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บทที่  1 
บทนํา 

 
ประวัติโรงเรียน 

โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  ตั้งอยู ณ  เลขท่ี  21 หมู 3 ตําบลบางแกว  อําเภอบางพลี  
จังหวดัสมุทรปราการ  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  กอต้ังเม่ือวนัท่ี 1 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2467  
โดยพระฉัตร  พวงมาลี  พระภิกษุของวัดหนามแดง เพื่อหวังเอาบุญกุศล ตั้งอยูในพ้ืนท่ีธรณีสงฆ ในเนื้อท่ี
ประมาณ 6 ไร  ทิศตะวนัตกและทิศใต ตดิกับวัดหนามแดง  ทิศตะวันออกติดกับคลองหลวงแพง          
ทิศเหนือติดกบัถนนดานสําโรง บางพลี 
 เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม  พ.ศ. 2481  ไดตั้งเปนโรงเรียนประชาบาล  โดยใชศาลาการเปรียญวัดเปน
สถานท่ีเรียน  และกอสรางอาคารเรียน  จํานวน 2 หลัง 
 พ.ศ. 2501  ไดตอเติมอาคารเรียนอีก 2 ขาง โดยใชเงินของโรงเรียนวัดหนามแดง พ.ศ. 2527      
ไดงบประมาณของทางราชการมาสรางอาคารเรียนแบบ 017    ใตถุนสูง จํานวน 6 หองเรียน เปนเงิน 
100,000 บาท  และพระครวูนิิจธรรมวาที  รองเจาอาวาสวัดหนามแดง  ไดดําเนินการหาเงินสมทบอีก 
244,220 บาท  โดยใชช่ืออาคารเรียนวา “เรือนพินิจประชาสรรค” 
 พ.ศ. 2510 ไดสรางสวม 5 ท่ีนั่งดานทิศตะวันออกหลังอาคารเรียนหลังท่ี 1 เปนเงิน 10,500  บาท  
และสรางอีก 5 ท่ีนั่ง  หลังโรงอาหารดานทิศตะวนัออกของอาคารเรียนหลังท่ี 2 เปนเงิน  10,500  บาท 
 พ.ศ. 2512  ไดร้ืออาคารเรียนหลังแรก นําฝามาก้ันช้ันลางอาคารเรียน แบบ 017  ใตถุนสูง 
จํานวน 6 หองเรียน  ทางวัดโดยพระครูวิบูลฐาปนกิจ    อดีตเจาอาวาสวดัหนามแดง  ไดสรางอาคารเรียน
แบบ   017  มี  2  มุข   จํานวน  6  หองเรียน  โดยใชงบประมาณ 100,000 บาท (สมัยนายชัด  รัตนราช  
เปนนายอําเภอบางพลี)  และทางวัดไดรับการชวยเหลือจากนางหมา  จูใจบุญ สมทบอีก 200,000 บาท 
และใชไมเกาของอาคารเรียนหลังท่ี 1 (หลังแรก)  ซ่ึงไดเทพื้นใตถุนอาคารเรียนจนสําเร็จ 
 พ.ศ. 2514  ไดรับงบประมาณจากนายสมรรค  ศิริจันทร ส.ส.สมุทรปราการ  จํานวน 45,000 บาท  
ตอเติมโรงอาหารดานทิศตะวันออก 
 พ.ศ. 2517  ไดรับงบประมาณสรางบานพกัครู  จํานวน 1 หลัง 
 พ.ศ. 2518  ไดรับงบประมาณตอเติมอาคารเรียน หลังท่ี  2  จํานวน  2  หองเรียน  เปนเงิน         
25,500  บาท 
 พ.ศ. 2519   ไดรับงบประมาณสรางบานพกัครูอีก  2  หลัง  รวมท้ังงบประมาณซอมแซมบานพักครู
หลังท่ี 1 และไดรับงบประมาณจากสภาตําบลบางแกวมาตอเติมอาคารเรียนอีก 2 หอง  จนครบอาคารเรียน
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อีก 10,000 บาท  จากนายแปนและนายเสรมิ จํานวน 10,000 บาท กับเงินงบวิบูลฐาปนกิจ  (อดีตเจาอาวาส
วัดหนามแดง)  ไดบริจาคเงินจํานวน 10,000  บาท และประชาชนรวมบริจาคอีก 10,000 บาท  

พ.ศ. 2520 ไดงบประมาณสรางบานพักครูจํานวน 2 หลัง   หลังละ 60,000 บาท  ไดเติมหลังคา
โรงอาหาร  โดยขอสังกะสีมาจากโรงงานสังกะสีไทยจํากัด  และผูปกครองรวมสมทบอีก  เปนเงินท้ังส้ิน 
จํานวน 118,000 บาท 
 พ.ศ. 2529  ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ  กอสรางอาคารอเนกประสงค แบบ สปช. 
206/2526  จํานวน 1 หลัง  ราคาท้ังส้ิน 1,248,000 บาท 
 พ.ศ. 2531  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนอาคารเรียนหลังท่ี 2 ของโรงเรียน 
 พ.ศ. 2532  ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษา    มาเทพ้ืนคอนกรีตอาคารเรียนช่ัวคราว   
1 หองเรียน  
 พ.ศ. 2534  ไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ  กอสรางอาคารเรียนหลังท่ี  4  แบบ สปช. 
2/28  จํานวน 1 หลัง  3 ช้ัน  9 หองเรียนเปนจํานวนเงิน 2,666,800  บาท 
 พ.ศ. 2535  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนสวม  จํานวน 6 หลัง 
 พ.ศ. 2539 ไดรับงบประมาณในการกอสรางสวมแบบ ส.ป.ช. 602/2526  จํานวน 2 หลัง  ราคา  
180,000  บาท และไดรับงบประมาณจาก สปจ.สมุทรปราการ สรางอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28  จํานวน 
1 หลัง อาคาร 3 ช้ัน 9 หองเรียน  ราคา 3,1100,000  บาท 
 พ.ศ. 2540  ไดรับอนุญาตใหร้ือถอนโรงอาหาร  โรงฝกงาน หลังบานพกัครูหลังท่ี  1 
 พ.ศ. 2541 ไดรับงบประมาณในการสรางสวมแบบ สปช. 602/2526   จํานวน 1 หลัง  ราคา 
180,000  บาท 
 พ.ศ.  2542  ไดรับเงินบริจาคจากนายสงวน  กาญจนชีวะ สรางอาคารเรียน 2 ช้ัน 10 หองเรียน
ราคา  2,950,000 บาท 
 พ.ศ.  2547 – 2549  ไดรับงบประมาณจากอบต.บางแกว  ในการสรางร้ัวรอบบริเวณโรงเรียน          
ราคา  1,260,000 บาท 
 พ.ศ. 2549  ไดขออนุญาตนําเงินบํารุงการศึกษา    สรางอาคารเอนกประสงค 
 พ.ศ.  2549  ไดรับงบประมาณจาก  อบต.บางแกว จัดทําหองคอมพิวเตอร 
 พ.ศ.  2549  ไดรับงบประมาณจาก  อบต.บางแกวสรางหองสมุดอีเล็คทรอนิค 
 พ.ศ.  2551  ไดรับงบประมาณจาก  อบต. บางแกว สรางอาคารเอนกประสงคโครงหลังคา 
กันสาดอลูมิเนยีมทรงโคง 
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พ.ศ. 2552  นายสงวน  กาญจนชีวะ บริจาคเงินจํานวน 103,000  บาท  (หนึ่งแสนสามพันบาท) สรางเสา
ธงสูง 350 เมตร ปูพื้นหินลาง  บูรณะศาลาหอพระประจําโรงเรียนเปนศาลาไทย โดยใชงบประมาณเงิน
อุดหนุน จํานวน 95,000  บาท (เกาหม่ืนหาพันบาท)   เงินบริจาคโดยพระครูปลัด        รัตนวัฒน (พระครู
แจ) พระครูสังฆรักษบุญเลิศ ปญญาธโร   นายชนินทร  สวางแกว  เปนเงิน         150,000  บาท (หนึ่งแสน
หาหม่ืนบาท) และจัดสรางวหิารจัตุรมุข ประดิษฐานพระประจําโรงเรียน      โดยไดงบประมาณจากการ
ทอดผาปาฉลองโรงเรียนครบรอบ 85 ป เปนเงิน 1,400,000 บาท              (หนึ่งลานส่ีแสนบาท) โดยพระ
ครูปลัดรัตนวฒัน (พระครูแจ) เปนประธานอุปถัมภ 
 พ.ศ. 2554  โรงเรียนไดรับงบประมาณสนบัสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  จดัสราง 
อาคารศูนยการเรียนรูชุมชนทรงไทย  3  ช้ัน  ดวยเงินงบประมาณ  21  ลานบาท 

สภาพท่ัวไป 
 โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) เปดทําการสอนต้ังแตช้ันอนุบาล 1 ถึงช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
จํานวนนักเรียน  1,052  คน จํานวนขาราชการครู  37  คน  จํานวนครูอัตราจาง  12  คน จํานวนครู
ชาวตางชาติ  2 คน  จํานวนครูธุรการ 2 คน จํานวนนักการภารโรง  2  คน   มีจํานวนอา คารเรียน  5 หลัง 
อาคารชั่วคราว  จํานวน 1 หลัง  อาคารอเนกประสงค  จํานวน 1 หลัง  ลานอนกประสงค เนื้อท่ี  164 
ตารางเมตร  มีไฟฟาใหแสงสวางในหองเรียนอยางเพียงพอ  มีน้ําประปาใชสะดวกสบาย มีพื้นที่สําหรับ
ตั้งอาคารเรียนอาคารประกอบ  จํานวน  6 ไร มีร้ัวรอบโรงเรียน  ทิศเหนือติดกับถนนดานสําโรงบางพลี  
ทิศใตคิดกับวดัหนามแดง  มีคลองสําโรงผานหนาวัด  ทิศตะวนัออกติดกับคลองหลวงแพง   ติดตะวนัตก
ติดกับวดัหนามแดง 
 

สภาพชุมชน 
 โรงเรียนรับนกัเรียนเขาเรียนท้ังเขตบริการในตําบลบางแกว  อําเภอบางพลีและ 
เด็กในเขตอําเภอเมือง  ซ่ึงสวนใหญจะอยูท่ีถนนเทพารักษและมีเขตแดนติดกัน โดยมี 
คลองสําโรงค่ันกลาง  ผูปกครองสวนใหญมีรายไดนอย  แตมีภาระในการดูแลมากทําใหประสบปญหา
ทางดานการเงิน  แตทางโรงเรียนก็ไดพยายามระดมทุนการศึกษาจาก 
แหลงตางๆ เพือ่มอบแกนกัเรียน  ซ่ึงไดรับความรวมมือเปนอยางด ี
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โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนวัดหนามแดง( เขียวอุทิศ ) 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณะกรรมการสถานศึกษา

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
ผูอํานวยการโรงเรียน

นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ 
รองผูอํานวยการโรงเรียน

นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 

นางนาฏยา  บรรจงอักษร 

นางปริศนา  พรหมเมศ 

นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 

นางสมหมาย  เคาศรีวงษ 

นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 

นางสําเริง  อาชวานนท 

นางพรชนมทิพย  คชพันธ 

นางสายยล  เนตรมณ ี

นายสายันต  เหมรังคะ 

น.ส.สมพิศ  ฟกศรีเมือง 

นางสายพิณ  รังรงทอง 

นางวันทนา  บุณยดุสิต 

น.ส.ฉวีวรรณ  จันทรนาง 

นายสันติ  กระจางธนโชต 

นางปราณี  ศรีทับทิม 

น.ส.วิภาพร  มั่งม ี

นางจุฑา  สุขใส 

น.ส.มาลี  ลาภลมูล 

นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 

 

นายสันติ  กระจางธนโชต 

นายสมชาย  พูลบรรดิษฐ 

นางนาฏยา  บรรจงอักษร 

นางชุติมา  กังสดาร 

นางศรีนันท  พัฒนพรชัย 

นางรุงฤดี  จิระเสว ี

นางวันทนา  บุณยดุสิต 

น.ส.สมพิศ  ฟกศรีเมือง 

นางสายพิณ  รังรงทอง 

น.ส.ฉวีวรรณ  จันทรนาง 

นายนิกร  นาคเสน 

นายธีรวัตร  คันธชัย 

นางสุคนธทิพย  กลิม่หอม 

นางสุภาพร  มรกต 

น.ส.ชญานิษฐ  จําปาขันธ 

นางสุดา  ทองแกว 

นายเสมา  นุชพันธุ 

นายอรรถพล  พรหมเมศ 

นางบุษกร  อนันตภูมิ 

น.ส.เจียมจิต  วงศจอม 

น.ส.ดารุณี  เพชรกลา 

นางกรรณิการ  กาญจนเกตุกีรติ 

นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ 

นายศุภชัย  มิ่งมงคล 

นายสุทธิลักษณ  สูงหางหวา 

น.ส.อนงคนารถ  นุชสายสวาท 

น.ส.อาทิตยา  โพธิ์หิรัญ 

น.ส.วรัญญา  ทองแกมแกว 

 

น.ส.นิตยา  นกเอ้ียงทอง 

นางสําเริง  อาชวานนท 

นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 

น.ส.สุมาลี  ใจอาย 

นางทิพวรรณ  ไพศาล 

นางอารีย  ดานขุนทด 

นายสายันต  เหมรังคะ 

น.ส.วิภาพร  มั่งม ี

นางอุมาพร  นิยมทอง 

น.ส.วรัญญา  ทองแกมแกว 

บริหารงานวิชาการ บริหารงานบริหารท่ัวไป บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ 
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ผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน) 
 

 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคกรมหาชน)  รอบท่ีสอง  (พ.ศ.  2549 – พ.ศ.  2553)   
เม่ือวันท่ี  8 – 10  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2551 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษามีการประเมิน  3  ดาน  คือ  ดานผูเรียน  ดาน
ครูผูสอน  และดานผูบริหาร  ซ่ึงแตละดาน  สรุปโดยภาพรวมเปนรายมาตรฐานเปนตารางดังตอไปนี้ 
 

มาตรฐาน เกณฑคุณภาพมาตรฐาน 
ดานผูเรียน ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานยิมท่ีพึงประสงค   3  
มาตรฐานท่ี  2  ผูเรียนมีสุขภาพนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตท่ีด ี   3   

มาตรฐานท่ี  3  ผูเรียนมีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะดนตรีและกีฬา   3   

มาตรฐานท่ี  4  ผูเรียนความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดสังเคราะห   
                        มีวิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค  คิดไตรตรองและมี 
                        วิสัยทัศนอยางตอเนื่อง 

  3   

มาตรฐานท่ี  5  ผูเรียนมีความรูทักษะพืน้ฐานท่ีจําเปนตามหลักสูตร   3   

มาตรฐานท่ี  6  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง   
                         รักการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

  3   

มาตรฐานท่ี  7  เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักษาทํางาน  สามารถทํางาน 
                         รวมกับผูอ่ืนได  และมีเจตคติท่ีดีตออาชีพท่ีสุจริต 

  3   

ดานครูผูสอน   3   

มาตรฐานท่ี  8   ครูมีคุณวุฒคิวามรู  ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ  
                          และครูเพียงพอ 

  3   

มาตรฐานท่ี  9  ครูมีความสามารถในการจดัการเรียนการสอนอยางมี  
                        ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

    3 
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มาตรฐาน เกณฑคุณภาพมาตรฐาน 
ดานผูบริหาร ปรับปรุง พอใช ดี ดีมาก 
มาตรฐานท่ี  10  ผูบริหารมีภาระผูนําและมีความสามารถในการ  
                           บริหารจัดการ 

   3 

มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจัดองคการ/โครงสรางและการบริหารงาน    
                           อยางเปนระบบ  ครบวงจร  ใหบรรลุเปาหมายการศึกษา 

  3  

มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอน 
                          โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

   3 

มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและ 
                          ทองถ่ินมีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

   3 

มาตรฐานท่ี  14  สถานศึกษาสงเสริมความสัมพันธและความรวมมือกับ 
                          ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 

   3  
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก 

จุดแข็ง จุดควรพัฒนา 
ผูเรียนระดับปฐมวัย 
          ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยมท่ี 
พึงประสงค  มีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี
มีสุนทรีภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ  ดนตรี  และ
กีฬา มีความสามารถในการวิเคราะห คิดสังเคราะห  มี
วิจารณญาณ  มีความคิดสรางสรรค   คิดไตรตรองและ
มีวิสัยทัศน  มีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร  
มีทักษะในการทํางาน  รักการทํางานสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  และเจตคติท่ีมีตออาชีพที่สุจริตท่ีดี 
 ผูเรียนประถมศึกษา 
          ผูเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคานิยมท่ี         
พึงประสงค  มีมารยาทท่ีดีตามวัฒนธรรมในการไหว  
มีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอ่ืน  มีใจเมตตา
เอ้ือเฟอและชอบชวยเหลือ อดทน  มีสุขภาพกาย  
สุขภาพจิตท่ีดี  ราเริงแจมใส  รูจักดูแลสุขภาพอนามัย  
มีสุนทรียภาพและลักษณะนสัิยดานศิลปะ  ดนตรี  กฬีา 
ดานครู 
           ครูมีวุฒิ/ความรู  ความสามารถกับงานท่ี
รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ  มีความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและ 
เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
 
 
 
 
 

ผูเรียนระดับปฐมวัย 
          ผูเรียนระดับปฐมวัย  ควรไดรับการสงเสริม
สนับสนุนจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (MEP)  
และการสอนคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง  ใหมีการ
ประเมินผลการจัดประสบการณ  เปรียบเทียบกับ
เปาหมายของโครงการ 
  
 
 
ผูเรียนประถมศึกษา 
          ผูเรียนควรไดรับการสงเสริมดาน
กระบวนการคิด  การคิดวเิคราะห  คิดสังเคราะห  
คิดอยางมีวจิารณญาณ  คิดสรางสรรค  คิดไตรตรอง  
อยางมีวิสัยทัศน 
  
 
ดานครู 
         ควรจัดใหมีครูทําการสอนในระดับปฐมวัย
อยางนอยจํานวนท้ัง  3  คน  เพื่อชวยกันจัด
ประสบการณเรียนรูไดท่ัวถึง 
     ครูควรไดรับการพัฒนาในการแสวงหา 
องคความรูอยางหลากหลาย  ดวยการประชุม  
อบรม  สัมมนา  ท้ังภายนอกสถานศึกษาและภายใน
สถานศึกษาเกีย่วกับทักษะกระบวนการในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ในทุกกลุมสาระ       
การเรียนรู  ดวยวิธีการใหผูเรียนไดมีสวนรวม    
มากท่ีสุด 
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การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (ตอ) 

โอกาส อุปสรรค 

          ดานผูบริหาร 
          ผูบริหารมีภาวะผูนําและมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ  มีการจัดกจิกรรมและการเรียนการสอน  
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีหลักสูตรเหมาะสมกับ
ผูเรียนและทองถ่ิน  มีส่ือการเรียนการสอนท่ีเอื้อตอ 
การเรียนรู  องคการบริหารสวนตําบล  วดั  ผูปกครอง
และชุมชน  สโมสรโรตารี  รวมถึงเจาของโรงเรียน   
ใหความรวมมือกับสถานศึกษา  ในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอน  ทุนการศกึษา  วัสดุอุปกรณ  
เคร่ืองเลนเกม  ศาลาธรรม  ซุมพระพุทธรูป 

     ดานผูบริหาร 
          ผูบริหารควรจัดทําระเบียบโรงเรียน  เพื่อ
รองรับในการสรางความสัมพันธและความรวมมือ
กับผูปกครอง  นักเรียน  ชุมชน  องคกรอ่ืน  รวมท้ัง
ใหนําระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกนัคุณภาพ
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามกฏ
กระทรวง พ.ศ.2546 สูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม   
           ผูปกครองนักเรียนสวนมากเปนผูใชแรงงาน
และมีฐานะยากจน  ขาดการเอาใจใสดแูลในเร่ือง
สุขภาพนักเรียนและการเรียนการสอนของนักเรียน
ในปกครอง  รวมทั้งมีแหลงบริการ เกมสออนไลน
จากอินเทอรเน็ต  ทําใหนักเรียนอยูในกลุมเส่ียง  
สถานศึกษาตองเพิ่มพูนการดูแลเอาใจใสนักเรียน
มากข้ึน 

 

 
 
ขอมูลคณะผูบริหารโรงเรยีน 
 ประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
 รองผูอํานวยการโรงเรียน  วทิยฐานะชํานาญการพิเศษ  จาํนวน  2  คน  คือ 

1.   นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
  2.  นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ 
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ขอมูลนักเรียน 
 โรงเรียนมีขอมูลเกี่ยวกับจํานวนนักเรียน  (10  มถินุายน  2556)  ดังน้ี 
 1)  จํานวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการท้ังหมด  459  คน  38.89%  นอกเขตบริการ  61.11% 
 2)  จํานวนนกัเรียนจําแนกตามระดับช้ันท่ีเปดสอน  ดังนี ้
 

ชั้น จํานวน จํานวนนักเรียน 

 หองเรียน ชาย หญิง รวม 

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

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

รวมระดับชั้นประถมศึกษา 25 475 428 903 
รวมจํานวนนกัเรียนท้ังหมด 30 554 481 1,035 
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ขอมูลดานอาคารสถานท่ี 

 โรงเรียนมีอาคารเรียน   หองเรียน  หองพเิศษ  อาคารประกอบดังนี ้

ประเภทอาคาร ชั้น จํานวน
หลัง 

จํานวน
หอง 

หมายเหตุ 

อาคารเรียน  017 
อาคารเรียนแบบ  สปช.  2/2528 
อาคารเรียนแบบ  สปช.  2/2528 
อาคารเรียน  017 
อาคารเรียน  01 
อาคารศูนยการเรียนรูชุมชน 
อาคารอเนกประสงคแบบ  สปช.26/2526 
หองปฏิบัติการทางภาษา 
หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 
หองประชุม 
สํานักงานบริหารทั่วไปและ  E-filling 
หองส่ือการเรียนการสอน 
หองผูบริหาร 
หองงบประมาณและหองบุคลากร 
หองเรียนคอมพิวเตอร 
หองนาฏศิลป 
หองวิถีพุทธ 
หองดนตรี 
หองศิลปะ 
หองสมุด 
หองวิชาการ/หองพยาบาล 
หองสวม 

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

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

12 
9 
9 

10 
10 
14 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

16 

- อาคารพินิจประชาสรรค 
- อาคารราชพฤกษ 
- อาคารราชาวดี 
- อาคารเรียน  ป.2 
- อาคารเรียน  ป.3 
- อาคารเรียน  ป.5 - 6 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ที่ ชื่อ  -  สกุล ตําแหนง 

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

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

นายชอบใจ  เศรษฐวัชราวนชิ 
นายชยทัตย  พนัธุพุม 
พระครูสังฆรักษบุญเลิศ  ปญญา  ธโร 
พระปลัดสมพร  เกตุโกศล 
นางณัฐหทัย  ยงคสงวนชัย 
นายวิฑูรย  ทองแกมแกว 
นางสมทรง  ไทยตุม 
นางมณีรัตน  วองเวศน 
นายปรมิตร  สังขศิลปชัย 
นายอนนัต  จนัทรอุน 
นายพรชัยพัฒน  ติยศิวพร 
นายประจวบ  เฟองขจร 
นายชวลิต  เฟองขจร 
นางรุงฤดี  จิระเสว ี
นางเพียงเพ็ญ สุรารักษ 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 

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

กรรมการและเลขานุการ 
 
 

คณะกรรมการเครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน  ปการศึกษา  2556 
 

ท่ี ชื่อ  -  สกุล  ตําแหนง 
1. นายนนัทสิทธ์ิ   ชนะไธสงค ประธานเครือขายผูปกครอง 
2. นายเพทาย  ปวรบุตร รองประธานเครือขายผูปกครอง
3. นายสรชัย  เอ่ียมกิจการ เหรัญญิก 
4. นางอุมากรณ  โพธ์ิทอง ประชาสัมพันธเครือขาย 
5. นายทรงเดช  แสนสุรินทร  ประสานงานเครือขาย 
6. นางยภุา  แผนผา ประสานงานเครือขาย 
7. นางสาวนุสรา  แจงเวชฉาย เลขานุการเครือขาย 
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อัตรากําลังครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุ ประสบการณ 
ในการรับ
ราชการ (ป) 

 ชาย หญิง ตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท เฉล่ีย 

ผูอํานวยการโรงเรียน - 1 - - 1 53  30 
รองผูอํานวยการโรงเรียน 2  - 2 - 55 31 
ครูประจําการ 7 27 - 30 4 50 38 
พนักงานราชการ - 1 - 1 - 30 7 
ครูอัตราจาง 2 11 - 11 - 31 3 
ครูชาวตางชาติ  2 - 2 - 30 4 
ครูธุรการ - 2 - 2 - 19 7 
นักการภารโรง 2 - 2 - - 41 17 

รวม 13 44 2 48 5 - - 
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บทที่  2 

ทิศทางการพัฒนาสูความสําเร็จ 
 

วิสัยทัศน 
 ผูเรียนใฝเรียนใฝรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมใจอนุรักษส่ิงแวดลอม  รักษความเปนไทย  เรียนรู
สูสากล  และ  ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ปรัชญา 
วิชาการเดน  เนนคุณธรรม  จริยธรรม 

 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
2.  สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิตในการส่ือสารและพัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพ 
3.  จัดการเรียนรูท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  มาตรฐานตนสังกัด 

และมาตรฐานชาติ 
4. สงเสริมใหผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รักษความเปนไทย และเรียนรูสูสากล 
5. สงเสริมใหผูเรียนมีทักษะชีวิต และปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกจิพอเพียง 
6. สงเสริมใหผูเรียนรักษส่ิงแวดลอม 

 

อัตลักษณของสถานศึกษา 
 ออนนอม  ถอมตน   น้ําใจงาม  ตามแบบไทย 
 

เอกลักษณของสถานศึกษา 
 งามอยางไทย 
 

คําขวัญโรงเรียน 
มารยาทงาม  ความรูดี  มีวจิยั  หางไกลยาเสพติด  ใกลชิดชุมชน 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
1.  รักชาติ  สาสน  กษัตริย  
2.  ซ่ือสัตยสุจริต     
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3.  มีวินัย    
4.  ใฝเรียน  ใฝรู    
5.  อยูอยางพอเพียง 
6.  มุงม่ันในการทํางาน 
7.  รักความเปนไทย 
8.  มีจิตสาธารณะ 
9.  สํานึกรักบานเกิด 

 

เปาประสงค 
1.  ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาความเปนเลิศสูสากล 
2.  ประชากรวยัเรียนทุกระดบั  ทุกประเภทไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางท่ัวถึงและเทาเทียม

เต็มตามศักยภาพ 
3.  ประสานงานองคกรทุกภาคสวนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา 
4.  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ผานการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
5.   จัดการเรียนรูท่ีหลากหลายอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรียน  มาตรฐานตนสังกัด 
และมาตรฐานชาติ 
6.  ผูเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  รวมใจอนุรักษส่ิงแวดลอม  รักษความเปนไทย 
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กลยุทธ 

กลยุทธท่ี  1  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริม 
        ความสามารถดานเทคโนโลยีเพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

1. -  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  5  กลุมสาระวิชา    
หลักเพิ่มรอยละ  4  ตอป 

-  รอยละของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี
เพิ่มข้ึนของกลุมสาระวิชาภาษาไทย   
คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  
ศาสนาและวฒันธรรม และภาษาอังกฤษ 

2. -  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 ทุกคน       
อานออก  เขียนได 
-  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ทุกคน      
อานคลอง  เขียนคลอง  และคิดเปน 

 -  รอยละของนักเรียนอานออก  เขียนได   
อานคลอง  เขียนคลอง  ใชภาษาไทยอยาง
คลองแคลวและคิดเปน 

3.  -  นักเรียนมีความสามารถใชเทคโนโลยี  เพื่อ
เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู  รอยละ  90 

 -  รอยละของนักเรียนท่ีมีความสามารถดาน
เทคโนโลยีเพือ่เปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 

4. -  นักเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ดานการเมือง  
เศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  ของประเทศใน
ประชาคมอาเซียน รอยละ 90 

- รอยละของนกัเรียนท่ีมีความรูและ        
ความเขาใจดานการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม 
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
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กลยุทธท่ี  2  ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความเปนชาตไิทย  และ  วิถีชีวิตตามหลัก 
        ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. -  ผูเรียนทุกคนไดรับการพฒันาใหมีคุณธรรม

จริยธรรม  และมีจิตสํานึกความเปนไทย 
-  รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม  และมีจิตสํานึกความเปนไทย  ยึด
ม่ันในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  
และ  การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2. -  ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
พุทธศักราช  2551  ไมนอยกวารอยละ  80 

-  รอยละของผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา  
ข้ันพื้นฐาน  พทุธศักราช  2551 

3. -  ผูเรียนทุกคนเขารวมกจิกรรมเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม  ความสํานึกในความเปน
ชาติไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

-รอยละของนกัเรียนเขารวมกิจกรรม
เสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  ความสํานึก
ในความเปนชาติไทย  และวถีิชีวิต  ตาม
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
- รอยละของนกัเรียนเขารวมกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนโรงเรียน
พอเพียงตนแบบ 

4. -  ผูเรียนทุกคนไดรับการพฒันาทักษะการ
ดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 

-  รอยละของผูเรียนไดรับการพัฒนาทักษะ
การดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนา 
          เต็มตามศักยภาพ 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. -  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษา      

ข้ันพื้นฐาน 
- ลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียน  

-  รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการศึกษา          
ข้ันพื้นฐาน 
- รอยละของนกัเรียนออกกลางคัน 

2. - ผูเรียนไดเรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใน
เวลาท่ีหลักสูตรกําหนดไมนอยกวารอยละ  90 

- รอยละของผูเรียนท่ีจบการศึกษาภายในเวลา
ท่ีหลักสูตรกําหนด 

3. - เด็กพิการไดรับการพัฒนาสมรรถภาพไมนอย
กวารอยละ  85 

- รอยละของเด็กพิการท่ีไดรับการพัฒนา
สมรรถภาพ 

4. - ผูเรียนทุกคนไดรับการสนบัสนุนการศึกษา  
โดยไมเสียคาใชจาย  สําหรับรายการคาเลาเรียน  
หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน  เคร่ืองแบบเรียน  
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 - รอยละของผูเรียนท่ีไดรับการสนับสนุน
การศึกษา  โดยไมเสียคาใชจายสําหรับ
ราชการ  คาเลาเรียน  หนังสือเรียน  อุปกรณ
การเรียน  เคร่ืองแบบเรียน  และกิจกรรม 
พัฒนาคุณภาพผูเรียน 

 
กลยุทธท่ี  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนได 
          อยางมีคณุภาพ 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1.  - ขาราชการครูท่ีไดรับการพฒันา  สามารถ

จัดการเรียนรู  ไดอยางมีคุณภาพไมนอยกวา 
รอยละ  85 

- รอยละของขาราชการครูท่ีไดรับการพัฒนา  
สามารถจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ 

2. - โรงเรียนมีความเขมแข็งดานการบริหาร  
ทรัพยากรบุคคลตามเกณฑ 

 - รอยละของโรงเรียนท่ีมีอัตรากําลังตาม
เกณฑ 

3.  - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ
ในการประกอบวิชาชีพไมนอยกวา  รอยละ  85 

 - รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีความพึงพอใจในการประกอบวิชาชีพ 

4. - บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมี
คุณภาพและสามารถปฏิบัติงานไดตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไมนอยกวา  รอยละ  85 

 - รอยละของบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ
การพัฒนาใหมีคุณภาพและสามารถ
ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานที่กําหนด 
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กลยุทธท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
            ตามหลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกร   
                    ปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

ท่ี เปาหมายความสําเร็จ ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
1. -  โรงเรียนผานการรับรองมาตรฐานจาก

สํานักงานประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐาน
การศึกษา 

-  โรงเรียนไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ผานการรับรองมาตรฐานจาก  สมศ. 
 

