กลยุทธ์ที่ ๑
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
ตามหลักสูตรและสํงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู๎
จุดเน้นที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕
จุดเน้นที่ ๓ เสริมสร้างผลงานโดดเด่นของนักเรียนทุกระดับ และมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ชื่อโครงการ
พัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
แผนงาน
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
จุดเน้นที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางปนัดดา บวรรัตนวงศ์,นางสาวธญานี รุ่งเรือง,ครูประจาชั้น
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑. หลักการและเหตุผล
การเรียนการสอนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎เน๎นให๎ครูจัดการเรียนการสอนแบบ
เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด และแก๎ปัญหาได๎ด๎วยตนเอง สามารถอําน คิด วิเคราะห์ และ
เขียนได๎ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากแหลํงเรียนรู๎ตําง ๆ ห๎องสมุดจัดเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ใกล๎ตัวที่สุดของผู๎เรียน
เป็นแหลํงที่รวบรวมความรู๎ตําง ๆ ไว๎อยํางมากมาย โดยที่นักเรียนสามารถค๎นคว๎าหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง อีกทั้ง
เป็นการสํงเสริมการอําน ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับการศึกษายุคปฏิรูป โรงเรียนจึงได๎จัดโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อ
ตําง ๆ รอบตัว
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน
๔. ใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนาเสนอผลงาน
๓. เป้าหมาย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช๎ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎
โรงเรียนมีห๎องสมุดที่สะอาดสวยงาม
จัดหาหนังสือเพิ่มเติมให๎เพียงพอกับความต๎องการของนักเรียนทุกระดับ
จัดหาเจ๎าหน๎าที่ดูแลห๎องสมุดและซํอมบารุงหนังสือห๎องสมุดให๎อยูํในสภาพที่ยืมได๎
จัดกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิต
พัฒนาระบบห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(e-library)

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
๑.
๒.

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงโครงการ
แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินการ
ประชุมนักเรียนดาเนินการแตํงตั้งนักเรียนเป็น
ผู๎ชํวยบรรณารักษ์ห๎องสมุด
๓. ลงทะเบียนหนังสือใหมํ
๔. จัดทาบัตรสมาชิก
๕. จัดหาหนังสือห๎องสมุด
๖. จัดทาปูายนิเทศในห๎องสมุด
๗. จัดทาสถิติตําง ๆ
๘. จัดกิจกรรมประกวดทางวิชาการ
๙. จัดกิจกรรมห๎องสมุดมีชีวิตและกิจกรรมรักการ
อําน
๑๐. พัฒนาระบบห๎องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library)
๑๑. สรุปและประเมินผล

งบประมาณ

วัสดุ
การศึกษา

ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
พฤษภาคม ๒๕๕๖
มิ.ย.๕๖-ก.ค.๕๖
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ครูปนัดดา
ครูธญานี
ครูประจาชั้น

ตลอดปีการศึกษา
มี.ค.๕๗

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองจากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตําง ๆ
รอบตัว ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน
และตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม ระดับ
คุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน
ระดับคุณภาพระดับ๕
๔. นักเรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนาเสนอ
ผลงาน ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

เครื่องมือที่ใช้

บันทึกการสังเกต,สัมภาษณ์,
ตรวจผลงาน,หลักฐานการ
วัดผลและประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
ห๎องสมุดเป็นแหลํงเรียนรู๎ที่ครบวงจร มีการดาเนินการที่เป็นระบบ สามารถเป็นแหลํงค๎นคว๎าทั้งการ
ค๎นคว๎าจากหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต ตลอดจนเป็นการสร๎างนิสัยรักการอํานให๎แกํผู๎เรียน
ผู้เสนอโครงการ

(นางปนัดดา บวรรัตนวงศ์)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

พัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ลายมือสวย
จัดการศึกษาปฐมวัย และ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น
ตามหลักสูตร
จุดเน้นที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕
โครงการต่อเนื่อง
นางนันทวัลย์ ศรีสมัย และครูประจาชั้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากหลักสูตรปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน๎นให๎นักเรียนอํานออกเขียนได๎ลายมือ
สวย แตํนักเรียนชั้นปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการอํานและการเขียน นักเรียนยัง
อํานและเขียนคาที่ใช๎วรรณยุกต์ตําง ๆ คาที่มีตัวสะกดไมํได๎ อํานได๎ช๎า จึงจาเป็นต๎องจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด๎านการอําน การเขียน และพัฒนาทักษะการคัดลายมือ เพื่อให๎นักเรียนทุกชั้นอํานเขียนได๎ถูกต๎องคลํองแคลํว
รวดเร็ว ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนชั้นตํอไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนสื่อความคิดผํานการพูด เขียน หรือนาเสนอด๎วยวิธีตํางๆ
๔. เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารได๎ทั้งภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ
๕. เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู๎
๓. เป้าหมาย
๑. นักเรียนระดับปฐมวัย และชั้น ป.๑-ม.๓ ร๎อยละ ๙๕ สามารถอํานออกเสียงได๎ถูกต๎อง คลํองแคลํว
รวดเร็วและลายมือสวย
๒. จัดสอนซํอมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา
๓. จัดประกวดสํงเสริมการอําน - เขียน - การคัดลายมือ เดือนละ ๑ ครั้ง
๔. จัดทาแบบฝึกที่ใช๎ในการอํานครบทุกชั้นเรียน
๕. จัดทามุมหนังสืออํานประกอบทุกห๎องเรียน

๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
๑. จัดทาบันทึกรายละเอียดข๎อบกพรํองของ
พ.ค. ๕๖
นักเรียนทุกคน
๒. สํงเสริมและปรับปรุงการอําน การเขียน
๑ ปีการศึกษา
การคัดลายมือ
วัสดุ
๓. รายงานผลการคัดลายมือของนักเรียนชั้น
เดือนละ ๑ ครั้ง
การศึกษา
ปฐมวัยและ ป.๑-ม.๓
๔. ประกวดคัดลายมือ
เดือนละ ๑ ครั้ง
๕. ประกวดอํานร๎อยแก๎วและการเขียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
เรียงความ
๖. จัดสอนซํอมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา
ตลอดปี
๗. จัดทาแบบฝึกที่ใช๎ในการอํานประกอบ
ตลอดปี
๘. จัดทามุมหนังสืออํานประกอบทุกห๎องเรียน
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชํวงชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น

๕. ประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่อํานหนังสือนอกหลักสูตร อยําง
น๎อยเดือนละ ๑ เลํม

วิธีประเมิน
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

๒. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่อํานวารสารและหนังสือพิมพ์เป็น
ประจา

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม

การสอบถาม

แบบสอบถาม

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐานการ
วัดผลและประเมินผล

๓. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถสรุปประเด็นและจดบันทึก
ข๎อมูล ความรู๎ที่ได๎จากการอํานอยูํเสมอ
๔. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถตั้งคาถามเพื่อค๎นคว๎าหา
ความรู๎เพิ่มเติมจากการอํานได๎
๕. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่แสวงหาข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎
ตํางๆ ทั้งภายใน ภายนอกโรงเรียน
๖. นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพระดับ ๕

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
การอํานออกเขียนได๎ลายมือสวยจะเป็นพื้นฐานในการดาเนินชีวิตในสังคมปัจจุบัน และทันตํอ
เหตุการณ์ของโลกอยูํเสมอ ซึ่งจะสํงให๎ชุมชนและสังคมมีบุคลากรที่มีคุณภาพรักการอํานมากขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

(นางนันทวัลย์ ศรีสมัย)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

พัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
จุดเน้นที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ ๕
โครงการต่อเนื่อง
นายไพรรัตน์ จันหัวนา ,นางเสาวณีย์ สัณฐมิตร,
และครูประจาชั้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ของการวัดและการประเมินผล ของทางโรงเรียนในแตํละชั้น นักเรียนมีระดับผล
การเรียนวิชาคณิตศาสตร์อยูํในเกณฑ์ที่นําจะพัฒนาได๎อีก โดยเฉพาะทักษะการคิดเลขเร็ว ซึ่งนักเรียนคิดเลขได๎
ช๎าไมํคํอยถูก ขาดทักษะการคิดคานวณ ไมํเข๎าใจในการรวบรัดหลักเลข ดังนั้นจึงควรมีการเสริมสิ่งที่ยังขาดอยูํ
คือ
๑. แบบฝึกคิดเลขเร็วรายชั้น
๒. การทบทวนทักษะการคิดเลขเร็วทั้งทางบ๎านและทางโรงเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด คิดอยํางเป็นระบบ
และมีการคิดแบบองค์รวม
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถคาดการณ์ กาหนดเปูาหมาย และแนวทางการติดสินใจได๎
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนประเมินและเลือกแนวทางการตัดสินใจ และแก๎ไขปัญหาอยํางมีสติ
๔. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค์ มองโลกในแงํดี และมีจินตนาการ
๕. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยตามเกณฑ์
๖. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบรวบยอดระดับชาติเฉลี่ยตามเกณฑ์
๗. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคม

๓. เป้าหมาย
๑. เพื่อสร๎างแบบฝึกรายชั้นเรียนในวิชาคิดเลขเร็ว
๒. ฝึกนักเรียนในระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตํละชั้นทุกวัน วันละ ๒๐ นาที
๓. จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะการคิดเลขเร็วทุกชั้น / ภาคเรียน
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
๑. จัดสร๎างแบบฝึกรายชั้น
๑ ปีการศึกษา
๒. ฝึกนักเรียนในแตํละชั้นทุกวันวันละประมาณ
๑ ปีการศึกษา
๒๐ นาที
๓. เก็บคะแนนรายวัน เฉลี่ยเป็นรายเดือน
๑ ปีการศึกษา
๔. บันทึกและรายงานผล
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
วัสดุ
ปลายภาคเรียนที่ ๑,๒
๕. จัดกิจกรรมแขํงขันทักษะการคิดเลขเร็วใน
การศึ
ก
ษา
ระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้น ป.๑- ๓,
ป.๔ – ๖, ม.๑- ๓
ตลอดปีการศึกษา
๖. ให๎นักเรียนแตํละชั้นฝึกเลํนเกมทุกวันเมื่อมีเวลา
วํางหรือชั่วโมงกิจกรรม
ทุกวันกํอนกลับบ๎าน
๗. กิจกรรมรณรงค์ให๎นักเรียนทํองสูตรคูณและ
มาตราชั่งตวงวัด

ผู้รับผิดชอบ

ครูเสาวณีย์
ครูไพรรัตน์
ครูประจาชั้น

๕. การประเมินผล
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถจาแนกแจกแจงองค์ประกอบของสิ่งใด
สิ่งหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยํางถูกต๎อง
ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถจัดลาดับข๎อมูลได๎อยํางถูกต๎อง
และเหมาะสม
ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถเปรียบเทียบข๎อมูลระหวํางหมวดหมูํ
ได๎อยํางถูกต๎อง
ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหวํางข๎อมูล
ความคิดตํางๆ ได๎อยํางถูกต๎องมีเหตุผล
ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถประเมินความเชื่อถือของข๎อมูล
และเลือกความคิดหรือทางเลือกที่เหมาะสม
ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ระดับชาติ ระดับดี ในระดับชั้น ป.๓,ป.๖,ม.๓
ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีผลการเรียนรวบยอดกลุํมสาระการเรียนรู๎
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนทุกชั้นเรียนอยูํในระดับดี

วิธีประเมิน
การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

การประเมิน

แบบประเมิน

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
นักเรียนสามารถนาไปใช๎ในการคิดคานวณในชีวิตประจาวัน

ผู้เสนอโครงการ

(นายไพรรัตน์ จันหัวนา)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
แผนงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
จุดเน้นที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลัก
เพิม่ ขึน้ อย่างน้อย ร้อยละ ๒
จุดเน้นที่ ๓ เสริมสร้างผลงานโดดเด่นของนักเรียนทุกระดับ
และมีความพร้อมสูป่ ระชาคมอาเซียน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพนมพร ค่าคูณ ,
นางนภาภรณ์ จักขุจันทร,
นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์, นางสาวธญานี รุ่งเรือง
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันเป็นยุคดลกาภิวัฒน์ เป็นสังคมแหํงการพัฒนา และเป็นสังคมแกํงการเรียนรู๎ที่ไร๎พรมแดน จึง
สํงผลให๎นักเรียนโรงเรียนวัดเกตุสโมสรเข๎าถึงความรู๎ในยุคปัจจุบันได๎น๎อย เนื่องจากนักเรียนยังยึดติดและได๎รับ
ความรู๎เฉพาะในตาราเรียนเทํานั้น ไมํสามารถนาความรู๎ออกสูํเวทีภายนอกโรงเรียนและเวทีโลกได๎เทําที่ควร
เพราะฉะนั้นจึงต๎องมีการพัฒนาปลูกฝัง มีการจัดการประกวดแขํงขันด๎านวิชาการในระดับชั้นตําง ๆ เพื่อเป็น
ตัวแทนในการแขํงขันระดับสูงตํอไปได๎ ซึ่งจะชํวยเพิ่มพูนความรู๎ และทาให๎นักเรียนเกิดการตื่นตัว มีความ
กระตือรือร๎นในการทากิจกรรมการเรียนการสอนในแตํละกลุํมสาระการเรียนรู๎ตําง ๆ มากขึ้น และทาให๎เกิด
ทักษะกระบวนการมีความรู๎ และความคิดที่จะนาไปใช๎เพื่อให๎มีความสามารถในด๎านตําง ๆ และเข๎ารํวมกิจกรรม
การแขํงขันทักษะทางวิชาการในระดับโรงเรียน ระดับกลุํมวิชาการ ระดับเขตพื้นที่ ระดับภาค และ
ระดับประเทศตํอไป อีกทั้งยังมุํงสํงเสริมให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถเพื่อมุํงสูํประชาคมอาเซียน และ
มาตรฐานสากล ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน
ตามความคิดของตนเอง
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคม และพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูํในระดับดีขึ้นไป
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยูํในระดับผํานเกณฑ์
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวําเดิม

๓. เป้าหมาย
๑. ประเมินนักเรียนรายบุคคล ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อหาข๎อบกพรํองและ
ความสามารถพิเศษ
๒. สร๎างแบบฝึกเพื่อพัฒนานักเรียนทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎
๓. จัดการสอนซํอมเสริมนักเรียนทุกคน
๔. จัดประกวดผลงานทางวิชาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ / ภาคเรียน
๕. สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันความเป็นเลิศด๎านวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาคการศึกษา /
ระดับประเทศ
๖. จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ / ปีการศึกษา
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑. ประเมินนักเรียนรายบุคคล ระดับปฐมวัยและ
พ.ค. ๕๖
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อหาข๎อบกพรํองและ
ความสามารถพิเศษ
๒. สร๎างแบบฝึกและแบบพัฒนานักเรียนทุกกลุํมสาระ
พ.ค. ๕๖
การเรียนรู๎
ครูพนมพร
วัสดุการศึกษา
๓. จัดการสอนซํอมเสริมนักเรียนทุกคน
ตลอดปี
ครูนภาภรณ์
๔. จัดประกวดผลงานทางวิชาการทุกกลุํมสาระการ
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ครูวันทนีย์
เรียนรู๎ / ภาคเรียน
ครูธญานี
๕. สํงนักเรียนเข๎าแขํงขันความเป็นเลิศด๎านวิชาการ
ธ.ค. ๕๖
ครูประจาวิชา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา / ระดับภาคการศึกษา /
ระดับประเทศ
๖. จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ
ปีละ ๑ ครั้ง
ทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ / ปีการศึกษา

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือใช้
๑. นักเรียนสามารถสรุปความคิดเรื่องที่อําน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของ
ตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนสามารถกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมี
บันทึกการสังเกต
เหตุผลประกอบ ระดับคุณภาพระดับ ๕
สังเกต,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
๔. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐาน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
หลักฐานรํองรอย การวัดผลและ
๕. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเป็นไปตามเกณฑ์
ประเมินผล
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. นักเรียนมีผลการประเมินสรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. นักเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
นักเรียนได๎แสดงความสามารถตํอสังคมและได๎รับการชื่นชมจากเพื่อน ผู๎ปกครอง และครู

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพนมพร ค่าคูณ)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ

การพัฒนาผู้เรียนด้านสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัย
ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
แผนงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
จุดเน้นที่ ๓ สร้างเสริมผลงานโดดเด่นของนักเรียนทุกระดับและมี
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐวุฒิ พรมพิลา, นางสาวลัดดาวัลย์ อู่พิทักษ์ ,
นายสมปอง จักขุจันทร
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
…………………..……………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
มาตรฐานด๎านคุณภาพผู๎เรียนของการประเมินคุณภาพภายนอก จัดให๎นักเรียนต๎องได๎รับการพัฒนาด๎าน
สุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อให๎นักเรียนได๎ชื่นชม เข๎ารํวมกิจกรรมและมี
ผลงานที่เกี่ยวข๎องในทุกด๎าน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านรํางกาย
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ
๓. เป้าหมาย
๑. จัดกิจกรรมการแขํงขันและการแสดงผลงานด๎านศิลปะ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. จัดกิจกรรมการแขํงขันและการแสดงผลงานด๎านดนตรี / นาฏศิลป์ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓. จัดกิจกรรมการแขํงขันและการแสดงผลงานด๎านกีฬา / นันทนาการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. จัดกิจกรรมการแขํงขันและการแสดงผลงานด๎าน
ศิลปะ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๒. จัดกิจกรรมการแขํงขันและการแสดงผลงานด๎าน
ดนตรี / นาฏศิลป์ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๓. จัดกิจกรรมการแขํงขันและการแสดงผลงานด๎าน
กีฬา / นันทนาการ ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. จัดชุมนุมที่สํงเสริมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์

