลงชื่อ...........................................ผูเ้หน็ชอบและอนุมตัโิครงการ 
     ( นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ ) 
   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทศิ ) 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  กลยทุธท่ี์  5เสริมสร้างคณุภาพชีวิตเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   พฒันาสิง่แวดลอ้ม สิง่ทีภ่าคภมูใิจ และความเป็นไทยในชุมชน 
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นายศุภชยั  มิง่มงคล นางจนัทรว์ภิา  จกัหงษ์สุวรรณ 
หน่วยงาน   โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 5 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศกึษา   2561 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................... 



1.  หลกัการและเหตุผล 
 ปัจจบุนัชุมชนโดยรอบโรงเรยีนมสีภาพเป็นชุมชนเมอืง 
ประชากรอาศยัอยูอ่ย่างหนาแน่นก่อใหเ้กดิปัญหาเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม 
มผีลกระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่อคนในชุมชน เช่น ปัญหาขยะทีไ่มส่ามารถก าจดัไดท้นัเวลา 
ปัญหาน ้าในคคูลองเน่าเสยีไมส่ามารถใชป้ระโยชน์ได ้ปัญหาขาดสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ   
สิง่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ ท าใหส้ญูเสยีทศันียภาพความสวยงาม ความสะอาดและความร่มรืน่ การใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจ ปลกูจติส านึกรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สิง่ที่ภาคภูมใิจ และความเป็นไทยในชุมชน 
พรอ้มรว่มมอืรว่มใจกนัปฏบิตัจิรงิ เพื่อท าใหส้ภาพแวดลอ้มในชุมชนดขีึน้ 
2.  ความส าคญัของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่1ตวับ่งชีท้ี ่ 1.2( ขอ้ที ่2) 
3.  วตัถปุระสงค ์

3.1  เพื่อพฒันาสภาพแวดลอ้มรว่มกบัชุมชนโดยรอบโรงเรยีนใหส้ะอาด ร่มรื่น 
สวยงามรวมทัง้สิง่ทีภ่าคภูมใิจ และความเป็นไทยในชุมชน 

3.2  เพื่อใหน้กัเรยีน  คร ู และชุมชน  มจีติส านึก 
ตระหนกัและรูคุ้ณค่าของการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มรวมทัง้สิง่ทีภ่าคภูมใิจ 
และความเป็นไทยในชุมชน 

3.3   เพื่อใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิจนสรปุความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
4.  เป้าหมาย 

4.2  นกัเรยีน คร ูและชุมชน รอ้ยละ100มจีติส านึก 
ตระหนกัและรูคุ้ณค่าของการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มรว่มกบัชุมชนรวมทัง้สิง่ทีภ่าคภมูใิจ 
และความเป็นไทยในชุมชน 

4.3  
นกัเรยีนรอ้ยละ100ปฏบิตัจิรงิในการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้มรว่มกบัชุมชนรวมทัง้สิง่ทีภ่าคภูมใิจ 
และความเป็นไทยในชุมชน  
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  ชุมชนและคณะกรรมการด าเนินการโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงนิอุดหนุนของทางราชการ  20,000 บาท 
6.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

6.1  สาระส าคญัของกจิกรรม 
6.1.1  ประชุมชีแ้จงวางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
6.1.4  ด าเนินการตามโครงการ 
 6.1.4.1  สรา้งความเขา้ใจ  ดว้ยการประชุมครแูละนกัเรยีน 



 

 6.1.4.2 เชญิวทิยากรมาอบรมใหค้วามรู ้คร ูและ นกัเรยีน 
เรือ่งการอนุรกัษ์สภาพแวดลอ้มในชุมชนใหน่้าอยู่รวมทัง้สิง่ทีภ่าคภูมใิจ 
และความเป็นไทยในชุมชน 

6.1.4.3 ประชาสมัพนัธช์กัชวนคนในชุมชน วดั ผูน้ าทอ้งถิน่มารว่มโครงการ 
6.1.4.4 จดักจิกรรมรณรงคก์ารพฒันาสิง่แวดลอ้ม สิง่ทีภ่าคภมูใิจ 

และความเป็นไทยในชุมชนกจิกรรมธนาคารความด ีท าEM Ball จติสาธารณะ 
6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศตดิตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมนิ  สรปุ รายงาน              

   
6.3 ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการพฒันาส่ิงแวดล้อม ส่ิงท่ีภาคภมิูใจ 
และความเป็นไทยในชุมชน 

วนั เดือน ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
30 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 
 
16 พฤษภาคม 2561 
พฤษภาคม 2561 
มถุินายน  2561 
ตลอดปีการศกึษา 2561 
 
ตลอดปีการศกึษา 2561 
 
มถุินายน 61 - มนีาคม 62 
31 มนีาคม 2562 

1.ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- 
ประชุมชีแ้จงผ่านคณะกรรมการสภานกัเรยีน 
- ใหค้วามรูใ้นเรือ่งการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
สิง่ทีภ่าคภูมใิจ และความเป็นไทยในชุมชน 
- จดักจิกรรมการพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
สิง่ทีภ่าคภูมใิจ และความเป็นไทยในชุมชน 
5.นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินงาน 
6.ประเมนิผล  สรปุผล  

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นายศุภชยั  มิง่มงคล 
-นางจนัทรว์ภิา  จกัหงษ์สุวรรณ 
-ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
-ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-นายศุภชยั  มิง่มงคล 
-นางจนัทรว์ภิา  จกัหงษ์สุวรรณ 

 

 

 

 

 



และรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
7.  แผนการก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชีแ้จง  เสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินงาน 
6.ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายศุภชยั  มิง่มงคล 
นางจนัทรว์ภิา  จกัหงษ์สุวรรณ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายศุภชยั  มิง่มงคล 
นางจนัทรว์ภิา  จกัหงษ์สุวรรณ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายศุภชยั  มิง่มงคล 

 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. มกีารพฒันาสิง่แวดลอ้ม สิง่ทีภ่าคภูมใิจ 
และความเป็นไทยรว่มกนักบัชุมชน 
2. รอ้ยละของนกัเรยีน คร ูและชุมชนมจีติส านึก 
ตระหนกัและรูคุ้ณค่าของพฒันาสิง่แวดลอ้ม สิง่ทีภ่าคภูมใิจ 

1.พจิารณาจากการเขา้รว่มกจิกรรม 
 
2.รายงานโครงการ 

1.แบบลงลายมอืชื่อการเขา้ร่วมกจิกรรม 
2.แบบรายงานโครงการ 



และความเป็นไทยในชุมชน 
  
3.รอ้ยละของนกัเรยีนปฏบิตัจิรงิในการอนุรกัษ์และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
สิง่ทีภ่าคภูมใิจ และความเป็นไทยในชุมชน 
 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 คร ู นกัเรยีน  คนในชุมชนมคีวามตระหนกัในการรกัษาสิง่แวดลอ้ม สิง่ทีภ่าคภูมใิจ 
และความเป็นไทยในชุมชนจนเป็นวถิชีวีติ  ท าใหชุ้มชนไมม่ปัีญหาดา้นสิง่แวดลอ้มและความเป็นไทย 

10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
  
ลงชื่อ.............................................ผูเ้สนอโครงการ
 ลงชื่อ...................................................ผูร้ว่มโครงการ 
 (นายศุภชยั  มิง่มงคล)        (นางจนัทรว์ภิา  จกัหงษ์สุวรรณ)   
    

ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

   ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ช่ือโครงการ   พฒันาสถานศกึษาสู่หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
แผนงาน   งานบรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวศรญัญา  ชยันาม   นางจนัทรอ์มัพร  ทองวชิติ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 5 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 
 “เศรษฐกจิพอเพยีง”  เป็นหลกัปรชัญาทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชด ารสั 
แนะแนวทางการด าเนินชวีติแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี ตัง้แต่ก่อนเกดิวกิฤตการณ์ 
ทางเศรษฐกจิและเมือ่ภายหลงัไดท้รงเน้นย ้าแนวทางการแกไ้ข 
เพื่อใหร้อดพน้และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนืภายใตก้ระแสโลกาภวิฒัน์และการเปลีย่นแป
ลงต่างๆ บนหลกัแนวคดิพึง่ตนเอง เพื่อใหเ้กดิความพอมพีอกนิ พอใชแ้ละมคีวามสุข 
โดยใชห้ลกัความพอประมาณ การค านึงถงึความมเีหตุผล การสรา้งภูมคิุม้กนัทีด่ ี



และทรงเตอืนสตปิระชาชนคนไทยไมใ่หป้ระมาท ตระหนักถงึการพฒันาทีส่มดุล กา้วหน้าไปอยา่งสมดุล 
ในแต่ละขัน้ตอนอย่างถูกตอ้งตามหลกัวชิาและการมคีุณธรรม จรยิธรรม เป็นกรอบการคดิ 
และการกระท า สามารถประยกุตใ์ชใ้นทุกมติชิวีติ ทุกภาคส่วนและทุกดา้นของการพฒันา 
เพื่อสงัคมส่วนรวม 
จะไดอ้ยู่รว่มกนัอยา่งสนัตสิุขและเจรญิก้าวหน้าไปพรอ้มกนัอย่างมัน่คงและยัง่ยนื 
 โรงเรยีนวดัหนามแดงในฐานะหน่วยงานปฏบิตัใินการพฒันาพลเมอืงทีม่คีุณภาพของชาต ิ 
เป็นแหล่งการเรยีนรู ้พฒันาทางดา้นสตปัิญญาทางดา้นรา่งกาย ทางดา้นอารมณ์ และทางดา้นสงัคม 
ในสงัคมปัจจบุนัมคีวามเจรญิกา้วหน้าและพฒันาทางดา้นเทคโนโลยมีากมาย การพฒันาดา้นจติใจ 
คุณธรรม และจรยิธรรมยงัมน้ีอย ดงันัน้ โรงเรยีนจงึไดจ้ดัท าโครงการเศรษฐกจิพอเพยีง 
เพื่อเป็นการปลกูฝังคุณธรรมจรยิธรรมใหเ้กดิกบันกัเรยีน 
นกัเรยีนสามารถเรยีนรูใ้นโรงเรยีนไดอ้ยา่งมคีวามสุข     
2.  ล าดบัความส าคญัของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่3 ตวับ่งชีท้ี ่3.1 
3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อใหโ้รงเรยีนน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นหลกัการบรหิารสถานศกึษา  
จดัการศกึษาและด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สงัคม 
 3.2  เพื่อใหผู้อ้ านวยการโรงเรยีน  คร ู และบุคลากรทางการศกึษา  
มคีวามรูค้วามเขา้ใจและปฏบิตังิานเป็นแบบอยา่งตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 3.3  เพื่อใหน้กัเรยีนมคีวามรู ้ ทกัษะ 
ปฏบิตัตินและด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  “อยูอ่ยา่งพอเพยีง” 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  ภายในปี  พ.ศ.  2560 โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)  
น าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการบรหิารสถานศกึษา  
จดัการศกึษาและด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ต่อสงัคม 
 4.2  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน  คร ู และบุคลากรทางการศกึษาทุกคน  มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ 
และปฏบิตังิานเป็นแบบอยา่งตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 4.3  นกัเรยีนทุกคนมคีวามรู ้ ทกัษะ  ปฏบิตัติน  
และด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  “อยูอ่ยา่งพอเพยีง” 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1   บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณค่าวสัดุ  10,000  บาท 
6.  วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมคณะคร ู ใหม้คีวามรู ้ ความเขา้ใจ  หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 