2. -  โรงเรียนไดรับการ  นิเทศ  ติดตาม  ชวยเหลือ
การดําเนนิงานไดมีคุณภาพ 

-  ผูบริหารไดรับการนิเทศ  ติดตาม  ชวยเหลือ
การดําเนนิงานใหมีคุณภาพ 

3.  - โรงเรียนมีศักยภาพในการบริหารการจัดการ
ตามหลักธรรมภิบาลไดอยางมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

 - โรงเรียนมีการบริหารจัดการตามหลัก     
ธรรมาภิบาลและผานกากรประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐาน  รอยละ  80 

4.  - ผูรับบริการมีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานไมนอยกวา  รอยละ  85 

 - รอยละของผูรับบริการท่ีมีความพึงพอใจใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยเพ่ือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 ตัวบงชี ้ รวม 
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  20 
มาตรฐานท่ี  1  เด็กมีพัฒนาการดานรางกาย  
1.1 มีน้ําหนกัสวนสูงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน                                                         1  
1.2 มีทักษะการเคล่ือนไหวตามวัย 1.5 5 
1.3 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 1.5  
1.4 หลีกเล่ียงตอสภาวะท่ีเส่ียงตอโรค  อุบัติเหตุภัย  และส่ิงเสพติด 1  
มาตรฐานท่ี  2  เด็กมีพัฒนาการดานอารมณและจิตใจ 
2.1 ราเริงแจมใส  มีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 1  
2.2 มีความม่ันใจและกลาแสดงออก 1 5 
2.3 ควบคุมอารมณตนเองไดเหมาะสมกับวยั 1  
2.4 ช่ืนชมศิลปะ  ดนตรี  การเคล่ือนไหว  และรักธรรมชาติ 2  
มาตรฐานท่ี  3  เด็กมีพัฒนาการดานสังคม 
3.1 มีวินยั  รับผิดชอบ  เชื่อฟงคําส่ังสอนของพอแม  ครูอาจารย 2  
3.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต  ชวยเหลือแบงปน 1  
3.3 เลนและทํางานรวมกับผูอ่ืนได 1 5 
3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 1  
มาตรฐานท่ี  4  เด็กมีพัฒนาการดานสติปญญา 
4.1 สนใจเรียนรูส่ิงรอบตัว  ซักถามอยางต้ังใจ  และรักการเรียนรู 1  
4.2 มีความคิดรวบยอดเก่ียวกับส่ิงตาง ๆ ท่ีเกิดจากประสบการณการเรียนรู 1  
4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวยั 1 5 
4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1  
4.5 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 1  
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนกั
(คะแนน) 

 ตัวบงช้ี รวม 

มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 65 

มาตรฐานท่ี  5  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
5.1 ครูเขาใจปรัชญา  หลักการ  และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวนั  และ

สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดประสบการณ 
2  

5.2 ครูจัดทําแผนการจัดประสบการณท่ีสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
และสามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ีหลากหลาย  สอดคลองกับความ
แตกตางระหวางบุคคล 

2  

5.3 ครูบริหารจัดการช้ันเรียนท่ีสรางวินัยเชิงบวก 2  
5.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สอดคลองกับพัฒนาการของเด็ก 2  
5.5 ครูใชเคร่ืองมือการวัดและการประเมินพัฒนาการของเดก็อยางหลากหลายและ

สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกผูปกครอง 
2 20 

5.6 ครูวิจัยและพฒันาการจัดการเรียนรูท่ีตนรับผิดชอบ และใชผลในการวจิัย 2  
5.7 ครูจัดส่ิงแวดลอมใหเกดิการเรียนรูไดตลอดเวลา 2  
5.8 ครูมีปฏิสัมพันธท่ีดีกับเด็ก  และผูปกครอง 2  
5.9 ครูมีวุฒิและความรูความสามารถในดานการศึกษาปฐมวยั 2  
5.10 ครูจัดทําสารนิทัศนและนํามาไตรตรองเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาเด็ก 2  
มาตรฐานท่ี  6  ผูบริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
6.1 ผูบริหารเขาใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 3  

 

  

20 

6.2 ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา  และความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 3 
6.3 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลการประเมินผลหรือ

การวิจยัเปนฐานคิดท้ังดานวชิาการและการจัดการ 
3 

6.4 ผูบริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

3 

6.5 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 3 
6.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา  คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา

ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
3 

6.7 เด็ก  ผูปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 2 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

ตัวบงช้ี รวม 
มาตรฐานท่ี  7  แนวการจัดการศึกษา 
7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนําสูการปฏิบัติไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4   

 

 

20 

7.2 มีระบบและกลไกใหผูมีสวนรวมทุกฝายตระหนกัและเขาใจการจดัการศึกษา

ปฐมวัย 

4 

7.3 จัดกิจกรรมเสริมสรางความตระหนักและความเขาใจหลักการจัดการศึกษา

ปฐมวัย 

4 

7.4 สรางการมีสวนรวมและแสวงหาความรวมมือกับผูปกครอง  ชุมชน  และ

ทองถ่ิน 

4 

7.5 จัดส่ิงอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเดก็อยางรอบดาน 4 

มาตรฐานท่ี  8  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
8.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 1  

 

 

5 

8.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง

พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

8.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการ 1 

8.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานคุณภาพภายในตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

0.5 

8.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแพนพัฒนา

คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

0.5 

8.6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

ตัวบงช้ี รวม 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู  5 
มาตรฐานท่ี  9 สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนนุ  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
9.1 เปนแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการเรียนรูของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา  2.5   

5 9.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษากับ

ครอบครัว  ชุมชน  และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

2.5 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5 
มาตรฐานท่ี   10  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามปรัชญา  วิสัยทัศน  และจุดเนนขอ 
                            การศึกษาปฐมวัย 
10.1  จัดโครงการ  กิจกรรมพัฒนาเด็กใหบรรลุเปาหมาย  ปรัชญา  วิสัยทัศน  และ  

จุดเนนการจดัการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

3  
5 

10.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 2 

มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 5 
มาตรฐานท่ี   11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพ  
                           ใหสูงขึ้น 
11.1 จัดโครงการ  กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาปฐมวัย 

3  
5 

11.2   ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย 2 
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มาตรฐานการศึกษาประถมศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

 
มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 ตัวบงชี ้ รวม 
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน  30 
มาตรฐานท่ี  1  ผูเรียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ 
1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย  สมํ่าเสมอ   0.5  
1.2 มีน้ําหนกั  สวนสูง  และมีสมรภาพทางกายตายเกณฑมาตรฐาน 0.5 
1.3 ปองกันตนเองจากส่ิงเสพติดใหโทษและหลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียง

ตอความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ  และปญหาทางเพศ 
1   

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

นันทนาการ  ตามจินตนาการ 
1  

มาตรฐานท่ี  2  ผูเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และคานิยมท่ีพึงประสงค 
2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 2  

 

5 2.2 เอ้ืออาทรผูอ่ืนและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 1 
2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง 1 
2.4 ตระหนกั  รูคุณคา  รวมอนรัุกษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 1 
มาตรฐานท่ี  3  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรู  และพัฒนาตนเอง 
                        อยางตอเนื่อง 
3.1 มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู  

และส่ือตาง ๆ  
2  

 
5 3.2 มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และต้ังคําถามเพ่ือคนควาหาความรู

เพิ่มเติม 
1 

3.3 เรียนรูรวมกันเปนกลุม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 1 
3.4 ใชเทคโนโลยใีนการเรียนรูและนําเสนอผลงาน 1 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 ตัวบงชี ้ รวม 
มาตรฐานท่ี  4  ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตดัสินใจแกปญหาได   
                         อยางมีสติสมเหตุผล 
4.1 สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอาน  ฟง  และดู  และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียน

ตามความคิดของตนเอง 
2  

 
5 4.2 นําเสนอวิธีคิด  วิธีแกปญหาดวยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 1 

4.3 กําหนดเปาหมาย  คาดการณ  ตัดสินใจแกปญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 1 
4.4 มีความคิดริเร่ิม  และสรางสรรคผลงานดวยความภาคภูมิใจ 1 
มาตรฐานท่ี  5  ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร 
5.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียอยูในระดบัดข้ึีนไป 1  

 

5 5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญอยูในระดบัผานเกณฑ 1 
5.3 ผลการประเมินการอาน  คิดวิเคราะห  และเขียนอยูในระดับผานเกณฑ 2 
5.4 ผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียมีพัฒนาการท่ีดีข้ึนกวาเดมิ 1 
มาตรฐานท่ี  6  ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีเจตคต ิ
                        ท่ีดีตออาชพีสุจริต 
6.1 วางแผนการทํางานและดําเนนิการจนสําเร็จ 2  

 

5 6.2 ทํางานอยางมีความสุข  มุงม่ันพัฒนางาน  และภูมิใจในผลงานของตนเอง 1 
6.3 ทํางานรวมกับผูอ่ืนได 1 
6.4 มีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 1 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 ตัวบงชี ้ รวม 
มาตรฐานดานการจัดการศึกษา 50 
มาตรฐานท่ี  7  ครูปฏิบตัิงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
7.1 ครูมีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนท้ังดานความรู  ทักษะกระบวนการ

สมรรถนะและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
1  

 
 
 
 
 

 
 

10 

7.2 ครูมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  และใชขอมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน 

1 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรูท่ีตอบสนองความแตกตางระหวางคุณภาพ
และพัฒนาการทางสติปญญา 

2 

7.4 ครูใชส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปญญา
ของทองถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู 

1 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  ดวย
วิธีการท่ีหลากหลาย 

1 

7.6 ครูใหคําแนะนํา  คําปรึกษา  และแกไขปญหาใหแกผูเรียนท้ังดานการเรียน
และคุณภาพชีวิตดวยความเสมอภาค 

1 

7.7 ครูมีการศึกษา  วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรูในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ  และ
ใชผลการปรับการสอน 

1 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี  และเปนสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 1 
7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวชิาท่ีไดรับมอบหมายเต็มเวลา  เต็ม

ความสามารถ 
1 

มาตรฐานท่ี  8  ผูบริหารปฏบิัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล 
8.1 ผูบริหารมีวิสัยทัศน  ภาวะผูนํา  และความคิดริเร่ิมท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน 1  

 
 
 

10 

8.2 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

2 

8.3 ผูบริหารบริหารจัดการการศกึษาใหบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติการ 2 
8.4 ผูบริหารสงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหพรอมรับการกระจายอํานาจ 2 
8.5 นักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 1 
8.6 ผูบริหารใหคําแนะนํา  คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสการจัดการศึกษา

เต็มศักยภาพและเต็มเวลา 
2 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 ตัวบงชี ้ รวม 
มาตรฐานท่ี  9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผูปกครอง  ชุมชนปฏิบตังิานตามบทบาทหนาท่ีอยางมี 
                        ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
9.1 คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 2  

 

5 9.2 คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล  และขับเคลื่อนการดําเนนิงาน
ของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

1 

9.3 ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 2 
มาตรฐานท่ี  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
                           อยางรอบดาน 
10.1 หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถ่ิน 2  

 
 
 
 

10 

10.2 จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด  
ความสามารถและความสนใจ 

2 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสงเสริมและตอบสนองความตองการ  
ความสามารถ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียน 

1 

10.4 สนับสนุนใหครูจัดกระบวนการเรียนรูท่ีใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงสรุป
ความรูไดดวยตนเอง 

1 

10.5 นิเทศภายใน  กํากับ  ติดตามตรวจสอบ  และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอยางสมํ่าเสมอ 

2 

10.6 จัดระบบดแูลชวยเหลือผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผูเรียน 
ทุกคน 

2 

มาตรฐานท่ี  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนา 
                          เต็มศักยภาพ 
11.1 หองเรียน  หองปฏิบัติการ  อาคารเรียนม่ันคง  สะอาดและปลอดภยั  มีส่ิง

อํานวยความสะดวกพอเพียง  อยูในสภาพใชการไดดี  สภาพแวดลอมรมร่ืน  
และมีแหลงเรียนรูสําหรับผูเรียน 

4  
 
 

10 11.2 จัดโครงการ  กิจกรรมท่ีสงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเรียน 

3 

11.3 จัดหองสมุดท่ีใหบริการส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือใหผูเรียน  เรียนรู
ดวยตนเองและหรือเรียนรูแบบมีสวนรวม 

3 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 ตัวบงชี ้ รวม 
มาตรฐานท่ี  12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
12.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 1  

 
 
 

5 

12.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1 

12.3 จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพือ่พัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 

1 

12.4 ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

0.5 

12.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

0.5 

12.6 จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 1 
มาตรฐานดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู 10 

มาตรฐานท่ี  13  สถานศึกษามีการสราง  สงเสริม  สนับสนุนใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู 
13.1 มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก

แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของ
ผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทัง้ผูท่ีเกี่ยวของ 

5  
 

10 
 
 

13.2 มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหวาง
สถานศึกษากบัครอบครัว  ชุมชน  และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

5 

มาตรฐานดานอัตลักษณของสถานศึกษา 5 

มาตรฐานท่ี  14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน  ปรัชญา  และจุดเนนท่ีกําหนด 
14.1 จัดโครงการ  กิจกรรมท่ีสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  

ปรัชญา  และจุดเนนของสถานศึกษา 
3  

 
5 
 
 

14.2 ผลการดําเนินงานสงเสริมใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมาย  วิสัยทัศน  ปรัชญา
และจุดเนนของสถานศึกษา 

2 
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มาตรฐาน/ตัวบงชี ้

น้ําหนัก 
(คะแนน) 

 ตัวบงชี ้ รวม 
มาตรฐานดานมาตรการสงเสริม 5 
มาตรฐานท่ี  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเนน  แนวทางการปฏรูิปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ 
                          สงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 
15.1 จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย  จุดเนน  ตามแนวทาง

การปฏิรูปการศึกษา 
3  

5 
15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายและพัฒนาดีข้ึนกวาท่ีผานมา 2 
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ประกาศโรงงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศศ) 

เรื่อง กาําหนดค่าเป้าหมมายความสําเร็จแต่ละมาตรฐานนและตัวบ่งชี ้

 
แห่งชา
คุณภา
การศึก
ประกัน

 อ
าติ  พ.ศ.2542 
าพการศึกษาทุก
กษา  และให้หน
นคุณภาพภายใน

อาศัยอํานาจตาม
  และแก้ไขเพ่ิมเ
ระดับและประเ

น่วยงานต้นสังกัด
นเป็นส่วนหนึ่งข

มความในมาตรา
เติม(ฉบับท่ี2) พ
เภทการศึกษา  
ัดและสถานศึกษ
ของกระบวนกา

า 9(3)  มาตรา 
พ.ศ.2545 มีการ
  โดยให้กระทรว
ษาจัดให้มีระบบ
รจัดการศึกษาที

 31 และมาตรา
รกําหนดมาตรฐ
วงมีอํานาจหน้าท
บประกันคุณภาพ
ท่ีต้องดําเนินการ

า 48  แห่งพระร
านการศึกษา  แ
ท่ีกําหนดนโยบา
พภายในสถานศึ
รอย่างต่อเนื่อง 

ราชบัญญัติการศึ
 และจัดระบบกา
าย  แผนและมา
ศึกษา  และให้ถื
 

ศึกษา
ารประกัน
าตรฐาน
ถือว่าการ

 
กระทร
อย่างมี
จึงไดก้ํ

 เพ
รวงศึกษาธิการป
มีคุณภาพ  เกิดป
กําหนดค่าเป้าหม

พ่ือให้การนํามา
ประกาศใช้  มา
ประสิทธิผลในก
มายความสําเร็จ

ตรฐานการศึกษ
ตรฐานและตัวบ

การพัฒนาคุณภา
จแต่ละมาตรฐาน

ษาของสถานศึก
บ่งชี้สะท้อนอัตลั
าพการจัดการศึ
นและตัวบ่งชีป้ร

ษาท่ีเกิดจากกา
ลักษณ์และมาตร
ศึกษาของสถานศึ
ระจําปีการศึกษ

ารวิเคราะห์มาต
รการส่งเสริมขอ
ศึกษา  โรงเรียน

ษา 2556  ไว้ดังนี

ตรฐานและตัวบ่ง
องสถานศึกษาสู่
นวัดหนามแดง (
นี้ 

งชี้ตามที่
สู่การปฏิบัติ
(เขียวอุทิศ) 

 

ด้านท่ี  1 มาตรฐานด้าานคุณภาพผู้เรียยน 

มาตรฐฐานท่ี 1 เด็กมีพพัฒนาการด้านนร่างกาย 

1.1  มีมีน้ําหนัก  ส่วนสูสูงเป็นไปตามเกกณฑ์มาตรฐาน  

1.2 มีททักษะการเคลือ่อนไหวตามวัย 

1.3 มีสสุขนิสัยในการดูดูแลสุขภาพของตน 

ระดับปฐมววัย 

ตามมาตตรฐานการศึกษาาของสถานศึกษษา ประจําปีการรศึกษา 2556 

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

มาตรรฐาน/ตัวบ่งชี้  

 

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

ร้อยละะ 

93 

90 

90 

90 

95 

ค่าเป้าหมาย  

ร้ร้อยละ 

ดีดีเย่ียม  

ดีดีเย่ียม  

ดีดีเย่ียม  

ดีดีเย่ียม  

ดีดีเย่ียม  
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะท่ีเสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ และจิตใจ 93 ดีเย่ียม 

2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเอง 95 ดีเย่ียม 

2.2 มีความม่ันใจและกล้าแสดงออก 90 ดีเย่ียม 

2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ เหมาะสมกับวัย 90 ดีเย่ียม 

2.4 ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคล่ือนไหว และรักธรรมชาติ 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 95 ดีเย่ียม 

3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 95 ดีเย่ียม 

3.2 มีความซ่ือสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 95 ดีเย่ียม 

3.3 เล่นและทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 95 ดีเย่ียม 

3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาท่ีตนนับถือ 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 4  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา         90 ดีเย่ียม 

4.1  สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างต้ังใจ  และรักการเรียนรู้รับผิดชอบ เชื่อ
ฟัง   

       คําสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 

90 ดีเย่ียม 

4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 90 ดีเย่ียม 

4.3 มีทักษะทางภาษาท่ีเหมาะสมกับวัย 90 ดีเย่ียม 

4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 90 ดีเย่ียม 

4.5 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์ 90 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 97 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

96.5 ดีเย่ียม 

5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการาจัดการศึกษาปฐมวัยและ
สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 

100 ดีเย่ียม 

5.2 ครูจัดท้าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย สอดคล้องกบัความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

100 ดีเย่ียม 

5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนท่ีสร้างวินัย   เชิงบวก 100 ดีเย่ียม 

5.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก 90 ดีเย่ียม 

5.5 ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและ
สรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 

100 ดีเย่ียม 

5.6 ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ท่ีตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการ
จัดประสบการณ์ 

95 ดีเย่ียม 

5.7 ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 95 ดีเย่ียม 

5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็ก และผู้ปกครอง 100 ดีเย่ียม 

5.9 ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 95 ดีเย่ียม 

5.10 ครูจัดท้าสารนิทัศน์และน้ามาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 90 ดีเย่ียม 

 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

                 ประสิทธิผล 

99 ดีเย่ียม 

6.1  ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 100 ดีเย่ียม 

6.2  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น้า และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 100 ดีเย่ียม 

6.3  ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือ 100 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

6.4  ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษา 

100 ดีเย่ียม 

6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 100 ดีเย่ียม 

6.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา
ปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา 

95 ดีเย่ียม 

6.7 เด็ก ผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจดัการศึกษาปฐมวัย 98 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 7 แนวการจัดการศึกษา 93 ดีเย่ียม 

7.1   มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนําสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 ดีเย่ียม 

7.2   มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษา
ปฐมวัย 

92 ดีเย่ียม 

7.3   จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 90 ดีเย่ียม 

7.4   สร้างการมสี่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถ่ิน 90 ดีเย่ียม 

7.5   จัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือพัฒนาเด็ก อย่างรอบด้านของบุคลากรให้มี 

        ประสิทธิภาพ 

94 ดีเย่ียม 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี      

                 กําหนดในกฎกระทรวง 

100 ดีเย่ียม 

8.1   กําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

8.2   จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง 100 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี      

                 กําหนดในกฎกระทรวง 

100 ดีเย่ียม 

8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ 100 ดีเย่ียม 

8.4   ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

8.5   นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

100 ดีเย่ียม 

8.6   จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 100 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 9  สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น
สังคม  

                 แห่งการเรียนรู้ 

90 ดีเย่ียม 

9.1  เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 90 ดีเย่ียม 

9.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษ
กับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

90 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์  

                    และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย 

100 ดีเย่ียม 

10.1  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กบรรลุตามเป้าหมายปรัชญาวิสัยทัศน์ 
และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

10.2  ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 100 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 100 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 8 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามท่ี      

                 กําหนดในกฎกระทรวง 

100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 11 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น 

100 ดีเย่ียม 

11.1  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา ปฐมวัย 

100 ดีเย่ียม 

11.2  ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมาย 100 ดีเย่ียม 

 

 

 

ระดับประถมศึกษา 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

 ด้านท่ี 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี และมีสุนทรียภาพ 95 ดีเย่ียม 

1.1 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกําลังกาย สมํ่าเสมอ 95 ดีเย่ียม 

1.2 มีน้ําหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 90 ดีเย่ียม 

1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะท่ีเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

97 ดีเย่ียม 

1.4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 95 ดีเย่ียม 

1.5 มีมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีและให้เกียรติผู้อ่ืน   96 ดีเย่ียม 

1.6 สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ /กีฬา 96 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 2  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พึงประสงค์ 96 ดีเย่ียม 

2.1 มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 100 ดีเย่ียม 

2.2 เอ้ืออาทรผู้อ่ืนและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 95 ดีเย่ียม 

2.3 ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง 95 ดีเย่ียม 

2.4 ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                    

                   รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
95 ดีเย่ียม 

3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และ
สื่อต่างๆ รอบตัว      

95 ดีเย่ียม 

3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคําถามเพ่ือค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม 95 ดีเย่ียม 

3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกัน   95 ดีเย่ียม 

3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนํานําเสนอผลงาน 95 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  

                   คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล           
95 ดีเย่ียม 

4.1 สรุปความคิดจากเรื่องท่ีอ่าน ฟัง และดู และส่ือสารโดยการพูดหรือเขียนตาม
ความคิดของตนเอง 

95 ดีเย่ียม 

4.2 นําเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 95 ดีเย่ียม 

4.3 กําหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ 95 ดีเย่ียม 

4.4 ความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ 92 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 93 ดีเย่ียม 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์   90 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

5.2 ผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์  95 ดีเย่ียม 

5.3 ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ 100 ดีเย่ียม 

5.4 ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ 85 ดีมาก 

 

 

 

 

 

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ   

                  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
95 ดีเย่ียม 

6.1  วางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 95 ดีเย่ียม 

6.2  ทํางานอย่างมีความสุข มุ่งม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง 95 ดีเย่ียม 

6.3  ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 95 ดีเย่ียม 

6.4  มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เก่ียวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจ 95 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 98 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ   

                  เกิดประสิทธิผล 

98 ดีเย่ียม 

7.1 ครูมีการกําหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนท้ังด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

100 ดีเย่ียม 

7.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน            

100 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ   

                  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
95 ดีเย่ียม 

7.3 ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่าง 
บุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา       

95 ดีเย่ียม 

7.4 ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับการนําบริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

95 ดีเย่ียม 

7.5 ครูมีการวัดและประเมินผลท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรยีน  
ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

100 ดีเย่ียม 

7.6 ครูให้คําแนะนํา คําปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนท้ังด้านการเรียนและ
คุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค 

100 ดีเย่ียม 

7.7 ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาท่ีตนรับผิดชอบ และใช้
ผลในการปรับการสอน 

95 ดีเย่ียม 

7.8 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

7.9 ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาท่ีได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 

99 ดีเย่ียม 

8.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นํา และความคิดริเริ่มท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรียน 100 ดีเย่ียม 

8.2 ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัย เป็นฐานคิดท้ังด้านวิชาการและการจดัการ                 

100 ดีเย่ียม 

8.3 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีกําหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการ 

100 ดีเย่ียม 

8.4 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอํานาจ 100 ดีเย่ียม 

8.5 นักเรียน  ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา 98 ดีเย่ียม 

8.6 ผู้บริหารให้คําแนะนํา คําปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็ม
ศักยภาพและเต็มเวลา 

96 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงาน   

                  ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

100 ดีเย่ียม 

9.1  คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 100 ดีเย่ียม 

9.2  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม  ดูแล และขับเคล่ือนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย 

100 ดีเย่ียม 

9.3  ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และ  

                   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน 

95 ดีเย่ียม 

10.1  หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถ่ิน 100 ดีเย่ียม 

10.2  จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด
ความสามารถ และความสนใจ 

100 ดีเย่ียม 

10.3 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ 
ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 

100 ดีเย่ียม 

10.4 สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุป
ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

90 ดีเย่ียม 

10.5 นิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างสมํ่าเสมอ 

90 ดีเย่ียม 

10.6 จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุก
คน 

90 ดีเย่ียม 

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริม   

                     ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ 

95 ดีเย่ียม 

11.1  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนม่ันคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่ง 
อํานวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มร่ืน และ
มีแหล่งเรียนรู้สําหรับผู้เรียน  

95 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

มาตรฐานท่ี 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทํางาน  รักการทํางาน  สามารถ   

                  ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
95 ดีเย่ียม 

11.2  จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 100 ดีเย่ียม 

11.3  จัดห้องสมุดท่ีให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอ้ือให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

90 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ   

                   สถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

100 ดีเย่ียม 

12.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

12.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุ่ง
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา    

100 ดีเย่ียม 

12.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศกึษา 

100 ดีเย่ียม 

12.4  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

12.5  นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

100 ดีเย่ียม 

12.6  จัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 100 ดีเย่ียม 
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มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 90 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา 

                  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้                         

90 ดีเย่ียม 

13.1 มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จาก
แหล่งเรียนรู้ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา  การเรียนรู้ของ
ผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมท้ังผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

90 ดีเย่ียม 

13.2  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่าง
สถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 

90 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์    

                     ปรัชญาและจุดเน้นท่ีกําหนดขึ้น 

100 ดีเย่ียม 

14.1 จัดโครงการ กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ 
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

14.2  ผลการดําเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา 
และจุดเน้นของสถานศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม 100 ดีเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น 

100 ดีเย่ียม 

15.1 จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพ่ือตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

100 ดีเย่ียม 

15.2 ผลการดําเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกวา่ท่ีผา่นมา 100 ดีเย่ียม 
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ท้ังนี้ การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จึงประกาศค่าเป้าหมายของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ให้ทราบท่ัวกัน 

 

ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี  20  พฤษภาคม  2556 

 

 ประกาศ ณ วันท่ี    20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 

    

     

 

      ลงชื่อ.............................................                                  ลงชื่อ................................................ 