งบประมาณ

วัสดุการศึกษา

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียน
ละ ๑ ครั้ง

ครูณัฐวุฒิ
ครูลัดดาวัลย์
ครูสมปอง

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
๑. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีความรัก สนใจงานศิลปะ และการวาดภาพ
๒. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปะเป็นประจา
อยํางน๎อย ๑ อยําง
๓. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีผลงานด๎านศิลปะและการวาดภาพที่ตนเอง
ภาคภูมิใจ
๔. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์งานศิลป์ได๎
๕. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สนใจกิจกรรมด๎านดนตรี / นาฏศิลป์
หรือการร๎องเพลง
๖. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมดนตรีเป็นประจา
อยํางน๎อย ๑ อยําง
บันทึกการสังเกต
๗. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีผลงานด๎านดนตรี/นาฏศิลป์หรือการร๎องเพลง
,สัมภาษณ์,ตรวจ
สังเกต,สัมภาษณ์,
๘. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ด๎านดนตรี/นาฏศิลป์ได๎
ผลงาน,หลักฐาน
สอบถาม,
๙. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่ชอบดูกีฬาและดูกีฬาเป็น
การวัดผลและ
หลักฐานรํองรอย
๑๐. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมกีฬา/นันทนาการเป็นประจา
ประเมินผล
อยํางน๎อย ๑ ประเภท
๑๑. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีผลงานด๎านกีฬา / นันทนาการ
๑๒. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่รู๎แพ๎รู๎ชนะ มีน้าใจนักกีฬา
๑๓. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สนใจกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่นและของไทย
๑๔. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีเป็นประจาอยํางน๎อย ๑ ประเภท

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๕. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีผลงานด๎านศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีที่ดีงามของท๎องถิ่นและของไทย
๑๖. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่สามารถนาศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีมาพัฒนาเอกลักษณ์ความเป็นไทยได๎
๑๗.นักเรียนสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/นาฎศิลป์
กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โรงเรียนพัฒนาผู๎เรียนด๎านสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด๎านศิลปะ ดนตรี และกีฬา เพื่อให๎นักเรียนได๎
ชื่นชม เข๎ารํวมกิจกรรม และมีผลงานที่ตนเองภาคภูมิใจ ตลอดจนทาให๎มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ผู้เสนอโครงการ

ผู้อนุมัติ

(นายณัฐวุฒิ พรมพิลา)

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสานักทดสอบทางการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๑ มาตรฐาน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้ายสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามกาหนดในกฎกระทรวง
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้น
จุดเน้นที่ ๒ ส่งเสริมการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในให้
เข้มแข็งเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวธญานี รุ่งเรือง, นางสาวนิตยา คาลอย ,
นางสาวลัดดาวัลย์ อู่พิทักษ์, นางปิยะรัตน์ ทองเสริม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑. หลักการและเหตุผล
อุดมการณ์ของการจัดการศึกษาปฐมวัย เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรกเพื่อวางรากฐานชีวิต
ของเด็กไทยให๎เจริญเติบโตอยํางสมบูรณ์ มีพัฒนาการสมวัยอยํางสมดุล ทั้งด๎านรํางกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม
และสติปัญญา บนพื้นฐานความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคล โดยใช๎กิจกรรมกระตุ๎นและสํงเสริม
พัฒนาการของสมองอยํางเต็มที่ รวมทั้งเตรียมเด็กให๎พร๎อมที่จะเรียนรู๎ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับที่
สูงขึ้น อันจะนาไปสูํความเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติตํอไป การศึกษาปฐมวัยมุํงเน๎นการพัฒนาเด็ก

บนพื้นฐาน การอบรมเลี้ยงดูและสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ที่สนองตํอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตํละ
บุคคลภายใต๎บริบททางวัฒนธรรม อารยธรรม และวิถีชีวิตทางสังคม ซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกตํางกัน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนามาตรฐานด๎านคุณภาพผู๎เรียนปฐมวัย ๔ มาตรฐาน ๑๖ ตัวบํงชี้
ได๎ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
๒. เพื่อพัฒนามาตรฐานด๎านการจัดการศึกษาปฐมวัย ๔ มาตรฐาน ๒๘ ตัวบํงชี้
ได๎ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. เพื่อพัฒนามาตรฐานด๎านมาตรการสงเสริมปฐมวัย ๑ มาตรฐาน ๒ ตัวบํงชี้
ได๎ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
๓. เป้าหมาย
๑. จัดอบรมผู๎ปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจในการเลี้ยงดูเด็กอายุ ๒-๕ ปีอยํางมีคุณภาพ
๒. จัดตั้งเครือขํายผู๎ปกครองเพื่อสร๎างความเข๎าใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน
๓. สร๎างโอกาสให๎เด็ก ๒ -๕ ปี ได๎รับการเตรียมความพร๎อมแบบการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง
๔. จัดทาแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน๎นผู๎เรียนปฐมวัยเป็นสาคัญ
๕ สํงครูเข๎ารับการอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่มีคุณภาพ
๖. จัดทาคูํมือการฝึกทักษะกระบวนการคิดสาหรับเด็กปฐมวัย
๗. พัฒนามาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ทุกมาตรฐาน ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและ
มาตรฐาน ๑๑ มาตรฐาน ๔๖ ตัวบํงชี้ ได๎ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา
๑. จัดอบรมผู๎ปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจในการเลี้ยงดู
พ.ค.๕๖
เด็กอายุ ๒-๕ ปีอยํางมีคุณภาพ
๒. จัดตั้งเครือขํายผู๎ปกครองเพื่อสร๎างความเข๎าใจในการ
พ.ค.๕๖
พัฒนาเด็กปฐมวัยแบบการมีสํวนรํวมทุกภาคสํวน
๓. สร๎างโอกาสให๎เด็ก ๒-๕ ปี ได๎รับการเตรียมความ
พ.ค.๕๖
พร๎อมแบบการมีสํวนรํวมของผู๎เกี่ยวข๎อง
๔. จัดทาแผนจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่เน๎น
วัสดุ
พ.ค.๕๖
ผู๎เรียนปฐมวัยเป็นสาคัญ
การศึกษา
๕. สํงครูเข๎ารับการอบรมการจัดประสบการณ์แบบบูรณา
ตลอดปี
การที่มีคุณภาพ
๖. จัดทาคูํมือการฝึกทักษะกระบวนการคิดสาหรับเด็ก
พ.ค.๕๖
ปฐมวัย
๗. ประเมินผลนักเรียน ครู การจัดการศึกษาด๎านปฐมวัย
ภาคเรียน/
ตามมาตรฐาน และตัวบํงชี้ของกระทรวงศึกษาธิการ
๑ ครัง้

ผู้รับผิอชอบ

ครูธญานี
ครูนิตยา
ครูลัดดาวัลย์
ครูปิยะรัตน์

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด๎านรํางกาย
๑.๑ นักเรียนมีน้าหนักสํวนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑.๒ นักเรียนมีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑.๓ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูและสุขภาพของตน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑.๔ นักเรียนหลักเลี่ยงตํอสภาวะที่เสี่ยงตํอโรค อุบัติเหตุ ภัย
และสิง่ เสพติด ระดับคุณภาพระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด๎านอารมณ์และจิตใจ
๒.๑ นักเรียนรําเริงแจํมใส มีความรู๎สึกที่ดีตํอตนเอง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒.๒ นักเรียนมีความมั่นใจและกล๎าแสดงออก ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒.๓ นักเรียนควบคุมอารมณ์ตนเองได๎เหมาะสมกับวัย
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒.๔ นักเรียนชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด๎านสังคม
สังเกต,สัมภาษณ์,
๓.๑ นักเรียนมีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพํอแมํ
สอบถาม,
ครูอาจารย์ ระดับคุณภาพระดับ ๕
หลักฐานรํองรอย
๓.๒ นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ชํวยเหลือแบํงปัน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓.๓ นักเรียนเลํน และทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓.๔ นักเรียนประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด๎านสติปัญญา
๔.๑ นักเรียนสนใจเรียนรู๎สิ่งรอบตัว ซักถามอยํางตั้งใจ และรักการ
เรียนรู๎ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔.๒ นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งตําง ๆ ที่เกิดจาก
ประสบการณ์การเรียนรู๎ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔.๓ นักเรียนมีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔.๔ นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔.๕ นักเรียนมีจินตนาการและความคิดสร๎างสรรค์ ระดับคุณภาพระดับ ๕
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มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๕.๑ ครูเข๎าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถนามาประยุกต์ใช๎ในการจัดประสบการณ์
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕.๒ ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล๎องกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู๎ทีห่ ลากหลาย
สอดคล๎องกับความแตกตํางระหวํางบุคคล ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕.๓ ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร๎างวินัยเชิงบวก ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕.๔ ครูใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล๎อง กับพัฒนาการ
ของเด็ก ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕.๕ ครูใช๎เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอยําง
หลากหลาย และสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแกํผ๎ูปกครอง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕.๖ ครูวิจัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ที่ตนรับผิดชอบ และใช๎ผลใน
การปรับการจัดประสบการณ์ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕.๗ ครูจัดสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ตลอดเวลา
สังเกต,สัมภาษณ์,
ระดับคุณภาพระดับ ๕
สอบถาม,
๕.๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู๎ปกครอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
หลักฐานรํองรอย
๕.๙ ครูมีวุฒ และความรู๎ความสามารถในด๎านการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕.๑๐ ครูจัดทาสารนิทัศน์ และนามาไตรํตรองเพื่อใช๎ประโยชน์ในการ
พัฒนาเด็ก ระดับคุณภาพระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๖ ผู๎บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยําง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๖.๑ ผู๎บริหารเข๎าใจปรัชญา และหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖.๒ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นา และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนา
เด็กปฐมวัย ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖.๓ ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม และใช๎ข๎อมูลการ
ประเมินผล หรือการวิจัยเป็นฐานคิดทัง้ ด๎านวิชาการ และการจัดการ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖.๔ ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตาม
แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
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๖.๕ ผู๎บริหารสํงเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖.๖ ผู๎บริหารให๎คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสํการจัด
การศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖.๗ เด็ก ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
๗.๑ มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
และนาสูํการปฏิบตั ไิ ด๎อยํางมีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗.๒ มีระบบและกลไกให๎ผู๎มีสํวนรํวมทุกฝุายตระหนัก
และเข๎าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗.๓ จัดกิจกรรมเสริมสร๎างความตระหนักรู๎ และความเข๎าใจ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗.๔ สร๎างการมีสํวนรํวม และแสวงหาความรํวมมือกับ
ผูป๎ กครอง ชุมชน และท๎องถิน่ ระดับคุณภาพระดับ ๕
สังเกต,สัมภาษณ์,
๗.๕ จัดสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอยํางรอบด๎าน
สอบถาม,
ระดับคุณภาพระดับ ๕
หลักฐานรํองรอย
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
๘.๑ กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘.๒ จัดทา และดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาทีม่ ุงํ พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘.๓ จัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินงาน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘.๕ นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอก
ไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนือ่ ง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
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๘.๖ จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคุณภาพระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู๎ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าทีอ่ ยํางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
๙.๑ เป็นแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก
และบุคลากรในสถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๙.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันภายในสถานศึกษา
ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน
และองค์กรทีเ่ กีย่ วข๎อง ระดับคุณภาพระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นของ
การศึกษาปฐมวัย
๑๐.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให๎บรรลุตาม
เปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน๎นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๐.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
ระดับคุณภาพระดับ ๕
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
และแนวทางปฏิรปู การศึกษา
เพือ่ ยกระดับคุณภาพให๎สงู ขึน้
๑๑.๑ จัดโครงการ กิจกรรมสํงเสริมสนับสนุนตามนโยบาย
เกีย่ วกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
๑๑.๒ ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย
ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,
หลักฐานรํองรอย

เครื่องมือใช้

บันทึกการ
สังเกต
,สัมภาษณ์,
ตรวจผลงาน,
หลักฐานการ
วัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
เพื่อให๎ผู๎ปกครองมีความรู๎ความเข๎าใจในการเลี้ยงดูเด็ก ๒-๕ ปี อยํางมีคุณภาพ สถานศึกษามี
การพัฒนาผู๎เรียนปฐมวัยตามศักยภาพครบทุกด๎านแบบการมีสํวนรํวมของทุกฝุาย
ทุกภาคสํวน โรงเรียนมีแผนการจัดประสบการณ์ที่มีคุณภาพ เด็กได๎รับการพัฒนาสติปัญญาด๎านกระบวนการ
คิด
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวธญานี รุ่งเรือง)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
พัฒนา
บริหารงานและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
แผนงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับ การจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายสมคิด มีทรัพย์ทอง , นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
…………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดให๎มีการศึกษาตลอดชีวิตและสร๎างสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ การศึกษาที่สร๎าง
คุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยํางสมดุลระหวํางปัญญาธรรม คุณธรรมและวัฒนธรรม เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง มุํงสร๎างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็กปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตํวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู๎ความสามารถเพื่อการทางานที่มีคุณภาพ โดยให๎สังคมทุกภาคสํวนมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษาได๎ตรงตามความต๎องการของผู๎เรียน และสามารถตรวจสอบได๎อยํางมั่นใจวํา
การศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศอยํางยั่งยืน
สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได๎ และสามารถแขํงขันได๎ในระดับนานาชาติ ดังนั้น การพัฒนาสถานศึกษา
เพื่อให๎ผู๎บริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผู๎นาและมีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษา จึงต๎องมีการ
บริหารงานโดยใช๎สถานศึกษาเป็นฐาน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นา และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนาผู๎เรียน
๒. เพื่อให๎ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวมและใช๎ข๎อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการและการจัดการ
๓. เพื่อให๎ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนดไว๎

ในแผนปฏิบัติการ
๔. เพื่อให๎ผู๎บริหารสํงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจายอานาจ
๕. เพื่อให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
๖. เพื่อผู๎บริหารให๎คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใสํการจัดการศึกษาเต็มศักยภาพ
และเต็มเวลา
๓. เป้าหมาย
๑. แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา
๒. แตํงตั้งหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ และครูวิชาการโรงเรียน
๓. ออกคาสั่งมอบหมายงานประจาปีการศึกษา
๔. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
๕. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ ๓ ครั้ง
๖. เข๎ารับการพัฒนาตนเอง ปีละ ๒๐ ชั่วโมง
๗. ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ ปีละ ๑ ครั้ง
๘. เข๎ารับการประเมินโดยผู๎เกี่ยวข๎อง (ครู กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง นักเรียน)
ปีละ ๑ ครั้ง
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
๑. แตํงตั้งคณะกรรมการบริหารงานสถานศึกษา
พ.ค.๕๖
๒. แตํงตั้งหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ และครู
พ.ค.๕๖
วิชาการโรงเรียน
๓. ออกคาสั่งมอบหมายงานประจาปีการศึกษา
ตลอดปี
๔. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
เม.ย. ๕๖
๕. จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
วัสดุการศึกษา ๓ ครั้ง / ภาคเรียน
ภาคเรียนละ ๓ ครั้ง
๖. เข๎ารับการพัฒนาตนเอง ปีละ ๒๐ ชั่วโมง
ตลอดปี
๗. ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ ปีละ ๑ ครั้ง
ธ.ค. ๕๖
๘. เข๎ารับการประเมินโดยผู๎เกี่ยวข๎อง (ครู กรรมการ
มี.ค. ๕๗
สถานศึกษา ผู๎ปกครอง นักเรียน) ปีละ ๑ ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ

ผอ.สมคิด
ครูอุไรวรรณ

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือใช้
๑. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นา และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรียน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม และใช๎ข๎อมูลผลการประเมิน
หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการ และการจัดการ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
บันทึกการสังเกต
๓. ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่กาหนด สังเกต,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
ไว๎ในแผนปฏิบัติการ ระดับคุณภาพระดับ ๕
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐาน
๔. ผู๎บริหารสํงเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการกระจาย หลักฐานรํองรอย การวัดผลและ
อานาจ ระดับคุณภาพระดับ ๕
ประเมินผล
๕. นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. ผู๎บริหารให๎คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสํการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา ระดับคุณภาพระดับ ๕

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการเรียนรู๎
ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ซึ่งกันและกันระหวํางผู๎บริหาร ครู นักเรียน ชุมชนและผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องใน
การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนให๎เป็นคนเกํง คนดี และมีความสุข
ผู้เสนอโครงการ

