คํานํา
แผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2559 นี้ เป็ นเอกสารที่โรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตรจัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการดําเนิ นงานให้เป็ นไปตามนโยบาย และแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรี ยน ทั้งนี้เพื่อมุ่ง
พัฒนานักเรี ยนให้เกิดคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่กาํ หนด โครงการทั้งหมดที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิ
การนี้ ล้วนเกิดจากการมีส่วนร่ วมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน
ขอขอบคุณท่านผูอ้ าํ นวยการ นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
(มงคลพิทยาคาร) ที่ช่วยชี้แนะแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตั ิการให้สาํ เร็ จลุล่วงไปด้วยดี จึงหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า
แผนปฏิบตั ิการนี้ จะช่วยให้เป้ าหมายคุ ณภาพของการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนบรรลุผลตามที่คาดหวังไว้เป็ น
อย่างดียง่ิ

โรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

สารบัญ
เรื่ อง

ประวัติยอ่ โรงเรี ยน
โครงสร้างการบริ หารงาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมาย
ตราสัญลักษณ์
ข้อมูลสถานศึกษาและบุคลากร
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ปี การศึกษา 2558
สรุ ปแผนและโครงการของโรงเรี ยน
เป้ าหมายปี การศึกษา 2559
ปฏิทินปฏิบตั ิการสอน

งานบริ หารวิชาการ

หน้า
ก
ค
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฎ
ฏ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียนภาษาไทย
2. โครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการ
3. โครงการนิเทศภายใน
4. โครงการแหล่งเรี ยนรู ้นอกโรงเรี ยน
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระ
6. โครงการห้องสมุดโรงเรี ยน
7.โครงการการวัดประเมินผลตามสภาพจริ ง
8. โครงการประกันคุณภาพภายใน
9. โครงการส่ งเสริ มวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
10.โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
11.โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
12.โครงการพัฒนาโรงเรี ยนสู่ อาเซี ยน
13.โครงการพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงานวิทยาศาสตร์ ดา้ นสิ่ งแวดล้อม
14. โครงการพัฒนาผูเ้ รี ยนรักษ์ดนตรี ไทยและนาฎศิลป์ ไทย
15. โครงการ “ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู้”

1
4
7
10
12
16
20
23
26
29
32
36
40
43

1. โครงการจัดหาวัสดุฝึก สอน สอบ และเอกสารประจําชั้นเรี ยน/สํานักงาน

52

งานงบประมาณ

46

เรื่ อง
งานบริ หารบุคคล

สารบัญ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

งานบริ หารทัว่ ไป

1. โครงการสร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม นําเยาวชน สู่ วถิ ีไทยวิถีพุทธ
2. โครงการความสัมพันธ์ชุมชน
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
4. โครงการวันสําคัญทางประเพณี และศาสนา
5. โครงการเก็บออมวันละนิดเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
6. โครงการแนะแนว
7. โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย และวินยั นักเรี ยน
8. โครงการส่ งเสริ มกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรี ยน
9. โครงการปรับปรุ งอาคาร และสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน
10. โครงการอาหารกลางวัน
11. โครงการธุ รการและสารสนเทศโรงเรี ยน
12. โครงการประเมินโครงการ
13. โครงการเกษตรพอเพียงเยีย่ งพ่อสอน
14. โครงการโรงเรี ยนวิถีพุทธ

ภาคผนวก
คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปี การศึกษา 2559

หน้า
55
58
62
65
68
71
74
77
81
83
86
89
92
95
98

ก

ประวัติย่อโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
พ.ศ. 2482 เปิ ดสอนโดยใช้ศาลาการเปรี ยญวัดมงคลนิมิตรโดยมีนายประสิ ทธิ์ สัตยวนิชเป็ นครู ใหญ่คนแรก
พ.ศ. 2487 สร้างอาคารเรี ยนแบบ ป.1 ขนาด 9 X 27 1 หลัง
พ.ศ. 2500 สร้างอาคารเรี ยนแบบ 003 จํานวน 5 ห้องเรี ยน 1 หลัง
พ.ศ. 2507 สร้างอาคารเรี ยน แบบ 004 2 ชั้น 8 ห้องเรี ยน
พ.ศ. 2517 สร้างอาคารเรี ยนแบบ 017 จํานวน 4 ห้องเรี ยน ต่อมาได้งบประมาณเพิ่มเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรี ยน
พ.ศ. 2521 สร้างโรงอาหาร 1 หลัง ขนาด 8 X 21 เมตร ประชาชนบริ จาคเงินสมทบ 90,000 บาท
พ.ศ. 2529 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 203/2526 ขนาด 10 X 20 เมตร
พ.ศ. 2530 สร้างบ้านพักครู แบบ สปช.301/2526 1 หลัง และได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช.601/2526
จํานวน 4 ที่นงั่
พ.ศ. 2533 ได้รับเงินบริ จาคจากผูม้ ีจิตศรัทธาสร้างอาคารเรี ยน แบบ สปช.105/2529 จํานวน 5 ห้องเรี ยน
พ.ศ. 2539 ปูตวั หนอนหน้าอาคารหน้าอาคารแบบ สปช.105/2529
พ.ศ. 2540 ได้รับอนุมตั ิร้ื อถอนอาคารเรี ยนแบบ 004
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 2/28 ปรับปรุ ง 4 ชั้น จํานวน 9 ห้องเรี ยนใต้ถุนโล่ง
ใช้งบประมาณ 3,062,400 บาท จัดทอดผ้าป่ าการศึกษาในวันเด็กที่ 12 มกราคม 2540
แล้วเสร็ จวันที่ 20 มกราคม 2542
พ.ศ. 2543 ได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (สาขาบางพลี) สร้างสนาม วอลเลย์บอล
เป็ นเงิน 75,000 บาท
พ.ศ. 2545 สร้างซุม้ พระพุทธรู ปประจําโรงเรี ยน ได้รับเงินบริ จาคและทอดผ้าป่ าเป็ นเงิน 75,000 บาท
พ.ศ. 2548 ย้ายอาคารเรี ยนแบบ 003 ทําเป็ นอาคารเรี ยนแบบ 2 ชั้น ใช้เงิน 475,000 บาท
พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจากเทศบาลตําบลบางเสาธงจํานวน 375,000 บาท สร้างรั้วคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
ด้านทิศใต้และทิศตะวันออก ยาว 127 เมตร
พ.ศ. 2551 ผูต้ อ้ งหาทัณฑสถานสมุทรปราการ จํานวน 50 คน มาขนดินปรับภูมิทศั น์ภายในโรงเรี ยน
จํานวน 2 วัน
พ.ศ. 2552 โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตความเร็ วสู งเพื่อการศึกษา
งบลงทุน ค่าครุ ภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน12 เครื่ อง งบประมาณ 343,000บาท
พ.ศ. 2553 -ได้อาคารเรี ยนแบบ สปช 105/29 (2ชั้น7 ห้องเรี ยนงบประมาณ 2,950,000 บาท)
จากโครงการ ไทยเข้มแข็ง SP2