  6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัิ 

                                     ในโรงเรยีน 
  6.1.4  การด าเนินงานตามแผน 
       การบริหารสถานศึกษา 
   6.1.4.1  จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูอ้ยูอ่ย่างพอเพยีง 
    1. Big Cleaning Day 
    2. สวนเศรษฐกจิพอเพยีง 
    3. หอ้งเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีง 

6.1.4.2  .ใชท้รพัยากรอย่างพอเพยีง 
 1. อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและพลงังาน 
6.1.4.3  การปลกูฝังใหเ้ป็นวถิชีวีติ 
 1. กจิกรรมตลาดนดัพอเพยีง 
 2. กจิกรรมออมทรพัย ์
 3. กจิกรรมตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 
6.1.4.4  การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

    1. จดัท าหน่วยการเรยีนรู ้
2. จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้
3. จดัท าสื่อการเรยีนรู ้
4. การวดัผลประเมนิผล 

  6.1.5  นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมนิผล สรปุผล  และรายงานโครงการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ปีการศึกษา  2561 
หมาย
เหตุ 



 

 

 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จงวางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ตดิตามผล  

ตรวจสอบ 
             

6. ประเมนิผล  สรปุ  รายงาน              
6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการพฒันาสถานศึกษาสู่ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

30 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 
 
16 พฤษภาคม 
2561 
16 พ.ค.61-17 
ม.ีค.62 
16 พฤษภาคม 
2561 
 
16 พ.ค.61–
17ม.ีค.62 
 
 
 
 
 
16 พ.ค.61-17 
ม.ีค.62 
 
 
16 พ.ค.61-17 
ม.ีค.62 

1.ประชุมชีแ้จงวางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
-แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ และ  
ประเมนิผล 
-จดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรูอ้ยูอ่ย่างพอเพยีง 
   -Big Cleaning Day 
   - ปรบัปรงุสวนเศรษฐกจิพอเพยีง 
   - หอ้งเรยีนเศรษฐกจิพอเพยีง 
ใชท้รพัยากรอยา่งพอเพยีง 
   - กจิกรรมอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มและ  
     พลงังาน 
การปลกูฝังใหเ้ป็นวถิชีวีติ 
   - กจิกรรมตลาดนดัพอเพยีงทุกวนัพุธ 
     ตน้เดอืน 
   - กจิกรรมออมทรพัยท์ุกวนัศุกร ์
   - กจิกรรมตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้ 
     ทุกวนัศุกรต์น้เดอืน 
การจดัการเรยีนการสอนตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
   - จดัท าหน่วยการเรยีนรู ้
   - จดัท าแผนการจดัการเรยีนรู ้

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวศรญัญา  
ชยันาม 
-นางจนัทรอ์มัพร  
ทองวชิติ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-
คณะกรรมการด าเนินงาน 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
และคณะคร ู
 
 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
และคณะคร ู
 
 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
และคณะคร ู
 
 

 

 

 



 
 
 
 
16 พ.ค.61-17 
ม.ีค.62 
 
 
 
 
 
พฤษภาคม 61-
มนีาคม 62 
31 มนีาคม 2562 

   - จดัท าสื่อการเรยีนรู ้
   -  การวดัผลประเมนิผล 
5.นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

 
คณะกรรมการด าเนินงาน 
และคณะคร ู
 
 
 
 
ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
หวัหน้าโครงการ 

 
7.  แผนก ากบัและติดตาม  
 

กิจกรรม ผูก้ ากบั หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5. นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวศรญัญา  ชยันาม 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวศรญัญา  ชยันาม 
นางจนัทรอ์มัพร  ทองวชิติ 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวศรญัญา  ชยันาม 

 

8. ระดบัความส าเรจ็ 
 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ 
1. ปี พ.ศ. 2560  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ)  
สามารถน าหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปใชใ้นการบรหิารสถานศกึษาจดัการศกึษาและด าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชุมชน/ต่อสงัคม 
2. รอ้ยละของบุคลากรทางการศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจและปฏบิตังิานเป็นแบบอยา่งตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
3. รอ้ยละของนกัเรยีนมคีวามรู ้มทีกัษะ ปฏบิตัติน และด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง     
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีน  คร ู ผูอ้ านวยการโรงเรยีน  ด าเนินชวีติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
ซึง่สามารถขยายผลสู่ผูป้กครอง และชุมชน 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 

 
ลงชื่อ.............................................ผูเ้สนอโครงการ
 ลงชื่อ.................................................ผูร้ว่มโครงการ 
 (นางสาวศรญัญา  ชยันาม)   (นางจนัทรอ์มัพร  ทองวชิติ) 
 

     
ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

             (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   จดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูสู้่คุณภาพ 
แผนงาน   งานบรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางวรนัณ์ธร  บวัค าภู 
หน่วยงาน   โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 5 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             

 1.  หลกัการและเหตผุล 
 โรงเรยีนเป็นสถานทีอ่บรมสัง่สอนใหค้วามรู ้ และปลกูฝังค่านิยมทีพ่งึประสงคใ์หน้กัเรยีน   
ไดเ้จรญิงอกงามทัง้ดา้นร่ายกาย  จติใจ  อารมณ์  สงัคม  และสตปัิญญา  เป็นคนทีส่มบรูณ์สู่สงัคม    
โรงเรยีนจงึควรจดัสภาพแวดลอ้มทัง้ดา้นอาคารสถานที ่   และบรเิวณโรงเรยีนใหส้ะอาด  รม่รืน่  
สวยงาม  สามารถใชเ้ป็นแหล่งเรยีนรูข้องนกัเรยีนไดอ้ย่างด ี 
ดงันัน้จงึเหน็สมควรจดัใหม้โีครงการจดัสภาพแวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูสู้่คุณภาพ 
 

2.  ความส าคญัของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่2  ตวับ่งชีท้ี ่2.2 (ขอ้ที ่4)  

3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1 เพื่อจดัสภาพแวดลอ้ม อาคารสถานที ่ใหเ้พยีงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รยีน 



 3.2 เพื่อใหน้กัเรยีนมแีหล่งเรยีนรูเ้พิม่ขึน้บรเิวณโรงเรยีนสะอาด บรรยากาศรม่รืน่ 
  

4.  เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

 รอ้ยละ 90 ของนกัเรยีนมคีวามพงึพอใจอาคารสถานที ่และแหล่งเรยีนรูต่้าง 
ภายในโรงเรยีน 

เชิงคณุภาพ 
 โรงเรยีนมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีและมแีหล่งเรยีนรูเ้พยีงพอต่อจ านวนนกัเรยีน 

5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะคร ู คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  นกัเรยีน  
นกัการภารโรง  
 5.2  งบประมาณค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าดแูล  ซ่อมแซม  ตกแต่ง  ปรบัปรงุ  บ ารงุรกัษา  
จ านวน  500,000  บาท 

 
6.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
                                 -  จดักจิกรรมดแูลดา้นความสะอาดโดยสภานกัเรยีน 
       -  จดักจิกรรมแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
       -  ประสานงานของบประมาณจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
       -  จดัใหม้แีหล่งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
       -  ปลกูตน้ไมด้อกไมป้ระดบั 
       -  กจิกรรมซ่อมแซมอาคารสถานที่ 
  6.1.5  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

 
6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง  วางแผน              
 



 

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ ตดิตาม  
ตรวจสอบ   

             

6. ประเมนิผล สรปุ รายงาน              

 
 
6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการจดัสภาพแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้สู่คณุภาพ 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
30 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 
2  พฤษภาคม  2561 
16 พฤษภาคม 2561 – 
17 มนีาคม2562 
 
 
 
 
10  มนีาคม 2562 
20  มนีาคม 2562 

1.ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
แต่งตัง้คณะด าเนินงาน 
จดักจิกรรม     มดีงันี้ 
  -กจิกรรมเขตบรกิารจติอาสาตามระดบัชัน้ 
-จดัแหล่งเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง 
-กจิกรรมปลกู ดแูลไมด้อกไมป้ระดบั 
  -กจิกรรมซ่อมแซมโต๊ะ เกา้อี้ 
  -ปรบัปรงุอาคาร  สถานทีต่่าง ๆ 
นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางวรนัณ์ธร  บวัค าภู 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน / 
คณะครทูุกคน 
 
 
 
-คณะกรรมการตรวจสอบ 
-หวัหน้าโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
7.  แผนการก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  เสนอโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางวรนัณ์ธร  บวัค าภู 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
 -นางวรนัณ์ธร  บวัค าภู 

 

 

 

 

 



5. นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนิน   
    โครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงาน  
     โครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
 
-นางวรนัณ์ธร  บวัค าภู 
 

 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 
1. อาคารสถานทีบ่รเิวณโรงเรยีน  
ทุกพืน้ทีส่ะอาดร่มรื่น  สวยงาม 
2. รอ้ยละของบรเิวณในโรงเรยีนม ี     
แหล่งเรยีนรู ้ 
ในโรงเรยีนเพิม่ขึน้เพยีงพอกบันกัเรยีน 

1. 
ตรวจสอบความพงึพอใจเรือ่งอาคารสถานที่ 
2. ตรวจสอบท าเนียบแหล่งเรยีนรู ้
และรายงานโครงการ 

1. 
แบบประเมนิความพงึพอใจ 
 
2. ท าเนียบแหล่งเรยีนรู ้
และรายงานโครงการ 

 
9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 โรงเรยีนมคีวามสะอาดร่มรื่น  สวยงาม  มแีหล่งเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีน 
เป็นทีช่ื่นชมของผูพ้บเหน็ 
 

10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
  

  ลงชื่อ............................................ผูเ้สนอโครงการ 
 (นางวรนัณ์ธร  บวัค าภ)ู 

 
ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

 (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
 

ช่ือโครงการ  โครงการปรบัปรงุอาคารสถานทีส่ิง่แวดลอ้ม แหล่งเรยีนรูร้ะดบัปฐมวยั 
กลุ่มงาน  บรหิารงานทัว่ไป 



ผูร้บัผิดชอบโครงการ นางสาวศริวิรรณ  รกัษ์มณ ี นางดวงพร   พุ่มพวง 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ สายชัน้อนุบาลโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ โครงการต่อเนื่อง    
กลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 5 
ระยะเวลาด าเนินการ ปีการศกึษา 2561  
…………………………………………………………………………………………………… 

1. หลกัการและเหตุผล 
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษา ปี พ.ศ. 2542 