(นายสมคิด

มีทรัพย์ทอง)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ

สถานที่ทางานน่าอยู่ น่าทางาน
“สะอาดปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา”และแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา
วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและ
การบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายไพรรัตน์ จันหัวนา , นายสมปอง จักขุจันทร ,
นางสาวธญานี รุ่งเรือง ,
นายสาเริง รอยรัตน์
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถาบันทางการศึกษาที่จะต๎องจัดกระบวนการตําง ๆ เพื่อให๎นักเรียนมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ โดยเฉพาะกิจกรรมนันทนาการ ได๎แกํ การพักผํอนหยํอนใจ คลายอารมณ์จากความเครียด และ
เป็นการสํงเสริมให๎นักเรียนมีจิตใจที่เข๎มแข็ง และรื่นรมย์ตลอดเวลา อยูํในสังคมอยํางมีความสุข ดังนั้น ทาง
โรงเรียนจึงจาเป็นที่จะต๎องดาเนินโครงการนี้เพื่อให๎โรงเรียนเป็นสถานที่รํมรื่น สวยงาม นําอยูํ นําทางาน สะอาด
ปลอดภัย สิ่งแวดล๎อมดีและแหลํงเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎สถานศึกษามีห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํง
เรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน
๒. เพื่อพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ให๎สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. เพื่อให๎สถานศึกษาจัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎ผู๎เรียน
เรียนรู๎ด๎วยตนเองและหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม
๔. เพื่อสํงเสริมให๎มีการใช๎แหลํงเรียนรู๎ในการจัดการเรียนการสอน

๓. เป้าหมาย
๑. จัดกิจกรรม ๕ ส
๒. จัดทาความสะอาดบริเวณอาคารเรียน โรงอาหาร
๓. จัดให๎มีสถานที่ออกกาลังกายและพักผํอนหยํอนใจ
๔. จัดปลูกไม๎ยืนต๎นเพื่อให๎โรงเรียนรํมรื่น
๕. จัดหาม๎านั่งไว๎ตามโคนต๎นไม๎
๖. อาคารเรียนและอาคารประกอบผํานเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดทุกอาคาร
๗. ห๎องเรียนผํานเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดทุกห๎อง
๘. จัดแหลํงเรียนรู๎เพิ่มเติมตามความเหมาะสม
- ห๎องดนตรี/ศิลปะ
- ห๎องจริยศึกษา
- ห๎องแนะแนว
- ห๎องการงานอาชีพและเทคโนโลยี
- สวนพฤกษศาสตร์
- สนามเปตอง
๔.
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม
จัดกิจกรรม ๕ ส
จัดทาความสะอาดบริเวณอาคารเรียน โรงอาหาร
จัดให๎มีสถานที่ออกกาลังกายและพักผํอนหยํอนใจ
จัดปลูกไม๎ยืนต๎นเพื่อให๎โรงเรียนรํมรื่น
จัดหาม๎านั่งไว๎ตามโคนต๎นไม๎
อาคารเรียนและอาคารประกอบผํานเกณฑ์มาตรฐานความ
สะอาดทุกอาคาร
๗. ห๎องเรียนผํานเกณฑ์มาตรฐานความสะอาดทุกห๎อง

งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐

ระยะเวลา
พ.ค. ๕๖
พ.ค.๕๖
มิ.ย. ๕๖

ผู้รับผิดชอบ

ครูไพรรัตน์ ,
มิ.ย.๕๖-ต.ค.๕๖ ครูสมปอง ,
มิ.ย.๕๖-ต.ค.๕๖ ครูธญานี ,
ทุกเดือน
นายสาเริง
ทุกเดือน

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สถานศึกษาจัดห๎องเรียน ห๎องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูํในสภาพใช๎การได๎ดี
สภาพแวดล๎อมรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎สาหรับผู๎เรียน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู๎เรียน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. สถานศึกษาจัดห๎องสมุดที่ให๎บริการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให๎
ผู๎เรียนเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และหรือเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. สถานศึกษามีการสร๎าง และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษา และใช๎
ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียน และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต
,สัมภาษณ์,
สอบถาม,
หลักฐาน
รํองรอย

บันทึกการ
สังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
ทาให๎ประชาชนในชุมชนมีสถานที่ออกกาลังกาย เลํนกีฬา และมีสถานที่พักผํอนหยํอนใจในเวลาเย็น
และในวันเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อเป็นการลดละเลิกอบายมุขและยาเสพติด

ผู้เสนอโครงการ

(นายไพรรัตน์ จันหัวนา)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

นักเรียนพิเศษเรียนร่วม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ
เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
จุดเน้นที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ ๕
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสายใจ อู่เงิน, ครูประจาชั้น, ครูพิเศษ
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
..................................................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 กลําวถึง
หลักการวําด๎วยพัฒนาคนให๎เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจสติปัญญา การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่ง
บกพรํอง เชํนเดียวกัน ต๎องจัดด๎วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคานึงถึงความ สามารถของบุคคลนั้น ๆ เป็นสาคัญ
และต๎องพัฒนาให๎เต็มตามศักยภาพ คณะครูผู๎รับผิดชอบเด็กกลุํมที่มีความบกพรํองการเรียนรู๎จึงได๎ พัฒนา
หลักสูตรและแผนการเรียนรํวมสาหรับเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล
ดังนั้น โรงเรียนวัดเกตุสโมสร ถือเป็นหน๎าที่ที่ต๎องจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ค๎นหาและพัฒนาศักยภาพของ
ตนให๎สูงขึ้น รวมทั้งผู๎ที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อที่จะได๎รับการสํงเสริมและพัฒนาให๎ถึงขีดความสามารถ
สูงสุด
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
๒. เพื่อให๎ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล และ
พัฒนาการทางสติปัญญา
๓. เพื่อให๎ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีที่
หลากหลาย
๔. เพื่อให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ

๓. เป้าหมาย
๑. นักเรียนพิเศษเรียนรํวมร๎อยละ ๘๕ มีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์
๒. ครูร๎อยละ ๘๐ ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎
ข๎อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
๓. ครูร๎อยละ ๘๐ ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนรํวมออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนอง
ความแตกตํางระหวํางบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
๔. ครูร๎อยละ ๘๐ ที่สอนนักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการ
พัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย
๕. นักเรียนพิเศษเรียนรํวมร๎อยละ ๘๕ รํวมสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ
๖. นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ๎วนการจัด
การศึกษาได๎สํงเสริมและชํวยเหลือให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการพัฒนาทางด๎านการเรียนดีขึ้น การจัดกิจกรรม
ได๎สํงเสริมและชํวยเหลือให๎นักเรียนพิเศษเรียนรํวมมีการพัฒนาทางด๎านรํางกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.

กิจกรรม
คัดกรองนักเรียนที่มีความบกพรํองทางการเรียนรู๎
จัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ( IEP )
จัดทาแผนการสอนเฉพาะบุคคล( IIP )
จัดสอนเสริมตามรายวิชาตามแผนการสอนเฉพาะ
บุคคล( IIP )
๕. จัดทา/จัดหาสื่อการเรียนการ สอนสาหรับนักเรียน
พิการเรียนรํวม
๖. ประเมินผลการดาเนินงานตามกิจกรรม
๗. จัดทาสรุป รวบรวมเอกสารตามกิจกรรม และจัดทา
แฟูมโครงการรายงานผลการทาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค.๕๖
พ.ค. ๕๖
พ.ค.๕๖
ตลอดปีการศึกษา

วัสดุการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ครูสายใจ ,
มิ.ย.๕๖-ก.พ.๕๗ ครูประจาชั้น ,
ครูพิเศษ
มี.ค.๕๗
มี.ค.๕๗

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1.ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
2. ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคลและใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
3. ครูออกแบบและจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวําง
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา
4. ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียนด๎วยวิธีที่หลากหลาย
5.นักเรียนพิเศษเรียนรํวมสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎าน
ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา นันทนาการ ตามจินตนาการ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ครบถ้วน การจัดการศึกษาได้
ส่งเสริมและช่วยเหลือให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านการเรียนดีขึ้น การจัดกิจกรรมได้ส่งเสริมและช่วยเหลือ
ให้นักเรียนพิเศษเรียนร่วมมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ผู้เสนอโครงการ

(นางสายใจ อู่เงิน)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

กลยุทธ์ที่ ๒
ปลูกฝังคุณธรรมความสานึกในความเป็นชาติไทย
และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดเน๎นที่ ๔ สร๎างเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางศาสนาที่ตนนับถือ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
จุดเน้นที่ ๔ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์
, นางเสาวณีย์ สัณฐมิตร,
นางปิยะรัตน์ ทองเสริม
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
........................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายของรัฐมนตรีวําการกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ให๎สถานศึกษาจัดการศึกษาโดยเน๎นเรื่องคุณธรรมนาความรู๎เพื่อให๎เยาวชนของชาติปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตที่เน๎นวัตถุนิยมซึ่งจะทาให๎วิถีชีวิตของเยาวชนเปลี่ยนไปจนขาดคุณธรรมที่เป็นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตที่ถูกต๎อง จัดกิจกรรมให๎ครอบคลุมแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หํวง ๒ เงื่อนไข ได๎แกํ
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี อยูํบนเงื่อนไขความรู๎ และเงื่อนไขคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมใน ๔ ด๎าน
ได๎แกํ ด๎านวัตถุ ด๎านสังคม ด๎านสิ่งแวดล๎อม และด๎านวัฒนธรรม ดังนั้น โรงเรียนจึงได๎จัดทาโครงการเพื่อพัฒนา
วิถีชีวิตและแนวคิดในการดาเนินชีวิตที่เน๎นคุณธรรมแกํนักเรียนและเยาวชน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู๎อื่นและกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ
๓. เพื่อให๎นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง
๔. เพื่อให๎นักเรียนตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
๕. เพื่อให๎ครูและนักเรียนได๎ใช๎กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
เพื่อให๎โรงเรียนเป็นด๎นแบบโรงเรียนพอเพียง

๓. เป้าหมาย
๑. จัดหาพระภิกษุมาสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียน ตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ ๑ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๒. สวดมนต์ไหว๎พระตอนเช๎าทุกวันและอบรมนั่งสมาธิทุกวันศุกร์
๓. นักเรียนรํวมทาบุญเลี้ยงพระที่วัดในวันพระและวันสาคัญทางศาสนา
๔. สํงนักเรียนและคณะครูเข๎าสอบธรรมศึกษา
๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ เข๎าคํายคุณธรรม ๓ วัน
๖. นักเรียนฝากเงินกับบัญชีสานฝัน เพื่อสํงตํอธนาคารออมสินตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
๑. จัดหาพระภิกษุมาสอนวิชาศีลธรรมใน
โรงเรียน
๒. สวดมนต์ไหว๎พระตอนเช๎าทุกวันและอบรมนั่ง
สมาธิทุกวันศุกร์
๓. นักเรียนรํวมทาบุญเลี้ยงพระที่วัดในวันพระและ
วันสาคัญทางศาสนา
วัสดุการศึกษา
๔. สํงนักเรียนและคณะครูเข๎าสอบธรรมศึกษา
๕. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ นักเรียนเข๎าคํายคุณธรรม
๓ วัน
๖. นักเรียนฝากเงินกับครูประจาชั้น และสํงตํอ
ธนาคารออมสิน เดือนละ ๑ ครั้ง

ระยะเวลา
๑ พ.ค.๕๖
ตลอดปี

ผู้รับผิดชอบ

ตลอดปี
พ.ย.๕๖
ธ.ค.๕๖

ครูวันทนีย์ ,
ครูเสาวณีย์,
ครูนันทวัลย์

ตลอดปี

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนเอื้ออาทรผู๎อื่น และกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. นักเรียนตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์ และพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

บันทึกการสังเกต
สังเกต,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
สอบถาม,หลักฐาน ผลงาน,หลักฐาน
รํองรอย
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชมชนและสังคม
นักเรียนและเยาวชนจะได๎รับการพัฒนาด๎านคุณธรรมจริยธรรมและแนวทางการปฏิบัติอันนาไปสูํความดี
และสามารถดารงอยูํและพัฒนาสังคมไทยให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าตํอไป
ผู้เสนอโครงการ

ผูอ้ นุมตั ิ

(นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์ )

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ส่

งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
จุดเน้นที่ ๔ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางศาสนา
ที่ตนนับถือ
โครงการต่อเนื่อง
นางสาวพนมพร ค่าคูณ,
นายสมปอง จักขุจันทร ,
นางเสาวณีย์ สัณฐมิตร, นายณัฐวุฒิ พรมพิลา
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนได๎ดาเนินการโครงการนี้อยํางตํอเนื่อง เนื่องจากโครงการสํงเสริมประชาธิปไตยนี้ เป็นวิธีการ
สนับสนุนให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎การปกครองในระบอบประชาธิปไตย รู๎จักคิด รู๎จักทา และรู๎จักแก๎ปัญหา เป็น
การปลูกฝังจิตสานึกให๎มีความรับผิดชอบการตัดสินใจ สามารถนาไปใช๎กับตนเอง และอยูํในสังคมได๎ ตระหนัก
และเห็นความสาคัญของการดาเนินชีวิตตามวิถีทางประชาธิปไตย และนาแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช๎ตั้งแตํเกิดจนเสียชีวิต
๒. วัตถุประสงค์
๑. นักเรียนรู๎จักกระบวนการกลุํมในการทางาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎
ระหวํางกัน
๒. นักเรียนสามารถสร๎างข๎อตกลงของการปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียนและห๎องเรียน
๓. เพื่อให๎นักเรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
๔. เพื่อให๎นักเรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม
๕. เพื่อให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมสํงเสริมความเป็นประชาธิปไตย
๖. เพื่อให๎นักเรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง
๗. เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๘. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการปรับตัวเข๎ากับสังคม

๓. เป้าหมาย
๑. จัดให๎มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน และเลขานุการได๎จากการเลือกตั้ง
๒. จัดอบรมนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน จานวน ๑ วัน
๓. มีการประชุมคณะกรรมการเดือนละ ๑ ครั้ง
๔. แบํงกลุํมคณะทางานดูแลความสะอาดภายในโรงเรียน
๕. ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๑. การเลือกตั้งประธานนักเรียน รองประธานนักเรียน
๑๖ มีนาคม๒๕๕๕
และเลขานุการของโรงเรียนวัดเกตุสโมสร
๒. การแสดงออกตามวิธีประชาธิปไตยอันเป็น
๑ ปีการศึกษา
แบบอยํางที่ดีแกํเพื่อนนักเรียน
ครูพนมพร,
- กระบวนการกลุํม
วัสดุการศึกษา
ครูสมปอง ,
- สร๎างข๎อตกลงในปฏิบัติกิจกรรมในโรงเรียน
ครูเสาวณีย์,
และห๎องเรียน
ครูณัฐวุฒิ
- ประชุมคณะกรรมการนักเรียน
เดือนละ ๑ ครั้ง
๓. จัดอบรมนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
ก.ย. ๕๖
๔. ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ
พ.ย. ๕๖
๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
๑. นักเรียนสามารถสรุปความคิดเรื่องที่อําน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
การพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนสามารถนาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการ
ของตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนสามารถกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหา
โดยมีเหตุผลประกอบ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕. นักเรียนสามารถวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ ระดับ
คุณภาพระดับ ๕
๖. นักรเยนสามารถทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจ
ในผลงานของตนเองระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. นักเรียนสามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘. นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่
ตนเองสนใจ ระดับคุณภาพระดับ ๕

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
สามารถสร๎างประชาคมประชาธิปไตยให๎มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในชุมชนและสังคมในท๎องถิ่น
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพนมพร ค่าคูณ)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

โรงเรียนสีขาว
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
นายสมปอง จักขุจันทร, นายไพรรัตน์ จันหัวนา,
นายณัฐวุฒิ พรมพิลา, นางสาวนิตยา คาลอย ,
นางสาวธญานี รุ่งเรือง
โครงการต่อเนื่อง
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยสภาพสังคมปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดเข้ามามีบทบาทในกลุ่มนักเรียนและเยาวชน เป็น
เหตุให้เยาวชนติดยาเสพติดมากขึ้น การจัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดเป็นการเสนอแนวทางให้เยาวชนลด
ละ เลิกและห่างไกลยาเสพติด และกลุ่มนักเรียนและเยาวชนมักนิยมเที่ยวเตร่มั่วสุมตามสถานบันเทิงและ
ร้านเกมทาให้เกิดปัญหาการขาดเรียน ยาเสพติด ล่วงละเมิดทางเพศ มีผลการเรียนตกต่า ดังนั้นการจัด
กิจกรรมการตรวจหานักเรียนกลับบ้านหลัง ๒๒.๐๐ น. เป็นการลดปัญหาต่างๆ แก่นักเรียนและเยาวชนใน
สังคมได้ การรณรงค์ป้องกันสารเสพติดในโรงเรียนอันได้แก่ การคัดกรองและการสุ่มตรวจปัสสาวะ การ
จัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาและต่อต้านยาเสพติดตลอดจนการแก้ไขปัญหา
กรณีชู้สาวในวัยเรียน เป็นการสร้างจิตสานึกที่ดีและปรับตัวในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีเหตุผล และมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความ
รุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