- ได้อาคารเรี ยนแบบสปช 105/29 (2 ชั้น5 ห้องเรี ยนงบประมาณ 3,614,000 บาท)
ข
จากองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสมุทรปราการ
- ได้งบประมาณ 150,000 บาท จากโครงการไทยเข้มแข็ง SP2 ปรับปรุ งห้องสมุด
- ได้รับงบประมาณจากอําเภอ บางเสาธง เป็ นเงินทั้งสิ้ น 1,200,000 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) สร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด สร้างในปี พ.ศ.2553
- ได้งบประมาณ 1,806,000 บาท จากงบแปรญัตติ สร้างสนามฟุตซอล
พ.ศ. 2555 - ได้งบลงทุน ค่าที่ดินก่อสร้างและสิ่ งก่อสร้าง จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ก่อสร้างบ้านพักครู จํานวน 1 หลัง แบบ 205/26 จํานวนงบประมาณ 617,600 บาท
- ได้งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง(งบแปรญัตติ) ปรับปรุ งสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์
งบประมาณ 2,500,000 บาท จาก ส.ส. สลินทิพย์ สุ ขวัตฒ์
- โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง) ปี งบประมาณ 2555
รายการป้ ายชื่ออาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จํานวนเงิน 266,000 บาท
(สองแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
- โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุ ภณ
ั ฑ์)ปี งบประมาณ 2555 รายการครุ ภณั ฑ์
ดนตรี สากล จํานวนเงิน 244,000 (สองแสนสี่ หมื่นสี่ พนั บาทถ้วน)
- โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุ ภณ
ั ฑ์)ปี งบประมาณ 2555 รายการอุปกรณ์
พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา จํานวนเงิน 65,500 บาท
(หกหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- โรงเรี ยนได้รับงบประมาณ งบลงทุน (ค่าครุ ภณ
ั ฑ์)ปี งบประมาณ 2555 รายการอุปกรณ์
ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ (ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา) จํานวนเงิน 171,000 บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
พ.ศ. 2556 - โรงเรี ยนได้งบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ปี งบประมาณ 2556 รายการสร้าง
ส้วมนักเรี ยนหญิง 6 ที่/49 จํานวนเงิน 435,000 บาท
- โรงเรี ยนได้งบประมาณ งบลงทุนค่าครุ ภณั ฑ์และค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ปี งบประมาณ 2556
รายการโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่าํ กว่า 46 นิ้ว จํานวนเงิน 30,000 บาท
พ.ศ.2557 - โรงเรี ยนได้งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้างปรับปรุ งซ่อมแซมอาคารเรี ยน ปี งบประมาณ
2557 จํานวนเงิน 50,000 บาท
- โรงเรี ยนได้งบประมาณรายการขยายเขต ติดตั้ง ปรับปรุ งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้ า-ประปา
99,950 บาท
- โรงเรี ยนได้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิตผูจ้ บการศึกษา

ภาคบังคับ งบดําเนิ นงาน ปี งบประมาณ 2557 รายการ การจัดซื้ อสื่ อวัสดุ/หนังสื อห้องสมุด
จํานวนเงิน 90,000 บาท
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งานบริ การ
งานอื่น ๆที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในงาน
่

ง

วิสัยทัศน์
โรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) เน้นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กบั นักเรี ยนที่ขอรับ
บริ การอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ พัฒนาบุคลากรสู่ ความเป็ นมืออาชีพ เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมนําสู่ สากล
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

เป้ าหมาย

1.
2.
3.
4.
5.

พัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอนอย่างเป็ นระบบโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
พัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมตามแนววิถีพุทธ
ส่ งเสริ มสนับสนุนและพัฒนาสู่ ความเป็ นครู มืออาชีพ
พัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนรู้สู่สากล
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้และสามารถนําเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจําวัน

1. เด็กปฐมวัยและนักเรี ยนในเขตบริ การได้เข้าเรี ยนทุกคน
2. ครู ได้รับการพัฒนาสู่ ความเป็ นครู มืออาชีพ
3. นักเรี ยนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและศึกษาต่อทุกคน

จ

1.ตัวอักษร ย่ อ ม.ค. อยูใ่ นวงกลม หมายถึง ความสามัคคีเป็ นนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
2. ภายนอกวงกลมเป็ นกลีบบัว 4 เหล่า หมายถึง ระดับสติปัญญาของนักเรี ยนจะต้องได้รับการพัฒนา
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
3. มีรวงข้าวรองรับกลีบบัว หมายถึง ความเจริ ญงอกงามทั้งทางด้านร่ างกายและสติปัญญาที่ได้รับการพัฒนา
และถ่ายทอดเป็ นวัฒนธรรมขององค์กรจากรุ่ นต่อรุ่ น

อักษรย่ อ

ม.ค. และ ม.ม.ค.

คําขวัญประจําโรงเรียน

เรี ยนดี มีวนิ ยั ใฝ่ คุณธรรม

ปรัชญาของโรงเรียน

ปั ญญา ชีวิตสั สะ ปั ชโชโต หมายถึง ปั ญญาเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ

สี ประจําโรงเรียน

ฟ้ า - นํ้าเงิน

ฉ

1. ข้ อมูลนักเรียน ปี การศึกษา 2559

ข้ อมูลสถานศึกษา ปี การศึกษา 2559

ระดับชั้น

ชาย
12
12
23
21
23
20
26
33
146
48
34
31
113
271

ปฐมวัย
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
รวมทั้งสิ้น

เพศ

หญิง
15
15
22
19
27
24
24
27
143
24
26
35
85
243

รวม
27
27
45
40
50
44
50
60
289
72
60
66
198
514

2. ข้ อมูลบุคลากร
ประเภท
บุคลากร
ผูอ้ าํ นวยการ
รองผูอ้ าํ นวยการ
ครู ประจําการ
ครู อตั ราจ้าง
นักการ/ภารโรง
รวม

เพศ
ชาย

หญิง

4
1
5

1
17
2
20

25

ระดับการศึกษาสูงสุด
ประสบการณ์สอน
สูงกว่า ป.
ตํ่ากว่า
เฉลี่ย
ป.ตรี
ตรี
ป.ตรี
1
20
11
10
29
2
6
1
21
1
13
11
1
13
11
20

ช
ผลสัมฤทธิ์ ปี การศึกษา 2558

วิชา
ชั้น
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
ม.1
ม.2
ม.3
เฉลีย่

ภาษาไทย คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมฯ
84.89
79.84
72.10
71.22
72.21
85.39
74.75
66.64
55.17
73.58

83.74
77.63
79.63
69.98
64.87
72.72
63.65
64.32
64.52
71.23

86.16
79.97
73.60
77.00
73.13
74.97
70.02
60.40
36.36
70.18

88.04
81.08
73.39
66.34
70.04
83.64
68.94
64.76
65.52
73.53

ประวัติฯ
83.87
80.16
72.22
71.37
65.82
83.63
68.18
66.32
59.65
72.36

สุขศึกษา
และพล
ศึกษา
87.63
85.21
84.14
84.27
81.34
86.05
73.61
77.04
78.33
81.96

ผลสัมฤทธิ์ ปี การศึกษา 2558

ซ
สรุ ปแผนและโครงการของโรงเรียน
การดําเนิ นงานในรอบปี การศึกษา 2558 ในงาน 4 งาน ดังนี้
1. การบริหารวิชาการ