            (…………………………………….)                                ( นางเพียงเพ็ญสุรารักษ์ ) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง ( เขียวอุทิศ ) 
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บทที่  3 
 การนํากลยุทธสูการปฏิบติั 

 
 การบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จะสําเร็จและบรรลุตาม
วัตถุประสงค  เปาหมาย  จุดเนน  แนวทางในการดําเนินการตามมาตรฐานและการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  (School  Management)  โดยการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  โดยสอดคลองกับนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ดังนี้
  

กรอบแนวคดิในการปฏิรปูกระบวนการเรียนรู  

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

พ.ศ.  2553 
1.2 ดําเนินการสอดคลองกับกลยุทธและจุดเนนการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสมทุรปราการ  เขต  2  
1.3 ดําเนินการสอดคลองกับกลยุทธและจุดเนนการพัฒนาการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสมทุรปราการ  เขต  2  ปงบประมาณ  2556  
1.4 ดําเนินการสอดคลองกับสภาพบริบทและปญหาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน            

วัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

2.  เปาหมายหลัก 
  2.1  คุณภาพผูเรียนสูงข้ึน 
  2.2  ผูเรียนทุกคนอยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 

 3.  แนวทางหลัก 
  3.1  การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  3.2  การกระจายอํานาจเนนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  3.3  การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของทุกคน  และทุกภาคสวน 
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จุดเนนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
1. นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ทุกคนอานออก  เขียนได  นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6   

ทุกคน  อานคลอง  เขียนคลองคิดเปน 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกช้ัน  ทุกกลุมสาระวิชาเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ  4  โดยเนน  5  
กลุมสาระหลักเปนพิเศษ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  
และ  และภาษาอังกฤษ  และการใชภาษาไทยไดอยางคลองแคลวในการเรียนรูทุกกลุมสาระ  ยกเวน
ภาษาตางประเทศ 
 3.  เพิ่มศักยภาพนักเรียนทุกคนในดานภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี 
 4.  นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความเปนชาติไทย 
 5.  สรางทางเลือกการเรียนรูอยางหลากหลายใหนักเรียนทุกคนเขาถึง  ลดอัตราการออกกลางคัน
และเรียนจบการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 6.  สงเสริมใหนักเรียนเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสูวิถีชีวิตจริงเปนรูปธรรม 
 7.  โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและโรงเรียนท่ีเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดรับการรับรองจาก สมศ. 
 8.  นักเรียน  ครู  และ  สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 9.  โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานโรงเรียน และของสํานักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษา และมาตรฐานชาติ 
 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 การปฏิรูปการเรียนการสอนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  
ไดกําหนดยุทธศาสตร  9  ประการ  ดังนี ้

ยุทธศาสตรท่ี  1 
 เรงรัดการอานออกเขียนได  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  การอานคลอง  เขียนคลอง    คิด
เปน  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6 
 มาตรการ 
 1.ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี  3  ทุกคน  จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนการอานออก  เขียนได 
 2.  ครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  ทุกคน  จัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเนนการอานคลอง  เขียน
คลอง  และคิดเปน   
 3.  ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนตรวจสอบและลงนามรับรองแผนการจัดการเรียนรูของครู  ช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  3  ช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  สังเกตการสอนในหองเรียน  จดัทําขอมูลผลการสังเกต    
การสอน  สรุป  และ  รายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเดือน 
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 4.  โรงเรียนจดัใหมีการทดสอบความรูและทักษะการอานออก  เขียนได  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  3  ทุกคน  ความรูและทักษะการอานคลอง  เขียนคลอง  และคิดเปน  ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี  6  ทุกคน 
 5.  โรงเรียนจดัทีมแกนนําพฒันาและชวยเหลือการเรงรัดคุณภาพของโรงเรียน 
 6.  โรงเรียนสนับสนุน  ส่ือ  และเคร่ืองมือในการทดสอบ  ประเมินการอานออก  เขียนได      
อานคลอง  เขียนคลอง  การใชภาษาไทย  อยางคลองแคลวและคิดเปน 
 7.  โรงเรียนติดตาม  ตรวจสอบ  นิเทศการศึกษาและประเมินผลคุณภาพนักเรียน 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  2 
 ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกช้ัน  ทุกกลุมสาระ  วชิาเพิ่มข้ึนไมนอยกวารอยละ  4 โดยเนน  
5  กลุมสาระหลักเปนพิเศษ  ไดแก  ภาษาไทย  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  และภาษาอังกฤษ  และใชภาษาไทยไดอยางคลองแคลวในการเรียนรูทุกกลุมสาระ  ยกเวน
ภาษาตางประเทศ 
 มาตรการ 
 1.ครูผูสอนทุกคน  จัดกจิกรรมการเรียนรูท่ีเนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้น      
ทุกกลุมสาระการเรียนรู 
 2.  ครูผูสอนทุกคน  ทุกกลุมสาระการเรียนรู  ยกเวน  ภาษาตางประเทศ  จัดกิจกรรมการเรียนรู   
ท่ีเนนการใชทักษะภาษาไทยในการเรียนรูของนักเรียนใหคลองแคลว 
 3.  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ัน  ทุกกลุมสาระการเรียนรู
ดําเนินการตามแผน และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 4.  จัดทําแผนยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกช้ัน  ทุกกลุมสาระการเรียนรูของ
โรงเรียน ดําเนนิงานตามแผนและรายงานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต  2 
 5.  ครูผูสอนทุกคนจัดทําวิจยัในช้ันเรียน 
 6.  ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนใชกระบวนการวจิัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 7.  สงเสริมสนับสนุนการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวิจัย        
ในช้ันเรียน 
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ยุทธศาสตรท่ี  3  
 เพิ่มศักยภาพนกัเรียนทุกคนในดานภาษา  คณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 มาตรการ 
 1.ผูบริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในโรงเรียน  ในดาน
ภาษา  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  ดําเนนิการตามแผน  สรุป  และรายงานสํานักงานเขต
พื้นที่ทุกเดือน 
 2.  ครูผูสอนจัดกิจกรรมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการเรียนรูของนักเรียนในดานภาษา  คณิตศาสตร   
วิทยาศาสตร  และเทคโนโลย ี
 

ยุทธศาสตรท่ี  4 
 นักเรียนทุกคนมีความสํานกึในความเปนชาติไทย 
 มาตรการ 
 1.โรงเรียนมีแผนงาน /โครงการเพ่ือจัดกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนใหมีความสํานกึในความ
เปนชาติไทย 
 2.  ครูผูสอนทุกคนทุกช้ัน  จดักิจกรรมการเรียนรูเนนนักเรียนใหมีความสํานึกในความ 
เปนชาติไทย   
 3.  ครูผูสอนทุกคนทุกช้ัน  ตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรูเนนนกัเรียนใหมีความสํานึก    
ในความเปนชาติไทย 
 

ยุทธศาสตรท่ี  5 
 สรางทางเลือกการเรียนรูอยางหลากหลายใหนักเรียนทุกคนเขาถึง  ลดอัตราการออกกลางคันและ
เรียนจบการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
 มาตรการ 
 1.  ครูผูสอนทุกคนทุกช้ันจัดกิจกรรมการเรียนรูอยางหลากหลายในช้ันเรียน 
 2.  โรงเรียนจดัแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  รวมท้ังกาํหนดแหลงเรียนรูใน
ทองถ่ิน 3.  โรงเรียนจดักิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ 
 4.  โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศของครุทุกคนท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูและ
แหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน   
 5.  โรงเรียนมีระบบชวยเหลือดูแลนักเรียนอยางท่ัวถึง  เพือ่ลดอัตราการออกกลางคันและเรียนจบ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 6.  โรงเรียนมีระบบ  ขอมูลสารสนเทศของนักเรียนท่ีจบช้ันสูงสุดและจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 7.  โรงเรียนมีการจัดระบบขอมูลการจัดการความรูของโรงเรียนผานเครือขายสังคมออนไลน 
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ยุทธศาสตรท่ี  6 
 สงเสริมใหนักเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําสูวิถีชีวติจริง  เปนรูปธรรม 
 มาตรการ 
 1.ครูผูสอนทุกคน  ทุกชั้น  รูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนําไปปฏิบัติจริง        
ในชีวิตประจําวัน 
 2.  ครูผูสอนทุกคน  ทุกชั้น  จัดการเรียนรูแบบบูรณาการ  โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  
 3.  นักเรียนทุกคน  ทุกชั้น  เรียนรูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงและนําไปปฏิบัติจริง
ในชีวิตประจําวัน 
 4.  บุคลากรทุกคน  รูและเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และนาํไปปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน 
 5.  โรงเรียนมีระบบขอมูลสารสนเทศการจัดกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและรายงานผล 
 

ยุทธศาสตรท่ี  7  
 นักเรียน  ครูและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
 มาตรการ 
 1.โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  เปนตนแบบ  ศูนยฟลิปปนส  เพื่อเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 
 2.  โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและ
วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 
 3.  โรงเรียนรับ  นิเทศ  ติดตามการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตรท่ี  8 
 สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในท่ีเขมแข็งและสถานศึกษาท่ีเขารับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไดรับการรับรองจาก  สมศ. 
 มาตรการ 
 1.  โรงเรียนมีมาตรฐานและตัวช้ีวดัท่ีเปนระบบประกันคุณภาพภายในตามบริบทของตนเอง 
 2.  โรงเรียนรวมประชุม  เพื่อตรวจสอบทบทวนระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 3.  โรงเรียนทุกโรงเรียนพัฒนารูปแบบการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามระบบประกัน
คุณภาพภายใน 
 4.  สถานศึกษาท่ีจะเขารับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก  สมศ.  มีการเตรียมความพรอมเพื่อ
รองรับการประเมินอยางนอย  1  ป 



48 

 

 5.  โรงเรียนไดรับการนิเทศ  ติดตาม  สงเสริม  สนับสนุน  เขารับการประเมินคุณภาพภายใน  
จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  อยางตอเนื่อง 
 

ยุทธศาสตรท่ี  9 
 โรงเรียนผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  และตามมาตรฐานของโรงเรียน 
 มาตรการ 
 1.  โรงเรียนมีการปฏิบัติงานตามาตรฐานและตัวช้ีวัดของกลุม / กลุมงาน 
 2.  โรงเรียนมีเคร่ืองมือการประเมินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด 
 3.  โรงเรียนมีการประเมินคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 
 4.  โรงเรียนสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และมีผลงานดานการวจิัยระดับโรงเรียน 
 5.  โรงเรียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในใหหนวยงานตนสังกัด  และเผยแพรตอ
สาธารณชน 
 
 

กลยุทธการดําเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
กลยุทธท่ี  1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ 
        ดานเทคโนโลยี  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
     1.โครงการพัฒนาการจดัประสบการณการเรียนรูปฐมวัย 
    2.  โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
    3.  โครงการพัฒนากระบวนการวจิัยในการเรียนรูในช้ันเรียน 
    4.  โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  8  กลุมสาระ 
    5.  โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
    6.  โครงการหองสมุด 
    7.  โครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน  การเขียน 
    8.  โครงการเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา 
    9.  โครงการพัฒนาหลักสูตร 
   10. โครงการจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ 
   11. โครงการพัฒนานักเรียนดานความคิด 
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กลยุทธท่ี  2   ปลูกฝงคุณธรรม  ความสํานกึในความเปนชาตไิทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
         เศรษฐกิจพอเพียง   
     1. โครงการพัฒนากิจกการลูกเสือ  เนตรนารี 
    2.  โครงการวันสําคัญ 
    3.  โครงการโรงเรียนธรรมจารี 
    4.  โครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
    5.  โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
    6.  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    7.  โครงการออนนอม  ถอมตน  น้ําใจงามตามแบบไทย 
    8.  โครงการคืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรง 
 

กลยุทธท่ี  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท่ัวถึง  ครอบคลุม  ผูเรียนไดรับโอกาสในการพัฒนาเต็ม 
       ตามศักยภาพ 

   1. โครงการประกันโอกาสทางการศึกษา 
  2.  โครงการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
  3.  โครงการศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬาตานยาเสพติด 
  4.  โครงการยุวชนประกันภยัในโรงเรียน 
  5.  โครงการสงเสริมสุขภาพ 
  6.  โครงการแขงขันกีฬา  กรีฑานักเรียน 
  7.  โครงการแนะแนวในโรงเรียน 
  8.  โครงการโภชนาการท่ีดีเพื่อคุณภาพชีวติ 
  9.   โครงการพัฒนาทักษะการทํางาน  สูอาชีพท่ีสนใจ 
  10. โครงการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
 

กลยุทธท่ี  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมี 
                     คุณภาพ 
    1. โครงการนิเทศภายใน 
    2.  โครงการพัฒนาบุคลากร 
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กลยุทธท่ี  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอํานาจการศึกษา 
                     ตามหลักธรรมาภิบาล  เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคการ   
                     ปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    1. โครงการประกันคุณภาพภายใน 
    2.  โครงการพัฒนาจัดองคกร  ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
    3.  โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการลงทุนทางการศึกษา 
    4.  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
     
 
 
 
 
 
 
            
            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวยั 
กลุมงาน   วิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางปริศนา  พรหมเมศ  ,  นางจุฑา  สุขใส 
หนวยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน  กลยุทธท่ี 1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 2556 
...................................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามกฎหมายกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  2554  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  5  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2545  และมาตร  47  วรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  “การประเมินคุณภาพภายใน”    หมายความวา  การ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  สําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคคลากร
ของสถานศึกษานั้นหรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  โดยคณะครูจึงเล็งเหน็ถึงความสําคัญในเร่ืองการประกัน
คุณภาพภายใน  จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาการจัดประสบการณการเรียนรูปฐมวยัข้ึนเพื่อเปนการ
ดําเนินการใหสอบรับกับระบบประกันคุณภาพภายในดังกลาว 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานของปฐมวัยท่ี  1,  2,  3,  4,  5, 7 และ8 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมศกึษาของสถานศึกษา 
3.2  เพื่อจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพฒันา    

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
3.3  เพื่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพสถานศึกษา 
3.4  เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาปฐมของ 

สถานศึกษา 
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3.5  เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภาพนอกไปใชในการวางแผนพฒันา 
คุณภาพการศกึษาปฐมวัยอยางตอเนื่อง 

3.6  เพื่อจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในปฐมวัย 
 

4. เปาหมาย 
4.1  กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปฐมวัยไดทุกมาตรฐานและทุกตวับงช้ี 

 4.2  จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามปฏิทินกิจกรรมของโรงเรียน 

4.3  จัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
สถานศึกษาไดรอยละ  90 

4.4  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาไดรอยละ  90 

4.5  เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชในการวางแผนพฒันา 
คุณภาพการศกึษาอยางตอเนื่อง 

4.6  เพื่อจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษาละ 1  คร้ัง 
5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร ผูบริหารคณะครู และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 
 5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุ   จํานวน 200,000 บาท 

 

6. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
     6.1.1  ประชุมวางแผน 
     6.1.2  เสนอโครงการ 
     6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการตามโครงการ 
     6.1.4  ดําเนนิการตามแผน 
          6.1.4.1  แตงต้ังคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีรอบ             
          6.1.4.2  แตงต้ังคณะกรรมการควบคุมดูแลรับผิดชอบแตละมาตรฐานและตัวบงช้ี               
          6.1.4.3  ผูรับผิดชอบแตละมาตรฐานรวบรวมเก็บขอมูลสารสนเทศเพ่ือเปน 

รองรอยในการประเมิน 
          6.1.4.4  ประเมินมาตรฐานท่ีตนเองรับผิดชอบเพื่อสรุปเปนขอมูลสารสนเทศใสแฟม 
          6.1.4.5  จัดทํารายงานขอมูลสารสนเทศประเมินคุณภาพภายในใหฝายวิชาการเพื่อรวบรวม 

สงตนสังกัด 
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     6.1.5.  กํากบัติดตามผล  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
     6.1.6 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

            6.2  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 
ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 

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

 

7. แผนกํากับติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

1. ประชุมช้ีแจง  วางแผนพัฒนาโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  
นางปริศนา  พรหมเมศ   2. เสนอโครงการ 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางปริศนา  พรหมเมศ   
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ นางปริศนา  พรหมเมศ   
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 

1. มีมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยกอนเปดภาคเรียน 
2. มีการดําเนนิการตามมาตรฐานและรายงาน 
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาตามมาตรฐานเม่ือส้ินป
การศึกษา 
3. มีขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ
บริหารจัดการศึกษา 
4.  รอยละของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
5. นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใชในการวางแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 
6.  มีรายงานประจําป  ปการศึกษาละ 1 คร้ัง 

1. ตรวจสอบหลักฐาน 
2. ตรวจสอบหลักฐาน 
 
 
3.ตรวจสอบขอมูล
สารสนเทศ  
4. ตรวจสอบหลักฐาน 
 
5. ตรวจสอบจากการ
วางแผน 
 
6. ตรวจสอบหลักฐาน 

1.มาตรปฐมวยัของสถานศึกษา 
2. รายงานการพัฒนาการศึกษา 
 
 
3. ขอมูลสารสนเทศ 
 
4. รายงานการพัฒนาการศึกษา
 
5. บันทึกการประชุม           
การวางแผน 
 
6. รายงานการพัฒนาการศึกษา 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.  สถานศึกษามีมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  12  มาตรฐาน  ตัวบงช้ี 
 2.  ทุกมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ีถูกนําไปวัดและประเมินผลการพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง 
 3.  บางมาตรฐานจะตองปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน  วัฒนธรรม  และ
ประเพณ ี
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ  
 
ลงช่ือ…………………………หัวหนาโครงการ           ลงช่ือ.........................................ผูรวมโครงการ 
        (นางปริศนา  พรหมเมศ  )                  (นางจุฑา  สุขใส)   
 

 ลงช่ือ.........................................ผูบริหารสถานศึกษา 
          (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

                                 ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการคุณภาพการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 
กลุมงาน   งานวิชาการ 
หัวหนาโครงการ   นางนาฏยา  บรรจงอักษร , นางสุดา   ทองแกว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2556 

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

1. หลักการและเหตุผล 
 ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  นอกจากครูผูสอนจะตองรูจักนักเรียน  เปน
รายบุคคลแลว  ส่ิงท่ีสําคัญยิ่งคือการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลายโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  สนอง
ความแตกตางของผูเรียน  ครูจะตองเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีใหนักเรียนเรียนใน
หองเรียน  ครูเปนผูบอก  สวนใหญ  พยายามหาแนวทางวิธีการที่จะใหนักเรียนรูไดดวยตนเอง  สรางองค
ความรูไดดวยตนเอง  โรงเรียนจึงเห็นสมควรใหมีการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพจัดการเรียนการสอนข้ึน  
 

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

มาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี 10.2,  10.3,  10.4 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหครูเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายมากยิ่งข้ึน  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
3.2 เพื่อใหครูพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลงเรียนรู  และพัฒนาการมีวิจัยในช้ันเรียนใหมีคุณภาพ        
ยิ่งข้ึน 
 

4. เปาหมาย 
4.1  ครูทุกคนปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนใหหลากหลายยิ่งข้ึน  โดนยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
4.2  ครูทุกคนมีการพัฒนาส่ือ  จัดหาแหลงเรียนรู  และมีการวิจัยในช้ันเรียน 
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5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ    จํานวน  600,000  บาท 
 

6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจงสรางความตระหนัก  วางแผน   
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  พัฒนาแหลงเรียนรูในโรงเรียน 

6.1.4.2  จัดหาวัสดุ  ส่ือการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
6.1.4.3  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 - กิจกรรมคายวิชาการ 
 - การสอนแบบโครงการ 
 - การสอนแบบบูรณาการ 
 - กิจกรรมศึกษานอกสถานท่ี 
 - ฯลฯ 
6.1.4.4  พัฒนานักเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล 

  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ   
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  สรางความตระหนัก วางแผน                
2.  เสนอโครงการ              
3. แตงต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 



57 

 

7. แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

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

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นานาฏยา  บรรจงอักษร 
นางสุดา  ทองแกว 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางนาฏยา  นางสุดา 
นางสุดา  ทองแกว 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางนาฏยา   นางสุดา 
นางสุดา  ทองแกว 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 
1.  รอยละของครูท่ีปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอน 
2.  รอยละของครูท่ีมีการพัฒนาส่ือจัดหาแหลงเรียนรู
และมีการวิจัยในข้ันเรียน 

1. นิเทศการสอน 
2. นิเทศงานธุรการ  ตรวจสอบ
งานวิจยัในช้ันเรียน 

1. แบบนิเทศการสอน 
2. แบบนิเทศงานธุรการ
ในหองเรียน 
3.งานวิจยัของครู 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูพัฒนาการจัดการเรียนการสอน  นักเรียนเรียนอยางมีความสุข  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 
 

10. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 
 
ลงช่ือ…………………………หัวหนาโครงการ       ลงช่ือ.........................................ผูรวมโครงการ 
        (นางนาฏยา  บรรจงอักษร)                      (นางสุดา  ทองแกว)   
 

          ลงช่ือ.........................................ผูบริหารสถานศึกษา 
                                                          (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                          ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนากระบวนการวจิัยในการเรียนรูในช้ันเรียน 
กลุมงาน  งานวิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางสําเริง  อาชวานนท ,  นางสุคนทิพย   กล่ินหอม 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
 จาก  พ.ร.บ.การศึกษา  2542  มาตรา  24  การจัดการเรียนรู  (5)  และ  เพือ่ใหสอดคลองกับ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พ.ศ.  2551  สงเสริมใหสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอม  ส่ือการเรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหเกดิการเรียนรูและมีความรอบรู  รวมท้ัง
ความสามารถใชการวจิัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ท้ังนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม
กันจากส่ือการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการตาง ๆ  การวิจัยในช้ันเรียนมีความสําคัญตอวงการ
วิชาการชีพครูเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากครูจําเปนตองพัฒนา  หลักสูตร  วิธีการเรียนการสอน  การจูงใจให
ผูเรียนเกดิความอยากรู  อยากเรียน  การพฒันาพฤติกรรมผูเรียน  การเพิ่มสัมฤทธ์ิผลการเรียนและสราง
บรรยากาศการเรียน  ดวยปจจัยดังกลาวจงึทําใหครูอาจารยตองเปล่ียนบทบาทจากผูสอนมาเปนผูวิจัย  
เพื่อมีสวนรวมในการพัฒนาการสอน  การเรียนรูของผูเรียนและการพัฒนาวิชาชีพครู 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  5  ตัวบงช้ีท่ี  5.1, 5.2,  5.3,  5.4   
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  7  ตัวบงช้ีท่ี  7.7   

3.  วัตถุประสงค 
 3.1   เพื่อพัฒนาคนควาเกีย่วกบักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.2  เพื่อพัฒนาใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิท่ีดีข้ึน 

3.3  เพื่อพัฒนาใหครูมีผลงานวิจยัในช้ันเรียนปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ
และเกดิประสิทธิผล 
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4.  เปาหมาย 
4.1  ครูทุกคนศึกษาคนควาเกี่ยวกับกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
4.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิอยูในระดบัดี รอยละ  80 
4.3  ครูทุกคนมีผลงานวิจัย  นําผลงานวิจยัไปใชพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพเกดิและเกิด
ประสิทธิผล 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ  คณะครู 
 5.2  นักเรียนโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
 5.3  งบประมาณจากเงินวัสดกุารศึกษา  5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผนเสนอโครงการ 
  6.1.2  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.3  ดําเนินงานตามแผน 
       -  ศึกษา  เกบ็รวบรวมขอมูลงานวิจยัตาง ๆ 
       -  สรางเคร่ืองมือ 
       -  ประชากรและกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
       -  เก็บรวบรวมขอมูล 
        -  วิเคราะหขอมูล 
       -  รายงานการประเมินโดยจัดเปนรูปเลม 
       -  เผยแพรผลงาน   
  6.1.4  นิเทศ  ติดตามผลการพัฒนาการวิจัยในช้ันเรียน 
  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผลโครงการพัฒนาการวจิัยในชั้นเรียน 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 6.2  

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2.  แตงต้ังคณะกรรมการ              

3.  ดําเนินงานตามแผน              

 - ศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลวจิัย              

 - สรางเคร่ืองมือ              

 - ประชากรตอบแบบสอบถาม              

  - เก็บรวบรวมขอมูล              

  - วิเคราะหขอมูล              

 - รายงานผลการประเมิน              

4. - เผยแพรผลงาน              

5. นิเทศ  ติดตามผล              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
 
 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  งานแผนเสนอโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  
2.  เสนอโครงการ นางสําเริง  อาชวานนท 
 
3.  

นางสุคนธทิพย  กล่ินหอม 
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางสําเริง  อาชวานนท 
 
5.  