๔. เพื่อให๎ผู๎เรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยํางเหมาะสม
๕. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให๎เกียรติผู๎อื่น
๖. เพื่อให๎ผู๎เรียนสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ / ดนตรี / นาฏศิลป์ กีฬา /
นันทนาการ ตามจินตนาการ
๓. เป้าหมาย
๑. จัดอบรมนักเรียนแกนนาปูองกันและแก๎ไขสารเสพติดในสถานศึกษา
๒. จัดนิทรรศการสัปดาห์วันตํอต๎านยาเสพติด
๓. รํวมมือกับสถานีตารวจ และโรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยวรณรงค์ปูองกัน สารเสพติด
ในโรงเรียน พร๎อมขอความอนุเคราะห์ชุดตรวจปัสสาวะ
๔. จัดการแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนตํอต๎านยาเสพติด (กีฬาสีโรงเรียนในระดับปฐมวัย
และการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๕. จัดอบรมนักเรียนและแกนนานักเรียนเกี่ยวกับการปูองกันและแก๎ไขการกลับบ๎าน
ตามเวลาที่กาหนด
๖. จัดปูายนิเทศเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการกลับบ๎านตามเวลาที่กาหนด
๗. รํวมมือกับสถานีตารวจรณรงค์ปูองกันการกลับบ๎านตามเวลาที่กาหนด
๔. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑. จัดอบรมนักเรียนแกนนาปูองกันและแก๎ไขสารเสพติดใน
สถานศึกษา
๒. จัดนิทรรศการสัปดาห์วันตํอต๎านยาเสพติด
๓. รํวมมือกับสถานีตารวจ และโรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว
รณรงค์ปูองกันสารเสพติดในโรงเรียน พร๎อมขอความ
อนุเคราะห์ชุดตรวจปัสสาวะ
๔. จัดการแขํงขันกีฬาภายในโรงเรียนตํอต๎านยาเสพติด
๕. จัดปูายนิเทศเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของการกลับบ๎าน
ตามเวลาที่กาหนด
๖. สํงนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาต๎านยาเสพติดของ
อาเภอบางน้าเปรี้ยว
๗. จัดอบรมนักเรียนและแกนนานักเรียนเกี่ยวกับการปูองกัน
และแก๎ไขการกลับบ๎านตามเวลาที่กาหนด
๘. รํวมมือกับสถานีตารวจรณรงค์ปูองกันการกลับบ๎านตาม
เวลาที่กาหนด
๙. จัดกิจกรรมนักเรียนด๎านดนตรี/ศิลปะ/นันทนาการ

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. ๕๖

ผู้รับผิดชอบ

๒๖ มิ.ย.๕๖
ตลอดปี

พ.ย.-ธ.ค.๕๖
ก.ค. ๕๖
๑๐,๐๐๐
พ.ค.๕๖
มิ.ย.๕๖
ตลอดปี
ตลอดปี

ครูสมปอง ,
ครูไพรรัตน์,
ครูณัฐวุฒิ,
ครูนิตยา,
ครูธญานี

๕. ประเมินผล
ตัวชี้วัด
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
๑. นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกาย
สม่าเสมอ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ และหลักเลี่ยง
บันทึกการสังเกต
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และ สังเกต,สัมภาษณ์,
,สัมภาษณ์,ตรวจผลงาน
ปัญหาทางเพศ ระดับคุณภาพระดับ ๕
สอบถาม,หลักฐาน
,หลักฐานการวัดผลและ
๔. นักเรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
รํองรอย
ประเมินผล
เหมาะสม ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให๎เกียรติผู๎อื่น
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. นักเรียนสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ระดับคุณภาพระดับ ๕

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
เมื่อนักเรียนมีความรู๎เกี่ยวกับพิษภัยของสิ่งเสพติดทาให๎นักเรียนไมํเข๎าไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติด รู๎จักใช๎เวลาวําง
ให๎เกิดประโยชน์ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิคุ๎มกันด๎านยาเสพติดและกรณีชู๎สาวกํอนวัยอันควร

ผู้เสนอโครงการ

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสมปอง จักขุจันทร)

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

สถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางาน ร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค , นางนภาภรณ์ จักขุจันทร ,
นางสาวพนมพร ค่าคูณ , นายสาเริง รอยรัตน์
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศจุดเน๎นคุณภาพผู๎เรียนให๎เกิดคุณลักษณะ
“อยูํอยํางพอเพียง” ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยได๎ความสาคัญ และมีความเชื่อมั่นวํา
สถานศึกษาใดที่ได๎น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาไปเป็นวิถีปฏิบัติของครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในการบริหารสถานศึกษา การจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียนแล๎ว จะทาให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะอยูํอยํางพอเพียง ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร ได๎น๎อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาเป็นวิธีปฏิบัติของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารสถานศึกษาการจัดทาหลักสูตรการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู๎
เพิ่มเติมและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน ในรูปแบบของการฝึกทักษะอาชีพ โดยกระบวนการเรียนรู๎เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ คานึงถึงความสนใจ ความถนัด และความต๎องการของผู๎เรียน ทั้งนี้ต๎องสอดคล๎องกับความ
ต๎องการของโรงเรียน และท๎องถิ่น และความพร๎อมทางด๎านวัตถุ และทรัพยากรด๎านบุคคลอันได๎แกํแหลํง
เรียนรู๎ตําง ๆ และภูมิปัญญาท๎องถิ่น เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมให๎ความรู๎แกํนักเรียน ครอบคลุม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ หํวง ๒ เงื่อนไข ได๎แกํ พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ๎มกันที่ดี อยูํ

บนเงื่อนไขความรู๎ และเงื่อนไขคุณธรรม โดยจัดกิจกรรมใน ๔ ด๎าน ได๎แกํ ด๎านวัตถุ ด๎านสังคม ด๎าน
สิ่งแวดล๎อม และด๎านวัฒนธรรม
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ครูและนักเรียนได๎จัดกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเรียนการสอน
๒. เพื่อให๎เป็นพื้นฐานของครูและนักเรียนในการใช๎ชีวิตแบบพอเพียง
๓. เพื่อให๎โรงเรียนเป็นโรงเรียนต๎นแบบสถานศึกษาพอเพียง
๔.
เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการจัดการ และทางานให๎สาเร็จ
๕. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎สึก ที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎ในอาชีพพัฒนาตํอไป
๖. เพื่อให๎มีการนาแหลํงเรียนรู๎ และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียนการสอน
๓. เป้าหมาย
๑. นักเรียนตั้งแตํชั้นอนุบาลปีที่ ๑- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได๎เรียนรู๎กิจกรรมตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน
๒. ครูทุกคนของโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได๎
ตามความเหมาะสม
๓. โรงเรียนผํานการประเมินเป็นสถานศึกษาต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ /สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔. โรงเรียนมีกิจกรรมที่สนองตอบตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สวนสมุนไพร - เกษตรปลอดสารพิษ
/ผักสวนครัว
- ปุ๋ยหมัก - น้าหมักชีวภาพ
- สหกรณ์โรงเรียน - ออมทรัพย์กับธนาคารออมสิน
- สวัสดิการครูของโรงเรียน - หิ้วปิ่นโตเข๎าวัด
/ครูพระสอนธรรมะในโรงเรียน
- เลี้ยงปลา/เลี้ยงกบ - สวนพฤกษศาสตร์
- ไม๎ดอกไม๎ประดับ - ชุมนุมอนุรักษ์ไทย
- ตลาดนัดอาชีพ - ชุมนุมสร๎างสรรค์งานประดิษฐ์
- ชุมนุมเด็กดี - ชุมนุมเด็กไทยไร๎พุง
- ชุมนุมกีฬา - ชุมนุมศิลปะบันเทิง
- กิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการให๎ครอบคลุม ๘ กลุํมสาระการเรียนรู๎และกิจกรรมพัฒนา
ผู๎เรียน

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. ประชุมชี้แจงโครงการ
๒. แตํงตั้งคณะทางาน
๓. วางแผนการดาเนินงาน
๔. จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ
๕. ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม
๗. ประเมินผล/ สรุป รายงาน

งบประมาณ

๑๐,๐๐๐

ระยะเวลา
พ.ค. ๕๖
พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
มิ.ย.๕๖
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ครูอุไรวรรณ
ครูนภาภรณ์
ครูพนมพร
นายสาเริง

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และสอดคล๎องกับ
ท๎องถิ่น ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียน
ตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม และตอบสนอง
ความต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘. สถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลง
มือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๙. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย
จุดเน๎นตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร๎อยละ ๙๐ ของ
นักเรียน
๑๐. โรงเรียนผํานการประเมินเป็นสถานศึกษาต๎นแบบสถานศึกษา
เศรษฐกิจพอเพียงของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต ๑ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

บันทึกการสังเกต
สังเกต,สัมภาษณ์,
,สัมภาษณ์,ตรวจ
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐาน
หลักฐานรํองรอย
การวัดผลและ
สังเกต,สัมภาษณ์,
ประเมินผล ภา
สอบถาม,
ถําย รางวัล /
หลักฐานรํองรอย
เกียรติบัตร

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
สํงเสริมให๎นักเรียนนาทักษะวิชาชีพที่ได๎รับไปเผยแพรํแกํครอบครัว และชุมชน และมีสํวนรํวมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎พัฒนาอาชีพรํวมกับชุมชน
๑. ครูทุกคนมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามหลักสูตรโดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. คณะครูสามารถครองตนอยูํในสภาวะปัญหาของเศรษฐกิจของสังคมปัจจุบันโดยการครองตน
ยึดแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. คณะครูมีความก๎าวหน๎าทางอาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น
๔. โรงเรียนได๎รับความไว๎วางใจจากชุมชน โดยให๎การสนับสนุนด๎านตําง ๆ ดังนี้
๔.๑ ได๎รับเงินบริจาคสนับสนุนในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน ปีละ ๗๒,๐๐๐ บาท
๔.๒ ได๎รับเงินบริจาคเป็นคําจ๎างครู ปีละ ๕๔,๐๐๐ บาท
๔.๓ ได๎รับเงินบริจาคสร๎างอาคารประกอบตําง ๆ ปี ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
เป็นเงิน ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕. ให๎บริการชุมชนในการใช๎สถานที่จัดงานหรือจัดกิจกรรมตําง ๆ

ผู้เสนอโครงการ

(นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

วันสาคัญ
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการ
เรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
โครงการต่อเนื่อง
นางปิยะรัตน์ ทองเสริม, นางเสาวณีย์ สัณฐมิตร,
นางนันทวัลย์ ศรีสมัย, นางสาวลัดดาวัลย์ อู่พิทักษ์
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได๎กาหนดจุดเน๎นที่ ๔ เสริมสร๎าง
คุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ กิจกรรมวันสาคัญเป็นสํวนหนึ่งของจุดเน๎นที่ ๔ และงานความสัมพันธ์
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน นักเรียนจะได๎มีโอกาสแสดงออกในทางสร๎างสรรค์ และเสริมความรู๎ทางด๎านวิชาการ
ตลอดจนความสามัคคีในหมูํคณะ และสนับสนุนให๎ครูได๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติจริง
สรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง จัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม คุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงด๎านคุณธรรมและวัฒนธรรม และตอบสนองความต๎องการ ความสามารถ ความถนัดและ
ความสนใจของผู๎เรียน

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักธรรมเบื้องต๎น
ของศาสนาที่ตนนับถือ
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต
๓. เพื่อให๎นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที
๔. เพื่อให๎นักเรียนมีเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และเสียสละเพื่อสํวนรวม
๕. เพื่อให๎นักเรียนประหยัด รู๎จักใช๎ทรัพย์สินของสํวนตน และสํวนรวมอยํางคุ๎มคํา
๖. เพื่อให๎นักเรียนภูมิใจในความเป็นไทย เห็นคุณคําภูมิปัญญาไทย นิยมไทย
และดารงไว๎ซึ่งความเป็นไทย
๗. เพื่อให๎นักเรียนมีคํานิยมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา
๘. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถทางวิชาการ
และความคิดสร๎างสรรค์ของผู๎เรียน
๙. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษ
และความถนัดของผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ
๑๐. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมคํานิยมที่ดีงาม
๑๑. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสํงเสริมด๎านศิลปะ ดนตรี / นาฏศิลป์
และกีฬา / นันทนาการ
๑๒. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมสืบสานและสร๎างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี
และภูมิปัญญาไทย
๑๓. เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน
๑๔. เพื่อให๎สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
๓. เป้าหมาย
คณะครูและนักเรียนจานวน ๔๐๐ คน เข๎ารํวมโครงการวันสาคัญ
๔.
ที่
๑.
๒.
๓.

กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม
วันไหว๎ครู
วันอาสาฬหบูชา-วันเข๎าพรรษา
วันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ๎า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
๔. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
๕. วันขึ้นปีใหมํ
๖. วันเด็ก

งบประมาณ

ระยะเวลา
มิ.ย. ๕๖
ก.ค.๕๖
๑๒ ส.ค. ๕๖

๓๐,๐๐๐
๕ ธ.ค.๕๖
๓๑ ธ.ค.๕๖
๑๔ ม.ค.๕๗

ผู้รับผิดชอบ
ครูวันทนีย์,
ครูเสาวณีย์ ,
ครูนันทวัลย์,
ครูปิยะรัตน์ ,
ครูลัดดาวัลย์

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนเอื้ออาทรผู๎อื่น และกตัญญูกตเวทีตํอผู๎มีพระคุณ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตําง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. นักเรียนตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,
๕. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และสอดคล๎องกับท๎องถิ่น
หลักฐานรํองรอย
ระดับคุณภาพระดับ ๕
ระดับคุณภาพระดับ ๕

๖. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม และตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘. สถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โรงเรียนได๎รับความไว๎วางใจจากชุมชน ตลอดจนมีสํวนชํวยสํงเสริมคุณคําทางวัฒนธรรมให๎คงอยูํ และ
ปลูกจิตสานึก คํานิยมตามแบบอยํางของคุณธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามและรํวมธารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ความ
เป็นไทย

ผู้เสนอโครงการ

(นางปิยะรัตน์ ทองเสริม)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพือ่ สังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
โครงการใหม่
นางสาวนิตยา คาลอย, นางสาวพนมพร ค่าคูณ,
นางนันทวัลย์ ศรีสมัย,
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
การอยูํรํวมกันเพื่อให๎เกิดความสงบสุขในสังคมแหํงความพอเพียงนั้น ต๎องยืนอยูํบนพื้นฐานแหํงความ
สมดุล ๔ ประการ คือ สมดุลทางด๎านวัตถุ/เศรษฐกิจ สมดุลด๎านสิ่งแวดล๎อม สมดุลดานสังคม และสมดุลด๎าน
วัฒนธรรม ดังนั้นในการจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียนจึงต๎องให๎ความสาคัญในการสอนเรื่องทักษะชีวิตที่พอเพียงแกํ
ผู๎เรียนด๎วย โดยการปลูกฝังอุปนิสัยในการเป็นผู๎เสียสละเพื่อสํวนรวม การอยูํรํวมกันด๎วยความเมตตา เห็นอกเห็นใจ และเพื่อเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดอุปนิสัยดังกลําว จึงได๎ดาโครงการสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎เรียนเกิด
จิตอาสาและมีสํวนรํวมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น
เป็นโครงการตํอเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับผลที่เกิดจากการมีจิตอาสาเพื่อสํวนรวม
๒. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดความรักในท๎องถิ่นและเกิดจิตอาสาในการรํวมมือแก๎ปัญหาหรือพัฒนา
ท๎องถิน่
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดความรู๎ ความเข๎าใจและเห็นความสาคัญของการรํวมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมในชุมชน

๓. เป้าหมาย
๑. ผู๎เรียนเกิดจิตอาสาเพื่อสํวนรวม
๒. ผู๎เรียนเกิดความรักในท๎องถิ่นและเกิดจิตอาสาในการรํวมมือแก๎ปัญหาหรือพัฒนาท๎องถิ่น
๓. ผู๎เรียนเข๎ารํวมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎วยความเต็มใจ
๔. กิจกรรมและดาเนินการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

กิจกรรม
ประชุมชี้แจงโครงการ
แตํงตั้งคณะทางาน
วางแผนการดาเนินงาน
จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
นิเทศ กากับ ติดตาม

งบประมาณ

ระยะเวลา

พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
วัสดุการศึกษา
พ.ค.๕๖
มิ.ย.๕๖
ตลอดปีการศึกษา
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
ครูนิตยา,
ครูพนมพร,
ครูนันทวัลย์

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ผู๎เรียนร๎อยละ ๘๕ เกิดจิตอาสาเพื่อสํวนรวม
๒. ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ ให๎ความรํวมมือแก๎ปัญหาหรือพัฒนาท๎องถิ่น
๓. ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ เข๎ารํวมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมด๎วยความเต็มใจ
๔. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการจัดทาโครงการของ
โรงเรียน

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,
หลักฐานรํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
ผู๎เรียนเกิดอุปนิสัยในการเสียสละ เห็นแกํประโยชน์สํวนรวมมากกวําประโยชน์สํวนตนและปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสาด๎วยความเต็มใจ สามารถเป็นแบบอยํางแกํผู๎อื่นได๎
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวนิตยา คาลอย)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

พัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่า
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
โครงการใหม่
นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์, นางนันทวัลย์ ศรีสมัย,
นางสาวพนมพร ค่าคูณ
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจัยสาคัญในการจัดการเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะประสบผลสาเร็จและมี
คุณภาพมากน๎อยเพียงใด ขึ้นอยูํกับบุคลากรของสถานศึกษาเป็นสาคัญ คือ บุคลากรและผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายต๎องมี
ความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยํางลึกซึ้งและสามารถนาความรู๎มาสูํการปฏิบัติ
ในระดับโรงเรียน และระดับชั้นเรียนได๎ และเนื่องจากโรงเรียนวัดเกตุสโมสร ได๎เน๎นให๎มีนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นรูปธรรมมากขึ้น
ดังนั้นโรงเรียนจึงให๎ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร และได๎ทาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร๎างความรู๎ความ
เข๎าใจและตระหนักในคุณคํา ของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกํบุคลากรในโรงเรียน
๒. เพื่อสํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกํกรรมการสถานศึกษา
ผูป๎ กครองนักเรียนและชุมชน
๓. เพื่อสํงเสริมให๎บุคลากรนาความรู๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
แกํนักเรียน
๔. เพื่อให๎โรงเรียนเป็นศูนย์เผยแพรํความรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกํชุมชน
๓. เป้าหมาย
๑. บุคลากรของโรงเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง และชุมชน มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. มีการนาความรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูํการปฏิบัติในระดับโรงเรียนและระดับชั้น
เรียนอยํางเป็นรูปธรรม
๔. โรงเรียนเป็นศูนย์เผยแพรํความรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแกํชุมชน
๔. กิจกรรมและดาเนินการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงโครงการ
แตํงตั้งคณะทางาน
วางแผนการดาเนินงาน
จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
- ศึกษาเอกสารเพิ่มเติม
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- ปรับวิสัยทัศน์ นโยบายโรงเรียน
- ปรับหลักสูตรสถานศึกษา
- ออกแบบการเรียนรู๎
- จัดกิจกรรมการเรียนรู๎
- แลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับโรงเรียนเครือขําย
- พัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในโรงเรียน
- จัดกิจกรรมสํงเสริมวิถีชีวิตอยํางพอเพียง
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม
๗. ประเมินผล/สรุปรายงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
มิ.ย.๕๖
ตลอดปีการศึกษา
ครูอุไรวรรณ,
ครูนันทวัลย์,
ครูพนมพร

วัสดุการศึกษา

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
สิ้นปีการศึกษา

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. บุคลากรของโรงเรียนร๎อยละ ๑๐๐ มีความรู๎ ความเข๎าใจ เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. กรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครองและชุมชนร๎อยละ ๘๐ มีความรู๎ความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. บุคลากรสามารถนาความรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสูํ
การปฏิบัติในระดับโรงเรียนและระดับชั้นเรียนอยํางเป็นรูปธรรม
๔. โรงเรียนเป็นศูนย์เผยแพรํความรู๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แกํชุมชน

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,
หลักฐานรํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๕. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการจัดทาโครงการของ
โรงเรียน
๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
บุคลากรสามารถจัดการเรียนรู๎ได๎ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนเป็นแบบอยําง
แหํงความพอเพียง
ผู้เสนอโครงการ

ผู้อนุมัติ

(นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์)

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสมปอง จักขุจันทร, นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค ,
นางนภาภรณ์ จักขุจันทร , นางเสาวณีย์ สัณฐมิตร
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการบริหารจัดการ
เพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งด้านวัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม โดยยึดหลักการดาเนินการแบบ
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เบียดเบียนผู้อื่นและรวมทั้งสิ่งแวดล้อมสาหรับสถานศึกษาได้รับ
งบประมาณจากส่วนราชการมาจัดทาแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถ้าหากไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างไม่รอบคอบ รัดกุม และมีความถูกต้องตามหลักวิชา จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมค่อนข้างน้อยและเนื่องจากโรงเรียนวัดเกตุสโมสร มีนโยบายใน
การบริหารจัดการศึกษาโดยเน้นความเป็นสถานศึกษาแห่งความพอเพียง จึงต้องมีการวางแผนการใช้จ่าย
งบประมาณให้เกิดความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อควบคุมให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่ก่อผลกระทบต่อบุคคล
และสิ่งแวดล้อม
๓. เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสมดุลระหว่างวัตถุ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม

๓. เป้าหมาย
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร มีการวางแผนการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. กิจกรรมและดาเนินการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงโครงการ
แตํงตั้งคณะทางาน
วางแผนการดาเนินงาน
จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
- ประชุมคณะกรรมการฝุายบริหาร
ประกอบด๎วย หัวหน๎างานวิชาการ
หัวหน๎างานบุคคล หัวหน๎างาน
งบประมาณ หัวหน๎างานบริหาร
ทั่วไป
- จัดสรรงบประมาณตามภาระงาน
ของโครงการ
- ดาเนินงานจัดสรรอยํางประหยัดและ
เกิดประสิทธิภาพตํองานสูงสุดตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม
๗. ประเมินผล/สรุปรายงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
มิ.ย.๕๖
กํอนเปิดภาคเรียนที่ ๑

วัสดุการศึกษา

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
สิ้นปีการศึกษา

ครูสมปอง,
ครูอุไรวรรณ,
ครูนภาภรณ์,
ครูเสาวณีย์

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. การจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน มีความสอดคล๎อง
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครบ ทุกโครงการ
๒. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการจัดทา
โครงการของโรงเรียน

วิธีประเมิน
สอบถาม,ตรวจสอบ
สอบถาม ตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม แบบรายงาน
แบบสังเกต แบบสอบถาม
แบสรุปรายงาน

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โรงเรียนมีการใช๎จํายงบประมาณอยํางประหยัด เกิดประโยชน์สูงสุดตํอผู๎เรียน สถานศึกษาและชุมชน
ผู้เสนอโครงการ

(นายสมปอง จักขุจันทร)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้ายสติปัญญา
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
โครงการใหม่
นางนภาภรณ์ จักขุจันทร , นางสาวศรีสุดา เวชปรีชา, นางสายใจ อู่เงิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษา นั้น นอกจากการจัดการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ตามสาระการเรียนรู๎ ๘ กลุํม
สาระ แล๎ว กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน นับวําเป็นสํวนสาคัญที่จะชํวยเสริมสร๎างการใช๎ทักษะชีวิตเพื่อให๎ผู๎เรียน
สามารถดารงชีวิตอยํางพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากข๎อมูลการอยูํอยํางพอเพียงของ
นักเรียนโรงเรียนวัดเกตุสโมสร พบวํา นักเรียนร๎อยละ ๗๐ สามารถดารงตนอยูํอยํางพอเพียงได๎ ซึ่งไมํเป็นไป
ตามเปูาหมายที่โรงเรียนกาหนดไว๎ ร๎อยละ ๙๐ ดังนั้นจึงได๎จัดกิจกรรมเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถเลือกทา
กิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถนาไปใช๎ได๎จริงและเกิดประโยชน์ตํอการดารงชีวิต
เชํน สามารถผลิตชิ้นงานเพื่อจาหนํายเป็นการหารายได๎เพิ่มระหวํางเรียน หรือเป็นการฝึกสมาธิ ความอดทน
ความมีวินัยในการทางาน ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ผํานภูมิปัญญาท๎องถิ่น
๓. เพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการวางแผนเพื่อทากิจกรรมที่สํงเสริมความเป็นอยูํอยํางพอเพียง
๓. เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนสามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. ผู้เรียนสามารถวางแผนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่อย่างพอเพียง
๔. กิจกรรมและดาเนินการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรม

ประชุมชี้แจงโครงการ
แตํงตั้งคณะทางาน
วางแผนการดาเนินงาน
จัดหาวัสดุ/อุปกรณ์/งบประมาณ
ดาเนินกิจกรรมตามแผนที่กาหนด
- กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี
- กิจกรรมบูรณาการเรียนรู๎ในกลุํมสาระ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- กลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม
สาระที่ ๓ เศรษฐศาสตร์
ระดับ ป.๑-ป.๓ เน๎นความพอเพียง
ระดับตนเองและครอบครัว
ระดับ ป.๔-ป.๖ เน๎นความพอเพียงใน
ระดับโรงเรียน
ระดับ ม.๑-ม.๓ เน๎นความพอเพียงระดับ
ชุมชน/จังหวัด
- จัดกิจกรรมเรียนรู๎ผํานแหลํงเรียนรู๎
ภายในและภายนอกโรงเรียน
- จัดกิจกรรมเรียนรู๎ผํานกิจกรรมเพื่อ
สังคม
๖. นิเทศ กากับ ติดตาม
๗. ประเมินผล/สรุปรายงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
มิ.ย.๕๖
ตลอดปีการศึกษา

ครูวันทนีย์,
ครูนภาภรณ์,
ครูศรีสุดา,
ครูสายใจ

วัสดุการศึกษา

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
สิ้นปีการศึกษา

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

๑. ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ สามารถดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ ได๎เรียนรู๎ผํานภูมิปัญญาท๎องถิ่น

สังเกต,ตรวจสอบ,
๓. ผู๎เรียนร๎อยละ ๙๐ สามารถวางแผนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อ สอบถาม, ประเมินตาม
สภาพจริง
สํงเสริมความเป็นอยูํอยํางพอเพียง
๔. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการจัดทา
โครงการของโรงเรียน

แบบสอบถาม, แบบรายงาน
,
แบบสังเกต , แบสรุป
รายงาน

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
นักเรียนสามารถดารงชีวิตด๎วยความไมํประมาท มีทักษะการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นสํวนหนึ่งของการดาเนินชีวิตประจาวัน

ผู้เสนอโครงการ

(นางนภาภรณ์ จักขุจันทร)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

กิจกรรมแนะแนวเพื่อสนับสนุนการดาเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของสถานศึกษา
โครงการใหม่
นายสมปอง จักขุจันทร, นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์, ครูประจาชั้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาให๎นักเรียนมีความรู๎ ควบคูํคุณธรรมตลอดจนสอน
ทักษะการใช๎ชีวิต เพื่อให๎สามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางพอเพียงและมีความสุขมี ความสมดุล มีเหตุมีผล
มีภูมิคุ๎มกันที่ดีในการใช๎ชีวิต และพร๎อมยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายใน ภายนอกตามกระแสโลกาภิวัตน์
ซึ่งกิจกรรมสาคัญที่จะชํวยเหลือ ดูแลนักเรียนได๎ คือการจัดกิจกรรมแนะแนว ซึ่งครู ผู๎ปกครอง ชุมชน มี
หน๎าที่ในการสนับสนุนการดาเนินชีวิตที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และใช๎ชีวิตได๎อยํางมี
ความสุข โรงเรียนจึงได๎จัดทาโครงการแนะแนวฯ ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกฝังให๎ผู๎เรียนรู๎จักใช๎วัตถุ (สิ่งของ) ทรัพยากรอยํางพอเพียง
๒. เพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรมการอยูํรํวมกับผู๎อื่น
๓. เพื่อสํงเสริมการปลูกจิตสานึกรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
๔. เพื่อสํงเสริมความรู๎สึกรักและภาคภูมิใจ เห็นคุณคําของการรักษาวัฒนธรรม คํานิยม เอกลักษณ์
ความเป็นไทย

๓. เปูาหมาย
๑. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีทักษะการใช๎วัตถุ (สิ่งของ) ทรัพยากรอยํางพอเพียง
๒. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีทักษะการอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางเอื้ออาทร เผื่อแผํ แบํงปัน ไมํเบียดเบียน
๓. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ มีจิตสานึกและให๎ความรํวมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยําง
เต็มใจ
๔. นักเรียนร๎อยละ ๙๐ สามารถปฏิบัติตนตามแบบอยํางของวัฒนธรรม คํานิยมอันดีงามและรํวม
ดารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
๔. กิจกรรมและดาเนินการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

กิจกรรม

งบประมาณ

ประชุมชี้แจงโครงการ
แตํงตั้งคณะทางาน
เตรียมสื่อ/วัสดุอุปกรณ์
จัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อสนับสนุนการดาเนิน
ชีวิตที่สอดคล๎องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมหน๎าเสาธง
- กิจกรรมการเรียนรู๎ในชั่วโมงแนะแนว วัสดุการศึกษา
- กิจกรรมเยี่ยมบ๎านนักเรียน
- กิจกรรมให๎คาปรึกษาหารือเพื่อชํวย
แก๎ปัญหาให๎นักเรียน
- กิจกรรมประชุมผู๎ปกครอง
๖.
นิเทศ กากับ ติดตาม
๗.
ประเมินผล/สรุปรายงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
มิ.ย.๕๖
ตลอดปีการศึกษา

ครูสมปอง,
ครูรัชนีบูรณ์,
ครูประจาชั้น

ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
สิ้นปีการศึกษา

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
๑. นักเรียนมีทักษะการใช๎วัตถุ(สิ่งของ)ทรัพยากรอยําง
พอเพียง
๒. นักเรียนมีทักษะการอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางเอื้ออาทร เผื่อ
แผํ แบํงปัน ไมํเบียดเบียน
สังเกต,ตรวจสอบ,
๓. นักเรียนมีจิตสานึกและให๎ความรํวมมือในการอนุรักษ์
แบบสอบถาม, แบบรายงาน,
สอบถาม, ประเมินตาม
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางเต็มใจ
แบบสังเกต , แบสรุปรายงาน
สภาพจริง
๔. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแบบอยํางของวัฒนธรรม
คํานิยมอันดีงามและรํวมดารงไว๎ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทย
๕. ผู๎เกี่ยวข๎องร๎อยละ ๑๐๐ มีความพึงพอใจในการจัดทา
โครงการของโรงเรียน

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
นักเรียนสามารถดารงชีวิตด๎วยความไมํประมาท มีทักษะการนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เป็นสํวนหนึ่งของการดาเนินชีวิตประจาวัน

ผู้เสนอโครงการ

(นายสมปอง จักขุจันทร)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

กลยุทธ์ที่ ๓
ขยายโอกาสทางการศึกษาให๎ทั่วถึง ครอบคลุม ผู๎เรียนได๎รับโอกาสพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

จัดทาสามะโนประชากรนักเรียนรายบุคคล และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาตามที่กาหนในกฎกระทรวง
โครงการต่อเนื่อง
นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์ , ครูประจาชั้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ให๎โรงเรียนทุกโรงเรียน สังกัดดาเนินการจัดเก็บข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลเข๎าสูํระบบ
คอมพิวเตอร์ โดยใช๎โปรแกรมสามะโนประชากรนักเรียนรายบุคคล เพื่อนาไปเป็นข๎อมูลในการบริหารจัดการ
วางแผนงานของโรงเรียนในสังกัด และเป็นประโยชน์ตํอโรงเรียนในการบริหารงาน และจัดระบบดูแลชํวย
เหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎สามารถค๎นหาข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลได๎ละเอียดและรวดเร็วมากขึ้น
๒. เพื่อนาข๎อมูลของโรงเรียนและนักเรียนมาใช๎ประโยชน์ในการบริหารจัดการงานภายในโรงเรียน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให๎ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู๎เรียน ผู๎ปกครอง และชุมชน
๔. เพื่อให๎สถานศึกษาจัดกิจกรรมสํงเสริมและตอบสนองความสามารถพิเศษและความ
ถนัดของผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพ
๕. เพื่อให๎สถานศึกษามีระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๓. เป้าหมาย

๑. จัดทาทะเบียนข๎อมูลการเกณฑ์เด็กลํวงหน๎า ๑ ปีการศึกษา
๒. เพือ่ จัดทาข๎อมูลทะเบียนโรงเรียน ทะเบียนนักเรียนรายบุคคลและข๎าราชการในสังกัด
ของโรงเรียนวัดเกตุสโมสรทุกคน(SMIS)
๓. เพื่อจัดทาข๎อมูลสามะโนประชากรนักเรียนรายบุคคลเพิ่มเติมกรณีนักเรียนเข๎าใหมํ
๔. เยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคนปีละ ๑ ครั้ง
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. จัดทาแบบสอบถามข๎อมูลเบื้องต๎นของ
นักเรียน
๒. ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
แบบสอบถามให๎คณะครูทราบ
๓. จัดเก็บข๎อมูลเบื้องต๎นของนักเรียนลงใน
แบบสอบถาม
๔. จัดเก็บข๎อมูลของนักเรียนและข๎าราชการใน
สังกัดลงในโปรแกรม(SMIS)
๕. เยี่ยมบ๎านนักเรียนทุกคน

งบประมาณ

ระยะเวลา
๑๖ พ.ค.–๓๑ พ.ค. ๕๖

ผู้รับผิดชอบ

๓ มิ.ย. ๒๕๕๖
วัสดุการศึกษา

ครูรัชนีบูรณ์ ,
๔ มิ.ย. – ๒๐ มิ.ย. ๕๖ ครูประจาชั้น ,
ครูพิเศษ
๒๔ มิ.ย.–๑๙ ก.ค. ๕๖
๒๔ มิ.ย.–๑๙ ก.ค. ๕๖

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สถานศึกษาจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมนักเรียนทุกคน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. สถานศึกษาจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎สารสนเทศในการ
บริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้
บันทึกการสังเกต
สังเกต,สัมภาษณ์,
,สัมภาษณ์,ตรวจ
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐานการ
หลักฐานรํองรอย
วัดผลและประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โรงเรียนมีข๎อมูลนักเรียนที่จาเป็นตํอการบริหารงานและแก๎ปัญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนทั้งในด๎านการ
จัดสรรงบประมาณ การแนะแนว ตลอดจนการให๎ความชํวยเหลือในทุกด๎านให๎นักเรียนได๎รับโอกาสทางการศึกษา
โดยเทําเทียมกัน
ผู้เสนอโครงการ

ผู้อนุมัติ

(นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์)

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ส่งเสริมอนามัยโรงเรียน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม
และการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์
, นายสมปอง จักขุจันทร,
นางสาวศรีสุดา เวชปรีชา
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

………………………………………………………………………………..
๑. หลักการและเหตุผล
สุขภาพของนักเรียน มีสํวนในการพัฒนาศักยภาพทางสังคม การศึกษาให๎มีความเจริญก๎าวหน๎า และ
อยูํอยํางมีความสุข โรงเรียนจะต๎องตระหนักด๎านสุขภาพอนามัยของนักเรียนให๎ได๎รับการดูแล และสนับสนุน
เผยแพรํขําวสาร บริการด๎านตําง ๆ ให๎กับนักเรียนได๎เข๎าใจ เพื่อให๎โรงเรียนเป็นจุดเริ่มต๎นและเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนาสุขภาพ ควบคูํไปกับการศึกษาด๎วย การบูรณาการงานสํงเสริมสุขภาพการควบคุมปูองกันโรคและ
อนามัยสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมในพื้นที่โรงเรียน สร๎างกลไกการประสานงานและการ
ปฏิบัติงานรํวมกันระหวํางภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์การบริหารสํวนท๎องถิ่น และชุมชน ให๎เกิดความเข๎าใจ
ให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยและพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียนไปพร๎อม ๆ กันอยํางสม่าเสมอ และติดตาม
อยํางใกล๎ชิด
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. เพื่อให๎นักเรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงตํอความรุนแรง
โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ
๔. เพื่อให๎สถานศึกษามีสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีอาคารสถานที่เหมาะสม
๕. เพื่อให๎สถานศึกษามีการสํงเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู๎เรียน
๖. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดและใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา

๓. เป้าหมาย
๑. โรงเรียนคงสภาพโรงเรียนสํงเสริมสุขภาพระดับทอง
๒. จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนทุกครั้ง
๓. จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนให๎ถูกสุขลักษณะ
๔. เผยแพรํความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัยแกํนักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชุน
๕. จัดกิจกรรมกายบริหารกํอนเข๎าเรียนทุกวัน วันละ ๒๐ นาที
๖. จัดทาห๎องพยาบาลและจัดหาเวชภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับนักเรียน
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๑.
๒.
๓.