ศิลปะ
82.88
83.24
83.45
81.63
77.70
86.55
75.00
66.86
71.14
78.72

การงานฯ ภาษาอังกฤษ
82.35
84.68
78.64
80.32
70.05
83.17
59.46
78.24
62.76
75.52

84.44
66.62
64.31
66.22
60.63
67.84
59.90
62.22
56.41
65.40

เฉลี่ย
84.89
79.83
75.72
74.26
70.64
80.44
68.17
67.42
61.10
73.61

ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
สรุ ปโดยรวมสัมฤทธิ์ ผลของการดําเนิ นงานภายใต้มาตรฐานนี้พบว่านักเรี ยนมีความรู ้และ
ทักษะที่จาํ เป็ นตามหลักสู ตร และเกือบทุกกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีคะแนนเฉลี่ยเป็ นที่น่าพอใจตามเป้ าหมาย
ที่โรงเรี ยนตั้งไว้
- สาระภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.58 เป็ นที่น่าพอใจ
- สาระคณิ ตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 71.23 เป็ นที่น่าพอใจ
- สาระวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 70.18 เป็ นที่น่าพอใจ
- สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 73.53
- สาระสุ ขศึกษา และพลศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.96
- สาระศิลปะ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.72
- สาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.52
- สาระภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ย 65.40 เป็ นที่น่าพอใจ
ผลการดําเนินงานตามโครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพการอ่าน การฟั ง การพูดและการเขียนภาษาไทย นักเรี ยนที่อ่านหนังสื อ
ไม่ได้ไม่รู้จกั สระ พยัญชนะ สามารถอ่านได้คล่องขึ้นกว่าเดิม โดยช่วงพักกลางวันจัดห้องให้คาํ ปรึ กษาในเรื่ อง
การอ่านคล่อง เขียนคล่อง สามารถแก้ปัญหาในเรื่ องอ่านคล่อง เขียนคล่องได้มากขึ้น และในช่วงเวลา 14.30 –
15.00 น ครู ประจําชั้นยังสอนซ่อมเสริ มนักเรี ยนที่อ่านไม่คล่อง เขียนไม่คล่อง หรื ออ่านไม่ได้ เขียนไม่ได้ให้อ่าน
ได้มากเพิ่มขึ้น อุปสรรค คือผูป้ กครองบางคนไม่มีเวลา เนื่ องจากปั ญหาเศรษฐกิจ ต้องทํางานล่วงเวลา จึงไม่มี
เวลาสอนการบ้าน
2. โครงการส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน ข้าราชครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู ้
ความสามารถในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยนมากขึ้น สามารถนําไปใช้แก้ปัญหา เนื่องจากรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ซึ่ งมีผลจากการเยีย่ มบ้าน อุปสรรคคือครู ยงั ทําไม่เป็ นระบบและต่อเนื่อง
3.โครงการแหล่งเรี ยนรู ้นอกโรงเรี ยน ผูเ้ รี ยนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ
นอกโรงเรี ยน ปั ญหา และอุปสรรค ด้านความปลอดภัยในการเดิ นทาง ยานพาหนะควรตรวจเช็คสภาพรถให้
ปลอดภัยก่อน ตลอดจนคนขับรถต้องสุ ภาพ ไม่ใช้ความเร็ วมากเกินไป

ฌ
4. โครงการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร ได้ทาํ การพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ของโรงเรี ยน โดยปรับเปลี่ยนเวลาเรี ยนให้เข้ากับเหตุการณ์บา้ นเมือง คือเพิ่มวิชาประวัติศาสตร์ และวิชาหน้าที่
พลเมือง ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อีก 1 ชัว่ โมง เป็ นการปลูกจิตสํานึ ก

ในการรักชาติ รักแผ่นดิน และภูมิใจในความเป็ นไทย ระเบียบวัดประเมินผลปรับเปลี่ยนให้รัดกุม ใช้ภาษาเข้าใจ
ง่าย ซึ่ งใช้ได้ทุกช่วงชั้น
5. โครงการห้องสมุดโรงเรี ยน นักเรี ยนมีทกั ษะในการเลือกใช้หนังสื อ สื่ อ สิ่ งพิมพ์ ในการศึกษาค้นคว้า
ตามความสนใจ นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น ปั ญหา และอุปสรรค สถานที่ในการจัดตั้งห้องสมุดคับแคบ
ไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรี ยน หนังสื อมีนอ้ ยไม่เพียงพอกับความต้องการ
2. การบริหารงานงบประมาณ
1. โครงการจัดหาวัสดุฝึก สอน สอบ และเอกสารประจําชั้นเรี ยน/สํานักงาน มีวสั ดุใช้ในการจัดทําสื่ อ
เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนเพียงพอ มีเอกสารประจําชั้นเรี ยนครบทุกห้องเรี ยน มีวสั ดุใช้ในสํานักงานเพื่อทํา
ข้อมูลสารสนเทศได้เป็ นปั จจุบนั ปั ญหา และอุปสรรค งบประมาณที่ได้รับจัดสรรน้อย จัดซื้ อวัสดุได้ไม่เพียงพอ
กับความต้องการของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. การบริหารงานบุคคล
1. โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยและวินัยนักเรี ยน สนับสนุ นส่ ง เสริ มให้ค รู พฒั นาตนเอง จัดทํา
ผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญการพิเศษ ซึ่ งได้รับการเลื่อนวิทยฐานะเป็ นครู ชาํ นาญพิเศษ
จํานวนเพิ่มขึ้น รวมเป็ น 16 คน จัดโครงการพัฒนาบุคลากรให้มีการศึกษาดูงาน และเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการเรี ยนการสอน ส่ งผลให้การจัดการเรี ยนสอนเป็ นที่พึงพอใจของผูป้ กครอง กวดขันการอยู่
เวรยาม และเน้นคุณธรรมจริ ยธรรม การรักษาระเบียบวินยั จรรยาบรรณของครู
4. การบริหารทัว่ ไป
1.โครงการส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยเพื่อพัฒนาวินยั และกระบวนการเรี ยนรู ้ ส่ งผลให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
มีความพึงพอใจร้อยละ 85 ปั ญหา และอุปสรรค ได้รับความร่ วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องน้อย ควรมีการ
ประชุมวางแผนเพื่อเพิ่มคุณภาพในการดําเนิ นงาน
2. โครงการปรับปรุ งอาคาร และสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยน ทําให้โรงเรี ยนมีภูมิทศั น์ดีข้ ึนโดยเฉพาะ
สวนหย่อมทําให้โรงเรี ยนร่ มรื่ น ปั ญหา และอุปสรรค ก๊อกนํ้าอยูไ่ กลเกินไป การรดนํ้าต้นไม้ไม่ทวั่ ถึงทําให้
ต้นไม้ตายบางส่ วน
3. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน สามารถคัดกรอง และเข้าใจนักเรี ยนดีข้ ึน ช่วยเหลือนักเรี ยน
เบื้องต้นได้นาํ ไปสู่ การปฏิ บตั ิให้เกิ ดผลดี กบั นักเรี ยนอย่างเป็ นระบบต่อเนื่ องและยัง่ ยืน ปั ญหา และอุปสรรค
ผูป้ กครองบางคนไม่ให้ขอ้ มูลของตัวนักเรี ยน ที่อยูอ่ าศัยอยูไ่ กลโรงเรี ยนมากไปมาไม่สะดวก ค่าใช้จ่ายสู ง ทําให้
เป็ นปั ญหาในการเยีย่ มบ้าน
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4. โครงการเก็บออมวันละนิดเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง นักเรี ยนมีเงินออมทุกคน นักเรี ยนได้นาํ ความรู้
จากการออม และการประหยัดไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้
5. โครงการสร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม นําเยาวชนไทย สู่ วิถีไทยวิถีพุทธ กิจกรรมทุกกิจกรรมทําให้
นักเรี ยนมีการพัฒนาทั้งด้านศักยภาพทางปั ญญา และคุณธรรมจริ ยธรรมที่ดีข้ ึน และนําไปใช้ในชีวติ ประจําวันได้

6. โครงการแนะแนว นักเรี ยนรู ้ จกั ปรับปรุ งตัวเองรู้จกั วางแผนด้านการศึกษา ทั้งปั จจุบนั และอนาคต
สามารถปรับตัวในด้านการเรี ยนรู ้ได้ และส่ งเสริ มสมรรถภาพการเรี ยนให้ประสบความสําเร็ จได้ ปั ญหา และ
อุปสรรค ผูใ้ ห้ทุนการศึกษานักเรี ยน ยังมีนอ้ ย แต่นกั เรี ยนที่ครอบครัวยากจนยังมีมากควรได้รับความช่วยเหลือ
7. โครงการเกษตรพอเพียงเยี่ยงพ่อสอน นักเรี ยนมีความรู้ ประสบการณ์ ดา้ นเกษตร สามารถนําไป
ประกอบอาชีพได้ สนองพระราชดําริ ของของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
8. โครงการธุ รการและสารสนเทศโรงเรี ยน มีการรับข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว เทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย

ฎ

ระดับปฐมวัย

เป้ าหมายปี การศึกษา 2559

1. รับเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1) ต่อจากปี การศึกษา 2558
2. เด็กปฐมวัย (5 ปี ) ได้เข้าเรี ยนในระดับปฐมวัย จํานวน 40 คน
3. เด็กปฐมวัยทุกคนมีความพร้อมในการเข้าเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1

ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

1. เด็กที่มีอายุอยูใ่ นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (7 – 15) ทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 90
2. เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีปัญหาระหว่างเรี ยน และเด็กที่อยูใ่ นภาวะยากลําบากได้รับการ
ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้รับการศึกษาทุกคน
3. นักเรี ยนทุกระดับได้พฒั นาความรู ้ ความสามารถและความถนัดตามศักยภาพ
4. นักเรี ยนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษามีผลการเรี ยนสู งขึ้นจากปี การศึกษา 2557
ร้อยละ 4
5. ลดอัตราการซํ้าชั้น
6. นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีพฤติกรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม
7. นักเรี ยนที่จบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ในปี การศึกษา 2557 ได้เข้าเรี ยนในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 100 %
8. นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปลอด 0 ร มส.
9. นักเรี ยนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถไปศึกษาต่อ หรื อนําความรู ้ไปประกอบอาชีพ
โดยสุ จริ ต และสังคมยอมรับ

งานบริ หารวิชาการ

1

โครงการ
พัฒนาศักยภาพการอ่ าน การฟัง การพูดและการเขียนภาษาไทย
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 4(1-4), 6(1-3), 15(2)
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
………………………………………………………………………………………………………

1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทย จัดอยูใ่ นกลุ่ม
ที่เป็ นพื้นฐานทางวิชาการและจําเป็ นต่อการเรี ยนรู้ จึงต้องจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสู ตรที่กาํ หนดไว้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนให้เกิดการรอบรู้ในทุกด้าน การอ่านเป็ นหัวใจของการเรี ยน
การสอน เป็ นเครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ ประสบการณ์ และรับสิ่ ง ที่เป็ นประโยชน์น้ นั มาใช้พฒั นาตนและ
สังคม ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะพัฒนาร่ วมกับแหล่งการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน เช่น ห้องสมุด
ห้องคอมพิวเตอร์ ต้องให้การสนับสนุ นส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน มีทกั ษะการอ่าน การฟั ง การพูดและการเขียนที่
ถูกต้อง การส่ งเสริ มการอ่าน คิดวิเคราะห์ได้อย่างสร้างสรรค์ และมีนิสัยรัก การอ่านการเขียน มีทกั ษะทางภาษา
อย่างต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียนได้อย่างถูกต้องทุกคน
2.2 เพื่อให้นกั เรี ยนเสนอความรู ้ในการอ่าน คิด วิเคราะห์ได้อย่างมีเหตุมีผลและเหมาะสม
2.3 เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถฟั งคําสั่ง และสามารถสื่ อสารกับผูอ้ ื่นได้
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะที่ดีในการอ่านและเขียน ร้อยละ 80
2) ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะในด้านการติดต่อสื่ อสารได้ร้อยละ 80
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรี ยนฟัง และใช้ภาษาสื่ อสารได้ถูกต้อง
2) นักเรี ยนเห็นความสําคัญของการอ่าน คิด วิเคราะห์
3) นักเรี ยนรักการอ่าน คิดอย่างมีเหตุผลและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 จัดทําโครงการขออนุมตั ิ
4.2 ประชุมคณะครู เพื่อวางแผนการดําเนินการ
4.3 ดําเนินการตามแผนที่กาํ หนด
ที่
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
1 นักเรี ยนอ่านออกเขียนได้ฝึกโดย
นางลดารัตน์ พัดทอง
ครู ผสู ้ อนภาษาไทย (ช่วงพักกลางวัน)
นางอุษา ฤทธิเดช
2 ส่ งเสริ มการอ่าน คิด วิเคราะห์ โดยฝึ กการ นางลดารัตน์ พัดทอง
อ่านจากห้องสมุดเคลื่อนที่
นางอุษา ฤทธิเดช

งบประมาณ
5,000
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ส่ งเสริ มความสามารถในด้านการใช้ภาษา
ในด้านการสื่ อสาร
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

5. ทรัพยากร

นางนันทิยา พิชญานนท์
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว

5,000
10,000

4.4 สรุ ปผลการดําเนินงาน

5.1 บุคลากร(ครู และนักเรี ยน)
5.2 งบประมาณ 10,000
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
1. นักเรี ยนมีความสามารถในการอ่านและเขียน
ได้อย่างถูกต้องทุกคน
2. นักเรี ยนเสนอความรู ้ในการอ่าน คิด วิเคราะห์
ได้อย่างมีเหตุผลและเหมาะสม

บาท
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
-การสังเกต
-การทดสอบ
-การสัมภาษณ์
-การตรวจผลงาน

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางลดารัตน์ พัดทอง
กรรมการ
7.4 นางอุษา ฤทธิ เดช
กรรมการ
7.5 นางนันทิยา พิชญานนท์
กรรมการ
3
7.6 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
-แบบสังเกต
-แบบทดสอบ
-แบบสัมภาษณ์
-ผลงานนักเรี ยน

ประธาน

ลงชื่อ……………………….……………….
(นางสุ ภาพ ลอยแก้ว)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ……………………..………………….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
ส่ งเสริมความเป็ นเลิศทางวิชาการ
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 2,3,4,5,6,7,8
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางศิริวรรณ บุญประเสริฐ
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการเรี ยนการสอน สิ่ งหนึ่งที่จะบอกว่านักเรี ยนมีคุณภาพและประสบผลสําเร็ จ และสร้างความ
ภาคภูมิใจให้แก่โรงเรี ยน คือผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และผลสําเร็ จในการเข้าแข่งขันทางวิชาการของนักเรี ยน

จากการสํารวจข้อมูลพบว่าที่ผา่ นมานักเรี ยนประสบความสําเร็ จในการแข่งขันทางวิชาการอยูใ่ นระดับไม่น่าพึง
พอใจ เพื่อพัฒนาความสามารถและเพิ่มศักยภาพของผูเ้ รี ยน ให้นกั เรี ยนมีความสามารถในการแข่งขัน และการ
เรี ยนรู ้อย่างเต็มศักยภาพตามความสนใจ จึงจัดทําโครงการส่ งเสริ มความเป็ นเลิศทางวิชาการขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
2.2 เพื่อส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถของนักเรี ยนให้มีศกั ยภาพที่สูงขึ้น
2.3 เพื่อให้เป็ นที่ยอมรับในเรื่ องความสามารถทางวิชาการและเป็ นการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงของโรงเรี ยน
2.4 เพื่อให้นกั เรี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1. นักเรี ยนทุกระดับชั้นเป็ นตัวแทนของโรงเรี ยน เข้าแข่งขัน
3.2 ด้านคุณภาพ
1. นักเรี ยนมีความรู ้ความสามารถนําชื่อเสี ยงมาสู่ โรงเรี ยน
2. นักเรี ยนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
3. นักเรี ยนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
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ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
เสนอโครงการ
จัดตั้งคณะทํางาน
ประชุมวางแผน
เข้าร่ วมแข่งขันความเป็ นเลิศทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
คณะทํางาน
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
นางนันทิยา พิชญานนท์
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นางลดารัตน์ พัดทอง

งบประมาณ
60,000

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น

60,000

4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน
5. ทรัพยากร
1. บุคลากร (ครู และนักเรี ยน)
2. งบประมาณ
60,000 บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ

6.2 วิธีการวัดประเมินผล

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั

1

นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการทุกคน

-การสังเกต
-การทดสอบ

-แบบสังเกต
-แบบทดสอบ
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นักเรี ยนมีนิสัยในการใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน
พัฒนาตนเอง

-การสัมภาษณ์
-การทดสอบ

-แบบสัมภาษณ์
-แบบทดสอบ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
กรรมการ
7.4 นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
กรรมการ
7.5 นางลดารัตน์ พัดทอง
กรรมการ
7.6 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุ6 กคน

ประธาน

ลงชื่อ………………………………………….
(นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ………………………………..
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หัวหน้ าโครงการ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการนิเทศภายใน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานที่ 13.2, 14
นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
โครงการต่ อเนื่อง
16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

1.หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 มาตรา 30
กํา หนดให้ส ถานศึ ก ษาพัฒนากระบวนการเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ดัง นั้นภารกิ จหลัก ที่ สําคัญของ
โรงเรี ยน คือ ดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนพัฒนาตามธรรมชาติอย่างการรอบด้านอย่าง

เต็มศักยภาพ บุคลากรสําคัญที่จะปฏิบตั ิภารกิ จนี้ ให้บรรลุเป้ าหมายคือครู ผูส้ อน ซึ่ งจะมีความรู้ความสามารถ
ความถนัด และความสนใจ ในการปฏิ บตั ิ งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นโรงเรี ยนจึงจําเป็ นต้องพัฒนาครู ผูส้ อนให้
สามารถปฏิบตั ิการสอนให้ประสบความสําเร็ จตามภารกิจหลักของหน่วยงานและสถานศึกษา การนิเทศภายใน
เป็ นการส่ งเสริ มสนับสนุ นหรื อให้ความช่วยเหลือครู ทุกคนในโรงเรี ยน ให้ประสบความสําเร็ จในการปฏิบตั ิ
ภารกิจหลัก คือการสอนหรื อการสร้างเสริ มพัฒนาการของผูเ้ รี ยนตามธรรมชาติอย่างรอบด้าน ให้เต็มตามวัยและ
เต็มศักยภาพ จากเหตุผลดังกล่าวโรงเรี ยนจึงได้จดั โครงการนิเทศภายในขึ้นเพื่อให้ผบู้ ริ หารได้ติดตาม ควบคุ ม
กํากับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรได้สะดวก คล่องตัว และยังมีความใกล้ชิดกับครู และ
นักเรี ยนมากขึ้น ทําให้มองเห็นปั ญหา และอุปสรรคตลอดจนความต้องการของบุคลากร ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านการบริ หาร และ การเรี ยนการสอนเป็ นอย่างยิง่
2.วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงสภาพปั จจุบนั ปั ญหาและความต้องการในการปฏิบตั ิงาน
2. เพื่อพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานตามโครงการต่าง ๆ
3. เพื่อให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนได้ให้คาํ แนะนํา ให้คาํ ปรึ กษากับครู
4. เพื่อแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5. เพื่อปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการสอนของครู
6. เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิงานและมีปฏิสัมพันธ์ในการทํางานร่ วมกัน
7. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
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1) ครู ประจําชั้นแต่ละห้องจัดตกแต่งสภาพห้
องเรี ยนและสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู้
2) ครู ทุกคนจัดทําแผนการสอน/แผนการจัดการเรี ยนรู้
3) ครู ไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 85 ทําแผนการสอน/แผนการจัดการเรี ยนรู ้ได้ถูกต้องและนําไปใช้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4) ครู ไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 80 ศึกษาหลักสู ตรและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเป็ นไปตาม
จุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
- ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้นทุกวิชา
3.2 ด้ านคุณภาพ
1) ครู จดั ทําแผนการสอน/แผนการจัดการเรี ยนรู้โดยยึดผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2) ครู มีการประเมินผลตามสภาพจริ ง
3) ผูเ้ รี ยนรักการเรี ยนรู ้ เป็ นคนดี เก่ง และมีความสุ ข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4 ขั้นตอนในการดําเนินงาน
งบประมาณ
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน

ผูอ้ าํ นวยการ

-

-

2. ประชุมหารื อศึกษาสภาพปั จจุบนั

คณะกรรมการ

3. กําหนดแผนการนิ เทศ กําหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการ

4. จัดทําเอกสารเกี่ยวกับการนิเทศ

คณะกรรมการ

1,000
-

5.1 เยีย่ มชั้นเรี ยน - ห้องพิเศษ กิจกรรม- โครงการ

ผูอ้ าํ นวยการ,
ครู วชิ าการ
ผูอ้ าํ นวยการ,
ครู วชิ าการ

5.2 นิเทศการสอน

ผูอ้ าํ นวยการ

-

5. ดําเนินการนิ เทศ

-

-

4,000

5.3 ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสรุ ปผล
การดําเนิ นงาน

ผูอ้ าํ นวยการ

6. ติดตาม ประเมินผล

ผูอ้ าํ นวยการ

-

หัวหน้าโครงการ

-

7. รายงานผล

5,000

รวมทั้งสิ้ น
5. ทรัพยากร
5.1 ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
5.2 ครู วชิ าการประถม
5.3 ครู วชิ าการมัธยม
6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1. ครู ส่งแผนการจัดการเรี ยนรู้ทุกคน
2.นักเรี ยนเกิดความพอใจใฝ่ รู ้
ใฝ่ เรี ยน
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น
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วิธีการประเมินผล
1. สํารวจ
2. การสังเกต

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
7.2 นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
7.4 นางจันทนา ปิ่ นทอง
7.5 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

เครื่ องมือที่ใช้
1. แบบสํารวจ
2. แบบสังเกต

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
หัวหน้าโครงการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประธาน

7.6 นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
กรรมการ
7.7 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
กรรมการ
7.8 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ลงชื่อ………………………..………….
(นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ……………………………………….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
แหล่ งเรียนรู้ นอกโรงเรียน
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 4 (1-4),5(3-5),6(1-2),14(1-2)
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม, นางนันทิยา พิชญานนท์
ลักษณะโครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
…………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้ครู จดั กระบวนการเรี ยนการสอน เพื่อ
สนองความต้องการของผูเ้ รี ยน โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ นักเรี ยนได้รับประสบการณ์จริ ง ศึกษาจากแหล่ง
เรี ยนรู ้ โดยตรง ได้ปฏิ บตั ิ ได้เห็น รู้ จกั คิดทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ดังนั้นโครงการแหล่งเรี ยนรู้ นอกโรงเรี ยน
ชั้นปฐมวัยถึ งชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 จึงเป็ นโครงการที่สนองหลักการดังกล่ าว และยังเป็ นการสอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกด้วย
2. วัตถุประสงค์

3. เป้าหมาย
3.1 ปริ มาณ

2.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
2.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ
2.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนรัก และภูมิใจในความเป็ นไทย

3.1.1 นักเรี ยนปฐมวัย
3.1.2 นักเรี ยนประถมศึกษาปี ที่ 1- 6
3.1.3 นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 1- 3

จํานวน 24 คน
จํานวน 282 คน
จํานวน 135 คน

3.2 คุณภาพ
3.2.1 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาทักษะความรู ้นอกห้องเรี ยน
3.2.2 ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ ง
3.2.3 ผูเ้ รี ยนมีความรับผิดชอบ
3.2.4 ผูเ้ รี ยนมีความรัก และภูมิใจในความเป็ นไทย
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
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4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
4.5 สรุ ปผลการดําเนิ นงาน
ที่
กิจกรรม
1 ปฐมวัย
2 ประถมศึกษาปี ที่ 1- 6
3 มัธยมศึกษาปี ที่ 1-3

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นางนันทิยา พิชญานนท์
นางจงรักษ์ อินทรแหยม

รวมทั้งสิ้ น
5. ทรัพยากร
5.1 ครู และบุคลากรทางการศึกษา
5.2 นักเรี ยน
5.3 งบประมาณ
80,000
บาท
6. การประเมิน
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัด ประเมินผล

งบประมาณ
10,000
50,000
20,000
80,000

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 80 มีความรักและ
ภูมิใจในความเป็ นไทย
2. ผูเ้ รี ยนมีความสุ ข และกระตือรื อร้น
ในการเรี ยน

การประเมิน

แบบประเมิน

การสังเกต

แบบสังเกต

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
หัวหน้าโครงการ
7.4 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
กรรมการ
7.5 นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
กรรมการ
7.6 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุ12กคน
ลงชื่อ…………………………..………….
(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม)

ประธาน

ลงชื่อ………………………………..…….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูเ้ สนอโครงการ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
โครงการ
ยกระดับผลสั มฤทธิ์ทางการเรียน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 5(1-5), 10(2,4-6), 14(2), 15(3)
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษา เป็ นลักษณะการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ ดังนั้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ให้สูงตามเกณฑ์
เป้ าหมายของโรงเรี ยนนั้น การจัดการเรี ยนรู้ทุกกลุ่มสาระดังกล่าวต้องสอดคล้องกับหลักสู ตรการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตอ้ งยึดผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ โดยทุกกลุ่ ม
สาระการเรี ยนรู ้ จาํ เป็ นต้องพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนให้มีหลายรู ปแบบ โดยที่กระบวนการ
เรี ยนรู้ตอ้ งพัฒนาผูเ้ รี ยนในด้านการคิด และการแก้ปัญหาของการเรี ยนรู้ ตลอดจนต้องมีการวัดและ