ไดก้ าหนดใหก้ารจดัสภาพแวดลอ้มของโรงเรยีนเอือ้ต่อการจดัการเรยีนการสอนของครผููส้อนและเอือ้ต่อ
การเรยีนรูข้องนกัเรยีน เพราะจะมผีลต่อการพฒันาการ ทางดา้นรา่งกาย   อารมณ์ จติใจ สงัคม  
และสตปัิญญา    โรงเรยีนเป็นสถานศกึษาทีใ่หก้ารศกึษาแก่เยาวชน 
เพื่ออบรมบ่มนิสยัใหน้กัเรยีนเป็นคนด ี มคีวามรู ้  มคีุณธรรม  
จรยิธรรมสามารถอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข   ปัจจุบนัสภาพอาคารหอ้งเรยีน 
บางส่วนช ารุดทรุดโทรมเนื่องจากใชง้านมานาน  
จงึควรซ่อมแซมและบ ารงุรกัษาเพื่อใชป้ระโยชน์จากอาคารเรยีนใหม้ากทีสุ่ด 
เพื่อใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนไดป้ระโยชน์สงูสุดต่อนกัเรยีนและทางราชการ  
หอ้งการจดัการเรยีนการสอน  ถอืว่ามคีวามส าคญัทีจ่ะช่วยใหบุ้คลากรทางการศกึษาช่วย 
สนบัสนุนใหก้ารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนมคีุณภาพ    
 โรงเรยีนจงึเปรยีบเสมอืนบา้นหลงัทีส่องของนกัเรยีน 
ซึง่ตอ้งใชช้วีติเพื่อหาประสบการณ์ในวนัหน่ึงๆมากกว่าอยูท่ีบ่า้นจงึสมควรเอาใจใส่ดูแลเป็นพเิศษ  
ในการจดัสภาพแวดลอ้มใหม้บีรรยากาศทีด่ ี และเหมาะสมแก่การเรยีนรูข้องนกัเรยีน เพื่อพฒันารา่งกาย  
อารมณ์ จติใจ  สงัคม และสตปัิญญาของนกัเรยีน 
ใหด้ทีีสุ่ด 

2 ความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานปฐมวยัที ่1  2  3  4  

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 2 3 
3. วตัถปุระสงค ์

3.1  เพื่อใหน้กัเรยีนรูส้กึปลอดภยัเมือ่อยู่ภายในบรเิวณโรงเรยีน 
3.2  เพื่อจดัท าภูมทิศัน์เป็นแหล่งเรยีนรู ้ 
3.3  เพื่อใหน้กัเรยีนมสีื่ออุปกรณ์ในหอ้งอยา่งครบถว้น 
3.4  เพื่อปลกูฝังจติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มต่างๆ  ของโรงเรยีนและน าไป 
       ประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัได ้ 
3.5  นกัเรยีนเรยีนอยา่งมคีวามสุขภายในหอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน  
3.6  ใหบ้รกิารดา้นสถานทีแ่ก่ชุมชน 



4. เป้าหมาย 
4.1  ดา้นคุณภาพ  / ปรมิาณ 

 ด้านปริมาณ 
     1. โรงเรยีนมสีภาพแวดลอ้มทีส่ะอาด  สวยงาม  รม่รืน่  
เอือ้ต่อการเรยีนการสอนส่งผลใหผู้เ้รยีน 
ทุกคนเกดิเรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
     2. 
อาคารเรยีนและอาคารประกอบทุกหอ้งมคีุณภาพพรอ้มใชใ้นกจิกรรมการเรยีนการสอนไดอ้ยา่ง
มปีระสทิธภิาพ 
     3. ครทูุกคนใชแ้หล่งเรยีนรูใ้นการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
ด้านคณุภาพ 
     1. สภาพแวดลอ้มภายโนโรงเรยีนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงาม  มคีวามปลอดภยั 
มบีรรยากาศทีเ่อือ้ต่อการจดัการเรยีนรู้ 
     2. อาคารเรยีนอยูใ่นสภาพด ี 
ปลอดภยัและเหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
     3. โรงเรยีนมแีหล่งเรยีนรูท้ีเ่อือ้ต่อการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนเพิม่ขึน้ 

5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะคร ู คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  นกัเรยีน  
นกัการภารโรง  
 5.2  งบประมาณค่าวสัดุอุปกรณ์ในการจดัท าดแูล  ซ่อมแซม  ตกแต่ง  ปรบัปรงุ  บ ารงุรกัษา  
จ านวน  105,000  บาท 

6. วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1 สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1 ประชุมชีแ้จงเพื่อวางแผนในการท าโครงการ 
  6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
  6.1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
  6.1.4 การด าเนินโครงการมขีัน้ตอนดงันี้ 
   6.1.4.1 ปรบัปรงุไฟฟ้า- พดัลมภายในอาคาร 

   6.1.4.2  ปรบัปรงุภูมทิศัน์รอบอาคารใหส้วยงาม 
    - น ้าตก 
    - ทีพ่กัผ่อน 
    - สนามเดก็เล่น 
    - หอ้งน ้า 
   6.1.4.3 จดัท าแหล่งเรยีนรูภ้ายใน   



 

    - มมุประสบการณ์ภายในหอ้งเรยีน 
    - สื่อ อุปกรณ์ 
   6.1.4.4 จดัท าแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
    - ป้ายนิเทศ 
    - มมุ 4 ภาค 
    - มมุอาเซยีน 
   6.1.4.5 บา้นตน้ไม ้
   6.1.4.6 สวนสมัผสั 
   6.1.4.7 กจิกรรมดแูลรกัษาธรรมชาต ิ
  6.1.5 นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ 
  6.1.6 ประเมนิผล สรปุผลและรายงานผล 
6.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

 

ท่ี 
กิจกรรม/ระยะเวลา 

ปีการศึกษา  2560 
หมาย

เหตุ 
เม.ย

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

1. ประชุมชีแ้จง วางแผน              

2. เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงกา

ร 

             

5. นิเทศ ตดิตาม 

ตรวจสอบ 

             

6. ประเมนิ สรุป 

รายงานผล 

             

 

6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงาน 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

29 เม.ย. 61 
30 เม.ย. 61 
 
16 พ.ค. 61 
ตลอดปีการศกึษา 

1.ประชมุชีแ้จง  
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- นางสาวศริวิรรณ  รกัษ์มณี 
นางดวงพร   พุม่พวง 
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 



2 – 30ม.ิย. 61 
25 ม.ิย. – 10 ก.ค. 2561 
 
 
 
 
15ก.ค. – 10ส.ค. 2561 
 
 
13 – 27  ส.ค.  2561 
3  - 18 ก.ย. 2561 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 2561 
ตลอดปีการศกึษา 2561 
30 มนีาคม 2561 

4.ด าเนินงานตามโครงการ 
-ปรบัปรุงไฟฟ้า- พดัลมภายในอาคาร 
-ปรบัปรุงภูมทิศัน์รอบอาคารใหส้วยงาม 
          น ้าตก 
          ทีพ่กัผ่อน 
          สนามเดก็เล่น 
          หอ้งน ้า 
- จดัท าแหล่งเรยีนรูภ้ายใน   
          มมุประสบการณ์ภายในหอ้งเรยีน 
          สือ่ อุปกรณ์ 
- จดัท าแหล่งเรยีนรูภ้ายนอก 
          ป้ายนิเทศ 
          มมุ 4 ภาค 
           มมุอาเซยีน 
บา้นตน้ไม ้
สวนสมัผสั 
- กจิกรรมดแูลรกัษาธรรมชาต ิ
5.นิเทศ ตดิตาม และปรบัปรุงโครงการ 
6.ประเมนิผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
- คณะกรรมการด าเนินงาน 
- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- นางสาวศริวิรรณ  รกัษ์มณี 
นางดวงพร   พุม่พวง 

 

7. แผนการก ากบั และติดตาม  

กจิกรรม ผูก้ ากบัและตดิตาม หมายเหตุ 

1.ประชุมชีแ้จง  วางแผน 

2. เสนอโครงการ 

3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 

4. ด าเนินการตามแผน 

5. นิเทศ ตติดตาม ตรวจสอบ 

6. ประเมนิ สรปุ รายงานผล 

นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ 

นางสาวศริวิรรณ, นางดวงพร 

นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ 

นางสาวศริวิรรณ, นางดวงพร 

นางสาวศริวิรรณ, นางดวงพร 

นางสาวศริวิรรณ, นางดวงพร 

 

 

 

 

8.  ระดบัความส าเรจ็  

 ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/ เอกสาร 



- นกัเรยีนมสีื่ออุปกรณ์เพยีงพอในการเรยีน 

- นกัเรยีนมจีติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มต่างๆ 

-  ชุมชนไดม้าใชบ้รกิาร  สะดวก  และปลอดภยั 

- อาคารสถานที ่ สะอาด  รม่รื่น  มัน่คง  แขง็แรง  ปลอดภยั  
และถูกสุขลกัษณะเพยีงพอกบัความตอ้งการของบุคลากรในโรงเรยีน 
 

- สอบถาม 
- สอบถาม 
 
- 
ส ารวจความพงึพอใจ 
 
- สงัเกต 

- แบบสอบถาม                  

- แบบสอบถาม 

 

- 

แบบส ารวจความพงึพอใจ 

- แบบสงัเกต 

 

   

   

   

 

 

 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

โรงเรียนได้ร ับการพัฒนาปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ เพื่ อใช้บริการต่อครูอาจารย์ – 
นักเรยีนตลอดจนประชาชนอย่างพอเพยีงชุมชนได้มาใช้บรกิาร  สะดวก  และปลอดภยัอาคารสถานที ่ 
ส ะ อ า ด   
ร่มรื่น  มัน่คง  แขง็แรง  ปลอดภยั  และถูกสุขลกัษณะเพยีงพอกบัความต้องการของบุคคลในโรงเรยีน  
ช่วยพฒันาการทางดา้นรา่งกาย  จติใจ  และเป็นแหล่งความรูท้ีส่มบรูณ์ของทุกคน 
 
10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 

                           ลงชื่อ......................................... ผูเ้สนอโครงการ         ลงชือ่............................................ ผูร้ว่มโครงการ 

       (นางสาวศริวิรรณ  รกัษ์มณ)ี      (นางดวงพร   พุ่มพวง) 



 

ลงชื่อ.....................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

                ( นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ ) 

             ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

กลยทุธท่ี์  6 พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา 
และส่งเสริมการมีส่วน 

ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   ความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน  
แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวรตันาวด ี สุหลา้    



หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน กลยทุธท์ี ่ 6 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา 2561 
             