๔.
๕.

๖.
๗.
๘.

กิจกรรม
ขั้นเตรียม
ศึกษาสภาพปัญหาการดาเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๔
จัดทาโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แตํงตั้งคณะกรรมการผู๎รับผิดชอบ
ติดตํอประสานงานเจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข
ขั้นดาเนินการ
จัดประชุมหรือประชาสัมพันธ์ให๎นักเรียนทราบ
สารวจเก็บข๎อมูลเบื้องต๎นของโรงเรียนนักเรียน
จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนทุกชั้น
- โครงการตรวจสุขภาพโดยผู๎นานักเรียน
เจ๎าหน๎าที่โรงพยาบาลบางน้าเปรี้ยว
- กาจัดเหาโดยครูประจาชั้นและครูอนามัย นักเรียน
- โครงการ อย.น๎อย
- โครงการฟันสวย ยิ้มใส
จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนให๎ถูกสุขลักษณะ
- โรงเรียนสีขาวปูองกันยุงลาย
เผยแพรํความรู๎ด๎านสุขภาพอนามัยให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง
นักเรียน นักเรียน และชุมชน
- ให๎ความรู๎เรื่องปูองกันยาเสพติด
จัดกิจกรรมออกกาลังกายตอนเช๎าทุกวัน วันละ 20 นาที
จัดทาห๎องพยาบาลและจัดหาเวชภัณฑ์ที่จาเป็นสาหรับ
นักเรียน
ประเมินผลการดาเนินงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เม.ย. ๕๖
เม.ย. ๕๖
พ.ค. ๕๖
พ.ค. ๕๖
พ.ค. ๕๖
พ.ค. ๕๖
พ.ค. ๕๖
พ.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗
๑,๗๒๘

พ.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗
พ.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗
พ.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗
พ.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗
พ.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗
มี.ค.๕๗

ครูวันทนีย์,
ครูสมปอง,
ครูศรีสุดา
ครูประจาชั้น

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐาน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนปูองกันตนเองจากสิ่งเสพติดให๎โทษ และหลักเลี่ยงตนเอง
จากสภาวะที่เสี่ยองตํอความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. นักเรียนเห็นคุณคําในตนเอง มีความมั่นใจ กล๎าแสดงออกอยําง
เหมาะสม ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕. นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให๎เกียรติผู๎อื่น
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. นักเรียนสร๎างผลงานจากการเข๎ารํวมกิจกรรมด๎านศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมสุขภาพอนามัย และ
ความปลอดภัยของผู๎เรียน ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน

เครื่องมือใช้

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
สังเกต,สัมภาษณ์, ผลงาน,หลักฐาน
สอบถาม,
การวัดผลและ
หลักฐานรํองรอย
ประเมินผล
ภาพถําย/รางวัล
เกียรติบัตร

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
นักเรียนทุกคนได๎รับบริการด๎านสุขภาพอยํางตํอเนื่อง ซึ่งจะมีผลตํอการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มี
ประสิทธิภาพ ทาให๎นักเรียนได๎รับการพัฒนาครบทุกด๎านตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้เสนอโครงการ

(นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์ )

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
สหกรณ์โรงเรียน
แผนงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตาม
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางนันทวัลย์ ศรีสมัย , นางสาวพนมพร ค่าคูณ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
ด๎วยทางโรงเรียนวัดเกตุสโมสร ตั้งอยูํในชนบท ไมํมีร๎านจาหนํายเครื่องเขียน และของใช๎จาเป็น
สาหรับนักเรียน ทาให๎นักเรียนต๎องลาบากในการจัดซื้อหามาใช๎และจะเป็นสินค๎าที่ราคาแพง ดังนั้นทางโรงเรียน
จึงจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์ร๎านค๎าขึ้นในโรงเรียนเพื่อบริการขายสินค๎าที่จาเป็นให๎แกํนักเรียนในราคาถูก โดยการ
รวมกลุํมระดมหุ๎นจากคณะครู และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการที่มุํงเน๎นให๎นักเรียนรู๎จักระบบสหกรณ์และได๎ปฏิบัติจริง สามารถนาไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทางานให๎สาเร็จ
๒. เพื่อให๎นักเรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
๓. เพื่อให๎นักเรียนทางานอยํางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
๔. เพื่อให๎นักเรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎
๕. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
๖. เพื่อให๎นักเรียนรู๎และเข๎าใจหลักการดาเนินงานของสหกรณ์
๓. เป้าหมาย
๑. ระดมหุ๎นจากคณะครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
๒. จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์โรงเรียน
๓. จัดและจาหนํายสินค๎าทุกวัน
๔. มอบเงินอุดหนุนการศึกษาแกํนักเรียนปีละ ๒ ทุน ทุนละ ๕๐๐ บาท

๕. มอบเงินปันผลเมื่อสิ้นปีแกํสมาชิกสหกรณ์โรงเรียน
๖. จัดนักเรียนรับผิดชอบการจัดซื้อ จาหนํายสินค๎าและทาบัญชีรายรับ - รายจําย
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. แตํงตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
สหกรณ์โรงเรียน
๒. การเลือกซื้อสินค๎า
๓. จัดและจาหนํายสินค๎า
๔. มอบเงินทุนการศึกษา
๕. มอบเงินปันผลเมื่อสิ้นปี
๖. รายงานผลการดาเนินงานประจาปี

งบประมาณ

วัสดุการศึกษา

ระยะเวลา
พ.ค.๕๖- มี.ค.๕๗
พ.ค. ๕๖ – มี.ค. ๕๗
๑ ปีการศึกษา
๑ ปีการศึกษา
มี.ค.๕๗
มี.ค.๕๗
มี.ค.๕๗

ผู้รับผิดชอบ

ครูนันทวัลย์ ,
ครูพนมพร

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือใช้
๑. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริม และตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
บันทึกการสังเกต
๓. สถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ
สังเกต,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตอนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐาน
๔. สถานศึกษามีการสร๎าง และพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ภายในสถานศึกษาและใช๎
หลักฐานรํองรอย การวัดผลและ
ประโยชน์จากแหลํงเรียนรู๎ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ
ประเมินผล
เรียนรู๎ของผู๎เรียน และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู๎ที่เกี่ยวข๎อง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายในสถานศึกษา
ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข๎อง
ระดับคุณภาพระดับ ๕

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
ชํวยลดภาระผู๎ปกครองในการเดินทางไปซื้อเครื่องเขียนจากร๎านค๎าที่อยูํหํางไกล สามารถให๎นักเรียนมา
หาซื้อเองได๎ ซึ่งมีคุณภาพและราคาถูกกวําท๎องตลาด
ผู้เสนอโครงการ

ผู้อนุมัติ

(นางนันทวัลย์ ศรีสมัย)

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

อาหารกลางวัน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๑๑ การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและ
แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ ยกระดับคุณภาพให้สงู ขึน้
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการ
บริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศรีสุดา เวชปรีชา , ครูเวรประจาวัน
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดบริการอาหารกลางวันเป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะการรับประทานอาหารกลางวันอยํางเพียงพอ
และถูกหลักโภชนาการ จะชํวยให๎นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ รํางกายแข็งแรง มีภูมิต๎านทานโรค เมื่อสุขภาพ
สมบูรณ์แข็งแรงยํอมจะชํวยให๎การพัฒนาทั้งด๎านรํางกายและจิตใจดีขึ้น สํงผลให๎นักเรียนสามารถรํวมกิจกรรม
การเรียนการสอนได๎อยํางเต็มที่ และยังทาให๎มีความรู๎พื้นฐานในเรื่องโภชนาการ สามารถนาไปใช๎ใน
ชีวิตประจาวันได๎ เป็นการจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณภาพโดยได๎รับงบประมาณจากเทศบาลตาบลคลอง
แสนแสบ โดยจัดให๎นักเรียนทุกคนรับประทานอาหารฟรี
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีน้าหนัก สํวนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
๓. เพื่อให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยการปฏิบัติในกลุํมสาระการเรียนรู๎การงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔. เพื่อให๎นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๓. เป้าหมาย
๑. นักเรียนทุกคนได๎รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณคํา และเพียงพอกับความต๎องการของรํางกายทุกคน
โดยไมํเสียคําใช๎จําย
๒. นักเรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการรับประทานอาหารทุกคน
๓. สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนกลุํมการงานอาชีพและเทคโนโลยี
๔. นักเรียนนาความรู๎เกี่ยวกับหลักโภชนาการไปใช๎ในชีวิตประจาวัน
๕. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร๎อยละ ๓

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. สารวจนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน
๒. จัดบริการอาหารกลางวันราคาที่ถูก
๓. บริการอาหารฟรีสาหรับนักเรียนขาดแคลน
- ระดับอนุบาล
- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ได๎รับงบประมาณ
พ.ค. ๕๖
สนับสนุนจาก
เทศบาลตาบลคลอง ๑ ปีการศึกษา
ครูศรีสุดา,
แสนแสบและบริษัท
ครูนภาภรณ์,
ธรรมรักษ์ออโตพาร์ท
ครูเวรประจาวัน
จากัดเดือนละ
๖,๐๐๐ บาท
มี.ค.๕๗

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๑. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่รู๎จักเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณคํา
การประเมิน
๒. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่ออกกาลังกายอยํางสม่าเสมอ
การประเมิน
๓. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีสุขนิสัยที่ดีและปฏิบัติกิจวัตรประจาวันได๎เองอยําง การประเมิน
ถูกต๎องเหมาะสมตามวัยได๎
๔. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีน้าหนักตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
การประเมิน
กระทรวงสาธารณสุข
๕. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีสํวนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย
การประเมิน
กระทรวงสาธารณสุข
๖. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่ได๎รับการตรวจรํางกาย การทดสอบเกี่ยวกับการ
การประเมิน
เห็น การได๎ยิน และมีรายงานผลการตรวจรํางกาย
๗. ร๎อยละ ๙๕ ของผู๎เรียนที่มีสมรรถภาพ / มีรํางกายแข็งแรงตามเกณฑ์
การประเมิน
มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๓)

เครื่องมือใช้
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน
แบบประเมิน

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
นักเรียนมีความรู๎ด๎านโภชนาการ สามารถแนะนาผู๎ปกครอง และชุมชนในการรับประทานอาหารที่มี
คุณคําและถูกหลักอนามัย ทาให๎ชุมชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศรีสุดา เวชปรีชา)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

กลยุทธ์ที่ ๔
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีคุณภาพ

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

พัฒนาครูสู่มาตรฐาน และขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของการศึกษาปฐมวัย
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าตาม
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นายสมคิด มีทรัพย์ทอง, นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค,
นางรัชนีบูรณ์ ยืนยงค์,
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

…………………………………………………………………………………………
๑. หลักการและเหตุผล
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ การพัฒนาคน ยังเป็นสิ่งที่สาคัญในการดาเนินการพัฒนา
ประเทศชาติให๎ประสบความสาเร็จ ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ การพัฒนาครูให๎ได๎มาตรฐานเป็นสิ่งที่จาเป็นมากกวําสื่อเทคโนโลยีอื่น
ๆ เพราะถ๎ามีเพียงสื่อที่ดี แตํครูยังขาดมาตรฐาน หรือขาดประสิทธิภาพ จะไมํสามารถพัฒนาการศึกษาให๎
ประสบความสาเร็จได๎เลย ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความจาเป็นที่ต๎องพัฒนาครูให๎ได๎มาตรฐานและพัฒนาตนเองอยูํ
ตลอดเวลา และหากครูได๎รับการพัฒนาแล๎วยังขาดขวัญ และกาลังใจในการปฏิบัติก็นับวําเป็นอุปสรรคเชํนกัน
ฉะนั้นการพัฒนาครูกับขวัญและกาลังที่ดีของครูนั้นเชื่อวํามีความสาคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวํากัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยใน
การปฏิบัติหน๎าที่ให๎ครบถ๎วนสมบูรณ์ และมีพลังที่จะตํอสู๎กับอุปสรรคทั้งหลาย ทั้งด๎านเศรษฐกิจ ปัญหาตําง ๆ
ของบุคลากร การมีความสัมพันธ์ที่ดีในหมูํคณะ บรรยากาศในการทางานเหลํานี้ถือเป็นสิ่งสาคัญ ในวันที่จะ
ขับเคลื่อนบุคลากรของสถานศึกษาให๎ปฏิบัติหน๎าที่ได๎เต็มศักยภาพ

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
๒. เพื่อให๎ครูมีคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๓. เพื่อให๎ครูจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๓ เป้าหมาย
๑. ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเข๎ารับการอบรมไมํน๎อยกวํา ๒๐ ชั่วโมงตํอปี
๒. บุคลากรทุกคนได๎รับการอบรมตามความต๎องการ
๓. ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ ทัศนศึกษาและอยูํคํายพักแรม
๔. สํงเสริมให๎ข๎าราชการครูได๎ศึกษาตํอตามความต๎องการ
๕. จัดการอบรมหลักสูตรตามความต๎องการของครู ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๖. จัดหากองทุนสาหรับชํวยบุคลากร
๗. ทากิจกรรมรํวมกัน
๘. ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิด
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
งบประมาณ
ที่
กิจกรรม
๑. ข๎าราชการครูและบุคลากรในสังกัดเข๎ารับการอบรมไมํ
น๎อยกวํา ๒๐ ชั่วโมงตํอปี
๒. บุคลากรทุกคนได๎รับการอบรมความต๎องการ
๓. ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ ทัศนศึกษา และอยูํ
วัสดุ
คํายพักแรม
การศึกษา
๔. สํงเสริมให๎ข๎าราชการครูได๎ศึกษาตํอตามความ
ต๎องการ
๕. จัดการอบรมหลักสูตรตามความต๎องการของครู
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

ระยะเวลา
ตลอดปีการศึกษา
ตลอดปีการศึกษา
กันยายน
ตลอดปีการศึกษา
ต.ค. , มี.ค.

ผู้รับผิดชอบ

ครูอุไรวรรณ,
ครูรัชนีบูรณ์,
ครูนันทวัลย์

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือใช้

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,
หลักฐานรํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๑. ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. ครูออกแบบ และการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตําง
ระหวํางบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. ครูใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท และภูมิ
ปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕. ครูมีการวัด และประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. ครูให๎คาแนะนา คาปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการ
เรียน และคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตน
รับผิดชอบ และใช๎ผลในการปรับการสอน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๐. สถานศึกษานิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่าเสมอ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๑. สถานศึกษามีผลการดาเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,
หลักฐานรํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โรงเรียนได๎รับความไว๎วางใจจากชุมชน ได๎รับการชํวยเหลือ และสํงบุตรหลานมาเลําเรียนเพิ่มมากขึ้น
โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการเรียนทัดเทียมกับโรงเรียนในเมือง จนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ผู้เสนอโครงการ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ

นิเทศติดตามผลการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับ
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๕ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน ของ
สถานศึกษาตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
อย่างรอบด้าน
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางนภาภรณ์ จักขุจันทร,นายสมปอง จักขุจันทร,
นางสาวธญานี รุ่งเรือง
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
…………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เน๎นหลักการปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุํงเน๎นการปรับวัฒนธรรมใน
การทางานของบุคลากร หลักการบริหารกิจการโรงเรียนที่ดีและหลักการปฏิรูปการศึกษาตามกรอบของ
กฎหมายและพัฒนาที่ยั่งยืนให๎เป็นไปอยํางมีคุณภาพ บรรลุผลสัมฤทธิ์และเพื่อติดตามความก๎าวหน๎าของ
โครงการให๎บรรลุเปูาหมาย ทางโรงเรียนวัดเกตุสโมสรจึงได๎จัดทาโครงการนิเทศติดตามผลการจัดการศึกษานี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่น
๒. เพื่อให๎สถานศึกษามีรายวิชา / กิจกรรมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ
๓. เพื่อให๎สถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ครูจัดทาแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความถนัด
และความสามารถของผู๎เรียน
๔. เพื่อให๎สถานศึกษามีการสํงเสริมและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู๎ และสื่ออุปกรณ์
การเรียนที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๕. เพื่อให๎สถานศึกษามีการจัดระบบการบันทึก การรายงานผล และการสํงตํอข๎อมูลของผู๎เรียน

๘.
๓.