นางสุคนธทิพย  กล่ินหอม 
นิเทศ  ติดตาม  ผลการวิจยัในช้ันเรียน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานการวิจยั            
ในช้ันเรียน 

นางสําเริง  อาชวานนท 
นางสุคนธทิพย  กล่ินหอม 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 

1.  รอยละของครูท่ีคนควาเกีย่วกับกิจกรรม
การเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
2.รอยละของนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ         
อยูในระดับดี 
3.รอยละของครูท่ีมีผลงานวิจยัในช้ันเรียน 

1. ตรวจสอบ
 
2. ตรวจสอบ 
 
3. ตรวจสอบแฟมสะสมงาน 

1. แฟมสะสมงาน(ผลงานคนควา)
 
2. รายงานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียน 
3. แฟมสะสมผลงาน งานวจิัยของครู 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  หนวยงานตนสังกัดไดรับทราบผลการประเมินการวิจัยในช้ันเรียน  เพื่อเปนขอมูลในการ
ปรับปรุง  พัฒนาการจัดการศึกษาในอํานาจหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 
 9.2  สถานศึกษาสามารถนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ  พทุธศักราช  2542  หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  พุทธศักราช  
2551  และตรงกับความตองการของนักเรียน  ครู  ผูปกครอง  และ  ชุมชน 
 9.3  ผูบริหารสถานศึกษา  สามารถนําผลการประเมินการวิจัยในช้ันเรียน  มาเปนแนวทางในการ
ดําเนินการ  ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา  ใหมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  สงผล
ใหสถานศึกษาเปนท่ียอมรับของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  ผูปกครอง  และ  ชุมชน 
 9.4  ครูผูสอนสามารถนําผลการประเมินการวิจัยในช้ันเรียน  มาเปนแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอน  วธีิสอน  การจัดกิจกรรม  ส่ือ  แบบฝก  และวิธีการวัดผลและประเมินผล  
ตลอดตนใชเปนขอมูลในการปรับปรุงงานในหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสงผลดีตอผูเรียนเปนสําคัญ 
 9.5  จากผลประโยชนของผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาท้ังหมดท่ีกลาวขางตนจะสงผลสุดทาย
กับนักเรียน  ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิดีข้ึน 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ      ลงชื่อ.............................................ผูรวมโครงการ 
            (นางสําเริง  อาชวานนท)                 (นางสุคนธทิพย  กล่ินหอม) 

 

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

                                    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระ                  
กลุมงาน   วิชาการ 
หัวหนาโครงการ   นางพรชนมทิพย   คชพันธ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน  กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2556 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551   นักเรียนตองไดรับการ
พัฒนาดานความรู  ทักษะทีจ่าํเปนตอการดาํรงชีวิตอยางเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแตละคน  เพื่อใหผูเรียน
สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข  และสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีใหยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพิ่มข้ันรอยละ 5 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)
จงึจัดใหมีโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 8 กลุมสาระข้ึน                  

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

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหผูเรียนใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑ 
3.2  เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ  
3.3  เพื่อใหผูเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 
3.4  เพื่อใหนักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเปนไปตามเกณฑ 
 

4. เปาหมาย 
4.1  นักเรียนรอยละ 50 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตละกลุมสาระเปนไปตามเกณฑตนสังกัด 
4.2  นักเรียนรอยละ 50 มีผลการประเมินสมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
4.3  นักเรียนรอยละ 50 มีผลการประเมินการคิดวิเคราะหและเขียนเปนไปตามเกณฑ 
4.4  นักเรียนรอยละ 50 มีผลการทดสอบระดับชาติเฉล่ียอยูในระดับดข้ึีน 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ   

5.2  งบประมาณงบอุดหนุน จํานวน 600,000  บาท 
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6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม  
             6.1.1 ประชุมเสนอโครงการเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 
        6.1.2  เสนอโครงการ 
              6.1.3 ประชุมแตงต้ังกรรมการดําเนนิการตามโครงการ 
            6.1.4 ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน  ไดแก 
  6.1.4.1  การเขาคายวิชาการ 
  6.1.4.2  กิจกรรมการแขงขันทางวิชาการ 
  6.4.4.3 กิจกรรมชุมนุม 
  6.1.4.4  การศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานศึกษา 
  6.1.4.5  กิจกรรมสวนซอมเสริม 
  6.1.4.6  ติวเขมนอกเวลาเรียน 

     6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
               6.1.6  สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน              
2.  เสนอโครงการ              
3. แตงต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ  ติดตามผล              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              
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7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

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

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางพรชนมทิพย  คชพันธ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางพรชนมทิพย  คชพันธ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางพรชนมทิพย  คชพันธ 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 
1.ผูเรียนรอยละ  50  มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระดับดีทุกกลุมสาระ
การเรียนรู 
2.  ผูเรียนรอยละ  50  มีผล        
การประเมินสมรรถนะสําคัญ   
ตามหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ 
3.  ผูเรียนรอยละ 50  มีผล 
การประเมินการคิดวิเคราะหและ
เขียนเปนไปตามเกณฑ 
4.  ผูเรียนรอยละ  50  มีผล        
การทดสอบระดับชาติเฉล่ียอยูใน
ระดับดีข้ึนรอยละ 5 

1.  ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกกลุม
สาระการเรียนรูปลายภาค / ปลายป 
2. สํารวจจํานวนนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิระดับ
ดีทุกช้ันทุกกลุมสาระการเรียนรู 
3. สํารวจจํานวนนกัเรียนท่ีมีผลการประเมิน
สมรรถนะสําคัญตามหลักสูตรเปนไป        
ตามเกณฑ 
4. ทดสอบการคิดวิเคราะหและเขียนปลายป 
5. สํารวจจํานวนนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 
เปนไปตามเกณฑ 
6. ทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับชาติ
(O-Net)  ทุกกลุมสาระการเรียนรูปลายป
การศึกษา 
7. สํารวจจํานวนนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ   
ระดับดีทุกกลุมสาระการเรียนรู 

1. แบบทดสอบภาค
ความรู 
2. รายงานผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
3. ผลการสอบ O-Net   
 

 

 
 
 
 



65 

 

 
 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท้ังระดับโรงเรียน  ระดบัเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและระดับชาติ
สูงข้ึนรอยละ  5  ของปท่ีผานมา 

 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
               ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
        

ลงช่ือ..................................................ผูเสนอโครงการ 
            (นางพรชนมทิพย  คชพันธ) 

 

  ลงช่ือ.....................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                         (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน 
กลุมงาน  วิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางสายพณิ  รังรงทอง 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ภาษาอังกฤษเปนภาษาสําคัญของโลก  เพราะเปนภาษาที่ใชติดตอระหวางกันเปนหลัก  มีบทบาท
ในชีวิตประจําวันของคนไทยมากข้ึนทุกวนั  โดยเฉพาะในยุคปจจุบัน  ซ่ึงเปนยุคขอมูลขาวสารที่ตองใช
ภาษาอังกฤษเปนส่ือกลางในการส่ือสารระหวางประเทศตาง ๆ  และเม่ือประเทศไทยเปนอีกหนึ่งสมาชิก
ท่ีกําลังกาวสูประชาคมอาเซียน  ในอนาคตอันใกลภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญและความจําเปนมากข้ึน  
ดังท่ีกฎบัตรอาเซียน  ขอ  34  บัญญัติวา  “The  working  language  of  ASEAN  shell  be  English”  
หมายถึง  “ภาษาท่ีใชการทํางานของอาเซียน  คือ  ภาษาอังกฤษ”  นักเรียนมีความจําเปนท่ีจะตองมีความรู
ดานภาษาอังกฤษ  เพื่อท่ีจะสามารถดําเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนได  และภาษาอังกฤษก็เปนแกนหลัก
ของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ  ตั้งแตปฐมวันไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต  ซ่ึงการเรียนภาษาอังกฤษ
ใหไดผลดีนั้น  ครูผูสอนซ่ึงเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอดความรู  ตองมีการปรับการเรียนเปล่ียน  
การสอน  ใฝศึกษาเรียนรูตลอดเวลา  แสวงหาเทคนิควิธีการสอนใหม ๆ  เพื่อสรางบรรยากาศและจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย  นักเรียนจะตองไดเรียนปฏิบัติจริง  และฝกทักษะตาง ๆ อยางตอเนื่อง  
โดยมีกระบวนการในการสรางประสบการณตรงใหกับนักเรียน  ในดานการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
และการสรางองคความรูใหใชภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน  เพื่อท่ีจะสามารถ
แสวงหาความรูในสังคมอาเซียนและเวทีโลกตอไป 
 ดวยเหตุผลดังกลาว  โรงเรียนจึงตองจัดกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับการสงเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาความพรอมและศักยภาพของผูเรียนใหเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  3, ตัวบงช้ีท่ี  3.2 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  5 ตัวบงช้ีท่ี  5.1 , 5.4 
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3.  วัตถุประสงค 
 3.1   เพื่อใหนกัเรียนมีทักษะในการฟง  พดู  อาน  เขียนภาษาอังกฤษ 
 3.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความม่ันใจและเกิดทัศนคติท่ีดีในการใชภาษาอังกฤษ 
 3.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 3.4  เพื่อกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษในฐานะภาษากลางในประเทศ
อาเซียนและท่ัวโลก 
  

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนมีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษดีข้ึน 
4.2  นักเรียนทุกคนมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ  กลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออก 
4.3  นักเรียนทุกคนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดบัท่ีสูงข้ึน 
4.4  นักเรียนทุกคนเล็งเหน็ความสําคัญของภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความพรอมและศักยภาพของ

ตนเองใหเขาสูประชาคมอาเซียนได 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครูในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)   
คณะกรรมการดําเนินการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุน  50,000  บาท 
  5.3  ระดมทรัพยากรจากผูปกครองปละ 500 บาท โดยขออนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
        - จางครูชาวตางชาติ สอนภาษาอังกฤษ 
       -  กิจกรรมภาษาอังกฤษวนัละคํา 
       -  กิจกรรมเขาคายภาษาอังกฤษ  (English  Camp) 
       -  กิจกรรมการแขงขันรองเพลงภาษาอังกฤษ 
       -  กิจกรรมแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ 
  6.1.5  นิเทศผลการดําเนินโครงการ 



68 

 

  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ               

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ ติดตามผล              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผนโครงการ  เสนอโครงการ นางสายพณิ  รังรองทอง  
2.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
3.  ดําเนินงานตามโครงการ นางสายพณิ  รังรงทอง 
4.  นิเทศ  ติดตามผล นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
5.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ นางสายพณิ  รังรงทอง 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 
1.นักเรียนมีทักษะในการฟง  พูด  อาน  เขียน
ภาษาอังกฤษดข้ึีน 

1. การทดสอบ 1. แบบประเมินทักษะ 
 
2. 

ทางภาษา 
2.นักเรียนมีความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ   
กลาคิด  กลาทํา  กลาแสดงออก 

การสังเกต 2. แบบสังเกตพฤติกรรม 
 
3. 

 
3. 3.นักเรียนรูจักแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐาน

การศึกษา ในระดับท่ีสูงข้ึน 
การประเมินตนเอง แบบประเมินตนเอง 

 
4. 

 
4. 4. นักเรียนเหน็ความสําคัญภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนา

ใหเขาสูประชาคมอาเซียนได 
สอบถาม แบบสอบถาม 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  โรงเรียนมีทักษะในการ  ฟง  พูด  อาน  เขียนภาษาอังกฤษดีข้ึน 
 9.2  นักเรียนมีความม่ันใจและเกดิทัศนคติท่ีดีในการใชภาษาอังกฤษ 
 9.3  นักเรียนสามารถแสวงหาความรูเพื่อเปนพื้นฐานการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 
 9.4  นักเรียนเห็นความสําคัญของภาษาอังกฤษและสามารถพัฒนาความพรอมและศักยภาพของ
ตนเองใหเขาสูประชาคมอาเซียนได 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

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

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

             (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   หองสมุดมีชีวติ 
กลุมงาน   วิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ  นางสาวมาลี ลาภลมูล  นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 
หนวยงาน   โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน  กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา 2556 
...................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  โรงเรียนตอง
สงเสริมใหผูเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ  รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรู  ท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  หองสมุดเปนแหลงเรียนรูท่ีมีความสําคัญนับเปนหัวใจของการสงเสริมใหนักเรียน
ไดรับความรู  สงเสริมนิสัยรักการอาน  สรางประกอบการณตลอดจนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนได
เปนอยางดี 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จึงเห็นความสําคัญของการจัดเก็บกิจกรรมสงเสริมการใช
หองสมุด  เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูอยางถาวร  แตปจจุบันหองสมุดโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ยังมี
หนังสือและอุปกรณในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามโครงการหองสมุดมีชีวิตไมเพียงพอกับความ
ตองการของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน  ดังนั้น  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จึงใหมีการ
พัฒนาโครงการหองสมุดมีชีวิตขึ้น 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  3 ตัวบงช้ีท่ี 3.1, 3.2, 3.4 
 

3. วัตถุประสงค 
4.1  เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมาใชบริการและรวมกิจกรรมในหองสมดุ 
4.2  เพื่อใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู   

และส่ือตาง ๆ รอบตัว 
4.3  เพื่อใหนักเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียนและต้ังคําถาม  เพื่อคนควาหาความรู

เพิ่มเติม 
4.4  นักเรียนสามารถใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน 
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4. เปาหมาย 
4.1  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรอยละ  85  มาใชบริการและรวมกิจกรรมใหหองสมุด 
4.2  นักเรียนรอยละ  85  มีนสัิยรักการอาน  แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลง
เรียนรู  และส่ือตาง ๆ รอบตัว 
4.3  นักเรียนรอยละ  85  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พดู  เขียนและต้ังคําถาม  เพื่อคนควาหา

ความรูเพิ่มเติม 
4.4  นักเรียนรอยละ  85  ใหเทคโนโลยีในการแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน 

 

5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
5.1   บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  และคณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 
5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  158,000  บาท 
  

6. วิธีและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
      6.1.1  ประชุมช้ีแจง 
      6.1.2  เสนอโครงการ 
      6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิการตามโครงการ 
      6.1.4  ดําเนนิการตามโครงการ 
       6.1.4.1  จัดซ้ือ/จัดหาหนังสือและวัสดุอุปกรณท่ีใชในหองสมุด 
  6.1.4.2  ลงทะเบียนหนังสือตามหมวดหมู 

6.1.4.3  ใหบริการแกนกัเรียน  บุคลากรของโรงเรียนตลอดชุมชนใกลเคียง 
  6.1.4.4  จัดกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต 

1)  ครอบครัวรักการอาน        2)  หองสมุดเคล่ือนท่ี 
3)  แนะนําหนงัสือใหม        4)  ตอบปญหาจากสารานุกรม 
5)  ทัศนศึกษาแหลงเรียนรู       6)  คายวิชาการ 
7)  สัปดาหหองสมุดและวนัสุนทรภู      8)  ตอบปญหาความรูท่ัวไป 
9)  แขงขันคนควาหาขอมูลจากอินเตอรเนต็   10) เลนเสริมความรู 
11) แขงขันหาคําจากซองขนม      12) ตอบปญหาจากบอรดวันสําคัญ 
13) เกมตกปลา        14) ไขหรรษา 
15) เกมเซียมซีท่ีรัก       16) แขงขันแสดงละครสอนคน 
17) เกมจับคูคํากับภาพ       18) เกมจับคูคําศัพทอังกฤษ - ไทย 
19)  แขงขันประดิษฐเศษวัสดุ 
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    6.1.5.  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
     6.1.6 ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

6.2  ปฏิทินปฏิบัติงาน  ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

ปการศึกษา  2556 
ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 

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. 

ประชุมช้ีแจง วางแผน 1.               
2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม               

6.              ประเมิน สรุป  รายงานผล 
 
 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

 1.  ประชุมช้ีแจง วางแผน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
2.  เสนอโครงการ นางสาวมาลี ลาภลมูล 

นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ  
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

นางสาวมาลี ลาภลมูล 4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ  

5.  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวมาลี ลาภลมูล ของโครงการ 
นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ 6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
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8.  ระดับความสําเร็จ  

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1.  นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนรอยละ  85  
มาใชบริการและรวมกิจกรรมใหหองสมุด 
2.  นักเรียนรอยละ  85  มีนิสัยรักการอาน  
แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด        
แหลงเรียนรู  และส่ือตาง ๆ รอบตัว 
3.  นักเรียนรอยละ  85  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  
พูด  เขียนและตั้งคําถาม  เพื่อคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 
4.  นักเรียนรอยละ  85  ใหเทคโนโลยีใน         
การแสวงหาความรูและนําเสนอผลงาน 

1.  ประเมินจากสถิติการเขา
ใชหองสมุด 
2. ประเมินจากสถิติการเขา
ใชหองสมุด และตรวจสอบ
แบบบันทึกการอาน 
3. ประเมินจาการทดสอบ 
 
 
4. ประเมินโดยการ
ตรวจสอบ 

1.คอมพิวเตอรสําหรับบันทึก
สถิติ 
2. คอมพิวเตอรสําหรับบันทึก
สถิติ และสมุดบันทึกการอาน 
 
3. แบบทดสอบการอานของ
โรงเรียน 
 
4. แบบบันทึกคะแนน 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียน ครู และคนในชุมชนตระหนังถึงความสําคัญของการอาน  การแสวงหาความรู  มีการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ  
 
    

ลงช่ือ........................................ผูเสนอโครงการ           ลงช่ือ.......................... .............ผูรวมโครงการ 
            (นางสาวมาลี ลาภลมูล)      (นางศิริลักษณ  ศรีเจริญ) 
 

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

                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  สงเสริมนิสัยรักการอาน การเขียน 
กลุมงาน  วิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางสายยล  เนตรมณ ี
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การอาน  การเขียน  เปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่งในชีวิตท่ีจะชวยสงเสริมประสบการณตาง  ๆ  ให
กวางขวางข้ึน  ซ่ึงพระราชบัญญัติการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ไดกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตรใหผูเรียนเกดิคุณลักษณะอันพึงประสงคในขอ  2  ดังนี้  “...มีความคิดสรางสรรค  ใฝรู  ใฝเรียน  
รักการอาน  รักการเขียนและรักการคนควา”  ซ่ึงตรงกับจุดเนนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต  2  ท่ีเนนใหนกัเรียนในสังกัดอานคลอง  เขียนคลอง  และสามารถนํา
ทักษะการอาน  การเขียนไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ  จดุเนนดังกลาวยัง
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  มาตรฐานที่  3  ท่ีวา  ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดวยตนเอง  รักการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง  ผูเสนอโครงการไดตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางดานการอานและการเขียน  จึงไดจัดทําโครงการน้ีข้ึน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  3  ตัวบงช้ีท่ี 3.1, 3.2   

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  14  ตัวบงช้ีท่ี 14.1, 14.2 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1   เพื่อสรางเสริมทักษะการอาน  การเขียน 
 3.2  เพื่อพัฒนาศักยภาพในการอานคลอง  เขียนคลอง 
 3.3  เพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน  การเขียน 
 3.4  เพื่อใหผูเรียนไดแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
 3.5  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
 3.6  เพื่อใหผูเรียนเหน็ความสําคัญ  รักและภูมิใจในภาษาไทย 
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4.  เปาหมาย 
 4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 

4.1  ผูเรียนทุกคนในโรงเรียนเขารวมกจิกรรมในโครงการ 
4.2  คณะครูในโรงเรียนทุกคนเขารวมกจิกรรมในโครงการ 
4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผูปกครองทุกคนเขารวมกิจกรรมใน

โครงการ 
 4.2  เปาหมายเชิงคณุภาพ 
  4.2.1  ผูเรียนรอยละ  90  มีพฒันาการในการอาน  การเขียน 
  4.2.2  ผูเรียนรอยละ  90  เปนผูอานคลอง  เขียนคลอง 

4.2.3  ผูเรียนรอยละ  90  มีนสัิยรักการอาน  การเขียน 
4.2.4  ผูเรียนรอยละ  90  ไดแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง 
4.2.5  ผูเรียนรอยละ  90  มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง 
ผูเรียนทุกคนเห็นความสําคัญ  รักและภูมิใจในภาษาไทย 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 
 5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุของทางราชการ  เปนคาวัสดุ  จํานวน  100,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน  /  กิจกรรม  ดังนี้ 
       1)  กิจกรรมวางทุกงาน  อานทุกคน 
       2)  กิจกรรมสายสัมพันธบานกับโรงเรียน 
       3)  สงเสริมการอานผานวนัสําคัญ 
       4)  หนังสือเลมโปรด 
       5)  หองสมุดเคล่ือนท่ี 
       6)  มุมรักการอาน 
       7)  กิจกรรมเสียงตามสาย 
       8)  ตอบปญหากับสารานุกรมไทย 
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       9)  สัปดาหหองสมุด  วันสุนทรภู 
       10) วันภาษาไทยแหงชาติ 
       11) สัปดาหวิทยาศาสตร 
       12) เขาคายวิชาการ 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามแผน               

5. นิเทศ  ติดตามผล                

6.              ประเมิน สรุป รายงาน 
 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  เสนอโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  
2.  เสนอโครงการ นางสายยล  เนตรมณ ี
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางสายยล  เนตรมณ ี
5.  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของโครงการ นางสายยล  เนตรมณ ี
6.ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.  ผูเรียนทุกคนเขารวมกจิกรรม 
2.  ครูทุกคนเขารวมกิจกรรม 
3.กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ
ผูปกครองเขารวมกิจกรรม 
4. ผูเรียนไดรับความรู ความสนุกสนานจาก
การเขารวมกจิกรรม 

1. บันทึก
2. สอบถาม 
 

1.  แบบการลงลายมือช่ือ
ผูเขารวมกิจกรรม 
2.  แบบสอบถาม 
 
 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนพัฒนาการอาน  การเขียนของตนสูการอานได  เขียนได  อานคลอง  เขียนคลอง  สามารถ
นําทักษะการอาน  การเขียนไปใชในชีวิตประจําวนัไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ  เห็นความสําคัญ
ของภาษาไทย  รักและภมิูใจในภาษาไทย 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ  

 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
  (นางสายยล  เนตรมณ)ี 

 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  เสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูสูสถานศึกษา 
กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เปนการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  โดยใหชุมชนและทองถ่ินเขมามีสวนรวมในการจัดสถานศึกษาเปนสังคมแหง
การเรียนรูรอบดาน  โดยการแลกเปล่ียนขอมูล  รวมกันวางแผนจัดการศึกษา  สนับสนุนการใชแหลง
เรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาภายในของ  สพฐ  มาตรฐานท่ี 3  ท่ีวา  
“ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง  รักเรียนรู  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง”  และ   
มาตรฐานท่ี  13  ท่ีวา  “สถานศึกษามีการสราง สงเสริม  สนับสนุน  ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการ
เรียนรู”  ดวยเหตุนี้ทางโรงเรียนจึงจดัโครงการนี้  เพื่อสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนอยางกวางขวาง 
รอบดาน 
 

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

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อสงเสริมผูเรียนนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลงเรียนรู
และส่ือตาง ๆ รอบตัว 
 3.2  เพื่อใหผูเรียนมีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และ  ตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 
 3.3  เพื่อผูเรียนเรียนรูรวมกนัเปนกลุม  แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
 3.4  เพื่อใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนาํเสนอผลงาน 
 3.5  เพื่อสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจากแหลง
เรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากรของสถานศึกษา
รวมท้ังผูเกี่ยวของ 
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 3.6  เพื่อมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษาระหวางสถานศึกษากับ
ครอบครัว  ชุมชน  และ  องคกรท่ีเกี่ยวของ 

4.  เปาหมาย 
 4.1  ผูเรียนรอยละ  85  มีนิสัยรักการอานและแสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุด  แหลง
เรียนรู  และ  ส่ือตาง ๆ รอบตัว 

4.2  ผูเรียนรอยละ  85  มีทักษะในการอาน  ฟง  ดู  พูด  เขียน  และตั้งคําถามเพ่ือคนควาหาความรู
เพิ่มเติม 

4.3 ผูเรียนรอยละ 85 เรียนรูรวมกันเปนกลุม แลกเปล่ียนความคิดเหน็เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
 4.4  ผูเรียนรอยละ  85  ใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและนาํเสนอผลงาน 
 4.5  รอยละ  85  สถานศึกษาสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใช
ประโยชนจากแหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและ
บุคคลากรของสถานศึกษารวมท้ังผูเกี่ยวของ 
 4.6  รอยละ  85  มีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคคลภายในสถานศึกษา  ระหวางสถานศึกษา
กบัครอบครัวชุมชนและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
 

5.   ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  นักเรียน  ชุมชน และ  คณะกรรมการมีผูดําเนิน
โครงการ 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุน  จํานวน  100,000  บาท 
 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเสนอโครงการ 
  6.1.2  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
  6.1.3  ดําเนินงานตามโครงการ 
       6.1.3.1  กิจกรรมสงเสริมการอาน 
       6.1.3.2  กิจกรรมสงเสริมการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยี 
       6.1.3.3  กิจกรรพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

6.1.3.4  กิจกรรมพาผูเรียนไปศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกสถานศึกษาเพือ่ศึกษาหา   
             ความรู 
6.1.3.5  กิจกรรมประชุมครูประจําเดือน  กิจกรรมประชุมผูปกครอง  กิจกรรม 
             ประชุมกลุมโรงเรียน  และกจิกรรมเยี่ยมบานนักเรียน 
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  6.1.4  นิเทศกํากับติดตามผลการดําเนนิโครงการ 
  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
หมาย
เหตุ 

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

ขออนุมัติโครงการ 

             

2.  แตงต้ังคณะกรรมการ               

3. ดําเนินงานตามโครงการ              

 -กิจกรรมสงเสริมการอาน              

 -กิจกรรมสงเสริมการเรียน 
การสอนโดยใชเทคโนโลยี   

             

 -กิจกรรมพัฒนา 
แหลงเรียนรูภายในสถาน 

             

 -กิจรรมพาผูเรียนไปศึกษา 
แหลงเรียนรูภายนอก 
สถานศึกษา 

             

 -กิจกรรมประชมครู              

 -กิจกรรมประชุมผูปกครอง              

 -กิจกรรมประชุม 
กลุมโรงเรียน 

             

 -กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน              

4. นิเทศกําลังติดตามผล              

5.              ประเมิน  สรุป  รายงาน 
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7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมเสนอโครงการและขออนุมัติ 
2.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.  ดําเนินงานตามโครงการ 
4  นิเทศกําลังติดตามผลการดําเนินโครงการ 
5.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 
1. รอยละของผูเรียนมีนิสัยรักการอาน  และ  
แสวงหาความรูดวยตนเองจากหองสมุดแหลง
เรียนรูและส่ือตาง ๆ  รอบตัว 
 
2.  รอยละผูเรียน  มีทักษะในการ  อาน  ฟง  พูด  
เขียน  และต้ังคําถามเพ่ือคนหาความรูเพิ่มเติม 
3.  รอยละผูเรียนรูรวมกนัเปนกลุม  แลกเปล่ียน
ความคิดเหน็เพื่อการเรียนรูระหวางกัน 
4. รอยละผูเรียนใชเทคโนโลยีในการเรียนรูและ
นําเสนอผลงาน 
5. รอยละการสรางแหลงเรียนรูและพัฒนาแหลง
เรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชนจาก
แหลงเรียนรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษารวมทั้งผูเกีย่วของ 
6.  รอยละมีการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวาง
บุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว  
ชุมชน  และองคกรท่ีเกี่ยวของ 

1. ตรวจสอบสถิติการเขา
หองสมุดและตรวจสอบลายมือ
ช่ือนักเรียนเรียนรูยังแหลงเรียนรู 
 
2. ทดสอบการอาน การเขียน 

 
3.. สังเกตการสอน   
 
4. สังเกตการสอน   
 
5. ตรวจสอบทําเนียบแหลง
เรียนรู 
 
 
 
6. รายงานตาง ๆ ท่ีเสนอผูบริหาร
เกี่ยวกับการเสริมสรางสังคมแหง
การเรียนรู การแลกเปล่ียนเรียนรู 
และรายงานโครงการ 

1. สถิติการเขาหองสมุด 
และแบบลงลายมือช่ือ
นักเรียนเรียนรูยังแหลง
เรียนรู 
2. แบบรายงานการสอบ
อาน การเขียนของโรงเรียน 
3.แบบสังเกตการสอน 
     
4.แบบสังเกตการสอน 
 
5.ทําเนียบแหลงเรียนรู   
และแบบบนัทึกการใช
แหลงเรียนรู 
 
 
6.แบบรายงานการพัฒนา
และแบบรายงานโครงการ 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  ผูเรียนอานคลอง  เขียนคลอง 
 9.2  โรงเรียนเปนแหลงเรียนรูภายในท่ีทันสมัยตามวิทยาการ 
 9.4  ชุมชนใหความรวมมือแกโรงเรียน 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

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

          (นายสมศักดิ์  มาลัยโรจนศิริ) 
 