1. หลกัการและเหตุผล 
 เป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
หลักสูตร  การศึกษาขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยุทธศาสตร์ที่ส าคญัในการด าเนินการ คือ 
ก า ร ก ร ะ จ า ย อ า น า จ ก า ร บ ริ ห า ร สู่ โ ร ง เ รี ย น 
โดยการใชโ้รงเรยีนสรา้งความสมัพนัธก์บัชุมชนในการบรหิารจดัการศกึษาในโรงเรยีนใหม้ปีระสทิธภิ
าพ  โดยอาศัย ปั จจัยอ งค์ รวมแล ะ ปั จจัยสนั บ ส นุน ขอ งโรง เรีย นมาป ระส านสัมพัน ธ ์
ใ ห้ มี พ ลั ง ผ ลั ก ดั น ก า ร เ รี ย น รู้ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ รี ย น อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง 
ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บมาต รฐานการศึ กษ าด้ านการจัดก ารศึ กษ า มาตรฐานที่  9  กล่ าวว่ า 
“คณะกรรมการสถานศกึษาและผูป้กครองและชุมชนปฏบิตัติามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพแ
ละเกดิประสทิธผิล” 
 

2. ความส าคญัของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่2 ตวับ่งชีท้ี ่2.3 

 

3. วตัถปุระสงค ์
3.1เพื่อส่งเสรมิพฒันาการบรหิารงานความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรยีนกบัชุมชน 
3.2 เพื่อส่งเสรมิคณะกรรมการสถานศกึษารูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะเบยีบก าหนด 
3.3 เพื่อส่งเสรมิคณะกรรมการสถานศกึษาก ากบัตดิตาม  ดแูล และขบัเคลื่อนการด าเนินงานของ 
 สถานศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 
3.4 เพื่อส่งเสรมิผูป้กครองและชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาสถานศกึษา 
 

4. เป้าหมาย 
 4.1 ด้านปริมาณ 

 4.1.1 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน และคณะกรรมการเครอืข่ายของโรงเรยีนทุกคน 
รูแ้ละปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีร่ะเบยีบก าหนด 
 4.1.2 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานทุกคน ก ากบัตดิตาม ดูแล 
และขบัเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศกึษาใหบ้รรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมาย 

 4.2 ด้านคณุภาพ 
 4.2.1โรงเรยีนมพีฒันาการบรหิารงานโดยการมสี่วนรว่มระหว่างโรงเรยีนกบัชุมชนอยา่งมปีระสิ
ทธภิาพ และเกดิประสทิธผิล 



 

 4.2.2 คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานเครอืข่ายผูป้กครอง ผูป้กครอง และชุมชน 
เขา้มาดูแลช่วยเหลอืและมสี่วนรว่มในการพฒันาสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 
5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1 บุคลากร ผูบ้รหิารสถานศกึษา คณะครแูละคณะกรรมการสถานศกึษา 
 5.2  เงนิงบประมาณทางราชการ  และเงนิบรจิาค จ านวน   5,000 บาท 
 

6. วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1 สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1 ประชุมเพื่อชีแ้จงวตัถุประสงค ์วางแผน 
  6.1.2 เสนอโครงการ 
  6.1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ด าเนินงานตามแผน  
  6.1.4.1ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
   (1) เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานไปยงัส านกังานเขตพืน้ที่
    การศกึษาประถมศกึษาสมุทรปราการ เขต 2 
   (2) เชญิคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานประชุมภาคเรยีนละ 2 ครัง้ 
   (3) ประสานงานสรา้งความสมัพนัธอ์ื่นๆ 
กบัคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

6.1.4.2 ความสมัพนัธก์บัผูป้กครอง และคณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้กครอง 
   (1) ประชุมผูป้กครองนกัเรยีน 
   (2) เลอืกตัง้คณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้กครอง 
   (3) เชญิคณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองประชุมภาคเรยีนละ 1 ครัง้ 

  (4) ประสานงานสรา้งความสมัพนัธอ์ื่นๆ กบัผูป้กครอง 
และคณะกรรมการเครอืข่าย 

ผูป้กครอง 
6.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 หมาย

เหตุ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. 
ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค. 

1 ประชุมชีแ้จง วางแผนโครงการ              

2 เสนอโครงการ              

3 
แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงา
น 

             

 

 



4 ด าเนินงานตามโครงการ              

5 นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ                

6 ประเมนิ สรุป รายงานโครงการ              
 

 

 

 

 

 

              6.3 ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการความสมัพนัธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
1-30 เมษายน 2561 
1-30 เมษายน 2561 
1-30 เมษายน 2561 
1 เมษายน 2561 -  
31 มนีาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 เมษายน 2561 -  
31 มนีาคม 2562 
1-31 มนีาคม 2562 

1. ประชุมเพื่อชีแ้จงวตัถุประสงค ์วางแผน 
2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
4. ด าเนินงานตามแผน  
  4.1 ความสมัพนัธก์บัคณะกรรมการสถานศกึษา  
       (1) เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการสถานศกึษา  
(2) เชญิคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานประชุม 
(3) ประสานงานสรา้งความสมัพนัธอ์ื่นๆ  
  4.2 ความสมัพนัธก์บัผูป้กครอง 
และคณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครอง 
       (1) ประชุมผูป้กครองนกัเรยีน 
       (2) เลอืกตัง้คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครอง 
       (3) เชญิคณะกรรมการเครอืขา่ยผูป้กครองประชุม 
       (4) ประสานงานสรา้งความสมัพนัธอ์ื่นๆ  
5. นิเทศตดิตาม ตรวจสอบ 
 
6. ประเมนิ สรปุ รายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวรตันาวด ี สุหลา้    
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
 
นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 

 

7. แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จงวางแผนโครงการ -นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์  

 

 

 



 
 

8.แผนการประเมินผล 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน 
รอ้ยละของการใหค้วามรว่มมอืของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผูป้กครอง 
คณะกรรมการเครอืข่ายผูป้กครอง และชุมชน 

1. 
พจิารณาจากเอกสารหลกัฐานการประชุม 
2. รายงานโครงการ 

  

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 โรงเรยีนประสบผลส าเรจ็ในการบรหิารงานโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐานอย่างมปีระสทิธภิาพประสทิธิ
ผลก่อใหเ้กดิผลต่อนกัเรยีนเป็นส าคญั 
 

10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา   หวัหน้าโครงการ 
 
 

 

    ลงชื่อ...........................................ผูร้ว่มโครงการ 
    (นางสาวรตันาวด ี สุหลา้) 
 
 

 

ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
 (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

 ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
 
 
 
 

2. เสนอโครงการ 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามแผนการจดักจิกรรม 
5. นิเทศตดิตาม ตรวจสอบ 
6. ประเมนิ สรปุ รายงานโครงการ 

-นางสาวรตันาวด ี สุหลา้    
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวรตันาวด ี สุหลา้    
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวรตันาวด ี สุหลา้    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช่ือโครงการ   ระดมทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา 
กลุ่มงาน   งบประมาณ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางมาลยั  ใหญ่สงูเนิน  
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 6 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การระดบัทรพัยากรและการลงทุนเพื่อการศกึษา    
จะเป็นแนวทางทีจ่ะท าใหส้ถานศกึษาใชแ้ก้ปัญหาความขาดแคลนในเรือ่งงบประมาณ  เครือ่งมอื  
อุปกรณ์  สื่อการเรยีนการสอน  ไดใ้นระดบัหนึ่ง  นอกจากนัน้การมสี่วนรว่มระหว่างบา้น  โรงเรยีน  



องคก์รทางศาสนา  สถานบนัวชิาการ  องคก์รภาครฐัและเอกชน  
ยงัจะท าใหก้ารบรหิารการจดัการศกึษาประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย  
อยา่งมปีระสทิธภิาพ  ส่งผลตแีก่ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
2.  ความส าคญัของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ 2  ตวับ่งชีท้ี ่ 2.3   
3.  วตัถปุระสงค ์
 เพื่อประสานความรว่มมอืระหว่างโรงเรยีน  กบัองคก์รของรฐั  องคก์รเอกชน  
และชุมชนในการรว่มพฒันาและจดัการศกึษา  
4.  เป้าหมาย 

องคก์รภาครฐั  องคก์รเอกชน  ชุมชน  ใหค้วามรว่มมอืรอ้ยละ  90  ของการขอความรว่มมอื 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ  
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 5.2  งบประมาณจากเงนิอุดหนุนในการจดัท าเอกสาร  ค่าเดนิทาง   
ค่าจดัเลีย้งรบัรองในการตดิต่อประสานงาน  จ านวน  5,000  บาท 
6.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกจิกรรม 
  6.1.1  ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ด าเนินงานตามโครงการ 
       -  ขอความรว่มมอืจากองคก์รภาครฐั  เอกชน  ชุมชน  เขา้รว่มเป็นสมาชกิโครงการ 
       -  ประสานงานในการมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
  6.1.5  นิเทศ  ตดิตามผล  ปรบัปรงุกจิกรรม 
  6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 
 
 

6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1.  ประชุมชีแ้จง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              
 

 



 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศตดิตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมนิ  สรปุ 
รายงานผล 

             

 
6.3 ก าหนดการจดักิจกรรม 

วนั เดือน ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 
29 เมษายน 2561 
29 มนีาคม 2561 
16 พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
30 มถุินายน 2561 
16 ม.ีค.61 – 17 ม.ีค.62 
 
ตลอดปีการศกึษา 
31 มนีาคม 2562 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน  
2.เสนอโครงการ 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
-  ขอความรว่มมอืจากองคก์รภาครฐั เอกชน ชุมชน  
-  เขา้รว่มเป็นสมาชกิโครงการ 
-  ประสานงานในการมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 
5.นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางมาลยั  ใหญ่สงูเนิน 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-หวัหน้าโครงการ 

 
7.  แผนการก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมชีแ้จง  เสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ ตดิตาม ปรบัปรงุพฒันาการด าเนินงาน 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางมาลยั  ใหญ่สงูเนิน 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางมาลยั  ใหญ่สงูเนิน 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางมาลยั  ใหญ่สงูเนิน 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



8.  ระดบัความส าเรจ็ 
ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/เอกสาร 

1.  รอ้ยละของการใหค้วามร่วมมอืขององคก์รภาครฐั   
องคก์ารเอกชน  ชุมชน  ทีใ่หค้วามรว่มมอื 

1.  ประเมนิ 
2.  รายงานโครงการ 

1.  แบบประเมนิ 
2.  แบบรายงานโครงการ 

 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 องคก์รภาครฐัเอกชน  และชุมชนใหค้วามรว่มมอืในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน  
ท าใหโ้รงเรยีนพฒันาไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  เป็นทีย่อมรบัของหน่วยงานตน้สงักดั  ผูป้กครอง  และ  
ชุมชน 
 
 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 

 
ลงชื่อ...........................................ผูเ้สนอโครงการ               

      (นางมาลยั  ใหญ่สงูเนิน)      
 

ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
            (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
ช่ือโครงการ   พฒันาการจดัองคก์ร 
ระบบการบรหิารอย่างมปีระสทิธภิาพเกดิประสทิธผิล 
กลุ่มงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ นายชาล ี อิม่พงษ์       
หน่วยงาน   โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 6 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การบรหิารทีข่าดการจดัการอยา่งเป็นระบบส่งผลใหอ้งคก์รขาดการความคล่องตวัในการปฏบิตังิ
าน ดงันัน้สถานศกึษาจ าเป็นตอ้งจดัระบบการบรหิารจดัการใหเ้ป็นระบบในทุก 
ๆดา้นไมว่่าจะเป็นดา้นสารสนเทศ  การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ และพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อสรา้งความพงึพอใจต่อผูเ้กีย่วขอ้ง   
ซึง่ผูบ้รหิารตอ้งปฏบิตังิานตามบทบาทหน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล  
โครงการน้ีจงึเป็นโครงการทีจ่ดัท าขึน้เพื่อพฒันาองคก์รใหม้คีุณภาพดงักล่าว 
 

2.  ความส าคญัของโครงการ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่2 ตวับ่งชีท้ี ่2.1 ตวับ่งชีท้ี ่2.2 (ขอ้ที ่3) ตวับ่งชีท้ี ่2.3 
 

3.  วตัถปุระสงค ์
 3.1  เพื่อพฒันาสถานศกึษาใหม้กีารพฒันาองคก์ร  โครงสรา้ง     
ระบบการบรหิารงานใหเ้ป็นระบบ 
 3.2  
เพื่อใหผู้บ้รหิารใชห้ลกับรหิารแบบมสี่วนรว่มและใชข้อ้มลูผลการประเมนิหรอืผลการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ด้
านวชิาการและการจดัการ 

3.3  
เพื่อใหผู้บ้รหิารสามารถบรหิารจดัการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้นแผนปฏบิตักิาร 
 3.4  นกัเรยีน  ผูป้กครอง  ชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารจดัการศกึษา 
 



4.  เป้าหมาย 
4.1  รอ้ยละ  90  สถานศกึษาสามารถพฒันาองคก์ร  โครงสรา้ง  ระบบการบรหิารงานอย่างเป็น 

ระบบ  
 4.2  รอ้ยละ  90  
ผูบ้รหิารใชห้ลกับรหิารแบบมสี่วนรว่มและใชข้อ้มลูผลการประเมนิหรอืผลการวจิยัเป็นฐานคดิทัง้ดา้นวชิา
การและการจดัการ 

4.3  รอ้ยละ  90  ผูบ้รหิารสามารถบรหิารจดัการศกึษาใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไวใ้น 
แผนปฏบิตักิาร 

4.4  รอ้ยละ  90  นกัเรยีน  ผูป้กครอง  ชุมชนพงึพอใจผลการบรหิารจดัการศกึษา 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะคร ู คณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ 

5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุน 5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเสนอโครงการเพื่อชีแ้จงวตัถุประสงค์ 
  6.1.2  แต่งตัง้คณะกรรมการประชุมวางแผนการด าเนินงาน 
  6.1.3  ปฏบิตัติามแผนการด าเนินงาน 
   - ก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 
   -  การจดัท าโครงสรา้งการบรหิารงาน 
   -  จดัท าค าสัง่โรงเรยีน 
   -  พฒันาขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ 
   -  พฒันางานวจิยัของผูบ้รหิารและครู 
   -  จดัท าแผนปฏบิตักิาร 
   -  จดัท ารายงานโครงการในแผนปฏบิตักิาร 
   -  ส ารวจความพงึพอใจ 
 -  รายงานการจดัการศกึษา (SAR) 
  6.1.4  นิเทศ ก ากบั  ตดิตามผลการด าเนินงาน 
  6.1.5  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานผล 
 

6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  



 

1.  ประชุมชีแ้จง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศตดิตาม  ตรวจสอบ                

6. ประเมนิ  สรปุ 
รายงานผล 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  
ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการพฒันาจดัองคก์รระบบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประ
สิทธิผล 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

30 เมษายน 2561 
30 เมษายน2561 
 
16 พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 2561 
 
 

1.ประชุมวางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- ก าหนดเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ 
-  การจดัท าโครงสรา้งการบรหิารงาน 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
 นายชาล ี อิม่พงษ์ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 2561 
31 มนีาคม 2561 

-  จดัท าค าสัง่โรงเรยีน 
-  พฒันาขอ้มลูสารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ 
-  พฒันางานวจิยัของผูบ้รหิารและครู 
-  จดัท าแผนปฏบิตักิาร 
-  จดัท ารายงานโครงการในแผนปฏบิตักิาร 
-  ส ารวจความพงึพอใจ 
-  รายงานการจดัการศกึษา (SAR) 
5.นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
-ผูบ้รหิารโรงเรยีน 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นายชาล ี อิม่พงษ์ 

 
7.  แผนการก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบัและติดตาม หมายเหตุ 
1.ประชุมชีแ้จง 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4.ด าเนินงานตามแผน 
 
4. นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
5. ประเมนิผล  สรปุผลและรายงานโครงการ 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นายชาล ี อิม่พงษ์ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นายชาล ี อิม่พงษ์ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นายชาล ี อิม่พงษ์ 
 

 

 

 
 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน 
1.สถานศกึษามโีครงสรา้งการบรหิาร  
มรีะบบการบรหิารงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
2.สถานศกึษามคี าสัง่แต่งตัง้การปฏบิตังิาน  ขอ้มลูโรงเรยีน 
และงานวจิยั 
3.สถานศกึษามแีผนปฏบิตักิารและรายงานโครงการในแผนปฏบิตักิาร 
4.สถานศกึษามแีบบส ารวจความพงึพอใจ 

1. ตรวจสอบเอกสารโครงสรา้งการบรหิาร 
2. ตรวจสอบเอกสารค าสัง่  
แฟ้มขอ้มลูโรงเรยีนและงานวจิยั 
3. 
ตรวจสอบเอกสารแผนปฏบิตักิารและรายงานโครงการ 
4. ส ารวจความพงึพอใจ 



 และน าผลไปใชใ้นการพฒันาการจดัการศกึษา 
 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 ผูร้บับรกิารและผูเ้กีย่วขอ้งมคีวามพงึพอใจผลการบรหิารงานและการพฒันาผูเ้รยีน 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ 
 
 
       ลงชื่อ.............................................ผูเ้สนอโครงการ    
 ลงชื่อ..........................................ผูร้ว่มโครงการ  
       (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์)               (นายชาล ี อิม่พงษ์)                                                

 
  ลงชื่อ...........................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

       (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
     ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 

 
 
 

  



ช่ือโครงการ   การประกนัคุณภาพภายใน 
แผนงาน   งานบรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางสาวภทัรพร  ประมาตร นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
สนองกลยทุธข์องโรงเรียน  กลยทุธท์ี ่ 6 
ระยะเวลาด าเนินการ   ปีการศกึษา  2561 
             
1.  หลกัการและเหตุผล 
 การประกนัคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษาเป็นระบบทีส่ถานศกึษารว่มกบัชุมชนและหน่ว
ยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายใตก้ารก ากบั  ดแูล สนบัสนุน ส่งเสรมิของหน่วยงานตน้สงักดั  
เพื่อสรา้งความมัน่ใจบนพืน้ฐานของหลกัวชิาการ  ขอ้มลูหลกัฐานทีต่รวจสอบได ้ 
และการมสี่วนรว่มของทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้งว่าผูเ้รยีนไดร้บับรกิารดา้นการศกึษาทีม่คีุณภาพจากสถานศกึ
ษา 
เพื่อพฒันาความรูค้วามสามารถและคุณลกัษณะอนัพงึประสงคต์ามทีก่ าหนดในมาตรฐานหลกัสตูรการศึ
กษาขัน้พืน้ฐาน  พุทธศกัราช  พ.ศ.  2544 และมาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชี ้  
เพื่อรองรบัการประเมนิคุณภาพภายนอกสถานศกึษา   ซึง่เป็นส่วนหนึ่งของการบรหิารการศกึษา  
เป็นกระบวนการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
โดยโรงเรยีนยดึหลกัการมสี่วนรว่มของชุมชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งและเพื่อสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูเ้
กีย่วขอ้งว่าผูเ้รยีนจะไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพจากสถานศกึษา 
 

2.  ความส าคญัของโครงการ   
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่4  ตวับ่งชีท้ี ่4.1  
 

3.  วตัถปุระสงค ์
3.1  เพื่อก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
3.2  

เพื่อจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
3.3  เพื่อจดัระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการศกึษา 
3.4  เพื่อใหม้กีารตดิตาม 

ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
3.5  

เพื่อใหม้กีารน าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
3.6  เพื่อใหม้กีารจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายใน 

 



4.  เป้าหมาย 
4.1 ในปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนมมีาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
4.2 ในปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนมกีารจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา   

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
4.3 ในปีการศกึษา 2561  

โรงเรยีนไดพ้ฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการศกึษา 
4.4 ในปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนมกีารตดิตาม ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายใน 

ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
4.5 

มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
 ในปีการศกึษา 2559 

4.6 มกีารจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในของปีการศกึษา 2561 
5.  ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1 บุคลากร  : ผูบ้รหิารสถานศกึษา  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ 
 5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จ านวน 5,000บาท 

6.   วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1  สาระส าคญัของกิจกรรม 
    6.1.1 ประชุมชีแ้จง  วางแผน 
    6.1.2  เสนอโครงการ 
    6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
    6.1.4  ด าเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 

 6.1.4.2การจดัท ามาตรฐานการศกึษา 
 6.1.4.3การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
    (แผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจ าปี) 

 6.1.4.4การด าเนินการตามแผน (รายงานโครงการ) 
 6.1.4.5การตรวจสอบคุณภาพการศกึษา (สพป.สป.2 มาตรวจ) 
 6.1.4.6 การประเมนิคุณภาพการศกึษา (สอบ ป.3 , ป.6) 
 6.1.4.7 การรายงานคุณภาพประจ าปี (SAR) 
 6.1.5  นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
 6.1.6  ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

  6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา ปีการศึกษา  2561 
หมาย
เหตุ 



 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จง  วางแผน               

2. เสนอโครงการ              

3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              

4. ด าเนินงานตามโครงการ              

5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบ 

             

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              

 

 

 

 

6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการประกนัคณุภาพภายใน 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

18 เมษายน  2561 
19 เมษายน  2561 
 
16 พฤษภาคม 2561 
30 มถุินายน 2561 
16 -31 พฤษภาคม 2561 
16 -31 พฤษภาคม 2561 
16 -31 พฤษภาคม 2561 
 
มกราคม –กุมภาพนัธุ ์
2562 
พฤษภาคม 2562 
 
 
ตลอดปีการศกึษา 
31 มนีาคม 2561 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
- การจดัระบบบรหิารและสารสนเทศ 
- การจดัท ามาตรฐานการศกึษา 
-การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
(แผนกลยทุธ ์แผนปฏบิตักิารประจ าปี) 
-การด าเนินการตามแผน (รายงานโครงการ) 
-การตรวจสอบคุณภาพการศกึษา (สพป.สป.2 
มาตรวจ) 
-การประเมนิคุณภาพการศกึษา (สอบ ป.3 , ป.6) 
-การรายงานคุณภาพประจ าปี (SAR) 
5.นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6.ประเมนิผล สรปุผลและรายงานโครงการ 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 
นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 
-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 
-นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 
 
 
 
 
 
 
 
-คณะกรรมการตรวจสอบ 
-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 
-นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 

 

 

 

 

 



 
7.   แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง วางแผน โครงการ 
2. เสนอโครงการ 
 
3. แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5. นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการด าเนินโครงการ 
6. ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 
-นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 
-นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 
-นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
-นางสาวภทัรพร  ประมาตร 
-นางสาวรตันาวด ี สุหลา้ 

 

 

 

 

 

 

 

8.   ระดบัความส าเรจ็  

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน 
1. ในปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนมมีาตรฐานการศกึษา ของสถานศกึษา 
2. ในปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนมกีารจดัท า และด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา 
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
3. ในปีการศกึษา 2562 
โรงเรยีนไดพ้ฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการศกึษา 
4. ในปีการศกึษา 2561 โรงเรยีนมกีารตดิตาม 
ตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
5. 
มกีารน าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา 
ในปีการศกึษา 2562 
6. มกีารจดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการประเมนิคุณภาพภายในของปีการศกึษา 2561 

1.พจิารณาจากมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
2.พจิารณาจากแผน ปฏบิตักิาร 
และรายงานโครงการในแผนปฏบิตักิาร3.พจิารณาขอ้มลูสารสนเทศของโรงเรยีน 
 
4.พจิารณาจากการประเมนิคุณภาพภายใน 
 
5.พจิารณาจากการวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา  ในปีการศกึษา 2561 
6.พจิารณาจากรายงานประจ าปี 2560 



 

9.   ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 โรงเรยีนไดก้ารยอมรบัจากผูป้กครอง ชุมชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

10.   ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา   หวัหน้าโครงการ 

 
 ลงชื่อ..............................................ผูเ้สนอโครงการ
 ลงชื่อ.............................................ผูร้ว่มโครงการ 
         (นางสาวภทัรพร  ประมาตร)    (นางสาวรตันาวด ี สุหลา้) 

 

           ลงชื่อ.............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
        (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 

        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 
  



ช่ือโครงการ   การอบรมผูป้กครองในการดูแลเดก็ทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีน 

แผนงาน   บรหิารทัว่ไป 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางปรศินา  พรหมเมศ  นางสาวบุญตา  คราวกลาง   

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 

ลกัษณะโครงการ  โครงใหม่ 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่6 

ระยะเวลาการด าเนินการ  ปีการศกึษา  2561 

             
1. หลกัการและเหตุผล 

การพฒันามนุษยอ์ย่างมปีระสทิธภิาพจ าเป็นตอ้งเริม่ตัง้แต่ปฏสินธ ิ 
ซึง่เป็นรากฐานของการพฒันาทัง้ปวง 
ซึง่เป็นการพฒันาคุณภาพมนุษยท์ีย่ ัง่ยนืและป้องกนัปัญหาสงัคมในระยะยาว 
โดยเน้นใหโ้รงเรยีนและครอบครวัเป็นแกนหลกัในการพฒันาเดก็และใหชุ้มชน 
และสงัคมเป็นฐานทีม่สี่วนร่วมอยา่งแทจ้รงิในการพฒันาเดก็ทุกขัน้ตอน 
จากแนวคดิเชงิทฤษฎแีละผลการวจิยัดา้นพฒันาการเดก็ไดแ้สดงว่า ปัจจยัแวดลอ้ม และการเลีย้งด ู
ทีเ่หมาะสมสามารถปรบัเปลีย่นลกัษณะการพฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพการท างานของสมองมนุษยไ์ดช้่
วงวยัเรยีนระดบัปฐมวยัและระดบัประถมศกึษา เป็นช่วงเวลาทีส่ าคญัและจ าเป็นทีสุ่ดในการพฒันาสมอง   
องคค์วามรูแ้ละแนวคดิใหมเ่รือ่งการพฒันาสมอง ในทศวรรษทีผ่่านมามกีารใชศ้าสตรต่์าง ๆ 
ไปวเิคราะหส์มอง ถ่ายภาพสมองเพื่อศกึษาพฒันาการแต่ละขัน้ ความรูใ้หมพ่บว่า 
โอกาสแห่งการเรยีนรูแ้ละอตัราการเรยีนรูส้งูสุดอยูใ่นช่วงวยัเดก็ การเตบิโต 
และพฒันาการของสมองเป็นรากฐานของการเรยีนรู ้  
ความเขา้ใจในการจดักจิกรรมทีส่อดคลอ้งกบัพฒันาการทางสมองของเดก็จงึเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ในปัจ
จบุนัเป็นทีน่่าวติกและถอืเป็นวกิฤต ขอ้เทจ็จรงิจากการประเมนิสถานการณ์ 
และทดสอบพฒันาการการคดักรองในเดก็ 
พบว่าโดยภาพรวมเดก็มแีนวโน้มพฒันาการล่าชา้ในดา้นร่างกาย อารมณ์ จติใจ สงัคม สตปัิญญา 
และจรยิธรรม เมือ่พจิารณาจากประเดน็ปัญหาต่าง 
ๆของโรงเรยีนพบว่าผูป้กครองยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจในการดูแลเดก็ทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีน  
และดา้นการพฒันาสมองของเดก็ในปกครอง  ดงันัน้โรงเรยีนวดัหนามแดง (เขยีวอุทศิ) 
จงึจดัใหม้โีครงการน้ีขึน้ 
2. ความส าคญัของโครงการ 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่๒ ตวับ่งชีท้ี ่๒.๒ (ขอ้ที ่๑) 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๑  ตวับ่งชีท้ี ่๑.๖ 



สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๖  ตวับ่งชีท้ี ่๖.๓ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๗  ตวับ่งชีท้ี ่๗.๑,๗.๒,๗.๓,๗.๔,๗.๕,๗.๖,๗.๗ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๘  ตวับ่งชีท้ี ่๘.๕ 
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ ๑๐  ตวับ่งชีท้ี ่
๑๐.๑,๑๐.๒,๑๐.๓,๑๐.๔,๑๐.๕,๑๐.๖ 

 
 
 
 
 
3. วตัถปุระสงค ์

1.   เพื่อให ้พอ่ แม ่ผูป้กครองทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีน มคีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถน าความรู ้
จากการอบรมเสรมิสรา้งเดก็ไปปฏบิตัไิด ้ 

2. เพื่อใหโ้รงเรยีน มคีวามเขม้แขง็ในการจดักจิกรรมพฒันา พ่อ แม ่ผูป้กครอง และ 
พฒันาเดก็ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 

3. เดก็ทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีนทุกคนในโรงเรยีน ไดร้บัการพฒันาทุกดา้นเตม็ศกัยภาพ 
และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 

 

  4. เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ 
 1.  พ่อแม ่ผูป้กครองเดก็ในโครงการ  จ านวน  150  คน ไดร้บัการพฒันาใหม้คีวามรู้ 
ความเขา้ใจในการอบรมเลีย้งดแูละการพฒันาสมองเดก็ทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีน  
 2.  พ่อแม ่ผูป้กครองเดก็ในโครงการ จ านวน 150 คน 
มแีนวทางในการจดักจิกรรมการเรยีนรูแ้ละการพฒันาสมองแก่บุตรหลานเมือ่อยูท่ีบ่า้น 
เชิงคณุภาพ 

  - พ่อแม ่
ผูป้กครองเดก็ทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการอบรมเลีย้งดเูดก็ 
อยา่งมคีุณภาพ 
  - พ่อแม ่
ผูป้กครองเดก็มแีนวทางพฒันาและสามารถจดักจิกรรมเพื่อพฒันาสมอง 
บุตรหลานของตนเองเมือ่อยู่ทีบ่า้นไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  - พ่อแม ่



 

ผูป้กครองเดก็ไดร้ว่มมอืกนักบัครผููส้อนในเรือ่งการพฒันาการเรยีนรูข้องเดก็ทีม่ปัีญหาดา้รก
ารเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ 

5. งบประมาณ 
จ านวน  21,000  บาท  (สองหมืน่หนึ่งพนับาทถว้น) 

 

6. วิธีการด าเนินงาน 
 6.1 สาระส าคญัของกิจกรรม 

  6.1.1ประชุมชีแ้จงวางแผนการจดัด าเนินการ 
  6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
  6.1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ 
  6.1.4 ด าเนินการตามโครงการ 
    6.1.4.1 ประชุมชีแ้จงนโยบายและความเป็นมาของโครงการใหพ้่อ 
แมผู่ป้กครอง    เดก็ทราบ ดงันี้ 
   - ธรรมชาตขิองเดก็ทีส่อดคลอ้งกบัการพฒันา 
   - วธิกีารจดักจิกรรมการเรยีนการสอนทีใ่หเ้ดก็เกดิการเรยีนรูอ้ย่างธรรมชาติ 
   6.1.4.2กจิกรรมใหพ้่อ แม ่ผูป้กครอง เดก็ฟังบรรยายเกี่ยวกบัความส าคญัของ
    สมองกบัการเรยีนรู ้
   6.1.4.3  วธิกีารดแูลเดก็ทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีนรูข้องพ่อ  แม ่ ผูป้กครอง 

 6.1.5  นิเทศ  ตดิตาม  ตรวจสอบ 
 6.1.6  ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานผล 
 

6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ 
             

 

 

 

 



6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              
 

6.3  ก าหนดการการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
 

วนั  เดือน  ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

30 เม.ย. 61 
30 เม.ย. 61 
 
16พ.ค. 61 
1 เม.ย. 61-31ม.ีค. 62 
 
1 เม.ย. 61-31ม.ีค. 62 
31 ม.ีค. 62 

1.ประชุมชีแ้จง วางแผน 
2.เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5.นิเทศ  ตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมนิ สรุป รายงานผล 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางปรศินา  พรหมเมศ 
นางสาวบุญตา  คราวกลาง 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางปรศินา  พรหมเมศ 
นางสาวบุญตา  คราวกลาง 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางปรศินา  พรหมเมศ 
นางสาวบุญตา  คราวกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แผนก ากบัและติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผนพฒันาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
 
3.แต่งตัง้คณะท างาน  วางแผนด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
 
5.นิเทศ  ตดิตาม  
ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางปรศินา  พรหมเมศ 
นางสาวบุญตา  คราวกลาง 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางปรศินา  พรหมเมศ 
นางสาวบุญตา  คราวกลาง 
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
 

 

 



6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 
 

นางปรศินา  พรหมเมศ 
นางสาวบุญตา  คราวกลาง 

 
8. ระดบัความส าเรจ็ 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลกัฐาน 

1. พ่อ แม ่ผูป้กครองทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีน 
มคีวามรู ้ความเขา้ใจ สามารถน าความรู ้
จากการอบรมเสรมิสรา้งเดก็ไปปฏบิตัไิด ้ 
2.โรงเรยีน 
มคีวามเขม้แขง็ในการจดักจิกรรมพฒันา พ่อ แม ่
ผูป้กครอง และ พฒันาเดก็ไดอ้ยา่งมคีุณภาพ 
3. เดก็ทีม่ปัีญหาดา้นการเรยีนทุกคนในโรงเรยีน 
ไดร้บัการพฒันาทุกดา้นเตม็ศกัยภาพ 
และถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
 

- สงัเกตการอบรม 
 
 
- ประเมนิความพงึพอใจ 
 
- ประเมนิผลตาม IIP 

- แบบสงัเกต 
 
- ประเมนิความพงึพอใจ 
 
- ประเมนิผลตาม IIP 
 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 นกัเรยีนพเิศษเรยีนรว่มไดเ้รยีนรู ้และไดร้บัการพมันาตามศกัยภาพ 
สามารถด ารงชวีติไดด้ว้ยตนองและเป็นคนดขีองสงัคม 
 
10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 
ลงชื่อ....................................ผูเ้สนอโครงการ                 ลงชื่อ....................................ผูร้ว่มโครงการ 
      ( นางปรศินา  พรหมเมศ)                       (นางสาวบุญตา  คราวกลาง) 
    
   ลงชื่อ....................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
           ( นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ ) 
          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง ( เขยีวอุทศิ) 
  



ช่ือโครงการ   ประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาระดบัปฐมวยั 
กลุ่มงาน   วชิาการ 
ผูร้บัผิดชอบโครงการ  นางหนึ่งนุช  จรยิเสถยีร   
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ  โรงเรยีนวดัหนามแดง   (เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการใหม่ 
สนองกลยทุธโ์รงเรียน  กลยทุธท์ี ่6 
ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศกึษา 2561 
             
1. หลกัการและเหตุผล 
 พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาตพิ.ศ.2542 แกไ้ขเพิม่เตมิ(ฉบบัที ่2)  พ.ศ.2545 หมวด 6 
ว่าดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศกึษาใหห้น่วยงานตน้สงักดัและสถานศกึษาจดัใหม้รีะบบป
ระกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาและใหถ้อืว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบ
รหิารการศกึษา  
ทีต่อ้งด าเนินการอยา่งต่อเนื่องโดยมกีารจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักดัหน่วยงานทีเ่
กีย่วขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาและเพื่อรองรั
บการประกนัคุณภาพภายนอกเพื่อใหบ้รรลุเจตนารมณ์การพฒันาคุณภาพของสถานศกึษาซึง่จะเป็นการ
สรา้งความมัน่ใจแก่พ่อแมแ่ละประชาชนว่าลกูหลานจะไดร้บัการศกึษาทีม่คีุณภาพ 
และเป็นการตรวจสอบและพฒันาปรบัปรงุใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของการจดัการศกึษาโรงเรยีนจงึจดัท า
โครงการประกนัคุณภาพสถานศกึษาระดบัปฐมวยัขึน้ เป็นโครงการต่อเนื่อง 
2.  ความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของปฐมวยัที ่ มาตรฐานที่ 6   มาตรฐานที ่8 (8.1-8.6) 
3. วตัถปุระสงค ์
 3.1จดัระบบสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการเพื่อพฒันาคุณภาพภายในสถานศึ
กษา 
 3.2 เพื่อจดัท าแผนปฏบิตักิารและรายงานแผนปฏบิตักิารประจ าปี 
 3.3  เพื่อน าผลการประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาและประเมนิภายนอกวางแผนพฒันา 
การศกึษาระดบัปฐมวยัต่อไป 
 3.4   
เพื่อตดิตามตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาและจดัท าราย
งาน  (SAR) 
4. เป้าหมาย 
 4.1 เชงิปรมิาณ 
  4.1.1 มรีะบบสารสนเทศและใชส้ารสนเทศในการบรหิารจดัการ 
  4.1.2 มกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปี  2561   



  4.1.3 มกีารจดัท ารายงานประจ าปี  2560 
 4.2 เชงิคุณภาพ 
 
 4.2.1โรงเรยีนระดบัปฐมวยัมรีะบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพสามารถใชไ้ดอ้ยา่งรวดเรว็ 
เป็นปัจจุบนัและถูกตอ้ง 
  4.2.2  โรงเรยีนมแีผนปฏบิตักิารทีม่โีครงการปฏบิตัไิดจ้รงิ 
   
 4.2.3  โรงเรยีนระดบัปฐมวยัมกีารประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาในระดบัปฐมวยัตาม  
มาตรฐานทุกมาตรฐาน 
 4.2.4  โรงเรยีนมกีารวางรายงานคุณภาพการจดัการศกึษา (SAR) ทีส่ามารถน าไป 
พฒันาการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยัได้ 
5. ทรพัยากรท่ีต้องการ 
 5.1  บุคลากร ผูบ้รหิารคณะคร ูและคณะกรรมการผูร้บัผดิชอบโครงการ 
 5.2  นกัเรยีนผูป้กครองและชุมชน 
 5.3  งบประมาณเงนิอุดหนุน   จ านวน  2,000  บาท 
 
6. วิธีและขัน้ตอนการด าเนินงาน 

6.1  สาระส าคญัของกจิกรรม 
     6.1.1  ประชุมวางแผน 
     6.1.2  เสนอโครงการ   
     6.1.3  แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ 
     6.1.4  ด าเนินการตามแผนการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
  -  แต่งตัง้คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการศกึษาและตวับ่งชี ้     

-  แต่งตัง้คณะกรรมการควบคุมดแูลรบัผดิชอบแต่ละมาตรฐานและตวับ่งชี ้               
-  ผูร้บัผดิชอบแต่ละมาตรฐานเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศเพื่อเป็นรอ่งรอยใน 
    การประเมนิ 

  -  ประเมนิมาตรฐานทีต่นเองรบัผดิชอบเพื่อสรุปเป็นขอ้มลูสารสนเทศใส่แฟ้ม 
  -  จดัท ารายงานขอ้มลูสารสนเทศประเมนิคุณภาพภายในใหฝ่้ายวชิาการเพื่อ  

   รวบรวมส่งตน้สงักดั 
6.1.5.   ก ากบัตดิตามผล  นิเทศตดิตามผลการด าเนินโครงการ 
     6.1.6.   ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานผล 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.2  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
ปีการศึกษา  2561 

หมาย
เหตุ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย
. 

ต.ค
. 

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ. มี.ค.  

1. ประชุมชีแ้จง วางแผน              
2. เสนอโครงการ              
3. แต่งตัง้คณะกรรมการ              
4. ด าเนินงานตามโครงการ              
5. นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม 

ตรวจสอบ 
             

6. ประเมนิ สรุป รายงานผล              
 
 6.3  กิจกรรมและวิธีด าเนินงาน 

 
วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ  

30 เมษายน 2561 
30 เมษายน 2561 
16 พฤษภาคม 2561 
ตลอดปีการศกึษา 
 

1.ประชุมชีแ้จง   
2.เสนอโครงการ  
3.แต่งตัง้คณะกรรมการการด าเนินงานวางแผน 
4.ด าเนินงานตามโครงการ 
- พฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน 

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- นางหนี่งนุช   จรยิเสถยีร     
-  ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-  คณะบุคลากรสายชัน้อนุบาล 
-  หวัหน้าสายชัน้อนุบาล 

 

 

หน 

 

 



ตลอดปีการศกึษา 
30 มนีาคม 2561 

5.นิเทศ  ตดิตาม  และปรบัปรงุโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
- นางหนี่งนุช   จรยิเสถยีร     

 
7.  แผนก ากบัติดตาม 

กิจกรรม ผูก้  ากบั และติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมชีแ้จง  วางแผนพฒันาโครงการ 
2. เสนอโครงการ 
3.  แต่งตัง้คณะกรรมการการด าเนินงาน 
4.  ด าเนินงานตามโครงการ 
5 .   นิ เ ท ศ   ติ ด ต า ม  
ตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการ 
6. ประเมนิผล  สรปุผล  และรายงานโครงการ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางหนี่งนุช   จรยิเสถยีร     
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางหนี่งนุช   จรยิเสถยีร   
นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 
นางหนี่งนุช   จรยิเสถยีร    

 

 
 
 
 
 
 
 
8.  ระดบัความส าเรจ็ 
 

ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/หลกัฐาน 

1. โรงเรยีนมมีาตรฐานการศกึษาปฐมวยัของ 
    สถานศกึษา 
2. โรงเรยีนมแีผนพฒันาการจดัการศกึษาของ 
    
สถานศกึษาทีมุ่ง่พฒันาคุณภาพตามมาตรฐาน 
    การศกึษาของสถานศกึษา 
3. โรงเรยีนมสีารสนเทศและใชส้ารสนเทศใน 
    การบรหิารจดัการ 
4. โรงเรยีนมคีณะกรรมตดิตามตรวจสอบและ  
    
ประเมนิผลการด าเนินงานคุณภาพภายในตาม 

1. ตรวจสอบหลกัฐาน 
 
2. แผนพฒันาการศกึษา 
 
 
3.ตรวจสอบขอ้มลู   
  สารสนเทศ 
4. ตรวจสอบหลกัฐาน 
 
 
5. 

1.มาตรปฐมวยัของสถานศกึษา 
2. 
แผนพฒันาการจดัการศกึษา 
 
3. ขอ้มลูสารสนเทศ 
 
4. 
รายงานการพฒันาการศกึษา 
 
5. บนัทกึการประชุม           
การวางแผน 



    มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
5. น าผลการประเมนิคุณภาพทัง้ภายในและ 
    ภายนอกไปใชว้างแผนพฒันาคุณภาพ 
    การศกึษาอยา่งต่อเนื่อง 
6. จดัท ารายงานประจ าปีทีเ่ป็นรายงานการ 
   ประเมนิคุณภาพภายใน 

ตรวจสอบจากการวางแผนส ารวจแบบประเมนิ 
6. ตรวจสอบหลกัฐาน  
การรายงานประจ าปี 

 
6. รายงานประจ าปี (SAR) 

 
9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 9.1. โรงเรยีนมกีารประเมนิคุณภาพภายในสถานศกึษาแบบมสี่วนรว่ม 
 9.2. โรงเรยีนมกีารพฒันาคุณภาพนกัเรยีนครผููบ้รหิารและสถานศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
 9.3. โรงเรยีนมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษาทีไ่ดม้าตรฐาน 
 
10.  ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 ผูบ้รหิารสถานศกึษา  หวัหน้าโครงการ  
 
 
 

ลงชื่อ…………………………..................ผูเ้สนอโครงการ 
    (นางหนี่งนุช   จรยิเสถยีร  ) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
     (นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์) 
    ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
  



ชื่อโครงการ   เสรมิสรา้งความส าพนัธก์ารมสี่วนรว่มระหว่างโรงเรยีนบา้นกบัโรงเรยีน 
แผนงาน    บรหิารงานทัว่ไป 
หวัหน้าโครงการ   นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ  สายชัน้อนุบาลโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
ลกัษณะของโครงการ  โครงการใหม ่   
กลยทุธโ์รงเรยีน   กลยทุธท์ี ่๖ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 
             
1.หลกัการและเหตุผล 

การพฒันานกัเรยีนใหม้คีวามรูแ้ละมทีกัษะดา้นต่างๆรวมทัง้การเสรมิสรา้งลกัษณะนิสยัทีด่นีัน้  
โรงเรยีนตระหนกัว่าโรงเรยีนไมส่ามารถด าเนินการไดโ้ดยล าพงั 
ถา้ขาดการประสานงานและช่วยเหลอืจากชุมชนและผูป้กครอง  
เพราะผูป้กครองมสี่วนในการอบรมดแูลนกัเรยีน 
ซึง่เป็นบุตรหลานของตนเองในขณะเมือ่เดก็อยูก่บัครอบครวั 
โรงเรยีนจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะมกีารประสานงาน ตดิต่อและแลกเปลีย่นขอ้มลู 
อนัเป็นประโยชน์ในการส่งเสรมิและพฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นคนเก่ง 
เป็นคนดแีละอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข อกีทัง้โรงเรยีนและผูป้กครองจะไดม้โีอกาส  
เพิม่ความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 
ซึง่จะยงัประโยชน์สงูสุดแก่นักเรยีนใหไ้ดร้บัการพฒันาอยา่งเตม็ทีค่วามสมัพนัธร์ะหว่างบา้นกบัโรงเรยีน 
นบัเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเรจ็ในการเรยีนของเดก็ทัง้สองฝ่ายจงึตอ้งตดิต่อและรว่มมอืกนัเพื่อส่งเสริ
มการเรยีนรูแ้ละพฒันาการดา้นต่างๆของเดก็ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพพ่อแมผู่ป้กครองสมควรทีจ่ะไดรู้จ้กั
กบัครขูองลกูรบัรูน้โยบาย - 
แนวการสอนระเบยีบของโรงเรยีนกจิกรรมและการบา้นทีค่รมูอบหมายใหล้กูเพื่อจะไดช้่วยส่งเสรมิการเรี
ยนรูข้องลกูหลานไดถู้กตอ้งเหมาะสม 
            โรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
เลง็เหน็ความส าคญัของการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนโดยการจดัด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรยี
นอยา่งต่อเนื่องเพื่อส่งเสรมิพฒันาป้องกนัและแกไ้ขปัญหานกัเรยีนอยา่งเตม็ความสามารถเพื่อใหส้อดคล้
องกบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีวามเป็นเลศิโรงเรยีนจงึจดัประชุมผูป้กครองนกัเรยีน 
ปีการศกึษา 2561  
ขึน้เพื่อใหท้างโรงเรยีนไดป้ระสานความรว่มมอืในการดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนระหว่างบา้นกบัโรงเรยีนให้
มปีระสทิธภิาพ 
๒. ความส าคญัของโครงการ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานปฐมวยัที ่  ดา้นที ่ ๔ 
๓. วตัถปุระสงค ์



๓.๑เพื่อสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างบา้นกบัโรงเรยีน 
๓.๒เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ป้กครองไดม้สี่วนรว่มใหข้อ้มลูขอ้เสนอแนะในการพฒันาเดก็และพฒันา 

โรงเรยีนโรงเรยีน 
๓.๓เพื่อสรา้งความรว่มมอืร่วมมอืกบัผูป้กครองในการส่งเสรมิการเรยีนรูด้แูลช่วยเหลอืและพฒัน

าการดา้นต่างๆของนกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ ด้านปริมาณ 
  ๑.ผูป้กครองทุกคนไดม้สี่วนรว่มกนัการใหข้อ้มลู 
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเดก็พฒันาเดก็และพฒันาโรงเรยีนทุกคน 
  2. ผูป้กครองรอ้ยละ 80 ใหค้วามรว่มมอืในการส่งเสรมิการเรยีนรูด้แูลช่วยเหลอื 
และพฒันาตา้นต่างๆของนักเรยีน  
๔.๒ ด้านคณุภาพ 

๑. ครแูละผูป้กครองมคีวามสมัพนัธท์ีด่ต่ีอกนั 
๒.ผูป้กครองมสี่วนรว่ม ใหข้อ้มลู ขอ้เสนอแนะในการพฒันาเดก็ พฒันาโรงเรยีนอย่าง 

สรา้งสรรค ์
๓. ผูป้กครองใหค้วามรว่มมอืในการส่งเสรมิการเรยีนรู ้

ดแูลช่วยเหลอืและพฒันาการดา้น 
ต่างๆอยา่งด ี

 
๕. ทรพัยากรท่ีต้องการ 

๕.๑ งบประมาณ 
๕.๑.๑ ปฐมนิเทศผูป้กครอง       ๒๐๐๐ บาท 
  ๕.๑.๑ ประชุมผูป้กครองทีแ่จง้การจดัการศกึษาของโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)  
๒,๐๐๐บาท 
 ๕.๑.๓ ประชุมผูป้กครองเครอืขา่ย เทอมละ ๒ครัง้               ๔,๐๐๐บาท 
 ๕.๑.๔ 
อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการเล่านิทาน/การท าหนงัสอืนิทาน/จดัท าอาหารทีม่ปีระโยชน์แก่เดก็ 

ปฐมวยั/ จดัท าอาหารทีม่ปีระโยชน์แก่เดก็ปฐมวยั/การเลีย้งดทูีถู่กตอ้งใหแ้ก่ผูป้กครอง         
๑๓,๐๐๐ บาท 

๕.๑.๕ สารสมัพนัธใ์หแ้ก่ผูป้กครอง      
 ๓,๐๐๐ บาท 
 ๕.๑.๖ การเยีย่มบา้น        ๕,๐๐๐ บาท 
 รวมทัง้ส้ิน                ๒๙,๐๐๐ บาท 
 



 

๖. วิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 6.1 สาระส าคญัของกิจกรรม 
  6.1.1 ประชุมชีแ้จงเพื่อวางแผนในการท าโครงการ 
  6.1.2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
  6.1.3 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินการ   

6.1.4 การด าเนินโครงการมกีจิกรรมดงันี้ 
   1. ปฐมนิเทศผูป้กครอง 
   2. 
ประชุมผูป้กครองทีแ่จง้การจดัการศกึษาของโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ)   
   3. ประชุมผูป้กครองเครอืข่าย เทอมละ ๒ครัง้   

  4. อบรมใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัการเล่านิทาน/การท าหนงัสอืนิทาน/จดัท าอาหารที่ 
ประโยชน์แก่เดก็ปฐมวยั/จดัท าอาหารทีม่ปีระโยชน์แก่เดก็ปฐมวยั/การเลีย้งดทูี ่
ถูกตอ้งใหแ้ก่ผูป้กครอง  

   5. สารสมัพนัธใ์หแ้ก่ผูป้กครอง 
   6. การเยีย่มบา้น      
  6.1.5 นิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบ 
  6.1.6 ประเมนิผล สรปุผลและรายงานผล 
 
 
6.2 ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
 

 

ท่ี 
กิจกรรม/ระยะเวลา 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 
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.  

๑. ประชุมชีแ้จง วางแผน              

๒

. 

เสนอโครงการ              

๓

. 

แต่งตัง้คณะกรรมการ              

๔

. 

ด าเนินงานตามโครงกา

ร 

             

๕. นิเทศ ตดิตาม              

 

 



ตรวจสอบ 

๖. ประเมนิ สรุป 

รายงานผล 

             

 

6.3  ก าหนดการจดักิจกรรมโครงการให้ความรู้ผู้ปกครอง 

 

วนั/เดือน/ปี กิจกรรม ผูร้บัผิดชอบ 

30เม.ย. ๒๕๖๑ 

30พ.ค. ๒๕๖๑ 

๒๗ พ.ค.๒๕๖๑ 

ตลอดปีการศกึษา 

๒๓ – ๒๗ม.ิย. ๒๕๖๑ 

๑๖พ.ค. ๒๕๖๑ 

๑๖พ.ค. – ๓๐ม.ิย. ๒๕๖๑ 

กรกฎาคม 2561 

สงิหาคม 2561 

ตลอดปีการศกึษา 

๓๑ม.ีค. ๒๕๖๒ 

1. ประชุมชีแ้จง 

2.เสนอโครงการ 

3.แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน วางแผน 

4.ด าเนินงานตามโครงการ 

      - ประชุมผูป้กครองเครอืขา่ย 

      - อบรมการเล่านิทาน 

     - อบรมการท าหนงัสอืนิทาน 

     - 

อบรมการท าอาหารทีม่ปีระโยชน์ใหแ้ก่เดก็ 

     - อบรมการเลีย้งดเูดก็ปฐมวยัทีถู่กตอ้ง 

5.นิเทศตดิตามและปรบัปรงุโครงการ 

6.ประเมนิผล สรปุผล และรายงานโครงการ 

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

- นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

 - คณะกรรมการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

- ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 

- นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

 

 

 

 

 

 

7. แผนการก ากบั และติดตาม  

กจิกรรม ผูก้ ากบัและตดิตาม หมายเหตุ 

 



1.ประชุมชีแ้จง  วางแผน 

2. เสนอโครงการ 

 

3.แต่งตัง้คณะกรรมการ 

4. ด าเนินการตามแผน 

 

5. นิเทศ ตติดตาม ตรวจสอบ 

6. ประเมนิ สรปุ รายงานผล 

นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ 

นางปรศินา  พรหมเมศ 

นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 

นางปรศินา  พรหมเมศ 

นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

นางเพยีงเพญ็  สุรารกัษ์ 

นางปรศินา  พรหมเมศ 

นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้ 

 

 

8.  ระดบัความส าเรจ็  

 ตวับ่งช้ีความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ/ เอกสาร 

1. มกีจิกรรมปฐมนิเทศผูป้กครอง 
2. มกีารประชุมผูป้กครอง 
3. มกีารประชุมดครอืขา่ย 
4. มกีารอบรมความรูผู้ป้กครอง 
5.มสีารสมัพนัธถ์งึผูป้กครอง 
6. มกีารเยีย่มบา้นนกัเรยีน 

ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร 

 

- บนัทกึการปฐมนิเทศ 

- บนัทกึการประชุมผูป้กครอง 

- 

บนัทกึการประชุมเครอืขา่ยผูป้กครอง 

- เอกสารอบรม,รปูภาพ 

- สารสมัพนัธ ์

- บนัทกึการเยีย่มบา้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

นกัเรยีนและผูป้กครองไดร้บัทราบขอ้มลูข่าวสารต่างๆของโรงเรยีนเกดิสมัพนัธภาพระหว่างผูป้ก

ครองกบัโรงเรยีนน ามาซึง่ความรว่มมอืในการดแูลนกัเรยีนและการพฒันาโรงเรยีนโรงเรยีนไดร้บัทราบข้

อคดิเหน็ขอ้เสนอแนะจากผูป้กครองในการพฒันาโรงเรยีนผูป้กครองและโรงเรยีนร่วมมอืกนัส่งเสรมิการเ

รยีนรูแ้ละพฒันาการดา้นต่างๆ ของนกัเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

10. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
 
 

 

                      ลงชื่อ.........................................................ผูเ้สนอโครงการ 

  (นางสาวโชตกิา  เก่งแกว้) 

 

 

ลงชื่อ............................................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 

            ( นางเพยีงเพญ็   สุรารกัษ์ ) 

         ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัหนามแดง(เขยีวอุทศิ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