๔.
๕.

๖. เพื่อให๎สถานศึกษามีระบบการนิเทศการสอนและนาผลไปปรับปรุงการสอนอยํางสม่าเสมอ
๗. เพื่อให๎สถานศึกษามีการนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียนการสอน
เพื่อสนับสนุนให๎เกิดการดาเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบรรลุเปูาหมายอยํางมี
คุณภาพ
เป้าหมาย
๑. ให๎คาปรึกษาและข๎อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
๒. วางแผนและแลกเปลี่ยนการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางโรงเรียนกับครูผู๎สอน เดือนละ ๑ ครั้ง
๓. นิเทศติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เดือนละ ๑ ครั้ง
ครูและนักเรียนทุกคนใช๎ทรัพยากรอยํางประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นร๎อยละ ๓

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
๑. เยี่ยมชั้นเรียนและให๎คาปรึกษา
มิ.ย.๕๖
๒. นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียน
เดือนละ ๑ ครั้ง
วัสดุ
การสอน
การศึกษา
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. สรุปรายงานผลการดาเนินงานของโครงการ
มี.ค.๕๗

ผู้รับผิดชอบ
ครูนภาภรณ์
ครูสมปอง
ครูธญานี

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน เครื่องมือใช้
๑. ครูมีการกาหนดเปูาหมายคุณภาพผู๎เรียนทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. ครูมีการวิเคราะห์ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล และใช๎ข๎อมูลในการวางแผนการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู๎เรียน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. ครูออกแบบ และการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวําง
สังเกต
บันทึกการสังเกต
บุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา ระดับคุณภาพระดับ ๕
,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
๔. ครูใช๎สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนาบริบท และภูมิ
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐาน
ปัญญาของท๎องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู๎ ระดับคุณภาพระดับ ๕
หลักฐาน
การวัดผลและ
๕. ครูมีการวัด และประเมินผลที่มุํงเน๎นการพัฒนาการเรียนรู๎ของผู๎เรียน
รํองรอย
ประเมินผล
ด๎วยวิธีการที่หลากหลาย ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. ครูให๎คาแนะนา คาปรึกษา และแก๎ไขปัญหาให๎แกํผู๎เรียนทั้งด๎านการเรียน
และคุณภาพชีวิตด๎วยความเสมอภาค ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ
และใช๎ผลในการปรับการสอน ระดับคุณภาพระดับ ๕

๘. ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
สถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๙. ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได๎รับมอบหมายเต็มเวลา
เต็มความสามารถ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๐. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม และสอดคล๎องกับท๎องถิ่น
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๑. สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให๎ผู๎เรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๒. สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนที่สํงเสริมและตอบสนองความ
ต๎องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู๎เรียน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๓. สถานศึกษาสนับสนุนให๎ครูจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่ให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือ
ปฏิบัติจริงจนสรุปความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑๔. สถานศึกษานิเทศภายใน กากับ ติดตามตรวจสอบ และนาผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยํางสม่าเสมอ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๕. สถานศึกษาจัดระบบดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนที่มีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน

เครื่องมือใช้
บันทึกการสังเกต
สังเกต,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐานการ
หลักฐานรํองรอย
วัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
การนิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษาทาให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับทราบปัญหา
ของตนเองและผู๎เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให๎เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

ผู้เสนอโครงการ

(นางนภาภรณ์ จักขุจันทร)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

กลยุทธ์ที่ ๕
พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน๎นการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน
จุดเน๎นที่ ๒ สํงเสริมการจัดทาระบบประกันคุณภาพภายในให๎เข๎มแข็ง
เพื่อรองรับการประเมินภายนอก

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาการดาเนินงาน

มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
โครงการต่อเนื่อง
นางสายใจ อู่เงิน , นางปิยะรัตน์ ทองเสริม
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
.

๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ
.ศ.๒๕๔๒ ได๎กาหนดให๎แตํงตั้งตัวแทนจากกลุํมประชาชนตําง ๆ
เข๎าเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให๎คณะบุคคลดังกลําวเข๎ามามีบทบาทในการบริหารและจัด
การศึกษาในท๎องถิ่น ดังนั้นสิ่งที่สาคัญที่จะทาให๎บุคคลเหลํานี้เข๎ามามีสํวนรํวมและสร๎างความเข๎าใจอันดีระหวําง
โรงเรียนกับชุมชน จึงจาเป็นต๎องมีการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อเป็นแนวทางสูํการพัฒนาการศึกษา ตามความ
ต๎องการของชุมชนและท๎องถิ่น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎คณะกรรมการสถานศึกษารู๎และปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบกาหนด
๒. เพื่อให๎คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา
ให๎บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
๓. เพื่อให๎ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา
๓. เป้าหมาย
๑ รวบรวมข๎อมูลโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานปัญหา / อุปสรรค
๒ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓ ครั้ง / ๑ ภาคเรียน
๓ จัดศึกษาดูงานคณะกรรมการสถานศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง

๔ . กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. รวบรวมข๎อมูลโรงเรียนเกี่ยวกับการ
บริหารงาน ปัญหา อุปสรรค
๒. จัดประชุมคณะกรรมการ
๓. ศึกษาดูงานโรงเรียนต๎นแบบ
๔. ประเมินผลการประชุมคณะกรรมการ

งบประมาณ

วัสดุการศึกษา

ระยะเวลา
พ.ค.๕๖
๓ ครั้ง / ภาคเรียน
๑ ครั้ง / ปีการศึกษา
๑ ครั้ง / ภาคเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ครูสายใจ/
ครูปิยะรัตน์

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. คณะกรรมการสถานศึกษารู๎ และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. ผู๎ปกครอง และชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โรงเรียนจัดการศึกษาได๎สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชนและประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในการ
มีสํวนรํวมและสร๎างความสัมพันธ์อันดีนามาซึ่งความเข๎าใจอันดีตํอกันซึ่งจะนาไปสูํการพัฒนาด๎านการศึกษาอยําง
เต็มศักยภาพในอนาคต

ผู้เสนอโครงการ

(นางสายใจ อู่เงิน)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๖ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๗ แนวการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแหล่งการเรียนรู้
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสายใจ อู่เงิน, นางสาวนิตยา คาลอย,
นางสาวพนมพร ค่าคูณ
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
...........................................................................................................................................
๑. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนกับผู๎ปกครองต๎อง
มีการประสานสัมพันธ์กันตลอดเวลา เพื่อสร๎างความเข๎าใจถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการปฏิรูป
การเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญจาเป็นจะต๎องได๎รับความรํวมมือจากผู๎ปกครองเพื่อชํวยกันสํงเสริมการจัดการ
เรียนการสอน ในการประชุมผู๎ปกครองจะเป็นโอกาสให๎โรงเรียนกับผู๎ปกครองได๎สร๎างความเข๎าใจและสร๎าง
ข๎อตกลงรํวมกันเพื่อให๎การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร ตลอดจน
ดาเนินการคัดเลือกประธานเครือขํายผู๎ปกครองระดับห๎องเรียน และระดับโรงเรียนเพื่อชํวยในการดาเนินงาน
ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเกิดประสิทธิภาพ

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎สถานศึกษามีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข๎อมูลกับแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาในท๎องถิ่น
๒. เพื่อให๎สถานศึกษาสนับสนุนให๎แหลํงเรียนรู๎ ภูมิปัญญาและชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวม
ในการจัดทาหลักสูตรระดับสถานศึกษา
๓. เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงวิทยาการในการแสวงหาความรู๎และบริการชุมชน
๔. เพื่อให๎สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
๕. เพื่อให๎ครูและผู๎ปกครองมีความเข๎าใจที่ดีตํอกัน ผู๎ปกครองและชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวม
ในการพัฒนาสถานศึกษา
๖. เพื่อให๎นักเรียนมาเรียนอยํางสม่าเสมอและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๗. เพื่อให๎นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน
๘. เพื่อให๎สถานศึกษาจัดระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
และครอบคลุมถึงผู๎เรียนทุกคน
๓. เป้าหมาย
๑. จัดการประชุมผู๎ปกครอง ปฐมนิเทศ (สัปดาห์แรกของวันเปิดภาคเรียน)
๒. จัดประชุมผู๎ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ ( วันกํอนปิดภาคเรียน)
๓. จัดประชุมเครือขํายผู๎ปกครองระดับห๎องเรียน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๔. ครูและผู๎ปกครองมีความเข๎าใจที่ดีตํอกัน ผู๎ปกครองให๎ความชํวยเหลือโรงเรียนในทุกโอกาส
๕. นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๖. รํวมงานและประเพณีตําง ๆ ของชุมชน
๗. ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่ กิจกรรม
งบประมาณ
๑. จัดการประชุมผู๎ปกครอง ปฐมนิเทศ (สัปดาห์แรกของวันเปิด
ภาคเรียน)
๒. จัดประชุมผู๎ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ (วันกํอนปิดภาคเรียน)
๓. จัดประชุมเครือขํายผู๎ปกครองระดับห๎องเรียน
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
วัสดุการศึกษา
๔. ครูและผู๎ปกครองมีความเข๎าใจที่ดีตํอกัน ผู๎ปกครองให๎ความ
ชํวยเหลือโรงเรียนในทุกโอกาส
๕. นักเรียนมาเรียนสม่าเสมอและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๖. รํวมงานและประเพณีตํางๆของชุมชน
๗. ผู๎ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา

ระยะเวลา
พ.ค. ๕๖

ผู้รับผิดชอบ

มี.ค. ๕๗
พ.ค. ๕๖
ตลอดปี
มี.ค.๕๗
ตลอดปี
มี.ค. ๕๗

ครูสายใจ,
ครูนิตยา,
ครูพนมพร

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู๎นา และความคิดริเริ่มที่เน๎นการพัฒนา
ผู๎เรียน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. ผู๎บริหารใช๎หลักการบริหารแบบมีสํวนรํวม และใช๎ข๎อมูลผลการ
ประเมิน หรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด๎านวิชาการ และการจัดการ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. ผู๎บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามที่
กาหนดไว๎ในแผนปฏิบัติการ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. ผู๎บริหารสํงเสริม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรให๎พร๎อมรับการ
กระจายอานาจ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕. นักเรียน ผู๎ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัด
การศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. ผู๎บริหารให๎คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใสํการจัด
การศึกษาเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. คณะกรรมการสถานศึกษารู๎ และปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ระเบียบกาหนด
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘. คณะกรรมการสถานศึกษากากับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของสถานศึกษาให๎บรรลุผลสาเร็จตามเปูาหมาย
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๙. ผู๎ปกครอง และชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนาสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๐. สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ระหวํางบุคลากรภายใน
สถานศึกษา ระหวํางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่
เกี่ยวข๎อง ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน

เครื่องมือใช้

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย
สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล
บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
โรงเรียนกับชุมชนมีความเข๎าใจที่ดีตํอกัน โรงเรียนได๎รับความชํวยเหลือและให๎ความชํวยเหลือชุมชนได๎
เป็นอยํางดี
ผู้เสนอโครงการ

(นางสายใจ อู่เงิน)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

ประกันคุณภาพภายในเพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๘ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามที่กาหนดในกฏกระทรวง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ตามที่กาหนดในกฏกระทรวง
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพนมพร ค่าคูณ
, นางนภาภรณ์ จักขุจันทร ,
นางสาวธญานี รุ่งเรือง
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
……………………………………………………………………………………………...
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ๒๕๔๒ กาหนดให๎สถานศึกษาต๎องได๎รับการประเมินภายนอก จาก
องค์กรอิสระหลังจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ๒๕๔๒ ประกาศใช๎ภายในปี ๒๕๔๘ โรงเรียนวัดเกตุ
สโมสร เข๎ารับการประเมินภายนอกครั้งที่ ๑ ในปี ๒๕๔๗ ครั้งที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ครั้งที่ ๓ ในปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ซึง่ ผลการประเมินยังไมํได๎รับรองผลจาก สมศ. แตํเพื่อให๎การดาเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย โรงเรียน
ต๎องได๎รับการประกันคุณภาพภายในทุกปี และเพื่อให๎การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยํางเป็นระบบ ทาง
โรงเรียนจึงต๎องมีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยํางตํอเนื่องและรายงานตํอหนํวยงานต๎นสังกัดตํอไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๒. เพื่อให๎สถานศึกษาจัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
๓. เพื่อให๎สถานศึกษาจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศและใช๎สารสนเทศในการบริหารจัดการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๔. เพื่อให๎สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
๕. เพื่อให๎สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช๎วางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยํางตํอเนื่อง
๖. เพื่อให๎สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๓. เป้าหมาย
๑. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๕๑
๒. นักเรียนได๎รับการพัฒนาคุณภาพเต็มตามศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ
และตัวบํงชี้ของ สมศ.
๓. โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของหนํวยงานต๎นสังกัดและชุมชน
๔. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา ๒๕๕๑
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑. การเตรียมความพร๎อมได๎ดาเนินการดังนี้
- จัดทาข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลากรในสถานศึกษา
- แตํงตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของสถานศึกษา
- จัดเตรียมความพร๎อมด๎านทรัพยากร
- จัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน
- จัดทาแผนกากับและติดตามการประเมินผลภายใน
๒. การศึกษาและรายงานสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให๎
ผู๎เกี่ยวข๎องได๎ทราบสถานภาพของสถานศึกษา และเป็นข๎อมูลในการ
วางแผนและจัดทาแผนดาเนินงานประเมินผลภายใน โดยได๎
ดาเนินการดังนี้
- จัดทารายงานสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
- ประชาสัมพันธ์รายงานให๎บุคลากรในสถานศึกษาทราบ
๓. ทาความเข๎าใจกับบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพและผลการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา
๔. กาหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินมาตรฐานและตัวบํงชี้ในการ
ประเมินการสร๎างเครื่องมือประเมินหรือใช๎ข๎อมูลที่มีอยูํแล๎วมา
ประเมินได๎ดาเนินการดังนี้
- กาหนดแหลํงข๎อมูล
- กาหนดวิธีการเก็บข๎อมูล
- กาหนดเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล
- กาหนดขนาดตัวอยําง
- กาหนดระบบการจัดเก็บข๎อมูล
- กาหนดวิธีการวิเคราะห์
- กาหนดเกณฑ์การตัดสินใจ
- กาหนดกรอบการประเมิน
๕. ดาเนินการเก็บข๎อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานของตนเอง

งบประมาณ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิ.ย.๕๖

ก.ค.๕๖

วัสดุ
การศึกษา

ก.ค.๕๖
ส.ค.๕๖

ก.ย.๕๖
ม.ค.๕๗

ก.พ.๕๗

ครูพนมพร
ครูนภาภรณ์
ครูธญานี

ที่
กิจกรรม
๖. ดาเนินการวิเคราะห์ข๎อมูล
๗. วิเคราะห์จุดอํอน จุดแข็ง โดยดาเนินการดังนี้
- ศึกษาเปูาหมายและเกณฑ์การประเมินแตํละตัวบํงชี้
- จัดทาสรุปผลการวิเคราะห์ข๎อมูลตามแตํละตัวบํงชี้
- เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับเกณฑ์ที่กาหนด
- สรุปผลการประเมิน
- ประมวลผลการประเมินจากแตํละตัวบํงชี้
- สรุปผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอํอนของสถานศึกษา
-จัดลาดับความสาคัญของจุดอํอนที่จาเป็นต๎องแก๎ไข
ปรับปรุง
๘. หาแนวทางพัฒนาสถานศึกษา
๙. เขียนรายงาน SAR
๑๐ จัดสํงรายงาน สรุปโครงการ

งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
ก.พ.๕๗
ก.พ.๕๗

วัสดุ
การศึกษา

หัวหน๎า
โครงการ

ก.พ.๕๗
มี.ค.๕๗
มี.ค.๕๗

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือใช้
๑. สถานศึกษากาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. สถานศึกษาจัดทา และดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่มุํงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
บันทึกการสังเกต
๓. สถานศึกษาจัดระบบข๎อมูลสารสนเทศ และใช๎สารสนเทศในการบริหาร
สังเกต,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐาน
๔. สถานศึกษาติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
หลักฐานรํองรอย การวัดผลและ
การศึกษาของสถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
ประเมินผล
๕. สถานศึกษานาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน และภายนอกไปใช๎
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางตํอเนื่อง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคุณภาพระดับ ๕

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
สร๎างความมั่นใจให๎กับชุมชนที่มีตํอโรงเรียนในการสํงบุตรหลานเข๎าศึกษาในโรงเรียนวําโรงเรียน
สามารถจัดการเรียนการสอนได๎มาตรฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ๒๕๔๒

ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพนมพร ค่าคูณ)

ผู้อนุมัติ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
โดยไมํเสียคําใช๎จําย ๑๕ ปี

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

กิจกรรมวิชาการ
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางนภาภรณ์ จักขุจันทร , นางสาวพนมพร ค่าคูณ , คณะครู
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
……………………………………………………………………………………………..
๑. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวิชาการ เป็นกิจกรรมที่กาหนดอยูํในกิจกรรมพัฒนาผู๎เรียนตามนโยบายการสนับสนุนการจัด
การศึกษาโดยไมํเสียคําใช๎จําย ๑๕ ปี ซึ่งทางโรงเรียนจะต๎องดาเนินการให๎นักเรียนได๎รํวมกิจกรรมครบทุกคน
ตลอดจนเป็นการดาเนินงานตามหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู๎ระหวํางกัน
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎และนาเสนอผลงาน
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
๔. เพื่อให๎ผู๎เรียนกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ
๕. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
๖. เพื่อให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยอยูํในระดับดีขึ้นไป
๗. เพื่อให๎ผลการประเมินสมรรถนะสาคัญอยูํในระดับผํานเกณฑ์
๘. เพื่อให๎ผลประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียนอยูํในระดับผํานเกณฑ์

๙. เพื่อให๎ผลการทดสอบระดับชาติเฉลี่ยมีพัฒนาการที่ดีขึ้นกวําเดิม
๑๐. เพื่อให๎ผู๎เรียนวางแผนการทางานและดาเนินการจนสาเร็จ
๑๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๑๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎

๑๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ
๓. เป้าหมาย
นักเรียน ชั้น อนุบาล ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รํวมกิจกรรม และแสดงผลงานทางวิชาการใน
งานมหกรรมวิชาการ สืบสานความเป็นไทย ใสํใจเศรษฐกิจพอเพียง
๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมคณะกรรมการวางโครงการ
๓. แตํงตั้งวิทยากร
๔. ประชุมคณะวิทยากร
๔๐,๐๐๐
๕. จัดกิจกรรม มหกรรมวิชาการ สืบ
สานความเป็นไทย ใสํใจเศรษฐกิจ
พอเพียง ชั้น อนุบาล ๑ ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ระยะเวลา
พ.ค.๕๖
มิ.ย. ๕๖
ส.ค. ๕๖
ส.ค. ๕๖
ต.ค. ๕๖

ผู้รับผิดชอบ

ครูนภาภรณ์ ,
ครูพนมพร,
ครูประจาชั้น

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง
จากห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตําง ๆ รอบตัว
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้ง
คาถามเพื่อค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ
การเรียนรู๎ระหวํางกัน ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. นักเรียนใช๎เทคโนโลยีการเรียนรู๎ และนาเสนอผลงาน
ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๕. นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู และ
สื่อสารโดยการพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. นักเรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎านภาษา หรือวิธีการ
ของตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. นักเรียนกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดย
มีเหตุผลประกอบ ระดับคุณภาพระดับ ๕
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
๘. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความ
ภาคภูมิใจ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๙. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแตํละกลุํมสาระเป็นไป
ตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๐. นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสาคัญตามหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๑. นักเรียนมีผลการประเมินการอําน คิดวิเคราะห์ และเขียน
เป็นไปตามเกณฑ์ ระดับคุณภาพระดับ ๕
สังเกต,สัมภาษณ์,
๑๒. นักเรียนผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์
สอบถาม,หลักฐาน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
รํองรอย
๑๓. นักเรียนวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๔. นักเรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๕.นักเรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๑๖. นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับ
อาชีพที่ตนเองสนใจ ระดับคุณภาพระดับ ๕

เครื่องมือที่ใช้

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชน
นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักเรียนรู๎และพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง มีความคิด
อยํางเป็นระบบ คิดสร๎างสรรค์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาได๎อยํางมีสติสมเหตุผล มีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตาม
หลักสูตร สามารถทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎

ผู้เสนอโครงการ

ผูอ้ นุมตั ิ

(นางนภาภรณ์ จักขุจันทร)

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน
รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์,
นายสมปอง จักขุจันทร ,
นายณัฐวุฒิ พรมพิลา , ครูประจาชั้น
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
……………………………………………………………………………………………..
๑. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่อยูํในหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่จัดขึ้น
เพื่อสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียน ทั้งทางรํางกาย จิตใจและศีลธรรม โดยการฝึกให๎นักเรียนได๎อยูํรํวมกัน
สามารถทางานรํวมกันได๎และ ชํวยกันแก๎ปัญหา มีคุณธรรม จริยธรรม และคํานิยมที่พึงประสงค์ มีทักษะใน
การทางาน รักการทางาน และเจตคติที่ดีตํออาชีพสุจริต
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการฝึกอบรมนักเรียนโดยใช๎ระบบหมูํ
๒. เพื่อฝึกให๎นักเรียนรู๎จักชํวยเหลือตนเอง
๓. เพื่อฝึกให๎นักเรียนมีระเบียบวินัย
๔. เพื่อฝึกให๎นักเรียนเป็นผู๎นาและผู๎ตามที่ดี
๕. เพื่อให๎เกิดความสามัคคีในหมูํคณะ
๖. เพื่อฝึกให๎นักเรียนรู๎จักทาตนให๎เป็นประโยชน์แกํสังคม
๗. เพื่อให๎นักเรียนมีทักษะในการจัดการและทางานให๎สาเร็จ

๘. เพื่อให๎นักเรียนเพียรพยายาม ขยัน อดทน ละเอียดรอบคอบในการทางาน
๙. เพื่อให๎นักเรียนทางานอยํางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง
๑๐. เพื่อให๎นักเรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎

๓.

๔.
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๑๑. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริตและหาความรู๎เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
๑๒. เพื่อให๎นักเรียนตระหนัก รู๎คุณคํา รํวมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
เป้าหมาย
๑. นักเรียนชั้น ป. ๑ – ป. ๓ เข๎าคํายไมํพักค๎างทุกคน จานวน ๑ วัน
๒. นักเรียนชั้น ป. ๔ – ม.๓ เข๎าคํายพักแรมทุกคน จานวน ๓ วัน ๒ คืน
กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม
งบประมาณ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๑๖ – ๓๑ พ.ค.๕๖
ประชุมคณะกรรมการวางโครงการ
มิ.ย. ๕๖
แตํงตั้งวิทยากร
ส.ค. ๕๖
ครูวันทนีย์,
ประชุมคณะวิทยากร
ส.ค. ๕๖
ครูสมปอง ,
๕๕,๐๐๐
กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ – เนตรนารี
ส.ค. ๕๖
ครูณัฐวุฒิ ,
ชั้น ป.๑ – ป.๓
พ.ย. ๕๖
ครูประจาชั้น
กิจกรรมเข๎าคํายลูกเสือ – เนตรนารี
ชั้น ป.๔ – ม.๓
พ.ย. ๕๖

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู๎อื่น และกตัญญูกตเวทีตํอผู๎
มีพระคุณ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนยอมรับความคิด และวัฒนธรรมที่แตกตําง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๔. นักเรียนวางแผนการทางาน และดาเนินการจนสาเร็จ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๕. นักเรียนทางานอยํางมีความสุข มุํงมั่นพัฒนางาน และ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. นักเรียนทางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํออาชีพสุจริต และหาความรู๎
เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐานการ
วัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชน
นักเรียนสามารถดารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข สามารถทาหน๎าที่ได๎ทั้งผู๎นา และผู๎ตามที่ดี
ผู้เสนอโครงการ

(นางวันทนีย์ สงวนบุญญพงษ์ )

ผูอ้ นุมตั ิ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

กิจกรรมทัศนศึกษา
จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (งานวิชาการ)
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๒ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
มาตรฐานที่ ๓ เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
มาตรฐานที่ ๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ
คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค , นางนภาภรณ์ จักขุจันทร ,
คณะครู
ระยะเวลาการดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันนี้เป็นยุคของโลกาภิวัฒน์ ซึ่งไมํมีการจากัดเวลาหรือสถานที่ในการเรียนรู๎ การเรียนรู๎ถ๎าจะ
มีเฉพาะในตาราหรือในห๎องเรียน ก็อาจจะเป็นการสกัดกั้นโอกาสของผู๎เรียน เมื่อนักเรียนออกไปสูํเวทีภายนอก
โรงเรียน ก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ไมํกว๎างขวางนัก ฉะนั้นถ๎าเราได๎มีการพานักเรียนออกไปศึกษาจากแหลํงศึกษา
ภายนอกโรงเรียนเพื่อเก็บเกี่ยวความรู๎ในหลาย ๆ ด๎าน ก็จะชํวยเพิ่มพูนประสบการณ์และความรู๎มาประมวลไว๎
ในความคิดได๎เป็นอยํางดี
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎สถานศึกษามีการนาแหลํงเรียนรู๎และภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการเรียนการสอน
๒. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการเรียนรู๎ระหวํางกัน
๓. เพื่อให๎ผู๎เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตําง
๔. เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎จริง
๓. เป้าหมาย
๑. จัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
๒. จัดและใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน
๓. พานักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ม.๓ ไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอกห๎องเรียน ปีละ ๑ ครั้ง
๔. พานักเรียนไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎
พ.ค.๕๖
๒. จัดและใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกห๎องเรียน
พ.ค.๕๖ ครูอุไรวรรณ ,
๓. พานักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ม.๓ ไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎นอก
๗๐,๐๐๐
พ.ย.๕๖ ครูนภาภรณ์ ,
ห๎องเรียน ปีละ ๑ ครั้ง
คณะครู
๔. พานักเรียนไปศึกษาแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีประเมิน
เครื่องมือที่ใช้
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตําง ๆ รอบตัว ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
เรียนรู๎ระหวํางกัน ระดับคุณภาพระดับ ๕
บันทึกการสังเกต
๔. นักเรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎ และนาเสนอผลงาน
สังเกต,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐาน
๕. นักเรียนสรุปความคิดจากเรื่องที่อําน ฟัง และดู และสื่อสารโดย
หลักฐานรํองรอย การวัดผลและ
การพูด หรือเขียนตามความคิดของตนเอง ระดับคุณภาพระดับ ๕
ประเมินผล
๖. นักเรียนนาเสนอวิธีคิด วิธีแก๎ปัญหาด๎วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๗. นักเรียนกาหนดเปูาหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก๎ปัญหาโดยมี
เหตุผลประกอบ ระดับคุณภาพระดับ ๕
๘. นักเรียนมีความคิดริเริ่ม และสร๎างสรรค์ผลงานด๎วยความภาคภูมิใจ
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. ผลกระทบต่อชมชนและสังคม
นักเรียนสามารถเรียนรู๎จากประสบการณ์ตรงโดยใช๎แหลํงเรียนรู๎ในชุมชนและแหลํงเรียนรู๎ที่สาคัญของ
ประเทศเพื่อเพิ่มประสบการณ์ สร๎างความรักในวัฒนธรรมไทยและท๎องถิ่นของตนเอง
ผู้เสนอโครงการ

ผู้อนุมัติ

(นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค)

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๐ การพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้น ของการศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบ
นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค , นายสมปอง จักขุจันทร
ระยะเวลาดาเนินงาน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖
………………………………………………………………………………………….
๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดเกตุสโมสร จัดการเรียนการสอนการศึกษาภาคบังคับตั้งแตํชั้น อนุบาลปีที่ ๑ ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศเพื่อให๎นักเรียนมี
ความรู๎สึกรักและหํวงแหนโรงเรียนของตน และพร๎อมที่จะกลับมาพัฒนาโรงเรียนและชุมชนของตนเองให๎พัฒนา
ทัดเทียมกับโรงเรียนและหมูํบ๎านอื่น ๆ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎สึกภูมิใจในผลสาเร็จของตนเอง
๒. เพื่อให๎นักเรียนและคณะครูได๎แสดงความรู๎สึกที่ดีตํอกัน
๓. เพื่อให๎นักเรียนรุํนพี่และรุํนน๎องมีความรักตํอกัน
๔. เพื่อให๎นักเรียนมีความรักความศรัทธาในโรงเรียนของตน
๓. เป้าหมาย
๑. จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ทุกคน
(มอบเกียรติบัตรนักเรียน)
๒. คณะครู นักเรียนรุํนพี่ นักเรียนรุํนน๎อง ได๎รับประทานอาหารและทากิจกรรมรํวมกัน

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๒. ประชุมชี้แจงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ /
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ และนักเรียนรุํนน๎องใน
การจัดกิจกรรม
๓. จัดงานปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ /
อนุบาลปีที่ ๒ (มอบเกียรติบัตร)
๔. สรุปผลการดาเนินงานและรายงาน

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. ๕๖
มี.ค. ๕๗

๒๐,๐๐๐
มี.ค. ๕๗

ผู้รับผิดชอบ

ครูอุไรวรรณ ,
ครูสมปอง ,
คณะครู

มี.ค. ๕๗

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. สถานศึกษามีผลการดาเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕

วิธีการประเมิน
สังเกต,สัมภาษณ์,
สอบถาม,หลักฐาน
รํองรอย

เครื่องมือใช้
บันทึกการสังเกต
,สัมภาษณ์,ตรวจ
ผลงาน,หลักฐาน
การวัดผลและ
ประเมินผล

๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ /นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒ เป็นโครงการที่สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํอคณะครู และโรงเรียน มีความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง สามารถกาหนด
เปูาหมายในชีวิตได๎อยํางถูกต๎อง

ผู้เสนอโครงการ

(นางอุไรวรรณ เลิศอานวยโชค)

ผูอ้ นุมตั ิ

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผูอ้ านวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

ชื่อโครงการ
แผนงาน
สอดคล้องกับ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลักษณะโครงการ
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดาเนินงาน

กิจกรรมบริการสารสนเทศ/ICT
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
โครงการต่อเนื่อง
นางปนัดดา บวรรัตนวงศ์ , นางนันทวัลย์ ศรีสมัย,
นางสายใจ อู่เงิน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นสถานที่จัดและสํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับนักเรียนและผู๎ที่เกี่ยวข๎องให๎ได๎รับความรู๎
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน ในการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองของนักเรียน
จาเป็นอยํางยิ่งสาหรับการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันซึ่งต๎องใช๎เทคโนโลยีในการค๎นคว๎าหาความรู๎อันได๎แกํการ
สืบค๎นความรู๎จากอินเตอร์เน็ตซึ่งจะได๎ความรู๎ที่กว๎างขวาง ครอบคลุม รวดเร็ว และสามารถค๎นหาความรู๎ได๎
ตลอดเวลา การมีความรู๎ด๎านการใช๎คอมพิวเตอร์จึงจาเป็นอยํางยิ่งสาหรับนักเรียน
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให๎นักเรียนได๎รับและเรียนรู๎อยํางเหมาะสมตามศักยภาพ
๒. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะการใช๎คอมพิวเตอร์
๓. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะในการสืบค๎นทางอินเตอร์เน็ต
๔. เพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
๓. เป้าหมาย
จัดอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมตั้งแตํชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
๑. จัดทาหลักสูตรการอบรมคอมพิวเตอร์
๒. ประชุมชี้แจงคณะครูและนักเรียน
๓. จัดอบรมคอมพิวเตอร์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
๔. สรุปผลการอบรมและรายงาน

งบประมาณ

๖,๘๖๐

ระยะเวลา
พ.ค.๕๖
พ.ค.๕๖
ม.ค. – มี.ค.๕๗

ผู้รับผิดชอบ
ครูปนัดดา ,
ครูนันทวัลย์,
ครูสายใจ

มี.ค.๕๗

๕. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือใช้
๑. นักเรียนมีนิสัยรักการอําน และแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองจาก
ห๎องสมุด แหลํงเรียนรู๎ และสื่อตําง ๆ รอบตัว ระดับคุณภาพระดับ ๕
๒. นักเรียนมีทักษะในการอําน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคาถามเพื่อ
ค๎นคว๎าหาความรู๎เพิ่มเติม ระดับคุณภาพระดับ ๕
๓. นักเรียนเรียนรู๎รํวมกันเป็นกลุํม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการ
บันทึกการสังเกต
เรียนรู๎ระหวํางกัน ระดับคุณภาพระดับ ๕
สังเกต,สัมภาษณ์, ,สัมภาษณ์,ตรวจ
๔. นักเรียนใช๎เทคโนโลยีในการเรียนรู๎ และนาเสนอผลงาน
สอบถาม,
ผลงาน,หลักฐาน
ระดับคุณภาพระดับ ๕
หลักฐานรํองรอย การวัดผลและ
๕. สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตาม
ประเมินผล
เปูาหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา
ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. สถานศึกษามีผลการดาเนินงานสํงเสริมให๎ผู๎เรียนบรรลุตามเปูาหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน๎นของสถานศึกษา ระดับคุณภาพระดับ ๕
๖. ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม
นักเรียนมีความรู๎และทักษะด๎านคอมพิวเตอร์ในการศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง สามารถสืบค๎น
ความรู๎ทางอินเตอร์เน็ต นักเรียนและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ผู้เสนอโครงการ

ผูอ้ นุมตั ิ

(นางปนัดดา บวรรัตนวงศ์)

(นายสมคิด มีทรัพย์ทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกตุสโมสร