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

           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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โครงการ  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กลุมงาน  งานวิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางสาวนิตยา  นกเอ้ียงทอง  ,   นางสาวชญานิษฐ  จําปาขันธ 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดมีการจดัทําหลักสูตรสถานศึกษาในปการศึกษา  
2553  เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 สอดคลองกับปญหา ความตองการ  
ความจําเปน  ความสนใจของผูเรียน  ความตองการของผูปกครองและชุมชน  ตลอดจนนโยบายของ
หนวยงานตนสังกัด  ในแตละปการศึกษาโรงเรียนตองมาพิจารณาขอมูลตาง ๆ  ท่ีดําเนินงานมาแลวในป
การศึกษาท่ีผานมา  วาจะพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางไร  เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล  ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด  ซ่ึงในการพฒันาหลักสูตร
สถานศึกษาเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง  ท่ีจะตองดําเนินการกทุกปการศกึษาอยางตอเนือ่ง  เพื่อใหได
หลักสูตรท่ีสอดคลองกับทิศทางในการพัฒนาการศึกษา  สอดคลองกับบริบทของความตองการของ
นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชน  และตลาดแรงงานในปจจุบัน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี  10.1, 10.2, 10.3 
 

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

4.  เปาหมาย 
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ใหแลวเสร็จกอน

เปดภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา  2556 
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5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ  คณะครู  
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
       -  ศึกษาผลการดําเนนิงานในปการศึกษาท่ีผานมา 
       -  ศึกษาความตองการ  ความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร 
       -  ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตามผลการพัฒนาหลักสูตร 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผลการพัฒนาหลักสูตร 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 กิจกรรม/ระยะเวลา ท่ี 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรม              

4. ดําเนินงานตามแผน                

 ศึกษาผลการดาํเนินงานใน
ปการศึกษาท่ีผานมา 

             

 ศึกษาความตองการ  ความ
จําเปนในการพัฒนา
หลักสูตร 

             

 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร              

5. นิเทศติดตาม  ติดตามผล                

6. ประเมิน สรุป รายงาน              
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7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผนในการดําเนินงาน 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ  ติดตามผล 
6.ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผลโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวนิตยา  นกเอ้ียงทอง  
นางสาวชญานษิฐ  จําปาขันธ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวนิตยา  นกเอ้ียงทอง  
นางสาวชญานษิฐ  จําปาขันธ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวนิตยา  นกเอ้ียงทอง  
นางสาวชญานษิฐ  จําปาขันธ 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/หลักฐาน 

1.มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ีมีความ
เหมาะสมตรงตามท่ีกระทรวงศึกษา
กําหนดเสร็จกอนวันเปดเทอม 
2.มีระเบียบวัดผลประเมินผลที่
เหมาะสมมีคุณภาพ 

 1.  ประเมิน 
 
 
 2. ประเมิน 

 1. แบบประเมินการใชหลักสูตร 
 
 
 2. แบบประเมินระเบียบวัดผล
ประเมินผล 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษา  ท่ีเหมาะสมตรงตามสถานการณ  สงผลใหนักเรียนมีคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของชุมชน สังคม ประเทศชาติ มีความรู  ความสามารถสมวัย  และมีความสุขในการเรียนรู 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ        ลงช่ือ.............................................ผูรวมโครงการ 
            (นางสาวนิตยา  นกเอี้ยงทอง)                 (นางสาวชญานิษฐ  จําปาขันธ) 

 

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

         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  จัดการสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ 
กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นายสมชาย  พลูบรรดิษฐ 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนเปนสถานท่ีอบรมส่ังสอนใหความรู  และปลูกฝงคานิยมท่ีพงึประสงคใหนักเรียน       
ไดเจริญงอกงามท้ังดานรายกาย  จิตใจ  อารมณ  สังคม  และสติปญญา  เปนคนท่ีสมบูรณสูสังคม  
โรงเรียนจึงควรจัดสภาพแวดลอมท้ังดานอาคารสถานท่ี  และบริเวณโรงเรียนใหสะอาด  รมร่ืน  สวยงาม  
สามารถใชเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนไดอยางดี  ดังนัน้จึงเหน็สมควรจัดใหมีโครงการจัด
สภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูสูคุณภาพ 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  11  ตัวบงช้ีท่ี  11.1   
มาตรฐานท่ี  13 ตัวบงช้ีท่ี  13.1   

3.  วัตถุประสงค 
 3.1   เพื่อใหอาคารสถานท่ี บริเวณโรงเรียนสะอาด รมร่ืน สวยงาม 
 3.2  เพื่อใหนักเรียนมีแหลงเรียนรูเพิ่มข้ึน 
  

4.  เปาหมาย 
4.1  รอยเปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีบริเวณโรงเรียนมีความสะอาด  รมร่ืน  สวยงาม 
4.2  โรงเรียนจดัแหลงเรียนรูใหนกัเรียนทุกคนท้ัง  8  กลุมสาระ 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ  นักเรียน  
นักการภารโรง  
 5.2  งบประมาณคาวัสดุอุปกรณในการจัดทําดูแล  ซอมแซม  ตกแตง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  
จํานวน  650,000  บาท 
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6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
       -  จัดกจิกรรมแบงหนาท่ีความรับผิดชอบ 
       -  ประสานงานของบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
       -  จัดใหมีแหลงเรียนรูเพิม่เติม 
       -  ปลูกตนไมดอกไมประดับ 
        -  จัดกจิกรรมดูแลดานความสะอาดโดยสภานักเรียน 
       -  กิจกรรมซอมแซมอาคารสถานท่ี 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2.   เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ               

4.  ดําเนินงานตามโครงการ              

5.  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6.               ประเมิน  สรุป  รายงาน 
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7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  เสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมชาย  พลูบรรดิษฐ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมชาย  พลูบรรดิษฐ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสมชาย  พลูบรรดิษฐ 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1.  อาคารสถานท่ีบริเวณโรงเรียน  ทุกพื้นท่ี
สะอาดรมร่ืน  สวยงาม 
2.รอยละของบริเวณในโรงเรียนมี      
แหลงเรียนรู  ในโรงเรียนเพิม่ข้ึนเพียงพอ
กับนักเรียน 

1.  ตรวจสอบความพึงพอใจเร่ือง
อาคารสถานท่ี 
2. ตรวจสอบทําเนียบแหลง
เรียนรู และรายงานโครงการ 

1.  แบบประเมินความพึงพอใจ
 
2.  ทําเนียบแหลงเรียนรู และ
รายงานโครงการ 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนมีความสะอาดรมร่ืน  สวยงาม  มีแหลงเรียนรูสําหรับนักเรียน เปนท่ีช่ืนชมของผูพบเห็น 
 
10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

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

            (นายสมชาย  พูลบรรดิษฐ) 
 

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

         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนานักเรียนดานการคิด 
กลุมงาน  งานวิชาการ 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางปราณี  ศรีทับทิม  นายอรรถพล พรหมเมศ 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  1 
ระยะเวลาดําเนินการ        ปการศึกษา   2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบญัญัติการประถมศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2552  ท่ีกําหนดจดุมุงหมายการศึกษาวา  
“เปนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความรู  
คุณธรรม  และ  รูจักพึ่งตนเอง  ใฝเรียนรู  และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง  มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ  ตลอดจนได  ฝกทักษะกระบวนการคิดและฝกปฏิบัตใิหคิดเปน  ทําเปน  แกปญหาได  
ใหผูเรียนไดเรียนรู  จากประสบการณตรง  ใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาดานคุณภาพผูเรียน” และ  
มาตรฐานท่ี  4  ท่ีวา  “ผูเรียนมีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ  คิดสรางสรรค  ตัดสินใจ  
แกปญหาไดอยางมีสติสมแหตุผล “  โครงการนี้จึงเปนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อสงเสริม พัฒนาผูเรียนใหมี
คุณลักษณะตามพระราชบัญญัติและมาตรฐานการศึกษา 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  4  ตัวบงช้ีท่ี  4.1,  4.2,  4.3,  4.4   
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห  สังเคราะห 
 3.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
 3.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีความสามารถในการคิดสรางสรรค 
 3.4  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนรอยละ  85  สามารถสรุปความคิดจากเร่ืองที่อานและฟงจับประเดน็ตาม

องคประกอบเรื่อง  เช่ือมโยงความสัมพันธของเร่ืองและส่ือสารการพูดหรือการเขียนตามความคิดของ
ตนเองได 
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4.2  นักเรียนรอยละ  85  สามารถอธิบายวิธีคิด  วิธีแกปญหาดวยภาษาของตนอยางเปนลําดับ
ข้ันตอน 

4.3  นักเรียนรอยละ  85  สามารถกําหนดเปาหมาย  คาดการณ  เลือกตดัสินใจตามเร่ืองเหตุการณ  
โดยเลือกใชขอมูลในการตัดสินใจอยางมีเหตุผลและแกปญหาดวยความรอบคอบ 

4.4  นักเรียนรอยละ  85  มีความคิดริเร่ิมและสรางสรรค  สรางผลงานดวยความภาคภมิูใจ 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครูในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  
คณะกรรมการดําเนินงาน  
 5.2  วัสดุอุปกรณและคาใชจายในการจัดกจิกรรมทางวิชาการ จากงบประมาณรายหัว  จํานวน  
20,000  บาท 
 

 6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
       -  จัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกบัความคิด 
       -  กิจกรรมสงเสริมรักการอาน  17  กิจกรรม 
       -  กิจกรรมแขงขันวิชาการ 
       -  กิจกรรมชุมนุม 
        -  กิจกรรมฝายวิชาการ 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ผลการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
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6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4.  ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6.              ประเมิน สรุป รายงาน 
 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมช้ีแจง วางแผนโครงการ   นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
2.  เสนอโครงการ นางปราณี  ศรีทับทิม   
 
3.  

นายอรรถพล พรหมเมศ 
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางปราณี  ศรีทับทิม   
 
5.  

นายอรรถพล พรหมเมศ 
นิเทศ  ติดตาม นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

6.ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล นางปราณี  ศรีทับทิม   
นายอรรถพล พรหมเมศ 
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8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1.  นักเรียนสามารถสรุปความคิดจากเร่ืองที่อานและฟง         
จับประเดน็ตามองคประกอบเร่ืองเช่ือมโยงความสัมพันธของ
เร่ืองและส่ือสารการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเองได 
2.  นักเรียนสามารถอธิบายวิธีคิด  วิธีแกปญหาดวยภาษาของตน
อยางเปนลําดบัข้ึนตอน 
3.  นักเรียนสามารถกําหนดเปาหมายคาดการณเลือกตัดสินใจ
ตามเร่ืองเหตุการณ  โดยเลือกใชขอมูลในการตัดสินใจอยางมี
เหตุผล  และแกปญหาดวยความรอบคอบ 
4.  นักเรียนมีความคิดริเร่ิมและสวรรคสรางผลงานดวยความ
ภูมิใจ  

1. การทดสอบ 
 
 
2. การทดสอบ 
 
3.  การทดสอบ 
 
 
4.  การทดสอบ 

1. แบบทดสอบ 
 
 
2. แบบทดสอบ 
 
3. แบบทดสอบ 
 
 
4. แบบทดสอบ 
 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  นักเรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห  สังเคราะหและสรุปความคิดรวบยอด  คิดอยางมีระบบ
และมีความคิดแบบองคสาม 
 9.2  นักเรียนมีทักษะการคาดการณ  กําหนดเปาหมายและแนวทางการตัดสอน 
 9.3  นักเรียนมีทักษะในการประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจและแกปญหาอยางมีสติ 
 9.4 นักเรียนมีทักษะความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มองโลกในแงดแีละมีจนิตนาการ 
 9.5  นักเรียนมีทักษะความคิดสรางสรรค  มองโลกในแงดีและมีทักษะทางจินตนาการ 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

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

          (นางปราณี  ศรีทับทิม)           (นายอรรถพล พรหมเมศ)   
 
 

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

         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   พัฒนากิจกรรมลูกเสือ   เนตรนารี 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นายเสมา  นุชพันธ  
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 กิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ  -  เนตรนารี เปนกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพือ่สรางเสริมลักษณะนิสัย
ใหนกัเรียนเปนผูมีระเบียบวนิัย รูจักอยูรวมกับผูอ่ืน เพื่อเปนการสงเสริมใหนกัเรียนไดปฏิบัติจริง  
จึงสมควร จัดทําโครงการพัฒนากิจการลูกเสือ  เนตรนารี 
 

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

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

             3.2   เพื่อใหนกัเรียนมีความเอ้ืออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
 3.3  เพื่อใหนักเรียนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกตาง 
 3.4  เพื่อใหนักเรียนตระหนกั รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
 3.5  เพื่อพัฒนากิจการลูกเสือ  เนตรนารี  ของโรงเรียน  ใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบ และ
ประสิทธิภาพ 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 

           4.2  นักเรียนท่ีทุกคนมีความเอื้ออาทรและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
4.3  นักเรียนทุกคนยอมรับความคิดและวฒันธรรมท่ีแตกตาง 
4.4  นักเรียนทุกคนตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
4.5  ภายในป  พ.ศ.  2556  กจิการลูกเสือของโรงเรียนมีการพัฒนาข้ึน  สามารถเปนแบบอยางใน    
       การจัดกจิกรรมของโรงเรียนในกลุมบางพลี  1  ได 
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5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1 บุคลากร  : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ 
          5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน 25,000 บาท 
 

6.   วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   -  สนับสนุน  สงเสริมครูไดพัฒนาอบรมใหมีวุฒิทางลูกเสือสูงข้ึน 
   -  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ -  เนตรนารี 

-  ประสานงานกับกลุมโรงเรียนบางพลี  1 ประชุม  วางแผน 
                  -  จัดกิจกรรมอยูคายพกัแรม  ลูกเสือ - เนตรนารี  แกนกัเรียนทุกคน 

นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนนิ โครงการ  6.1.5  
           6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6.              ประเมิน สรุปผล รายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



95 

 

7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง วางแผน โครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายเสมา  นุชพันธุ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายเสมา  นุชพันธุ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายเสมา  นุชพันธุ 
 

 

 
8.   ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1. รอยละของนักเรียนมีคุณลักษณะท่ี           
พึงประสงคตามหลักสูตร 
2.  รอยละของนักเรียนท่ีมีความเอ้ืออาทรและ
กตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ 
3. รอยละของ นักเรียนยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง 
4.  รอยละของนักเรียนตระหนัก รูคุณคา            
รวมอนุรักษและพัฒนาส่ิงแวดลอม 
5.  ป  พ.ศ.  2556  กิจการลูกเสือของโรงเรียน
มีการพัฒนาข้ึน  สามารถเปนแบบอยางในการ
จัดกิจกรรมของโรงเรียนในกลุมบางพลี  1  ได 

1.  การทดสอบ 
 
2.  การสังเกต 
 
3.  สอบถาม 
 
4. พิจารณาจากแบบเขารวม
กิจกรรม 
5. พิจารณาจากสถานการณจริง 
และการรายงานโครงการ 

1.  แบบทดสอบของโรงเรียน 
 
2.  แบบสังเกต 
 
3.  แบบสอบถาม 
 
4. แบบลงลายมือช่ือการเขารวม
กิจกรรม 
5. รายงานโครงการ 
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9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เม่ือนักเรียนจบการศึกษา  นกัเรียนจะเปนผูมีระเบียบวนิยั  สามารถอยูรวมกันในสังคมไทยได
อยางสงบสุข 
 

10.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 
 

ลงช่ือ........................................ผูเสนอโครงการ 
  (นายเสมา  นชุพันธุ) 

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

                                                       (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   โครงการวันสําคัญ 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นายสายนัต   เหมรังคะ ,  นางสาวสุมาลี   ใจอาย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2556 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ซ่ึงไดกําหนดความมุงหมายและ

หลักการ  “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ  
สติปญญา  ความรูและคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข”   ตลอดป
การศึกษา  มีวันสําคัญหลายวันท่ีเกี่ยวของกับนักเรียน  โรงเรียนสามารถนําวันสําคัญตาง ๆ เหลานั้นมา
บูรณาการกับกิจกรรมการเรียนการสอนได  ซ่ึงแบงเปนวันสําคัญทางศาสนา  วันสําคัญทางประเพณีของ
ไทย  วันสําคัญของชาติ  เชน วันวิสาขบูชา  วันไหวครู วันเขาพรรษา เปนตน  ทางโรงเรียนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของวันสําคัญดังกลาว  จึงไดจัดใหมีโครงการวันสําคัญข้ึน  เพื่อเปนการสงเสริมให
นักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมวันสําคัญ   และนํามาบูรณาการกบัการเรียนการสอนได 

 

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

3.  วัตถุประสงค 
3.1เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูวิธีปฏิบัติตน ในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม ท่ีดงีามของคนไทย 
3.2   เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ                  
       พระมหากษัตริย 

 

4.  เปาหมาย 
4.1 นักเรียนทุกคนสามารถปฏิบัติตนในการประกอบพิธีกรรมทางดานศาสนา ประเพณี     
        วัฒนธรรม ท่ีดีงามของคนไทยได 
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4.2 นักเรียนทุกคนมีความเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถานบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

           

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
5.1   บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา   คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ นักเรียน 
5.2   งบประมาณคาวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ จํานวน 5,000  บาท 

 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

  6.1.1 ประชุมช้ีแจง วางแผน 
     6.1.2  เสนอโครงการ 

  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 

จัดกิจกรรมเน่ืองในวนัสําคัญ ดังนี ้
(1) วนัวิสาขบูชา 
(1)  วันไหวครู 
(1)  วันสุนทรภู 
(1)  วันตอตานยาเสพติด 
(1)  วันอาสาฬหบูชา 
(1)  วันเขาพรรษา ( หลอเทียนพรรษา แหเทียนพรรษา) 
(1) วนัแม 
(1) วันออกพรรษา 
(1) วนัพอ 
(1) วนัลอยกระทง 
(1)  วันข้ึนปใหม 
(1)  วนัเดก็ 
(1)  วนัมาฆบูชา 
(1)  ฯลฯ 

     6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 
     6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 
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6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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. ประชุมช้ีแจง วางแผน                
2. เสนอโครงการ              
3. แตงต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ               
5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงาน              

 
 

7.  แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  
2.  เสนอโครงการ นายสายนัต    เหมรังคะ  ,  นางสาวสุมาลี   ใจอาย 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ นายสายนัต    เหมรังคะ  ,  นางสาวสุมาลี   ใจอาย 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ นายสายนัต    เหมรังคะ  ,  นางสาวสุมาลี   ใจอาย 
 
 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.  รอยละของนักเรียนท่ีสามารถปฏิบัติตนในการประกอบ
พิธีกรรมทางดานศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรมท่ีดีงามของ
คนไทย 

1.  การสังเกต

2. รอยละของนักเรียนท่ีมีความเคารพ  หวงแหน  เทิดทูน
สถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย 

2.  พิจารณาจากรายงานการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ 
 

1. แบบรายงานกิจกรรม
2. แบบรายงานโครงการ 
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9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนมีความเคารพรัก หวงแหน เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย และเปนผู 

สืบทอดรักษาประเพณี วัฒนธรรมท่ีดีงามนี้สืบไป 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
   ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ  

 
ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ      ลงชื่อ.............................................ผูรวมโครงการ 
            (นายสายันต  เหมรังคะ)                      (นางสาวสุมาลี  ใจอาย) 
 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                      (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   โรงเรียนธรรมจารี 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นาย ศุภชัย   ม่ิงมงคล 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี 2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2556 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 
การปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหกับเดก็และเยาวชน  ถือเปนหนาท่ีสําคัญของทุกคนในสังคม 

โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)    เปนหนวยงานหนึ่งท่ีตระหนกัถึงความสําคัญในการปลูกฝงให
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสรางสังคมแหงคุณธรรมโดยจัดใหมีโครงการ “โรงเรียนธรรมจารี” ข้ึน 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 2   ตัวบงช้ีท่ี  2.1 , 2.2 ,2.4 

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 14  ตัวบงช้ีท่ี  14.1, 14.2 

3. วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามใหนกัเรียนไดประพฤติและปฏิบัติ 
 3.2  เพื่อใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม 
 

4. เปาหมาย 
 4.1 นักเรียนทุกคนไดรับการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม 
 4.2 นักเรียนทุกคนไดปฏิบัตกิิจกรรมอันเปนประโยชนแกตนเองและสังคม 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
                4.1 บุคลากร   ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมและผูท่ีเกีย่วของ 
                4.2  งบประมาณทางราชการ จํานวน 10,000 บาท 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1  ประชุมช้ีแจง    วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
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6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 

*  กําหนดวนัศุกรทุกวนัเปนวันพระประจําโรงเรียน 
*  จัดกิจกรรมวันพระดังนี ้
 1. นักเรียน/ครูสวมชุดขาว ถือศีล 5 
 2. สรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการจัดกจิกรรม 
 3. นักเรียน ครู ผูปกครองตักบาตรอาหารแหง 
 4. ถวายจตุปจจัยแกพระสงฆ 5 รูป รับศีล  กรวดน้าํ 
 5. สวดมนต นัง่สมาธิ ตัวแทนนักเรียนพดูเร่ืองธรรมะ 
    6.  ครูและนักเรียนรับประทานอาหารมังสวรัิติในม้ือกลางวัน 
 7. ครู นักเรียน  พูดแตส่ิงดีๆ  พูดจาไพเราะ 
 8. รองเพลงสรรเสริญพระบารมี เชิญธงชาติลงในตอนเย็น 
*  กิจกรรมการสวดมนตและน่ังสมาธิทุกวันศุกร 
*  จัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 
*  สวดมนตกอนการประชุมและเลาเร่ืองเกี่ยวกับการกระทําความดีในการ  
    ประชุมทุกคร้ัง 

6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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. แตงต้ังคณะทํางาน              
4. ดําเนินงานตามแผน              
5. นิเทศติดตามผล              
6. ประเมิน สรุป รายงาน               
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7.  แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และติดตาม หมายเหต ุ

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผนโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนนิงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายศุภชัย  ม่ิงมงคล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายศุภชัย  ม่ิงมงคล 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายศุภชัย  ม่ิงมงคล 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1 รอยละของนักเรียนท่ีไดรับการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
2. รอยละของนักเรียนท่ีไดอันเปน
ประโยชนแกตนเองและสังคม 

1. สํารวจ/รายงานโครงการ 
 
2.สํารวจ/รายงานโครงการ 

1.แบบสํารวจ/แบบรายงานโครงการ 
 
2.แบบสํารวจ/แบบรายงานโครงการ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 9.1  นักเรียน  โรงเรียนและชุมชน  ปฏิบัติกิจกรรมท่ีเปนบุญกุศล 
 9.2  นักเรียนมีจิตสํานึกในการทําความดี  มีจิตใจออนโยน  มีเมตตา 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
   ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ  
 

ลงช่ือ.................................................ผูเสนอโครงการ 
                                          (นายศุภชัย  ม่ิงมงคล) 

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

                          (นางเพยีงเพญ็  สุรารักษ) 
                       ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ  นางสาวอาทิตยา  โพธ์ิหิรัญ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
               การเพิ่มข้ึนของประชากรและเทคโนโลยี  ทําใหมีความตองการใชพลังงานมากข้ึน  ประกอบกับ
พลังงานท่ีใชอยูในปจจุบันจําเปนตองนําทรัพยากรตาง ๆ  มาผลิต  ซ่ึงสงผลใหเกิดการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติอยางรวดเร็ว  ทรัพยากรบางชนิดใชแลวหมดไป  บางชนิดสามารถทดแทนข้ึนได   
แตตองอาศัยระยะเวลาท่ียาวนาน  เพื่อเปนการชวยสงเสริมและรณรงคการใชพลังงานอยางถูกตอง  และ
ทราบถึงวิธีการประหยดัพลังงานอยางถูกวิธี  เราจึงคิดท่ีจะปลูกฝงเยาวชนของเราใหมีความตระหนัก 
ในการอนุรักษพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ  จึงจัดใหมีโครงการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมข้ึน 
 

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

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อใหครูและนักเรียนไดรูวิธีการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
 3.2  เพื่อเปนตนแบบในการปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมสูชุมชน 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  ครูและนักเรียนทุกคนไดรูวิธีการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมอยางถูกตอง 
 4.2  โรงเรียนเปนตนแบบในการปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมสูชุมชน 
 

5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1   บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ  สภานักเรียน 
 5.2  งบประมาณคาวัสดุ  อุปกรณในการจดักิจกรรม   100,000  บาท 
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6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการ 
  6.1.4  การดําเนินงานตามแผน 
        6.1.4.1  ประชุมช้ีแจงผานสภานักเรียน 
   6.1.4.2  ใหความรูในเร่ืองการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
   6.1.4.3  จัดกิจกรรมรณรงคในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจงวางแผน               

2.   เสนอโครงการ              

3.  แตงต้ังคณะกรรมการ              

4.  ดําเนินงานตามโครงการ              

5.  นิเทศ ติดตามผล ตรวจสอบ              

6.              ประเมินผล  สรุป  รายงาน 
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7.  แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิงาน 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

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

 

 

8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.  รอยละของครูและนักเรียนไดรูวิธีการ
อนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
2. โรงเรียนเปนตนแบบในการปฏิบัติ
เร่ืองการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม
สูชุมชน 

 1. สอบถาม
 
  

1.  แบบสอบถาม 
 
 
  

  
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูและนักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  และเปนจุดหนึ่งท่ีจะ
สงผลไปสูผูปกครอง  ชุมชน  และ  ประเทศชาติ 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

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

 

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

         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียน 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นายสันติ  กระจางธนโชต , นายธีรวัตร  คันธชัย 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2556 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย  เปนสวนหน่ึงของการจดักิจกรรมการเรียนการสอน    

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551  โดยมุงหมายเนนใหนกัเรียน รูจกัทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
รวมคิด รวมทํา  รวมแกปญหา  และประเมินผลรวมกัน การดําเนนิการพัฒนากิจกรรมประชาธิปไตย  
เนนใหนกัเรียนมีความเปนประชาธิปไตยดานคาราวะธรรม สามัคคี และปญญาธรรม เพื่อเปนการ
สนับสนุนประชาธิปไตยโรงเรียน โดยจัดใหนกัเรียนทุกคนไดปฏิบัติจริง และบูรณาการเขากับการเรียน
การสอนทุกกลุมประสบการณ  เพื่อปลูกฝงความมีระเบียบวนิัย รูจกัสิทธิและหนาท่ีในการปฏิบัติกิจวตัร
ประจําวนั ซ่ึงจะทําใหนกัเรียนสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  2 ตัวบงช้ีท่ี 2.1,  2.3 
 

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

4.  เปาหมาย 
 4.1  นักเรียนทุกคนไดมีสวนรวมในกิจกรรม 

4.2  นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมดีข้ึน 
4.3  นักเรียนทุกคนสามารถทํางานเปนหมูคณะได 
4.4  นักเรียนทุกคนรูจักสิทธิ และหนาท่ีของตนเอง 
4.5  นักเรียนทุกคนมีความสามัคคี และรูจกัการเสียสละ 
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5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
       5.1  บุคลากร :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ 

5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุของทางราชการ เปนคาวัสด ุ   จํานวน  5,000  บาท 
 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 

-  จัดต้ังสภานกัเรียน /ฝกคุณธรรม 3 ดาน 
-  กิจกรรมหนาเสาธง /ฝกคุณธรรม 3 ดาน 
-   กิจกรรมจิตสาธารณะ /ฝกคุณธรรม 3 ดาน 
-  กิจกรรมปกครอง /ฝกคุณธรรม 3 ดาน 

นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 6.1.5  
6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ               

5. นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
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7.  แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
2.  เสนอโครงการ 
 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสันติ  กระจางธนโชต 
นายธีรวัตร  คันธชัย 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสันติ  กระจางธนโชต 
นายธีรวัตร คันธชัย 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายสันติ  กระจางธนโชต 
นายธีรวัตร คันธชัย 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1.นักเรียนทุกคนมีสวนรวมในกจิกรรม 
2.นักเรียนทุกคนมีพฤติกรรมท่ีดีข้ึน 
3.  นักเรียนทุกคนสามารถทํางาน  เปน
หมูคณะได 
4. นักเรียนทุกคนรูจักสิทธ์ิและหนาท่ี 
ของตน 
5.  นักเรียนทุกคนมีความสามัคคีและรูจัก
ความเสียสละ 

1. ตรวจสอบจากการลงลายมือช่ือ
ของการเขารวมกิจกรรม  
2. พิจารณาจากการรายงาน
โครงการ 
 
 
  

1. แบบลงลายมือช่ือของการ
เขารวมกิจกรรม 
2. แบบรายงานโครงการ 
  
 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 เม่ือนักเรียนจบการศึกษาจากโรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ)  นักเรียนจะนําวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยไปประยุกตใชเม่ืออยูรวมกับสังคมอยางปกติสุข 
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10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
   ผูบริหารสถานศึกษา   หัวหนาโครงการ  
 
 
ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ             ลงช่ือ....................................ผูรวมโครงการ 
         (นายสันติ  กระจางธนโชต)            (นายธีรวตัร  คันธชัย) 
 
 

 ลงช่ือ................................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                      (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาสถานศึกษาสูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนงาน  งานบริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ  นางสาวเจยีมจติร  วงษจอม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
...................................................................................................................................................... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
 “เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระราชดํารัสแนะ 
แนวทางการดาํเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป ตั้งแตกอนเกิดวกิฤตการณ     
ทางเศรษฐกิจและเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไข  เพื่อใหรอดพนและสามารถดํารงอยูได
อยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภวิัฒนและการเปล่ียนแปลงตาง ๆ  บนหลักแนวคิดพึ่งตนเอง  
เพื่อใหเกิดความพอมีพอกิน  พอใชและมีความสุข โดยใชหลักความพอประมาณ  การคํานึงถึงความมี
เหตุผล  การสรางภูมิคุมกันท่ีดี  และทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท  ตระหนกัถึงการ
พัฒนาท่ีสมดุล  กาวหนาไปอยางสมดุล  ในแตละข้ันตอนอยางถูกตองตามหลักวิชาและการมีคุณธรรม  
จริยธรรม  เปนกรอบการคิดและการกระทํา  สามารถประยุกตใชในทุกมิติชีวิต  ทุกภาคสวนและทุกดาน
ของการพัฒนา  เพื่อสังคมสวนรวมจะไดอยูรวมกนัอยางสันติสุขและเจริญกาวหนาไปพรอมกันอยาง
ม่ันคงและยั่งยนื 
 โรงเรียนวัดหนามแดงในฐานะหนวยงานปฏิบัติในการพัฒนาพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ  
เปนแหลงการเรียนรู  พัฒนาทางดานสติปญญาทางดานรางกาย  ทางดานอารมณ  และทางดานสังคม  ใน
สังคมปจจุบันมีความเจริญกาวหนาและพฒันาทางดานเทคโนโลยีมากมาย  การพัฒนาดานจติใจ 
คุณธรรมและจริยธรรมยังมีนอย  ดังนั้น  โรงเรียนจึงไดจดัทําโครงการเศรษฐกิจพอเพยีง  เพื่อเปนการ
ปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดกับนกัเรียน  นกัเรียนสามารถเรียนรูในโรงเรียนไดอยางมีความสุข     
 

  2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  2  ตัวบงช้ีท่ี 2.1  

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  โรงเรียนนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในหลักการบริหารสถานศึกษา  
จัดการศึกษาและดําเนนิกิจกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน/สังคม 
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 3.2  ผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีความรูความเขาใจและปฏิบัติงาน
เปนแบบอยางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.3  นักเรียนมีความรู  ทักษะ ปฏิบัติตนและดําเนินชีวติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  “อยูอยาง
พอเพียง” 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  ภายในป  พ.ศ.  2556  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
ในการบริหารสถานศึกษา  จดัการศึกษาและดําเนินกจิกรรมที่เปนประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม 
 4.2  ผูอํานวยการโรงเรียน  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความรู  ความเขาใจและ
ปฏิบัติงานเปนแบบอยางตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
 4.3  นักเรียนทุกคนมีความรู  ทักษะ  ปฏิบัตติน  และดําเนนิชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  “อยูอยางพอเพียง” 
 

5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1   บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณคาวัสดุ  100,000  บาท 
 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมคณะครู  ใหมีความรู  ความเขาใจ  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ 
ในโรงเรียน 
  6.1.4  การดําเนินงานตามแผน 
       การบริหารสถานศึกษา 
   6.1.4.1  จัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูอยู  “อยางตอเนื่อง” 

6.1.4.2  สรางวัฒนธรรมองคกร “อยูอยางพอเพียง”  เชน  การประหยัดใช 
ทรัพยากรอยางคุมคา 
   6.1.4.3  ใชทรัพยากรอยางพอเพียง  เชน  การประหยดัน้ํา  การประหยัดไฟฟา 

6.1.4.4  ปลูกฝงใหเปนวิถีชีวติ  เชน  การออมทรัพยนักเรียนทุกวันศุกร  ตลาด 
นัดนักเรียน  วนัพระในวนัศุกร 
   6.1.4.5  ชุมชนสัมพันธ  ใหชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
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       การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 
   6.1.4.6 กําหนดมาตรฐานโรงเรียนโดยบูรณาการลงในแตละสาระการเรียนรู 
   6.1.4.7 จัดทําหนวย/แผนการจัดการเรียนรู 
   6.1.4.8 จัดกิจกรรมการเรียนรู 
   6.1.4.9 จัดทําส่ือ/แหลงเรียนรู 
   6.1.4.10 จัดทําเคร่ืองมือวัด/ประเมินผล 
  6.1.5  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผลสรุปผล  และรายงานผล 
  

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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. ประชุมช้ีแจงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ               

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามผล  ตรวจสอบ              

6. ประเมินผล  สรุป  รายงาน              

 

7.  แผนกํากับและติดตาม  
กิจกรรม ผูกํากับ หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  
2.  เสนอโครงการ นางสาวเจยีมจติร  วงษจอม 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางสาวเจยีมจติร  วงษจอม 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ นางสาวเจยีมจติร  วงษจอม 
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8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/หลักฐาน 

1.  ป พ.ศ. 2556  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ)  
สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
บริหารสถานศึกษาจดัการศึกษาและดําเนนิกิจกรรมท่ีเปน
ประโยชนตอชุมชน/ตอสังคม 
2. รอยละของบุคลากรทางการศึกษามีความรู  ความเขาใจ
และปฏิบัติงานเปนแบบอยางตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
3. รอยละของนักเรียนมีความรู มีทักษะ ปฏิบัติตน และ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง        
“อยูอยางพอเพียง” 

1. การสังเกต 
2. การประเมิน 
 

1. แบบสังเกต
2. แบบประเมิน 
 
 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียน  ครู  ผูอํานวยการโรงเรียน  ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงและ
สามารถขยายผลสูผูปกครอง  ชุมชน 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                 (นางสาวเจียมจิตร  วงษจอม) 

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

                                        (นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ) 
          ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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โครงการ  ออนนอม  ถอมตน  น้ําใจงามตามแบบไทย 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ  นางรุงฤดี  จิระเสว ี
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ความออนนอมถอมตน  กิริยา  มารยาท  และนํ้าใจท่ีงดงาม  เปนส่ิงท่ีแสดงถึงความเปนไทย  
ซ่ึงเปนท่ีรูจักของประเทศเพ่ือนบานและชาติตะวนัตก  แตในปจจุบันนีเ้ทคโนโลยีและวัฒนธรรม        
ของชาวตางชาติไดเขามามีบทบาทตอการดํารงชีวิต  ทําใหบุคลิกภาพการแสดงออกแบบไทยถูกละเลย  
โรงเรียนในฐานะที่เปนสถานที   “สรางคน”  จึงเปนหนวยงานที่ตองทําหนาท่ีสงเสริมและอนุรักษ
วัฒนธรรมความเปนไทยไว  ใหสืบเนื่องตอไปเพื่อใหคนเหลานี้สืบตอเจตนาในการอนุรักษวัฒนธรรม
ไทยใหคงอยูตอไป 
 

  2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  2  ตัวบงช้ีท่ี  2.1   
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  14  ตัวบงช้ีท่ี  14.1, 14.2   
    

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อสรางคานิยมใหรักษาความเปนไทย 
 3.2  เพื่อใหครูและนักเรียนทุกคนมีความเขาใจเกีย่วกับมารยาทไทย 
 3.3  เพื่อใหนักเรียนมีกิริยามารยาทเรียบรอยและปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนรวมกจิกรรมเปนท่ีโรงเรียนจัดข้ึนเพื่ออนุรักษวัฒนธรรมไทย  ในดาน
มารยาทไทยและมีความภาคภูมิใจท่ีไดมีสวนรวมในการแสดงออกถึงความเปนไทย 

 4.2  ครูและนักเรียนทุกคนมีความเขาใจเกีย่วกับมารยาทไทย 
 4.3  นักเรียนทุกคนมีกริยามารยาทเรียบรอย  และปฏิบัติจนเกิดความเคยชิน 
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5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1   บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  คาเอกสาร  คาใชจาย  ในการจดัอบรมครู และ
ประกวดมารยาทไทย  10,000  บาท                                                                                                                                          
 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  การดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  การอบรมมารยาทไทยใหกับครู 

6.1.4.2  การอบรมมารยาทไทยใหกับนกัเรียน  แทรกในกิจกรรมโฮมรูม 
กิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมวันศุกรสุดสัปดาห 
   6.1.4.3  จัดประกวดมารยาทไทยภายในโรงเรียน 
  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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. ประชุมช้ีแจง  วางแผนใน
การดําเนนิงาน 

             

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

             

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศติดตาม  ปรับปรุง  
พัฒนาการดําเนินงาน 

             

6. ประเมินผล  สรุปผล  และ
รายงานโครงการ 
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7.  แผนกํากับและติดตาม  
กิจกรรม ผูกํากับ หมายเหตุ 

1.ประชุมช้ีแจง  วางแผนในการดําเนนิงาน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศติดตาม ปรับปรุง พัฒนาการดําเนนิงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางรุงฤดี  จิระเสว ี
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางรุงฤดี  จิระเสว ี
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางรุงฤดี  จิระเสว ี

 

 

8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.  รอยละของนักเรียนและครูท่ีมีความตระหนักถึงคุณคาของ
ความเปนไทย 
2.  รอยละของนักเรียนและครูปฏิบัติเกี่ยวกบัมารยาทไทยได
ถูกตอง 
3.  รอยละของนักเรียนมีกริยามารยาทเรียบรอยปฏิบัติ 
จนเคยชิน 

 การสังเกต 
 
 

แบบสังเกต 
 
 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมไทยและเปนผูสืบทอดตอเจตนาในการอนุรักษวัฒธรรม
ไทยดานมารยาทไทยใหคงอยูสืบไป 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

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

                                                           (นางรุงฤดี  จิระเสว)ี   
 

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

         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   คืนคลองสวย  น้ําใส  ใหคลองสําโรง  
กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางบุษกร อนนัตภูมิ   นางสาวนันทนภัส  เพ็ชรกลา 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  2 
ระยะเวลาดําเนินการ        ปการศึกษา   2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ําในคูคลอง  ซ่ึงเปนท่ีอยูในเขตชุมชนหนาแนน  ท่ีเปนปญหา
สะสมมานานทําใหไมสามารถนําน้ํามาใชประโยชนอุปโภคและบริโภคได  ท้ังยังทําใหสูญเสียความ
สวยงามของทัศนียภาพของริมฝงคูน้ําลําคลอง  ปญหาของคุณภาพน้ําในคลอง   เกิดจากคลองเปนท่ี
รองรับน้ําเสียจากแหลงกําเนิดท่ีมาชุมชนบานเรือนอาคารสถานประกอบการตางๆท่ีท้ิงลงมาโดยไมไดรับ
การบําบัด  จึงมีผลทําใหไมสามารถนําน้ําในคลองไปใชประโยชนอ่ืนใดนอกจากการคมนาคมสัญจร  
ทางน้ําเทานั้น  คูคลองบางสายมักจะต้ืนเขิน  เม่ือถึงฤดูฝนก็ไมสามารถระบายนํ้าไดทันจึงเกดิปญหา     
น้ําทวมในบางพ้ืนท่ีกอใหเกดิความเสียหายแกชุมชนและบานเรือนท่ีอยูในบริเวณลําคลองน้ัน 
 

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

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อฟนฟคุูณภาพน้ําในคูคลอง จัดการน้ําเสียและของเสียในชุมชน 
3.2  เพื่อใหนักเรียน  ครู  และชุมชน  มีจิตสํานึก ตระหนกัและรูคุณคาของการอนุรักษและพัฒนา

คลองสําโรง 
3.3   เพื่อใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรูไดดวยตนเอง 
3.4   เพื่อเปนแนวทางในการฟนฟูแหลงน้ําประเภทคูคลองสาธารณะอ่ืนๆ  

 

4.  เปาหมาย 
4.1  ฟนฟูคุณภาพน้ําคลองสําโรงสะอาดภายในป  2556 
4.2  นักเรียน  ครู  และชุมชน  รอยละ 85 มีจิตสํานึก ตระหนกัและรูคุณคาของการอนุรักษและ

พัฒนาคลองสําโรง 
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4.3  นักเรียนรอยละ  85  ปฏิบัติจริงในการอนุรักษและพฒันาคลองสําโรง 
4.4  มีแนวทางในการฟนฟูแหลงน้ําประเภทคูคลองสาธารณะอ่ืนๆ  

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  ผูบริหารสถานศึกษา  ชุมชนและคณะกรรมการดําเนินการโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  20,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 
6.1.4  ดําเนินการตามโครงการ 
     6.1.4.1  สรางความเขาใจ  ดวยการประชุมครูและนักเรียน 
    6.1.4.2   เชิญวิทยากรมาอบรมใหความรู  ครู  และ  นักเรียน   เร่ืองคลองสวยนํ้าใสใน
คูคลอง 
     6.1.4.3  ประชาสัมพันธชักชวนคนในชุมชน  อปท.  วดั  ผูนําทองถ่ินมาเปนสมาชิก 
     6.1.4.4  จัดสัปดาหรณรงคเกี่ยวกับการฟนฟูคุณภาพนํ้าในคลองสําโรง 
     6.1.4.5  นักเรียน  และครู  สมาชิกชมรม  ปฏิบัติกิจกรรมคืนคลองสวยน้าํใจใหคลอง
สําโรง   

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6.              ประเมิน  สรุป รายงาน 
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7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  เสนอโครงการ 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิงาน 
6.ประเมินผล  สรุปผล  และรายงาน
โครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางบุษกร อนนัตภูมิ  นางสาวนันทนภัส  เพ็ชรกลา 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางบุษกร อนนัตภูมิ   นางสาวนันทนภัส  เพ็ชรกลา 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางบุษกร อนนัตภูมิ   นางสาวนันทนภัส  เพ็ชรกลา 
 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1. คลองสําโรงสะอาดในป  2556 
2. รอยละของนักเรียน ครู และชุมชน
มีจิตสํานึก ตระหนกัและรูคุณคาของ
การอนุรักษและพัฒนาคลองสําโรง  
3.รอยละของนักเรียนปฏิบัติจริงใน
การอนุรักษและพัฒนาคลองสําโรง 
4.มีแนวทางในการฟนฟแูหลงน้ํา
ประเภทคูคลองสาธารณะอ่ืนๆ  

1.พิจารณาจากการเขารวมกจิกรรม
 
2.รายงานโครงการ 

1.แบบลงลายมือช่ือการเขารวม
กิจกรรม 
3.แบบรายงานโครงการ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครู  นักเรียน  คนในชุมชนมีความตระหนกัในการรักษาส่ิงแวดลอมจนเปนวิถีชีวิต  ทําใหชุมชน
ไมมีปญหาดานส่ิงแวดลอม 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

ลงช่ือ.......................................ผูเสนอโครงการ                ลงช่ือ..................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางบุษกร อนันตภูมิ  )                              (นางสาวนนัทนภัส  เพ็ชรกลา) 

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

                                           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  ประกันโอกาสทางการศึกษา 
กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ        ปการศึกษา   2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การประกันโอกาสทางการศึกษา  เปนนโยบายสําคัญอีกประการหนึ่งในการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล  เพื่อใหเด็กในวัยเรียนทุกคนไดมีโอกาสไดเขาเรียนอยางท่ัวถึง  ซ่ึงเปนอีกหนทางท่ีจะชวยแกไข
ปญหาความยากจนในอนาคต  เพื่อเปนการสนองนโยบายดังกลาว  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)   
จึงจัดใหมีโครงการประกันโอกาสทางการศึกษา 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8  ตัวบงช้ีท่ี  8.5   
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  15  ตัวบงช้ีท่ี  15.1   
 

3.  วัตถุประสงค 
 เพื่อจัดการศึกษาใหกับเดก็ในเขตบริการและนอกเขตบริการใหเขาเรียน 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  เด็กท่ีอยูในเขตบริการทุกคนของโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดเรียน 
 4.2  เด็กท่ีอยูนอกเขตบริการ  เด็กพกิาร  เดก็ดอยโอกาสทุกคนท่ีประสงคจะเรียนท่ีโรงเรียนวดั
หนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดเรียน 
  

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน 5,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมตกลง  ช้ีแจงคณะกรรมการสถานศึกษา  บุคคลากรในโรงเรียน 
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  6.1.2  เสนองโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะทํางาน  วางแผนการดําเนินงาน 
  6.1.4  ดําเนินกจิกรรม 
       -  จัดทําสํามะโนประชากรเด็กวยัเรียน 
       -  ประกาศแจงการรับเดก็เขาเรียน 
       -  ติดตามนกัเรียนท่ียังไมเขาเรียน 
       -  ติดตามนกัเรียนท่ีขาดเรียน 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงโครงการ 
  6.1.6  วัดผล  ประเมินผลการดําเนินงาน  สรุปรายงาน 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ ติดตามโครงการ              

6. ประเมิน สรุป รายงานผล               

 
7.  แผนการกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน  นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ  
2.  เสนอโครงการ นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
3.  แตงต้ังคณะทํางาน  วางแผนดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามแผน นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
5.  นิเทศ  ติดตามโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล   นางมาลัย  ใหญสูงเนิน 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.  นักเรียนท่ีอยูในเขตบริการของโรงเรียน
ไดเขาเรียนทุกคน 
2.  นักเรียนนอกเขตบริการ  เด็กพกิาร  เดก็
ดอยโอกาส  สามารถเขาเรียนท่ีโรงเรียนได
ทุกคน 

1. ประเมินจาก  ทร.14 
2. ประเมินจากขอมูลการแจงเด็ก
เขาเรียน 
 
3. ประเมินจากขอมูลการยาย 
4. ประเมินจากการติดตามนกัเรียน
ท่ีไมเขาเรียน 
5. ประเมินจากการติดตามนกัเรียน
ท่ีขาดเรียน 

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

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนทุกคนไดมีโอกาสไดเขาเรียน  ไดพัฒนาตนเองจนจบการศึกษาภาคบังคับ 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                                     (นางมาลัย  ใหญสูงเนนิ) 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                      (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการจดัการเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษ 
กลุมงาน  วิชาการ 
หัวหนาโครงการ  นางจุฑา  สุขใส,  นางกรรณกิาร  กาญจนะเกตุกีรติ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 จากพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  หมวด  2  มาตรา  10  วรรคสอง  ไดกลาว
ไววา  “การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทางรายกาย  จิตใจ  สติปญญา  อารมณ  สังคม  การส่ือสาร  และ
การเรียนรู  หรือมีรางกายพิการ  หรือทุพพลภาพ  หรือไมสามารถพึ่งตนเองได  หรือไมมีผูดูแล           
หรือดอยโอกาส   ตลอดจนนกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  ใหมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา          
ข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ” 
 ดังนั้น  เพื่อใหการพัฒนาดานการศึกษา  สําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองดังกลาว  เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ซ่ึงเปนศูนยพฒันาวิชาการการศึกษาพิเศษเรียน 
มีหนาท่ีสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนพิเศษ  เพื่อใหโรงเรียนเครือขาย
แกนนําจัดการเรียนรวม  ไดฝกทักษะพัฒนาการทางดานรางกาย  สตปิญญา  อารมณและสังคม  สามารถ
ชวยเหลือตนเอง  และอยูรวมกับสังคมไดอยางมีความสุข  เปนแนวทางสูการเตรียมเยาวชนท่ีอยูใน 
ความรับผิดชอบใหมีคุณภาพออกไปสูสังคม  เปนมนุษยท่ีสมบูรณตามความมุงหมายของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  ท้ังนี้การจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมจะสัมฤทธ์ิผลไดนั้นตองอาศัยผูบิรหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษา  ผูปกครอง  และผูท่ีเกี่ยวของทุกฝายรวมมือกนัใหการดําเนินงานโครงการประสบ
ความสําเร็จไดดวยด ี
   

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  1  ตัวบงช้ีท่ี 1.6 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  6  ตัวบงช้ีท่ี 6.3 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  7  ตัวบงช้ีท่ี 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8  ตัวบงช้ีท่ี 8.5 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 
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3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อจัดอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางดานการศึกษาของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม
ใหมีความรูความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน  สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
 3.2  เพื่อจัดอบรมใหความรูผูปกครองใหดแูลชวยเหลือนกัเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพฒันาการ 
ท่ีดีข้ึน 
 3.3  เพื่อจัดกจิกรรมเขาคายวชิาการนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพัฒนาการท่ีพึงประสงค         
ตามศักยภาพ 
 3.4  เพื่อสงเสริมความสามารถของนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีโอกาสแสดงศักยภาพดวยการจัด
กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการและการรวมจัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู 
 3.5  เพื่อสงเสริมนักเรียนพิเศษเรียนรวมท่ีมีความสามารถเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคและในระดบัชาติ 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  เปาหมายเชิงปริมาณ 
  4.1.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนาํจัดการเรียนรวมรอยละ  80  มี
ความรู  ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม 
  4.1.2  ผูปกครองสามารถนําความรูไปดูแลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมี
พัฒนาการท่ีดข้ึีน  รอยละ  80 
  4.1.3  นักเรียนพิเศษเรียนรวม  เม่ือเขาคายวิชาการแลวมีพัฒนาการท่ีพงึประสงคตาม
ศักยภาพ  รอยละ  80 
  4.1.4  นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีโอกาสแสดงศักยภาพในการแขงขันทักษะวิชาการ    
รอยละ  95  และสามารถรวมจัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู  รอยละ  95 
  4.1.5  นักเรียนพิเศษเรียนรวมมีความสามารถเปนตัวแทนไปแขงขันทักษะวิชาการงาน
ศิลปวัฒนธรรม  ระดับภาค  รอยละ  80  และระดับชาติ  รอยละ  70 
 4.2  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนแกนนํา  จัดการเรียนรวมมีความรู  
ความสามารถในการจดักระบวนการเรียนการสอน สําหรับนักเรียนพิเศษเรียนรวม  มีการจัดอบรมให
ความรูผูปกครองใหดแูลชวยเหลือนักเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน  และสนับสนุนนักเรียน
พิเศษเรียนรวมเขาคายวิชาการแลวมีพัฒนาการท่ีพึงประสงคตามศักยภาพ  รวมท้ังการเปดโอกาสให
นักเรียนไดแสดงศักยภาพดวยการแขงขันทักษะวิชาการ  การศึกษาพเิศษในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  
และสามารถรวมจัดเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อคัดเลือกนักเรียนพิเศษเรียนรวมเปนตัวแทนไป
แขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค  และระดับชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  กิจกรรมการอบรมพัฒนาครู  จํานวน  100  คน      25,000.00  บาท 

      -  การคัดกรองแยกประเภทความพกิาร 

      -  การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล  (IEP) 

      -  การดูแลชวยเหลือและจัดการเรียนการสอน 

      -  การบันทึกพฤติกรรม/ประเมินผล /จัดทําแฟมสะสมงาน 

      -  การวจิัยในช้ันเรียน 

 5.2  กิจกรรมอบรมใหความรูผูปกครอง  จํานวน  100  คน    25,000.00  บาท 

      -  การดูแลชวยเหลือ/บําบัดนักเรียนเม่ืออยูท่ีบาน 

 5.3  กิจกรรมเขาคายวิชาการนักเรียนพิเศษเรียนรวม  จํานวน  150  คน   30,000.00  บาท  

      -  กิจกรรมบําบัด  (ดนตรีบําบัด  ,  ศิลปะบําบัด  ,  ภายภาพบําบัด ฯลฯ) 

      -  ฝกทักษะวิชาการ 

      -  ฝกพัฒนาการท่ีพึงประสงคตามศักยภาพ 

 5.4  กิจกรรมแขงขันทักษะวชิาการระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     20,000.00  บาท  

 5.5  กิจกรรมแขงขันทักษะวชิาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค , ระดับชาติ  20,000.00  บาท 

                                    รวม                                   120,000.00   บาท 

  5.5  ผูบริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองนักเรียนทุกคน และคณะกรรมการโครงการ 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมวางแผนการจดัดําเนนิโครงการ 
  6.1.2  เสนอโครงการเพ่ืออนุมัติจากผูอํานวยการโรงเรียน 
  6.1.3  ประชาสัมพันธโครงการ 
  6.1.4  การดําเนินโครงการ  มีข้ันตอนดังนี ้
   6.1.4.1  ประชุมคณะทํางาน 
   6.1.4.2  ประชาสัมพันธโครงการ 
   6.1.4.3  คณะทํางานแบงกจิกรรมเพ่ือดําเนินงาน  ดังนี ้

      -  กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน   

แกนนําจัดการเรียนรวม  เดือนพฤษภาคม พ.ศ.  2556  ระยะเวลา  2  วนั 
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-  กิจกรรมอบรมใหความรูผูปกครองใหดแูลชวยเหลือนกัเรียนพิเศษเรียน
รวมใหมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ระยะเวลา  2  วัน 

-  กิจกรรมเขาคายวิชาการนกัเรียนพิเศษเรียนรวมใหมีพฒันาการท่ีพึง
ประสงคตามศักยภาพ  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  2556  ระยะเวลา  2  วัน 

-  กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการและการจดัเวทีวิชาการแลกเปล่ียนเรียนรู  
เดือนสิงหาคม  พ.ศ.  2556  ระยะเวลา  1  วนั 

-  กิจกรรมแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค  เดือน  
ธันวาคม  พ.ศ.  2556  

   6.1.5  คณะผูบริหารและทีมงานนิเทศ  ติดตามผล 
   6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินการ 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ี แจงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ               

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามโครงการ              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

 1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน  นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 
2.  เสนอโครงการ นางจุฑา  สุขใส 
 
3.  

นางกรรณิการ  กาญจนะเกตกุีรติ 
แตงต้ังคณะทํางาน  วางแผนดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 

4.  ดําเนินงานตามแผน นางจุฑา  สุขใส 
 
5.  

นางกรรณิการ  กาญจนะเกตกุีรติ 
นิเทศ  ติดตามโครงการ นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 

นางจุฑา  สุขใส 6.  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล   
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8.  ระดับความสําเร็จ  

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1. รอยละของครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกบั
เด็กพิเศษ 
2. รอยละของผูปกครองดูแลชวยเหลือ
นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดอยางถูกตอง 
3. รอยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมมี
พัฒนาการท่ีพงึประสงคตามศักยภาพ 
4. รอยละของนักเรียนพิเศษเรียนรวมไดเขา
แขงขันทักษะวิชาการระดับเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา  ระดับภาค และระดับชาติ 
 

1. สังเกตการสอน 
 
 
2. สอบถามผูปกครอง 
 
3. บันทึกการพัฒนาการของ
นักเรียนพิเศษเรียนรวม 
4. ประเมินผลจากการจดั
กิจกรรมการแขงขันทักษะ
วิชาการระดับเขตฯระดับภาค  
และระดับชาต ิ
 

1. แบบบันทึกการสังเกตการ
สอน 
 
2. แบบสอบถาม 
 
3. แบบบันทึกการพัฒนาการ
ของนักเรียนพเิศษเรียนรวม 
4. แบบรายงานโครงการ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
นักเรียนพิเศษเรียนรวมไดเรียนรู และไดรับการพัฒนาตามศักยภาพ สามารถดํารงชีวิตไดดวย

ตนเอง และเปนคนดีของสังคม 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ            ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ 
               (นางจุฑา  สุขใส)     (นางกรรณกิาร  กาจนะเกตุกีรติ) 

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

                                                     (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                     ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   ศิลปะ ดนตรี  นาฏศิลป  กีฬาตานยาเสพติด 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นางวันทนา  บุณยดุสิต ,  นายสุทธิลักษณ สูงหางหวา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2556 
...................................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 แนวทางการศกึษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
พุทธศักราช 2553 นักเรียนตองไดรับการสงเสริม พัฒนาในดานสุนทรีภาพ รักงานดานศิลปะ               
การวาดภาพ  มีความรู  ความสามารถการเลนกีฬา  นําความรูท่ีไดรับมาพัฒนาตนเอง  เพื่อใหเปนผูมี
สุขภาพรางกายแข็งแรง ตระหนักถึงภยัอันตรายของยาเสพติด และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน    
เห็นความสําคัญของวิชาศิลปะ  ดนตรี นาฏศิลป  และกีฬาเพื่อใหเยาวชนรุนใหมมีชีวิตที่สดใส สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
 

2. ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 1 ตัวบงช้ีท่ี 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4, 1.6 

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี 11.2 
 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อจัดประสบการณตรงใหกับนักเรียนเปนการเสริมสรางศักยภาพของนักเรียน 
3.2  เพื่อใหนักเรียนมีความสามารถ มีสุนทรียภาพช่ืนชมในศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 
3.3  เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรงหางไกลยาเสพติด  
 

4. เปาหมาย 
4.1.  นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมดานศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  และกีฬาเต็มตามศักยภาพและ
กีฬา 
4.2  นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีความสามารถและมีความช่ืนชมในดานศิลปะ  ดนตรี  

นาฏศิลป  และกฬีา 
4.3  นักเรียนทุกคนรักการออกกําลังกายมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  หางไกลจากยาเสพติด 
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5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
5.1 ผูบริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการท่ีแตงต้ังในแตละกิจกรรม 

 5.2 งบประมาณคาวัสดุ อุปกรณในการจัดกจิกรรม  จํานวนเงิน  80,000 บาท 
 

6. วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจงวางแผน 
  6.1.2   เสนอโครงการ 
  6.1.3   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4   ดําเนินงานตามแผน  
   6.1.4.1  ใหความรู อบรม  สอนซอมเสริม  ชุมนุม 
   6.1.4.2  จัดกิจกรรมประกวดดานศิลปะ  ดนตรี 
   6.1.4.3  จัดการแสดงดานนาฏศิลป  รวมกับชุมนุม 
   6.1.4.4  จัดการแขงขันท่ีตอตานยาเสพติด 
  6.1.5   นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 
  6.1.6   ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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. ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2.  แตงต้ังคณะกรรมการ              

4.  ดําเนินงานตามแผน               

5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
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7. แผนกํากับและติดตาม 
 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 
ประชุมช้ีแจงวางแผนโครงการ  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 1.  

นางวันทนา  บุณยดุสิต   2.  เสนอโครงการ 
นายสุทธิลักษณ  สูงหางหวา  

3.  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
นางวันทนา  บุณยดุสิต 4.  ดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม 
นายสุทธิลักษณ  สูงหางหวา  

5.  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 6.  นางวันทนา  บุณยดุสิต 

นายสุทธิลักษณ  สูงหางหวา 
 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.  รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมดาน
ศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป  และกฬีาเต็มตาม
ศักยภาพและกฬีา 

1.  สอบถาม 1.แบบสอบถามในการรายงาน
การจัดการศึกษา 2. ตรวจสอบการรายงาน 
2. 

2.  รอยละของนักเรียนไดรับการสงเสริมใหมี
ความสามารถและมีความช่ืนชมในดานศิลปะ  
ดนตรี  นาฏศลิป  และกีฬา 
3.  รอยละของนักเรียนรักการออกกําลังกาย         
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  หางไกลจาก       
ยาเสพติด 

แบบรายงานโครงการ 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนโรงเรียนวดัหนามแดงมีสุขภาพกายและสุขภาพจติท่ีดี รักการออกกําลังกาย                   
มีสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี นาฏศลิป กลาแสดงออก รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  และหางไกลยาเสพติด 
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10. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา   หัวหนาโครงการ 
 

 
ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ            ลงช่ือ............................................ผูรวมโครงการ 
            (นางวนัทนา  บุณยดสิุต)    (นายสุทธิลักษณ สูงหางหวา) 

 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                     (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                    ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  ยุวชนประกนัภัยในโรงเรียน 
กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การประกันความปลอดภัยของนักเรียนเปนนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบหมายใหโรงเรียน
ดําเนินการบริหารจัดการใหนักเรียนมีความปลอดภัย  ท้ังดานรางกายและจิตใจ  ท้ังดานอุบัติเหตุ          
ดานสภาพแวดลอมทางสังคม  ซ่ึงรวมท้ังการปองกันจากสารเสพติดทุกชนิด  เพื่อใหการจัดกิจกรรม    
การเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประสิทธิผล  ซ่ึงไดนําขอมูลจากการดําเนินการในเร่ือง
ของความปลอดภัยจากปท่ีผานมา  ความตองการ  ความจําเปน  ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมในปจจุบัน       
มาเปนขอมูลในการพัฒนาความปลอดภัยของนักเรียน 
 

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

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1   เพื่อใหนกัเรียนปลอดภยัจากอุบัตเิหตท้ัุงขณะอยูในโรงเรียนและระหวางเดนิทางไปกลับ 
 3.2  เพื่อใหนักเรียนปลอดภยัจากการถูกรายทางดานรางกาย  จิตใจ  และสังคม 

3.3  เพื่อใหนักเรียนปลอดจากยาเสพติดทุกชนิด 
  

4.  เปาหมาย 
 นักเรียนทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  การถูกทํารายทางดานจิตใจ  รางกาย  และหางไกลยาเสพ
ติดทุกชนดิ 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลกร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ  ครู   นักเรียน  
ผูปกครองและคนในชุมชน 
 5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุจากหนวยงานตนสังกัด  เปนคาวัสดุ  จํานวน  5,000  บาท  
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6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผนเสนอโครงการ 
  6.1.2  เสนองโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินการตามแผน       

      -  สํารวจอาคารสถานท่ีท่ีจะทําใหเกดิอุบัติเหต ุ
       -  ของบประมาณซอมแซมและซอมแซมอาคารสถานท่ี  อุปกรณ 
       -  นักเรียนประกันอุบัติเหต ุ
       -  จัดทํา  ทําเนียบรถรับสงนักเรียน 

-  ประสานงานกับผูปกครอง  ชุมชน  หนวยงานที่เกีย่วของเกี่ยวกับเร่ืองความ
ปลอดภัยท้ังดานรางกาย  จิตใจ  และ  ส่ิงเสพติด 

       -  สอดแทรกในเร่ืองความปลอดภัยในกจิกรรมการเรียนการสอน 
       -  ประชาสัมพันธกิจกรรมหนาเสาธงเก่ียวกับเร่ืองความปลอดภัย 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจงวางแผน               

2.  เสนอโครงการ               

3. แตงต้ังคณะกรรมการ               

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามโครงการ              

6.              ประเมินผล สรุป รายงานผล 
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7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

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

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 
นางเพียงเพ็ญ  ม่ันฤทธ์ิ 
นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.รอยละของการลดอุบัติเหตขุองนักเรียน
2.รอยละของการลดการถูกทําราย
ทางดานรางกาย  จิตใจ  ของนักเรียน 
3.รอยละของนักเรียนท่ีปลอดภัยจาก     
ยาเสพติด 

1. การสํารวจ 
2. พิจารณาจากรายงาน
โครงการ 

1. แบบสํารวจ 
2. รายงานโครงการ 

 
9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนปลอดภัยท้ังทางดานรางกาย  จิตใจ  สารเสพติด  มีความพรอมท้ังทางดานรางกายและ
จิตใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มศักยภาพ 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

 

          ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
          (นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ) 

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

      (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                            ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ช่ือโครงการ    โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

กลุมงาน  งานบริหารทั่วไป 

หัวหนาโครงการ  นางศรีนันท  พัฒนพรชัย,  นางชุติมา  กังสดาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 

สนองกลยุทธโรงเรียน      กลยุทธท่ี 3       

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

สุขภาพนักเรียนเปนส่ิงสําคัญท่ีตองดูแลเอาใจใสอยูเสมอ เพื่อใหเปนบุคคลท่ีมีสุขภาพดี           

ท้ังรางกาย  และจิตใจ พรอมท่ีจะเรียนรูอยางเต็มท่ี จึงเปนหนาท่ีของโรงเรียนท่ีจะปลูกฝงการปฏิบัติตน  

ท่ีจะสามารถทําใหสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจมใส     ตลอดถึงในเร่ืองของการใหวัคซีนปองกันโรค         

การดูแลรักษาเมื่อเจ็บไขไดปวย     ดังนั้นโรงเรียนวดัหนามแดงจึงจัดใหมี โครงการโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพข้ึน 

2.  ความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 1  ตัวบงช้ีท่ี    1.1, 1.2, 1.3 

3.  วัตถุประสงค 
          3.1 เพื่อใหนกัเรียนไดรับการบริการทางดานสุขอนามัย 
          3.2 เพื่อใหนกัเรียนมีสุขภาพท่ีดีสมบูรณแข็งแรง พรอมท่ีจะเรียนรู 

4.  เปาหมาย 

          4.1  นักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดหนามแดงไดรับการบริการดานสุขอนามัย 

          4.2  นักเรียนทุกคนเปนผูมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรงพรอมท่ีจะเรียนรู 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 

   5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา ครูอนามัยโรงเรียน ผูนํานักเรียน คณะกรรมการดําเนินงาน 

         5.2  งบประมาณคาพาหนะนํานักเรียนไปยังสถานพยาบาล  ตามที่ไดรับจัดสรร 

         5.3  คาวัสดุ ครุภัณฑในการจัด ดูแลหองพยาบาล จํานวน  20,000  บาท 



137 

 

         5.4  ยา และ วัคซีนจากสาธารณสุข 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 

              6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมช้ีแจง  วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 

6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 

6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 

6.1.4.1 จัดทําขอมูลสารสนเทศในเร่ืองการดูแลสุขภาพนักเรียน 

6.1.4.2  ประสานงานสาธารสุขตําบล อําเภอ และจังหวัด 

6.1.4.3  อบรมผูนํานักเรียนทําหนาท่ีชวยเหลืองานอนามัยโรงเรียน 

6.1.4.4  การจัดหองพยาบาล 

ชวยเหลือดูแลนักเรียนท่ีเจ็บปวย 6.1.4.5 

6.1.4.6 ใหวัคซีนปองกันโรคตาง ๆ  

6.1.4.7 เฝาระวัง ดูแล รักษาอนามัยในชองปาก 

6.1.4.8  ดูแลรักษาเร่ืองเหา 

6.1.5  นิเทศ ตดิตาม  ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 

6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 
กิจกรรม/ระยะเวลา  

หมาย

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

1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6 

ประชุมช้ีแจง  วางแผน โครงการ              

 

 

 

 

เสนอโครงการ 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

ดําเนินงานตามโครงการ  

นิเทศ ติดตาม  ตรวจสอบ 
ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม ผูกํากับ และติดตาม หมายเหต ุ

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 

2.  เสนอโครงการ 

3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

4.  ดําเนินงานตามโครงการ 

5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิ 
งานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

นางศรีนันท  พัฒนพรชัย,  นางชุติมา  กังสดาร 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

นางศรีนันท  พัฒนพรชัย,  นางชุติมา  กังสดาร

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

 

นางศรีนันท  พัฒนพรชัย,  นางชุติมา  กังสดาร 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

1. รอยละของนักเรียนไดรับการ

บริการดานสุขภาพอนามยั 

1. สํารวจ 

 

1. แบบสํารวจ 

 
2. รอยละของนักเรียนเปนผูมี

สุขภาพอนามยัสมบูรณแข็งแรง 

2. วัดสมรรถภาพ 2. แบบวัดสมรรถภาพ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

  นักเรียนมีความพรอมท่ีจะรวมกิจกรรมการเรียนการสอน  สามารถเรียนรูไดดี  ทําใหมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 

   ผูบริหารสถานศึกษา  ครูอนามัยโรงเรียน  

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

                                                     (นางศรีนนัท   พัฒนพรชัย) 

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

                                                        (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

                                        ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   การแขงขันกฬีา  กรีฑานักเรียน 

กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นางสาวสมพิศ  ฟกศรีเมือง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 การออกกําลังกายเปนส่ิงท่ีสําคัญสําหรับชีวิตและสุขภาพกิจกรรมกฬีา  ทําใหนกัเรียนตระหนัก
และเหน็คุณคาของการออกกําลังกาย  การกีฬา  ทําใหสุขภาพแข็งแรง  และรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชนมีจติใจราเริง  แจมใส  หางไกลจากสารเสพติด  และยังฝกใหนักเรียนมีความอดทน     มุมานะ  
และมีน้ําใจนักกีฬา  จึงจัดใหมีโครงการการแขงขันกีฬา กรีฑานักเรียนข้ึน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ   
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 1 ตัวบงช้ีท่ี  1.2, 1.3 , 1.4, 1.5  
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 11 ตัวบงช้ีท่ี  11.2 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อปลูกฝงใหนกัเรียนรักและเห็นคุณคาของการเลนกีฬา 
3.2  เพื่อใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และหางไกลจากสารเสพติด 
3.3  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออกถึงความสามารถดานการกีฬา 
3.4  เพื่อใหนักเรียนเกดิความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
3.5  เพื่อใหนักเรียนเปนผูมีน้าํใจนกักฬีา 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนเห็นความสําคัญของการเลนกีฬา  หรือออกกําลังกาย 
4.2  นักเรียนทุกคนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  และหางไกลจากสารเสพติด 
4.3  นักเรียนมีความสามารถพิเศษดานกีฬา  ไดรับการสงเสริมใหเปนตัวแทนของโรงเรียน  

        เขาแขงขันในระดับตางๆ 
4.4  นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
4.5  นักเรียนทุกคนมีใจรักการกีฬา  และเปนผูมีน้ําใจเปนนักกฬีา 
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5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการและครู 

 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการเปนคาอุปกรณกฬีาและคาดําเนนิการจัดการ

แขงขัน  จํานวน  24,000  บาท 
 

6. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
   6.1.4.2  แนะนํา  ฝกฝนใหนักเรียนไดใชเวลาวางในการเลนกีฬาที่ตนสนใจ 

6.1.4.3  คัดเลือกตัวนักกีฬา  และจัดทีมนักกีฬาเขาแขงขัน 
6.4.4.4  คณะครูรวมกันจัดการแขงขันกีฬานักเรียนในภาคเรียนท่ี  2 

  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง วางแผน               

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

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

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

 

8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1. รอยละของนักเรียนมีสุขนิสัย  รักการออกกําลังกาย   
เห็นความสําคัญของการเลนกีฬา  และออกกําลังกาย 
2.  รอยละของนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนและรูจัก
หลีกเล่ียงสารเสพติด 
3.  รอยละของนักเรียนตองมีความสมารถดานกีฬาและเปนคน
กลาแสดงออก 
4.  รอยละของนักเรียนมีความสุข  สนุกสนาน  เพลิดเพลิน 
5.  รอยละของนักเรียนเปนผูมีน้ําใจนักกฬีา รูจักการแพ        
รูจักชนะ  และใหอภยั 

1. การสังเกต 
2. การสอบถาม 
 
 

1. แบบสังเกต 
2. แบบสอบถาม 
 
 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนรักการออกกําลังกาย  รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน  มีจิตใจราเริงแจมใส  หางไกล
สารเสพติด  มีสุขภาพแข็งแรง  ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ  เปนบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพของประเทศชาติ 

10. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

                ลงช่ือ.....................................................ผูเสนอโครงการ 
(นางสาวสมพิศ  ฟกศรีเมือง) 

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

(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

                                                ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   แนะแนวในโรงเรียน 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นางสาวฉววีรรณ  จันทรนาง 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................. 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามสภาพท่ีแทจริงท่ีโรงเรียนไดพบเสมอ  คือ  นักเรียนมักมีปญหาในดานตางๆ  ไมเฉพาะแต
การเรียนเทานัน้  และปญหาเหลานี้  บางปญหาไมสามารถหาทางออกท่ีดีแกตนเองได  โรงเรียนจึง
สมควรจัดใหมีกิจกรรมแนะแนวข้ึน  เพื่อใหครูแนะแนว  และครูทุกคนไดมีสวนชวยใหขอมูล              
ใหคําปรึกษา  เสนอแนะแนวทางใหนักเรียนสามารถตัดสินใจไดดวยตนเองอยางถูกตองเหมาะสมที่สุด  
และสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิตและมีความสุขในชีวติประจําวนั 
 

2.  ความสําคัญของโครงการ   
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  1  ตัวบงช้ีท่ี 1.4, 1.5,  
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  6  ตัวบงช้ีท่ี 6.4 

สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  7  ตัวบงช้ีท่ี 7.6 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี 10.6 

 

3. วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อใหขอมูล  เสนอแนะแนวทางในการแกปญหาใหนักเรียนสามารถเลือกตัดสินใจ 
        แกปญหาไดดวยตนเอง 
3.2  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนประสบความสําเร็จในชีวิต 
 

4.  เปาหมาย 

4.1  นักเรียนท่ีเกิดปญหาทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางในการแกปญหาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
4.2  นักเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมตามสมควรแกอัตภาพของตนเอง 
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5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  ครูแนะแนว  คณะครู 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน  10,000  บาท 
 

6. วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเปนรายบุคคล 
   6.1.4.2  นักเรียนไดรับการแนะแนวตามสภาพปญหาของแตละคน 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบ  การดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
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7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

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

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทรนาง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทรนาง 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทรนาง 

 

 
 

8. ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร

1.  นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกแนวทางไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 
2.  นักเรียนไดรับการสงเสริมตามความเหมาะสม 

1. ประเมินรายงานโครงการ 
 

รายงานโครงการ 
 

 
9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีความสุขในชีวิต  สามารถเรียนตอ  เปนสมาชิกดีมีคุณภาพของชุมชน และสังคมสืบไป 
 

10. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

ลงช่ือ................................................ผูเสนอโครงการ 
         (นางสาวฉววีรรณ  จนัทรนาง)   

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

(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ)  
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   การสงเสริมโภชนาการทีด่ีเพื่อคุณภาพชีวติ 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นายนิกร   นาคเสน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การสงเสริมดานโภชนาการท่ีดีแกนักเรียนเปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง  เพราะการรับประทานอาหาร   
ท่ีมีคุณคาและเพียงพอ  และรูจักเลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย  มีประโยชนจะชวยใหนักเรียนมีสุขภาพ 
ท่ีสมบูรณ  รางกายแข็งแรง  มีภูมิตานทานโรค  ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดดตีามวุฒิภาวะของ
นักเรียนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ดวยเหตุนี้โรงเรียนวดัหนามแดง (เขียวอุทิศ) จึงจัดใหมีโครงการสงเสริม
โภชนาการท่ีดเีพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ   
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  1 ตัวบงช้ีท่ี 1.2 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1 เพื่อใหนักเรียนมีอาหารเชาและอาหารกลางวันท่ีมีคุณคา  หลากหลาย  รับประทาน 
3.2  เพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ปลอดภัย  และมีประโยชน 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารที่มีคุณคา  และปลอดภัย 
4.2  นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูจากการรับประทานอาหารในโรงเรียนเพ่ือนําไปใชใน  
         ชีวิตประจําวันในการเลือกอาหารที่ประโยชน  และปลอดภัย 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร : ผูบริหารสถานศึกษา  ครูผูเปนคณะกรรมการของโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการเปนคาเอกสารรายงานผล   

         จํานวน  20,000  บาท 
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6.   วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุม วางแผน  ในการปรับปรุงพัฒนา 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบการจําหนายอาหาร 
   6.1.4.2  ตรวจสอบการจําหนาย 
   6.1.4.3  ประเมินผล  สรุปผลรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบการขาย 

อาหารทุกเดือน 
   6.1.4.4  สอดแทรกเร่ืองการรับประทานอาหารท้ังการเลือกซ้ือ  และความ 

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

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน               
2.  เสนอโครงการ              
3. แตงต้ังคณะกรรมการ              
4. ดําเนินงานตามโครงการ              
5. นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ              
6. ประเมิน สรุป รายงานผล              

 
7.   แผนกํากับและติดตาม 

กิจกรรม  ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมช้ีแจง  วางแผนพัฒนาโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
2. เสนอโครงการ นายนิกร   นาคเสน 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ นายนิกร   นาคเสน 
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5.  นิเทศ  ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นายนิกร  นาคเสน 

 
8.   ระดับความสําเร็จ  

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1.รอยละของนักเรียนมีอาหารเชาและอาหาร
กลางวันท่ีมีคุณคาหลากหลายรับประทาน 
2.รอยละของนักเรียนรูจักเลือกรับประทาน
อาหารที่ปลอดภัย และมีประโยชน 

1. แบบสํารวจ 
 
2. สังเกตพฤติกรรม 

1. แบบสํารวจ 
 
2. แบบสังเกตพฤติกรรม 

 

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ  แข็งแรง  มีความพรอมท่ีเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน  ทําให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 

10.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                                         (นายนกิร  นาคเสน) 
 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
                                                      (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพท่ีสนใจ 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ  นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน  จะตองใหนกัเรียนไดเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิต     
ในรูปแบบตาง ๆ  ในชีวิตประจําวันไดอยางมีความสุข  ท้ังนี้เพื่อเปนการพัฒนาผูเรียนตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และแกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2545  มุงเนน
นักเรียนเปนสําคัญ  โดยจะตองลงมือปฏิบัติจริงและมีความหลากหลาย  เนนการบูรณาการและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงใหมีความใกลเคียงกับชีวิตจริงมากท่ีสุด 
 ดังนั้น  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  จึงจัดใหมีโครงการพัฒนาทักษะการทํางานสูอาชีพ
ท่ีสนใจ ข้ึน  เพื่อใหการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลจริง 
กับนักเรียน 
 

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

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อใหนักเรียนวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 
 3.2  เพื่อใหนักเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตน 
 3.3  เพื่อใหนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 3.4  เพื่อใหนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  นักเรียนทุกคนรูจักวางแผนการทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ 

 4.2  นักเรียนทุกคนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ันพัฒนางาน และภูมิใจในงานของตน 
 4.3  นักเรียนทุกคนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
 4.4  นักเรียนทุกคนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกีย่วกบัอาชีพท่ีตนสนใจ 
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5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 7.1  บุคลากร  :  ผูบริหาร  คณะครู  และวทิยากร 
 7.2  งบประอุดหนนุ  จํานวน  35,000  บาท 
 

6. วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินการ  
  6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเพื่อจัดทําโครงการ 
  6.1.2  เสนอโครงการผานหัวหนาบริหารท่ัวไปและนําเสนอผูบริหารพิจารณาอนุมัติ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะทํางานเพือ่จัดทําโครงการ  
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1  จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของโครงการ 
   6.1.4.2  เชิญวทิยากรทองถ่ินท่ีมีความรูความสามารถดานการประดิษฐดอกไม
หลากหลายรูปแบบ 
   6.1.4.3  จัดทําโครงการหารายไดในระหวางเรียนของนักเรียน  โรงเรียนวัด
หนามแดง(เขียวอุทิศ)  โดยแบงแผนงานยอย  เชน  แผนงานประดิษฐดอกไม 
   6.1.4.4  จัดทําผังมโนทัศนการทํางาน 
  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน 
  6.1.6 ประเมินผล สรุปผลและรายงานผลการดําเนินงาน 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 6.2  

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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. แตงต้ังคณะทํางาน              
4. ดําเนินงานตามแผน              
5. นิเทศติดตามผล              
6. ประเมิน สรุป  รายงานผล              
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7. แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม  ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

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

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางณัฐนรี  เจะยูโซะ 

 

 
8. ระดับความสําเร็จ 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1. รอยละของนักเรียนรูจักวางแผนการทํางานและ
ดําเนินการจนสําเร็จ 
2. รอยละของนักเรียนทํางานอยางมีความสุข มุงม่ัน
พัฒนางาน และภูมิใจในงานของตน 
3. รอยละของนักเรียนทํางานรวมกับผูอ่ืนได 
4. รอยละของนักเรียนมีความรูสึกที่ดีตออาชีพ
สุจริตและหาความรูเกีย่วกับอาชีพท่ีตนสนใจ 
 

1. ทดสอบ 
2. พิจารณาจากผลงานของ
นักเรียน 
3. รายงานโครงการ 

1. แบบทดสอบ 
2. ผลงานของนักเรียน 
3. แบบรายงานโครงการ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนไดรับความรูไปใชปฏิบัติจริงในชีวติประจําวนั 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 หัวหนาโครงการ 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                                                         (นางณฐันรี  เจะยูโซะ) 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
แผนงาน  บริหารทั่วไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางสาววภิาพร  ม่ังมี 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  3 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ
จัดการศึกษาตองเปนไป  เพือ่พัฒนาคนไทยใหเปนมนษุยท่ีสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ  สติปญญา  
ความรูคูคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  ไดกําหนดเปนนโยบายใหสถานศึกษาจัดระบบดแูล
ชวยเหลือนักเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหนกัเรียนมีคุณภาพและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค  มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเขมแข็ง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีทักษะในการดํารงชีวิต
รอกพนจากวกิฤตท้ังปวง  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานเพื่อดูแลชวยเหลือ
นักเรียนอยางเปนระบบ  มีข้ันตอน  วิธีการและการทํางานท่ีชัดเจน  โดยมีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลัก
ในการดําเนินการและมีการประสานความรวมมือ  อยางใกลชิดกนัครูท่ีเกี่ยวของ  ผูปกครอง  และชุมชน  
โดยมีวิธีการและเคร่ืองมือท่ีชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพและหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได  อันจะ
เกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนท่ีจะเปนเยาวชนคนไทยท่ีดี  เกง  และมีความสุข  มีคุณธรรมนําความรู
ของประเทศชาติตอไป  โรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ตระหนักถึงความสําคัญของผูเรียนและ
ความสําคัญของโครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนข้ึน 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 7  ตัวบงช้ีท่ี 7.6   
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  10  ตัวบงช้ีท่ี  10.6   
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนไดตระหนกัและเหน็ความสําคัญของการพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือ
นักเรียน 
 3.2   เพื่อจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมขอบขายและภารกิจตามนโยบาย 
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 3.3  เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือ  สงเสริมปองกันและแกปญหา  ใหสามารถศึกษา 
จนสําเร็จหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1 ครูทุกคนมีความรู  ความเขาใจ  มีความตระหนกั  ใหความสําคัญตอการปฏิบัติกิจกรรมและ
สามารถจัดกิจกรรมในการดแูลชวยเหลือนกัเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.2  โรงเรียนมีขอมูลนักเรียนในระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนครบทุกช้ัน ทุกคน 
 4.3  นักเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือ สงเสริม พัฒนา ปองกัน  แกปญหาและมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรสถานศึกษากําหนด 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน  10,000  บาท 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 

6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
6.1.4  ดําเนินงานตามโครงการ 
     6.1.4.1 รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
       6.1.4.2 คัดกรองนักเรียนรายบุคคล 
       6.1.4.3 วิเคราะหกลุมผูเรียน 
       6.1.4.4  การประชุมผูปกครองและคณะกรรมการเครือขาย 
       6.1.4.5  การเยี่ยมบาน 
     6.1.4.6  การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
       6.1.4.7  การใหคําปรึกษา 
       6.1.4.8  การใหความชวยเหลือ 
       6.1.4.9  การสงตอ 
6.1.5 นิเทศ ตดิตาม ปรับปรุงโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล สรุปผลและรายงานโครงการ 
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 6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจงวางแผน              

2 เสนอโครงการ               

3 แตงต้ังคณะกรรมการ              

4 ดําเนินงานตามโครงการ              

 -รูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล              

 -คัดกรองนกัเรียนรายบุคคล              

 -วิเคราะหกลุมผูเรียน              

 -การประชุมผูปกครองและ
คณะกรรมการเครือขาย 

             

 -การเยีย่มบาน              

 -การจัดกิจกรรมโฮมรูม              

  -การใหคําปรึกษา              

 -การใหความชวยเหลือ              

  -การสงตอ              

5. นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุง  
โครงการ 

             

6.              ประเมินผล  สรุปผล  และ
รายงานโครงการ 

 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม  

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน  นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 
2.  เสนอโครงการ นางสาววภิาพร  ม่ังมี 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางสาววภิาพร  ม่ังมี 
5.  นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
6.  ประเมินผล  สรุปผลงาน   นางสาววภิาพร  ม่ังมี 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.รอยละของครูท่ีมีความรู  ความเขาใจ  
มีความตระหนัก  ใหความสําคัญตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมและสามารถจัดกิจกรรม
ในการดแูลชวยเหลือนกัเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
2.มูลนักเรียนในระบบดแูลชวยเหลือ
นักเรียนครบทุกช้ัน ทุกคน 
3.รอยละของนักเรียนไดรับการชวยเหลือ 
สงเสริม พัฒนา ปองกัน  แกปญหาและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
สถานศึกษากําหนด 
 

1. พิจารณาจากความ
ครบถวน ถูกตองของขอมูล
นักเรียนท่ีครูดาํเนินการ 
2. พิจารณาจากการรายงาน
โครงการ 
3. ประเมินผลโดยใชแบบ
ประเมินพฤตกิรรมนักเรียน 

1. ขอมูลนักเรียน 
2. รายงานโครงการ 
3.แบบรายงานการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 

 
 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 นักเรียนในโรงเรียนมีความสุขท่ีเรียนในโรงเรียน  มีอัตราการตกซํ้าช้ันลดลง  มีอนาคตท่ีดี      
ดานการศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาสูงข้ึนและประกอบอาชีพท่ีตองการในอนาคต 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
                             (นางสาววภิาพร  ม่ังมี) 

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

                                                      (นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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โครงการ  นิเทศภายใน 

กลุมงาน  วิชาการ 

หัวหนาโครงการ  นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  4 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 

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

1.  หลักการและเหตุผล 

ปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ท้ังในสวนของการจัดการเรียนการสอนและ

ปฏิบัติงานดานอ่ืน ๆ  คือ  พัฒนาใหครูผูสอนมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  วิธีการท่ีจะชวยพัฒนาใหครูผูสอนมีความรูความสามารถ  คือ  การนิเทศภายใน  การนิเทศ

ภายในเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารโรงเรียน  ท่ีจะใหความรู  เสนอแนะวิธีการ  สํารวจ  

ตรวจสอบและสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู  เพื่อใหการดําเนนิงานจัดการศึกษาของ

โรงเรียนบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว  จากความสําคัญท่ีกลาวขางตน  โรงเรียนจึงจดัใหมี

โครงการนิเทศภายในข้ึน 

2.  ลําดับความสําคัญของโครงการ 
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8 ตัวบงช้ีท่ี 8.3, 8.6 
 

3.  วัตถุประสงค 
       3.1  เพื่อพัฒนางานตามขอบขายของกลุมงานในโรงเรียนท้ัง  4  งาน 
       3.2  เพื่อพัฒนาครูใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  การบริหารงานท้ัง  4  งาน  บรรลุภารกิจรอยละ  80 

4.2  ครูไมนอยกวารอยละ  85  มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
       5.1  บุคลากร :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 

5.2  งบประมาณเงินอุดหนนุของทางราชการ  จํานวน  5,000  บาท 
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6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 

6.1.1 ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
6.1.2  เสนอโครงการ 
6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
 6.1.4.1  จัดทําแผนนิเทศภายใน 
 6.1.4.2  เยี่ยมช้ันเรียน 
 6.1.4.3  สังเกตการณสอน 
 6.1.4.4  เยี่ยมหองเรียนพิเศษ 
 6.1.4.5  ตรวจแผนการจัดการเรียนรู 
 6.1.4.6  ตรวจเอกสารธุรการช้ันเรียน 
 6.1.4.7  ประชุมเดือนละ  1  คร้ัง 
6.1.5  นิเทศติดตามผลการดเนินโครงการ 
6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 

 6.2  ข้ันตอนการดําเนินการ 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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. แตงต้ังคณะทํางาน              
4. ดําเนินงานตามแผน              
5. นิเทศติดตามผล              
6. ประเมิน  สรุป รายงานผล               
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7.  แผนกํากับและติดตาม 
 

กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 
1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผนในการดําเนินงาน 
2.  เสนอโครงการ 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ 
5.  นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนนิงานของโครงการ 
6.  ประเมินผล  สรุปผล และรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต 

 

 
8.  ระดับความสําเร็จ 
 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1.  รอยละของการบริหารงานท้ัง  4  งาน  
บรรลุภารกิจ  
2. รอยละของครูท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในหนาท่ี 

1.การตรวจสอบระบบ
ดําเนินงาน 
2. การประเมินผลงานของครู 

 1. แบบประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
2. แบบประเมินผลงานของครู 

 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 โรงเรียน  จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของหนวยงานตนสังกัด  ผูปกครอง  

และชุมชน 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
   ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
          (นางจันทรอัมพร  ทองวิชิต) 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน  งานบริหารบุคคล 
หัวหนาโครงการ  นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท  ,  นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  4 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พัฒนาการเรียนการสอน  ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  นัน้จะเนนการจดั     
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ผูสอนเปนผูชวย สงเสริม  แนะแนวทางใหเกิดองคความรูแก
ผูเรียน  โดยการจัดหาแหลงเรียนรู  ท้ังภายในหองเรียนและภายนอกหองเรียน  และนําเอาเทคโนโลยีมา
ผสมผสานใหผูเรียนเกดิการเรียนรูใหมากที่สุด  ดังนั้นผูสอนจะตองพฒันาตนเอง  พฒันาความรู
ความสามารถท้ังดานเนื้อหาตามกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบสอน  ดานการถายทอด
ความรูสูผูเรียนในวิธีตาง ๆ  ใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูใหมากท่ีสุด  การพัฒนาตนเองใหมีประสิทธิภาพ
นั้นยอมเกิดมาจากรางกายและจิตใจท่ีสมบูรณแข็งแรง  และขวัญกําลังใจท่ีดีดวย 
 โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญการพัฒนาความรูความสามารถ
ของบุคลากร  ในสถานศึกษาท่ีจําเปนจะตองมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมท้ังภายในและภายนอก
สถานศึกษา  เพื่อเปนการเปดมุมมอง   และโลกทัศนในแบบตาง ๆ  เพือ่จะไดนํามาถายทอดสูผูเรียน  
ตลอดจนมีการสรางขวัญและกําลังใจท่ีดีตอบุคลากรทุกคนในโรงเรียน  เพื่อจะไดมีรางกายและจิตใจ
พรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางม่ีประสิทธิภาพ 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  7  ตัวบงช้ี  7.8   
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8  ตัวบงช้ีท่ี  8.4   

 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อใหบุคลากรไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความ
ถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 3.2  เพื่อใหบุคลากรไดนําเอาความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 

3.5  เพื่อใหบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคตท่ีิดีตอการพัฒนาตนเอง 
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 3.6  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานแกบุคลากร  
 

4.  เปาหมาย 
 4.1  บุคลากรทุกคนไดรับความรูจากการประชุม ฝกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความ
ถนัดและวิชาท่ีรับผิดชอบ 
 4.2  บุคลากรทุกคนไดนําเอาความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 

4.5  บุคลากรทุกคนมีแรงจูงใจและเจตคตท่ีิดีตอการพัฒนาตนเอง 
 4.6  บุคลากรทุกคนมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินโครงการ 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุน  คาเอกสาร  และคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร 195,000  บาท 
 

6.  วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน   
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามแผน 
   -  จัดทําเอกสารส่ือตาง ๆ  ไวบริการ 
   -  จัดเขาอบรม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน 
   -  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
   -  จัดทําแฟมสะสมงาน 
  6.1.5  นิเทศติดตามผลการดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
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6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจงวางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตามผล              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
 

7.  แผนกํากับและติดตามผล 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  วางแผน ในการดําเนินงาน   นางเพียงเพ็ญ   สุรารักษ 
2.  เสนอโครงการ นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท 
 
3.  

นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว 
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท 
 
5.  

นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว 
นิเทศ  ติดตาม  ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

6.  ประเมินผล  สรุปผลงาน  และรายงานโครงการ นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท 
นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว 
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ 

1.  รอยละของบุคลากรไดรับความรูจากการประชุม 
ฝกอบรม  สัมมนา และศึกษาดูงาน ตามความถนัด
และวิชาท่ีรับผิดชอบ 

1. การรายงานการประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

2.  รอยละของบุคลากรไดนําเอาความรูท่ีไดรับมา
ขยายผลตอและใชประโยชนกับบุคลากรภายใน
สถานศึกษาและนักเรียน 
 
3.  รอยละของบุคลากรมีแรงจูงใจและเจตคติท่ีดีตอ
การพัฒนาตนเอง 
4. รอยละของบุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  

 
2. พิจารณาจากแบบขยายผล 
การประชุม อบรม สัมมนา     
ศึกษาดูงาน 
 
3. พิจารณาจากแฟมสะสมงานของ
บุคลากร 
4. สังเกต 
 

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

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ครูมีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนเปนคนดี  คนเกง  
และมีความสุข 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 
ลงช่ือ..........................................ผูเสนอโครงการ ลงช่ือ.................................................ผูเสนอโครงการ 
        (นางสาวอนงคนารถ  นุชสายสวาท)                         (นางสาววรัญญา  ทองแกมแกว) 
 

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

                                      ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   การประกันคุณภาพภายใน 
กลุมงาน   งานบริหารวิชาการ 
หัวหนาโครงการ   นางอารีย  ดานขุนทด 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน  กลยุทธท่ี  5 
ระยะเวลาดําเนินการ   ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................. 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเปนระบบท่ีสถานศึกษารวมกับชุมชนและ
หนวยงานท่ีเกีย่วของภายใตการกํากับ  ดแูล  สนับสนุน  สงเสริมของหนวยงานตนสังกัด  เพื่อสรางความ
ม่ันใจบนพ้ืนฐานของหลักวชิาการ  ขอมูลหลักฐาน  ท่ีตรวจสอบได  และการมีสวนรวมของทุกฝายท่ี
เกี่ยวของวาผูเรียนไดรับบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาความรูความสามารถ
และคุณลักษณะอันถึงประสงคตามท่ีกําหนดในมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาข้ืนพืน้ฐาน  พุทธศักราช  
พ.ศ.  2544  และมาตรฐานการศึกษาและตวับงช้ี  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 
ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา  เปนกระบวนการพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยโรงเรียนยึดหลักการ
มีสวนรวมของชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเพื่อสรางความม่ันใจใหแกผูเกี่ยวของวาผูเรียนจะ
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพจากสถานศึกษา 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ   
 สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  12 ตัวบงช้ีท่ี 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 
 

3.  วัตถุประสงค 
3.1  เพื่อกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3.2  เพื่อจัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3.3 เพื่อจัดระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัดการศึกษา 
3.4 เพื่อใหมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา 
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3.5 เพื่อใหมีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.6 เพื่อใหมีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  ในปการศึกษา 2556 โรงเรียนมีมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.2  ในปการศกึษา 2556 โรงเรียนมีการจดัทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา 

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.3 ในปการศกึษา 2556 โรงเรียนไดพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการ

บริหารจัดการศึกษา 
4.4 ในปการศกึษา 2556 โรงเรียนมีการตดิตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน            

ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4.5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ในปการศึกษา 2556 
4.6 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในของปการศึกษา 2556 

 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1 บุคลากร  : ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนนิงานโครงการ 
          5.2 งบประมาณจากงบอุดหนุนของทางราชการ  จํานวน 10,000 บาท 
 

6.   วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4 ดําเนินงานตามแผน 
   6.1.4.1 กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

  6.1.4.2 จัดทําและดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน 
การศึกษาของสถานศึกษา 

6.1.4.3 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัด 
การศึกษา 
 

  6.1.4.4 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 



164 

 

ของสถานศึกษา 
6.1.4.5 นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกไปใชวางแผนพัฒนา 

คุณภาพการศกึษา  
6.1.4.6 จัดทํารายงานประจําป 

            6.1.5  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ การดําเนนิ โครงการ 
            6.1.6  ประเมินผล สรุปผล และรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 
กิจกรรม/ระยะเวลา ท่ี 

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. ประชุมช้ีแจง  วางแผน               

2. เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ              

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ              

6.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
 

7.   แผนกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับ และตดิตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง วางแผน โครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  
2.  เสนอโครงการ นางอารีย  ดานขุนทด 
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางอารีย  ดานขุนทด 
5.  นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนนิงานของโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
6.  ประเมินผล สรุปผล และรายงานโครงการ นางอารีย  ดานขุนทด 
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8.   ระดับความสําเร็จ  

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 
1.   ในปการศึกษา  2556 โรงเ รียนมีมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2.  ในปการศกึษา 2556 โรงเรียนมีการจดัทําและ
ดําเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ในปการศึกษา 2556 โรงเรียนไดพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศและใชสารสนเทศในการบริหารจัด
การศึกษา 
4. ในปการศึกษา 2556 โรงเรียนมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปใชวางแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา ในป
การศึกษา 2556 
6. มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในของปการศึกษา 2556 

1. พิจารณาจากมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 
2. พิจารณาจากแผน ปฏิบัตกิาร 
และรายงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการ3. พิจารณาขอมูล
สารสนเทศของโรงเรียน 
4 .พิ จารณาจากการประ เมิน
คุณภาพภายใน 
 
5. พิจารณาจากการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา  ในป
การศึกษา 2556 
6. พิจารณาจากรายงานประจําป 
2556 

1. มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 2. แผนปฏิบัติการและรายงาน 
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
 
3.ขอมูลสารสนเทศ 
ของโรงเรียน 
4. แบบตรวจสอบการประเมิน
คุณภาพภายใน 
 
5. แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  ในปการศึกษา 2556
 
6. รายงานประจําป 2556 
 

  

9.   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนไดการยอมรับจากผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานท่ีเกีย่วของ 
 

10.   ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

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

             (นางอารีย  ดานขุนทด) 

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

           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  พัฒนาการจดัองคกร  ระบบการบริหารอยางมีประสิทธิภาพเกดิประสิทธิผล 
กลุมงาน  บริหารทั่วไป 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  5 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 

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

1.  หลักการและเหตุผล 
 การบริหารที่ขาดการจัดการอยางเปนระบบสงผลใหองคกรขาดการความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงาน ดังนั้นสถานศึกษาจําเปนตองจดัระบบการบริหารจัดการใหเปนระบบในทุก ๆ ดานไมวาจะ
เปนดานสารสนเทศ  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนือ่ง  เพื่อสรางความ
พึงพอใจตอผูเกี่ยวของ  ซ่ึงผูบริหารตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  โครงการนี้จึงเปนโครงการท่ีจัดทําข้ึนเพื่อพฒันาองคกรใหมีคุณภาพดังกลาว 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  8  ตัวบงช้ีท่ี  8.1,  8.2,  8.3,  8.4,  8.5, 8.6   
 

3.  วัตถุประสงค 
 3.1  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีการพัฒนาองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงานใหเปน
ระบบ 
 3.2  เพื่อใหผูบริหารใชหลักบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัย
เปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 

3.3  เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน
แผนปฏิบัติการ 
 3.4  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
 

4.  เปาหมาย 
4.1  รอยละ  85  สถานศึกษาสามารถพัฒนาองคกร  โครงสราง  ระบบการบริหารงานอยางเปน 

ระบบ  
 4.2  รอยละ  85  ผูบริหารใชหลักบริหารแบบมีสวนรวมและใชขอมูลผลการประเมินหรือ
ผลการวิจัยเปนฐานคิดท้ังดานวิชาการและการจัดการ 
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4.3  รอยละ  85  ผูบริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน 
แผนปฏิบัติการ 

4.4  รอยละ  85  นักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษา 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะครู  คณะกรรมการผูรับผิดชอบโครงการ 

งบประมาณจากงบอุดหนุน 100,000 บาท 5.2 
 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเสนอโครงการเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค 
  6.1.2  แตงต้ังคณะกรรมการประชุมวางแผนการดําเนินงาน 
  6.1.3  ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน 
  6.1.4  นิเทศ กาํกับ  ติดตามผลการดําเนินงาน 
       -  การจัดทําโครงสรางการบริหารงาน 
       -  จัดทําคําส่ังโรงเรียน 
       -  พัฒนาขอมูล 
       -  พัฒนางานวิจยัของผูบริหารและครู 
        -  จัดทําแผนปฏิบัติการ 

จัดทํารายงานโครงการในแผนปฏิบัติการ        -  
       -  สํารวจความพึงพอใจ 
  6.1.5  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานผล 
 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
หมาย
เหตุ 

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

2.  แตงต้ังคณะกรรมการ               

3.  ดําเนินการตามแผนงาน              

4. นิเทศ กํากับ ตดิตาม               

5.              ประเมิน สรุป รายงานผล 
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7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  เสนอโครงการ 
2.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
3.  ดําเนินงานตามแผน 
4.  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบการดําเนนิการ 
5.  ประเมินผล  สรุปผลและรายงานโครงการ 

นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 

 

 

8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1. สถานศึกษามีโครงสรางการบริหาร  มี
ระบบการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ 
2.สถานศึกษามีคําส่ังแตงต้ังการปฏิบัติงาน  
ขอมูลโรงเรียน และงานวิจยั 
3.สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการและรายงาน
โครงการในแผนปฏิบัติการ 
4.สถานศึกษามีแบบสํารวจความพึงพอใจและ
นําผลไปใชในการพัฒนาการจัดการศึกษา 

1.  ตรวจสอบเอกสารโครงสราง
การบริหาร 
2.ตรวจสอบเอกสารคําส่ัง  
แฟมขอมูลโรงเรียนและงานวิจัย
3.  ตรวจสอบเอกสารแผนปฏิบัติ
การและรายงานโครงการ 
4.  สํารวจความพึงพอใจ 

1. โครงสรางการบริหาร 
2.คําส่ังโรงเรียน 
3.ขอมูลโรงเรียน 
4.งานวิจยัของผูบริหารและครู
5.แผนปฏิบัติการ 
6.3รายงานโครงการใน
แผนปฏิบัติการ 
7.แบบสํารวจความพึงพอใจ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูรับบริการและผูเกี่ยวของมีความพึงพอใจผลการบริหารงานและการพฒันาผูเรียน 
 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 
 

ลงช่ือ.............................................ผูเสนอโครงการ 
(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

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

(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 
ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ  ระดับทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
กลุมงาน  งบประมาณ 
ผูรับผดิชอบโครงการ นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ   
หนวยงาน  โรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธโรงเรียน กลยุทธท่ี  5 
ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา  2556 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
 การระดับทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  จะเปนแนวทางที่จะทําใหสถานศึกษาใช
แกปญหาความขาดแคลนในเร่ืองงบประมาณ  เคร่ืองมือ  อุปกรณ  ส่ือการเรียนการสอน  ได 
ในระดบัหนึ่ง  นอกจากนั้นการมีสวนรวมระหวางบาน  โรงเรียน  องคกรทางศาสนา  สถานบันวิชาการ  
องคกรภาครัฐและเอกชน  ยงัจะทําใหการบริหารการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค  
เปาหมาย  อยางมีประสิทธิภาพ  สงผลตีแกผูเรียนเปนสําคัญ 
 

2.  ความสําคญัของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี  9  ตัวบงช้ีท่ี  9.3   
 

3.  วัตถุประสงค 
 เพื่อประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน  กับองคกรของรัฐ  องคกรเอกชน  และชุมชนในการ
รวมพัฒนาและจัดการศึกษา  
 

4.  เปาหมาย 
องคกรภาครัฐ  องคกรเอกชน  ชุมชน  ใหความรวมมือรอยละ  90  ของการขอความรวมมือ 
 

5.  ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1  บุคลากร  :  ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 5.2  งบประมาณจากเงินอุดหนุนในการจัดทําเอกสาร  คาเดินทาง  คาจดัเล้ียงรับรองในการติดตอ
ประสานงาน  จํานวน  5,000  บาท 
 
 
 



170 

 

6.  กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน 
 6.1  สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมช้ีแจง  วางแผน 
  6.1.2  เสนอโครงการ 
  6.1.3  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4  ดําเนินงานตามโครงการ 
       -  ขอความรวมมือจากองคกรภาครัฐ  เอกชน  ชุมชน  เขารวมเปนสมาชิกโครงการ 
       -  ประสานงานในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
  6.1.5  นิเทศ  ติดตามผล  ปรับปรุงกิจกรรม 
  6.1.6  ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 ท่ี กิจกรรม/ระยะเวลา 
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.  ประชุมช้ีแจง วางแผน              

2.  เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการ               

4. ดําเนินงานตามโครงการ              

5. นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6.              ประเมิน  สรุป รายงานผล 
 

7.  แผนการกํากับและติดตาม 
กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 

1.  ประชุมช้ีแจง  เสนอโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  
2.  เสนอโครงการ นางผกามาศ  เลิศชูเกียรต ิ
3.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4.  ดําเนินงานตามโครงการ นางผกามาศ  เลิศชูเกียรต ิ

นิเทศ ติดตาม ปรับปรุงพัฒนาการดําเนนิงาน 5.  นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
6. ประเมินผล  สรุปผล  และรายงานโครงการ นางผกามาศ  เลิศชูเกียรต ิ
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8.  ระดับความสําเร็จ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.  รอยละของการใหความรวมมือขององคกรภาครัฐ   
องคการเอกชน  ชุมชน  ท่ีใหความรวมมือ 

1.  ประเมิน 
2.  รายงานโครงการ 

1.  แบบประเมิน 
2.  แบบรายงานโครงการ 

 

9.  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 องคกรภาครัฐเอกชน  และชุมชนใหความรวมมือในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ทําให
โรงเรียนพัฒนาไดอยางเต็มศักยภาพ  เปนท่ียอมรับของหนวยงานตนสังกัด  ผูปกครอง  และ  ชุมชน 
 

10.  ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา  หัวหนาโครงการ 

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

(นางผกามาศ  เลิศชูเกียรติ) 
 

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

           ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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ชื่อโครงการ   พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
กลุมงาน   บริหารทั่วไป 
หัวหนาโครงการ   นางสมหมาย  เคาศรีวงษ                                                                               
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  โรงเรียนวัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) 
ลักษณะของโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
สนองกลยุทธของโรงเรียน กลยุทธท่ี  5 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปการศึกษา 2556 
...................................................................................................................................................... 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 เปาหมายของการจัดการศึกษาของชาติมุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน หลักสูตร  
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการดําเนินการ  คือ  การกระจาย
อํานาจการบริหารสูโรงเรียน  โดยการใชโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให
มีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยปจจัยองครวมและปจจัยสนับสนุนของโรงเรียนมาประสานสัมพันธ ใหมี
พลังผลักดันการเรียนรูใหเกิดข้ึนกับผูเรียนอยางตอเนื่อง  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาดานการ
จัดการศึกษา  มาตรฐานท่ี 9  กลาววา “คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครองและชุมชนปฏิบัติตาม
บทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล”  โดยโรงเรียนไดดําเนินการ  ดังนี้ 
 

2. ความสําคัญของโครงการ 
สอดคลองกับมาตรฐานท่ี 9 ตัวบงช้ีท่ี  9.1, 9.2, 9.3 

 

3. วัตถุประสงค 
1.   เพื่อสงเสริมพัฒนาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
2.   เพื่อสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
3.    เพื่อสงเสริมคณะกรรมการสถานศึกษากาํกับติดตาม  ดแูล และขับเคล่ือนการดําเนนิงานของ
สถานศึกษา 
      ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
4.   เพื่อสงเสริมผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

4. เปาหมาย 
1.  รอยละ  85  โรงเรียนมีพฒันาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

     2.   รอยละ  85  คณะกรรมการสถานศึกษารูและปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีระเบียบกําหนด 
3.  รอยละ  85  คณะกรรมการสถานศึกษากํากับติดตาม  ดแูล และขับเคล่ือนการดําเนินงานของ   
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     สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 
4.  รอยละ  85  ผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
 

5. ทรัพยากรท่ีตองการ 
 5.1 บุคลากร ผูบริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา 
 5.2  เงินงบประมาณทางราชการ  และเงินบริจาค จํานวน 5,000 บาท 
 

6. วิธีการและขั้นตอนการดาํเนินงาน 
 6.1 สาระสําคัญของกิจกรรม 
  6.1.1  ประชุมเพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค  วางแผน 
  6.1.2   เสนอโครงการ 
  6.1.3   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ 
  6.1.4   ดําเนินงานตามแผน  
      6.1.4.1 การประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และชุมชน 
   6.1.4.2 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และชุมชน 
   6.1.4.3 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครองและชุมชน 
  6.1.5  นิเทศติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินโครงการ 
  6.1.6  ประเมินผล สรุปผล แลรายงานผล 

6.2  ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ปการศึกษา  2556 
กิจกรรม/ระยะเวลา ท่ี 

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.  ประชุมช้ีแจง  วางแผนโครงการ              

2.   เสนอโครงการ              

3. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน              

4.  ดําเนินงานตามโครงการ              

5.  นิเทศติดตาม  ตรวจสอบ                

6.               ประเมิน  สรุปรายงานโครงการ 
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7. แผนกํากับและติดตาม 
 

กิจกรรม ผูกํากับและติดตาม หมายเหตุ 
1. ประชุมช้ีแจงวางแผนโครงการ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
2. เสนอโครงการ นางสมหมาย  เคาศรีวงษ 
3. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนนิงาน นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
4. ดําเนินงานตามแผนการจดักิจกรรม นางสมหมาย  เคาศรีวงษ 
5. นิเทศติดตาม ตรวจสอบ นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ 
ประเมิน สรุป รายงานโครงการ 6. นางสมหมาย  เคาศรีวงษ

 

 

8.แผนการประเมินผล 
ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการประเมิน  เคร่ืองมือ/เอกสาร 

1.  รอยละของการใหความรวมมือของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูปกครอง 
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง และชุมชน 

1. พิจารณาจากบันทึก 1. บันทึกการประชุม 
การประชุม  2. 
รายงานโครงการ 2. 

 ท่ีใหความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

แบบรายงานโครงการ 

  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 โรงเรียนประสบผลสําเร็จในการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลกอใหเกดิผลตอนักเรียนเปนสําคัญ 
 

10. ผูรับผดิชอบโครงการ 
 ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาโครงการ 

 

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

 

ลงช่ือ.............................................ผูอนุมัติโครงการ 
(นางเพยีงเพ็ญ  สุรารักษ) 

         ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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คําส่ังโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ) 

ท่ี         46   /2556  

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการจดัทําแผนปฏิบัติการประจําป  ปการศึกษา 2556 

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

 เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนวัดหนามแดง(เขียวอุทิศ)  สอดคลองกับนโยบายและ

แผนกลยุทธพรอมท้ังจุดเนนการและปฏิรูปการศึกษารอบท่ีสองของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2  โรงเรียนวดัหนามแดง

(เขียวอุทิศ)  จงึแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ  ประจําปการศึกษา  2556  ดังนี ้

 1.นางเพียงเพ็ญ  สุรารักษ  ประธานคณะกรรมการ 

 2.นายชลอ  ม่ันฤทธ์ิ  รองประธานคณะกรรมการ 

 3.นายสมศักดิ ์  มาลัยโรจนศิริ รองประธานคณะกรรมการ 

 4.นายสันติ  กระจางธนโชต กรรมการ 

 5.นางผกามาศ  เลิศชูเกียรต ิ กรรมการ 

 6.นางสาวนิตยา   นกเอ้ียงทอง กรรมการ 

 7.นางสาวฉววีรรณ จันทรนาง           กรรมการ 

              8.นางนาฏยา  บรรจงอักษร กรรมการและเลขานุการ 

นางสุดา  ทองแกว กรรมการและผูชวยเลขานุการ  10.

 11.นางสาววรัญญา           ทองแกมแกว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

              12.นางสาวมาลี                ลาภลมูล             กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  1.รวบรวมแผนงานโครงการจากผูรับผิดชอบโครงการ 

  2.ตรวจทานและแกไขปรับปรุงโครงการใหสอดคลองดัชนีช้ีวัดตวับงช้ีมาตรฐานมาตรฐานของ 

สพฐ.  ใหเปนปจจุบัน 
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  3.จัดทํารูปเลมแผนปฏิบัติการประจําป  ปการศึกษา 2556 

  4.นําแผนปฏิบัติการ ประจําปการศึกษา 2556  ข้ึนบนเว็บไซดของโรงเรียนวดัหนามแดง 

(เขียวอุทิศ) 

  5.นําแตละโครงการและข้ันตอนการดําเนนิงานใสแฟมเพื่อใหผูรับผิดชอบโครงการดําเนินการ 

 ใหผูไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีไดรับมอบหมายบังเกดิผลดีตอทางราชการ 

                                        ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี   28   มีนาคม    พ.ศ.  2556 

                                                      ส่ัง  ณ  วนัท่ี     28  มีนาคม    พ.ศ. 2556 

 

                                                                   

                                                                       (นางเพยีงเพญ็   สุรารักษ) 

                                                       ผูอํานวยการโรงเรียนวดัหนามแดง(เขียวอุทิศ) 
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