ประเมิ นผลความก้าวหน้าตามสภาพจริ งของผูเ้ รี ยน อีกทั้งต้องมีการวิเคราะห์ผเู้ รี ยนเป็ นรายบุคคล
เพื่อส่ งเสริ มผูเ้ รี ยนกลุ่มอัจฉริ ยะ กลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลาง ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรี ยนรู้
สู งขึ้น พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขกลุ่มผูต้ ้
องได้รับการปรับปรุ ง ให้มีการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมขึ้นกว่าสภาพเดิม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
2.2 เพื่อส่ งเสริ มให้ครู มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็ นระบบถูกต้อง
2.3 เพื่อส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้พฒั นาการเรี ยนรู ้ตามความถนัด ได้อย่างเต็มศักยภาพของตน
2.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สูงขึ้น เป็ นไป
ตามเกณฑ์เป้ าหมายของโรงเรี ยน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ครู ผสู ้ อนร้อยละ 100 มีการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2) นักเรี ยนร้อยละ 90 ผ่านเกณฑ์ของโรงเรี ยน
3)ครู ผสู ้ อนร้อยละ 100 มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็ นระบบถูกต้อง
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3.2 ด้านคุณภาพ
1) ครู ผสู ้ อนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้มีการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2 ) ครู ผสู ้ อนมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็ นระบบถูกต้อง
3 ) นักเรี ยนได้รับรู ้ความสามารถและได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ตามความถนัดของตน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ
4) นักเรี ยนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ได้ผา่ นเกณฑ์
ของโรงเรี ยน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
10,000
1 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 8 กลุ่มสาระ หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
การเรี ยนรู้
นางอุษา ฤทธิ เดช
- ภาษาไทย

- คณิ ตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- สุ ขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาอังกฤษ
2 ส่ งเสริ มศักยภาพเด็กอัจฉริ ยะ
- ภาษาไทย
- คณิ ตศาสตร์
- วิทยาศาสตร์
- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
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กิจกรรม
- สุ ขศึกษาและพลศึกษา
- ศิลปะ
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- ภาษาอังกฤษ

3 ประเมินความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน

5. ทรัพยากร

นางสาวพัชนิดา สาสุ ข
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
นางนันทิยา พิชญานนท์
นายสมยศ แสงทอง
นายวัฒนา พิชญานนท์,
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
นางสาวแคนย่า ไอเลย์วา
นางสาววัลภา มีแก้ว
นางสาวเสาวนีย ์ ศรี หริ่ ง
หัวหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่ม
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางสาวพัชนิดา สาสุ ข
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
นางนันทิยา พิชญานนท์
นายสมยศ แสงทอง
ผูร้ ับผิดชอบ
นายวัฒนา พิชญานนท์
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
นางสาวแคนย่า ไอเลย์วา
นางสาววัลภา มีแก้ว
นางสาวเสาวนีย ์ ศรี หริ่ ง
ครู วชิ าการประถมศึกษา ,
มัธยมศึกษา และ หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน

5.1 บุคลากร (ครู และนักเรี ยน)
5.2 งบประมาณ
20,000
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
1 ครู มีพฒั นาการเรี ยนการสอน

5,000

งบประมาณ

5,000

20,000

บาท
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
การนิเทศ

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบนิเทศภายใน

2
3
4

ครู มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็ น
ระบบถูกต้อง
ผูเ้ รี ยนได้รับการค้นหาความสามารถ
และได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
ผูเ้ รี ยนพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนทั้ง
8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้

การนิเทศ

แบบนิเทศภายใน

การสอบถาม
การสังเกต
การทดสอบ

แบบสอบถาม
แบบสังเกต
แบบทดสอบ

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางจันทนา ปิ่ นทอง
กรรมการ
7.4 นางนันทิยา พิชญานนท์
กรรมการ
7.5 นายวัฒนา พิชญานนท์ 15
กรรมการ
7.6 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
กรรมการ
7.7 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
กรรมการ
7.8 นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
กรรมการ
7.9 นายสมยศ แสงทอง
กรรมการ
7.10 นางสาวพัชนิดา สาสุ ข
กรรมการ
7.11 นางสาววัลภา มีแก้ว
กรรมการ
7.12 นางสาวแคนย่า ไอเลย์วา
กรรมการ
7.13 นางสาวเสาวนีย ์ ศรี หริ่ ง
กรรมการ
7.14 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ประธาน

ลงชื่อ………………………………………….
( นายคุณวุฒิ แสวงธรรม )
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ ………………………..ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
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โครงการ
ห้ องสมุดโรงเรียน
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 3,4,5,6,7,10,15
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอุษา ฤทธิเดช
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………….....................
1. หลักการและเหตุผล
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมความรู ้ โดยมีการเรี ยนรู้เป็ นเครื่ องมือที่สําคัญ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
และสังคมไทยที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ วในทุกๆด้าน ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็ นผล
จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสเทศ และกระแสโลกาภิวตั น์ มนุ ษย์จึงจําเป็ นต้อง
มีการศึกษาตลอดชี วิต เพราะการศึกษาจะสามารถพัฒนาคนได้อย่างแท้จริ ง ฉะนั้น “ห้องสมุดโรงเรี ยน” จึงมี
บทบาทที่สําคัญยิ่งในฐานะเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่สําคัญของครู และนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ในโรงเรี ยน ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้เด็กไทยรักการอ่าน โรงเรี ยนจึงจัด “ห้องสมุดโรงเรี ยน” ให้
เป็ นแหล่งการเรี ยนรู ้ที่สาํ คัญที่สุดที่นกั เรี ยนและครู จะใช้โอกาสในการศึกษาหาความรู ้และค้นคว้าเพิม่ เติมได้ดว้ ย
ตนเอง

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาหนังสื อ สิ่ งพิมพ์ต่างๆให้มากที่สุด เพื่อส่ งเสริ มหลักสู ตร นโยบายและโครงการ
ของโรงเรี ยนให้บรรลุหลักการและจุดมุ่งหมายที่วางไว้
2.2 เพื่ อ เปิ ดโอกาสให้ นั ก เรี ยน เลื อ กศึ ก ษาค้น คว้า ตามความสนใจ ความต้อ งการ และ
ความสามารถของแต่ละบุคคล เพื่อความเจริ ญงอกงามของสติปัญญาและจิตใจ
2.3 เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีประสบการณ์ในการใช้หอ้ งสมุด เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้า
เพื่อการศึกษาตลอดชีวติ
2.4 เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดทักษะในการใช้หนังสื อ สื่ อ สิ่ งพิมพ์ต่างๆในห้องสมุด เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาค้นคว้า
2.5 เพื่อให้บริ การและความสะดวกแก่ครู ในการเลือกใช้หนังสื อ สิ่ งพิมพ์ต่างๆในห้องสมุดเพื่อ
ประโยชน์ในการสอน
2.6 เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ เป็ นแหล่งพักใจ ให้คลายจากความกังวล ความเคร่ งเครี ยด และเพื่อ
หาความรื่ นรมย์ใจในยามว่าง เป็ นการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์
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2.7 เพื่อให้นกั เรี ยนมีมารยาทในการใช้หอ้ งสมุด
3 เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) นักเรี ยนร้อยละ 100 เข้าไปใช้หอ้ งสมุด
2) จัดหาหนังสื อเข้าห้องสมุดร้อยละ 90
3.2 ด้านคุณภาพ
1) จัดหาหนังสื อเข้าห้องสมุดทุกปี การศึกษา
2) จัดแบ่งหนังสื อเป็ น 8 กลุ่มสาระ ตามเนื้อหาสาระของการปฏิรูปหลักสู ตรเพื่อง่ายแก่การศึกษา
ค้นคว้า
3) จัดให้นกั เรี ยนทุกชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 มีตารางการเข้า
ไปใช้หอ้ งสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้าและอ่านหนังสื ออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
4 ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ

1. ขั้นเตรี ยมการ
1.1 เสนอโครงการ
1.2 จัดตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน

1.3 ประชุมวางแผน
1.4 จัดทําเอกสาร
2. ขั้นดําเนินการ
2.1 จัดเตรี ยม จัดหาหนังสื อเข้าห้องสมุด
2.2 จัดแบ่งหนังสื อเป็ น 8 กลุ่มสาระ
2.3 การให้บริ การ
2.4 ดําเนินการจัดกิจกรรมห้องสมุด
- กิจกรรมการใช้หอ้ งสมุด
- กิจกรรมส่ งเสริ มการอ่าน
- วรรณคดีลาํ นํา วันละคําร้อยเรี ยง
- บันทึกการอ่าน
- เล่านิทาน
- กิจกรรมอ่านข่าว
- กิจกรรมวันสุ นทรภู่
- กิจกรรมวันภาษาไทย
- แหล่งสื บค้นอินเตอร์ เน็ต
1. ขั้นติดตามประเมินผล
1.1 สังเกตการณ์ปฏิบตั ิกิจกรรมระหว่าง
ดําเนินโครงการ
1.2 สังเกตความสนใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วม
กิจกรรม
1.3 ประเมินผลงาน
2. ขั้นการรายงานผลการดําเนินโครงการ
4.1 รายงานผลเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ

2,000
นางอุษา ฤทธิเดช
นางลดารัตน์ พัดทอง,
นางไพเราะ พรมงาม,
นายสมยศ แสงทอง
คณะกรรมการ
นางลดารัตน์ พัดทอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ,ครู ประจําชั้น
นางอุษา ฤทธิ เดช,นางลดารัตน์ พัดทอง
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางอุษา ฤทธิ เดช,นางลดารัตน์ พัดทอง
18 นางอุษา ฤทธิ เดช,นางลดารัตน์ พัดทอง
นางลดารัตน์ พัดทอง และคณะกรรมการ
นางลดารัตน์ พัดทอง
ครู ประจําชั้น
นางลดารัตน์ พัดทอง, นางไพเราะ พรมงาม
นางอุษา ฤทธิเดช, นายสมยศ แสงทอง
นางลดารัตน์ พัดทอง, นางไพเราะ พรมงาม
นางอุษา ฤทธิ เดช, นายสมยศ แสงทอง
นางสาวแคนย่า ไอเลย์วา, นางจันทนา อุทยั สาร์ ,
นางสาวพัชนิดา สาสุ ข, นางสาววัลภา มีแก้ว
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางลดารัตน์ พัดทอง
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางลดารัตน์ พัดทอง

28,000

50,000

5

6
1.

2.

4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน
ทรัพยากร
5.1 คณะครู ทุกคนในโรงเรี ยน
5.2 นักเรี ยนทุกคน
5.3 งบประมาณ 80,000 บาท
การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
วิธีการประเมินผล
ครู และนักเรี ยนมีความสะดวกในการ
1. สอบถาม
ใช้หนังสื อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ในการสอน
และการศึกษาค้นคว้า
2. การสังเกต
นักเรี ยนใช้เวลาว่างจากการเรี ยน
เข้าห้องสมุดเพิ่มขึ้น

เครื่ องมือที่ใช้
1. แบบสอบถาม

2. แบบสังเกต
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7 ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางอุษา ฤทธิ เดช
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางลดารัตน์ พัดทอง
กรรมการ
7.4 นางไพเราะ พรมงาม
กรรมการ
7.5 นายสมยศ แสงทอง
กรรมการ
7.6 นางสาวพัชนิดา สาสุ ข
กรรมการ
7.7 นางสาววัลภา มีแก้ว
กรรมการ
7.8 นางจันทนา อุทยั สาร์
กรรมการ
7.9 นางสาวแคนย่า ไอเลย์วา
กรรมการ
7.10 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
กรรมการ

ประธาน

ลงชื่อ…………………………................
(นางอุษา ฤทธิ เดช)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………

(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ

การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง

แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
มาตรฐานที่ 5,10,14
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม, นางนันทิยา พิชญานนท์
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
จากพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 26 ให้สถานศึกษา
จัดการประเมินผูเ้ รี ยนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเ้ รี ยน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรี ยน
การร่ วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ ไปในกระบวนการเรี ยนการสอน และมาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนา
กระบวนการเรี ยนการสอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งการส่ งเสริ มให้ผสู ้ อนสามารถวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู้ที่
เหมาะสมกับผูเ้ รี ยน
จากการสรุ ปผลการเรี ยนในปี การศึกษา 2548 พบว่านักเรี ยนมีผลการเรี ยนระดับ 0 หลายคน และ
ผลสัมฤทธิ์ ของโรงเรี ยนไม่อยูใ่ นระดับที่น่าพึงพอใจ และจากการนิเทศติดตาม พบว่าครู ส่วนใหญ่ยงั ใช้วธิ ีการ
วัดผลเพื่อตัดสิ นผลการเรี ยนมากว่าวัดผลเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน

ดังนั้นโรงเรี ยนเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ความเข้าใจ ถึงวิธีการวัดประเมินผลการเรี ยนที่เน้นการ
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน จะเป็ นการแก้ปัญหาดังกล่าวได้ พร้อมกับสามารถพัฒนางานอาชีพของตนเองเพื่อการ
เลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น โรงเรี ยนจึงได้จดั โครงการวัดประเมินผลสําหรับครู มืออาชีพขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู มีความรู ้ความเข้าใจถึงวิธีการวัดประเมินผลตามสภาพจริ งเน้นคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. เพื่อให้ครู สามารถสร้างเครื่ องมือและใช้เครื่ องมือในวัดประเมินผลอย่างถูกวิธี
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ครู โรงเรี ยนวัดมงคลนิ มิตรได้รับการพัฒนาการวัดประเมินผล ครบ 100 %
2) ครู ร้อยละ 80 สามารถใช้วธิ ี การวัดประเมินผลตามสภาพจริ งอิงพัฒนาการ เน้นคุณธรรม
และจริ ยธรรม

3.2 ด้านคุณภาพ

1) ครู โรงเรี ยนวัดมงคลนิ มิตรทุกคนมีความรู ้และสามารถสร้างเครื่ องมือการวัด
ประเมินผลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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4. กิจกรรมและวิธีดําเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. วิเคราะห์สภาพปั ญหา
2. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. เสนอโครงการและขออนุมตั ิโครงการ
4. ดําเนินการอบรมร่ วมกับเขตพื้นที่
การศึกษา
5. ฝึ กปฏิบตั ิหลังอบรม
6. ติดตามประเมินผล
7. ประเมินผลงานโครงการ
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

5. ทรัพยากร
5.1 ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
5.2 ฝ่ ายวิชาการ
5.3 หัวหน้าโครงการ

ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,
นางนันทิยา พิชญานนท์
นางสาวพัชนิดา สาสุ ข,
นางสาววัลภา มีแก้ว
นางสาวพัชนิดา สาสุ ข,
นางสาววัลภา มีแก้ว
ฝ่ ายวิชาการ
ฝ่ ายวิชาการ

งบประมาณ
5,000
5,000
5,000
-

15,000

6. การติดตามประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
วิธีการประเมินผล
- แบบประเมินผล
1. การเรี ยนการสอนมี
- แบบสํารวจ
ประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้น
2. นักเรี ยนมีระดับคะแนน
เฉลี่ย อยูใ่ นระดับ 3
3. ครู มีเวลาเข้าเข้ารับการอบรม
ร้อยละ 80
4. ครู ร้อยละ 80 ส่ งเครื่ องมือ
การวัดประเมินผล

เครื่ องมือที่ใช้
- แบบสํารวจความก้าวหน้า
ในการปฏิบตั ิงาน
- แบบประเมินผลงาน
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
หัวหน้าโครงการ
7.4 นางสาวพัชนิดา สาสุ ข
กรรมการ
7.5 นางสาววัลภา มีแก้ว
กรรมการ
7.6 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ประธาน

ลงชื่อ………………………..………….
(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,นางนันทิยา พิชญานนท์)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ ……………………………………….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะงานโครงการ

การประกันคุณภาพภายใน
บริหารวิชาการ
ที่ 1-15
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม, นางนันทิยา พิชญานนท์
ต่ อเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรา 48 “ให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายใน เป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษา ที่ตอ้ งดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อ
นําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” และจาก
กฎกระทรวง ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 หมวดที่ 1 ข้อ 2 “ให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อสร้างความมัน่ ใจแก่ผเู ้ กี่ยวข้อง ว่าผูเ้ รี ยนทุกคนจะได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพจากสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามมาตรฐาน
การศึกษา ที่กาํ หนดในหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเต็มศักยภาพ”
โรงเรี ยนจึงจัดทําโครงการการประกันคุณภาพในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวง และเพื่อดําเนินงานบริ หารให้เกิดประโยชน์ ต่อผูเ้ รี ยนสู งสุ ด

2. วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้เป็ นระบบ ทั้ง 8 ข้อ คือ
2.1 การจัดระบบบริ หารและสารสนเทศ
2.2 การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
2.3 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.4 การดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา
2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
2.7 รายงานคุณภาพการศึกษาประจําปี
2.8 การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) โรงเรี ยนมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ร้อยละ 75 ทั้ง 8 ข้อ ภายในปี การศึกษา 2559
3.2 ด้านคุณภาพ
1) สถานศึกษาสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ให้เป็ นผลสําเร็ จ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
กิจกรรม
1. เสนอโครงการ
2. ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. กิจกรรมที่ 1 จัดระบบบริ หารและ
สารสนเทศ
4. กิจกรรมที่ 2
- กําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาและ

ผูร้ ับผิดชอบ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,
นางนันทิยา พิชญานนท์
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,
นางนันทิยา พิชญานนท์
-ครู วชิ าการโรงเรี ยน
- ครู ฝ่ายทะเบียน-วัดผล
- เจ้าหน้าที่การเงินและพัสดุ
คณะกรรมการ

งบประมาณ
10,000

- ทําแผนพัฒนาคุณภาพ
- ดําเนิ นงานตามแผน
- ติดตามประเมินผล
- นําผลการประเมินมาปรับปรุ งเพื่อพัฒนา
5. กิจกรรมที่ 3 รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาประจําปี
6. ประเมินผล และรายงานผล
4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน

5,000

คณะคณะกรรมการ

-

หัวหน้าโครงการ

-
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5. ทรัพยากรทีต่ ้ องการ
5.1 บุคลากร
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
2. ครู โรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) และบุคลากรทุกคน
3. นักเรี ยน ผูป้ กครอง กรรมการสถานศึกษา และผูเ้ กี่ยวข้อง
5.2 งบประมาณ
1. เงินงบประมาณ
15,000
บาท
2. วัสดุอุปกรณ์ กระดาษ กระดาษไข กระดาษการ์ ดสี หมึกพิมพ์ หมึกโรเนียว แลคซีนหุม้ สัน
6. การประเมินผล
1. กํากับ ติดตาม นิ เทศ การปฏิบตั ิงานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ใช้แบบประเมินผล ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3. ประชุมเพื่อแก้ไขปั ญหาซึ่ งอาจเกิดขึ้นในระยะดําเนินการ
4. สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน และจัดทํารายงาน
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร ประธาน
7.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
หัวหน้าโครงการ
7.4 นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
กรรมการ
7.5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ลงชื่อ…………………………..………….

(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม, นางนันทิยา พิชญานนท์)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ ……………………..………….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
ส่ งเสริมการวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 10,11 ,12
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,นางนันทิยา พิชญานนท์
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
…………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาํ หนดแนวการจัดการศึกษาในมาตรา 24 (5) และ
มาตรา 30 โดยเน้นยํ้าให้ครู มีความสามารถใช้การวิจยั ให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู้จากกระบวนการวิจยั รวมทั้งสถานศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ครู สามารถทําวิจยั เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนที่เหมาะสม
กับผูเ้ รี ยนในแต่ละระดับการศึกษา
จากการนิเทศภายในพบว่าครู ตอ้ งการความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน และทักษะในการ
ปฏิบตั ิ จากการประชุมทางด้านวิชาการพบว่าครู ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการวิจยั เป็ นเรื่ องที่น่าสนใจท้าทายและมี
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการสอน ความคิดเห็นที่ครู มีต่อการวิจยั ในชั้นเรี ยนย่อมเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ เตือนให้
ผูร้ ับผิดชอบงานส่ งเสริ มการวิจยั ทางการศึกษาตระหนักถึงความจําเป็ นที่จะต้องให้ความกระจ่างเกี่ยวกับสาระ
ความรู ้ เทคนิ ค วิธี ในการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน และพัฒนาแหล่ งเรี ย นรู้ ที่ เกี่ ยวข้องกับการวิจยั ในชั้นเรี ย น เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดการเรี ยนการสอนให้แก่นกั เรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนให้แก่บุคลากรครู และส่ งเสริ มให้ครู
สามารถปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

2.2 เพื่อให้ครู สามารถใช้การวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนและนําผลไปใช้ในการพัฒนา
นักเรี ยน
2.3 เพื่อให้ครู สามารถวิเคราะห์ศกั ยภาพของนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2.4 เพื่อส่ งเสริ มให้ครู จดั การเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ครู ร้อยละ 100 มีความรู ้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยน และมีเจตคติที่ดี
ต่อการปฏิบตั ิงานวิจยั ในชั้นเรี ยน
2) ครู ร้อยละ 100 ใช้การวิจยั ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรี ยน
3) ครู ร้อยละ 100 จัดการกเรี ยนการสอนที27่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3.2 ด้านคุณภาพ
1) จัดกิจกรรมพัฒนาความรู ้ความสามารถด้านการวิจยั ในชั้นเรี ยนแก่ครู 2 กิจกรรม คือ การจัดสร้าง
และการบริ การ
2 ) ครู โรงเรี ยนวัดมงคลนิ มิตร ร้อยละ 100 สามารถปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
1 เสนอโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,
นางนันทิยา พิชญานนท์
2 ประชุมวางแผน
นายคุณวฒิ แสวงธรรม,
นางนันทิยา พิชญานนท์
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
5,000
นางศุภลักษณ์ เกิดดี
4 1. การจัดสร้างและบริ การแหล่งข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับการวิจยั
นางศุภลักษณ์ เกิดดี
-จัดหา รวบรวมเอกสารการวิจยั ทางการศึกษา
จัดระบบการจัดเก็บและให้บริ การเอกสาร
นางลดารัตน์ พัดทอง
2. เผยแพร่ เอกสารเกี่ยวกับการวิจยั
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,
3. การฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับการวิจยั
นางนันทิยา พิชญานนท์
5 ด้านการพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิการวิจยั
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,
5,000

6

-ให้ความรู ้และเผยแพร่ เอกสารงานวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
-ประชุมปฏิบตั ิการ เขียนเค้าโครงวิจยั เพื่อพัฒนา
-ดําเนิ นการพัฒนาการการเรี ยนการสอนโดยใช้
นวัตกรรมที่ระบุในเค้าโครงการวิจยั
-ปฏิบตั ิการเขียนรายงานการวิจยั ชื่นชมผลงาน
ประเมินผล และรายงานผล
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นางนันทิยา พิชญานนท์

นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,
นางนันทิยา พิชญานนท์

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
5.2 งบประมาณ
10,000
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
1. ครู ผสู ้ อนสามารถปฏิบตั ิการวิจยั ในชั้นเรี ยน
ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

10,000

บาท
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
การสํารวจ / ประเมินผล

2. ครู มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิการวิจยั
การสอบถาม วัดเจตคติ
3. ครู สามารถทําการวิจยั ในชั้นเรี ยนอย่างน้อย การส่ งผลงานวิจยั
1 เรื่ องต่อภาคเรี ยน
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
หัวหน้าโครงการ
7.4 นางลดารัตน์ พัดทอง
กรรมการ
7.5 นางศุภลักษณ์ เกิดดี
กรรมการ
7.6 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ลงชื่อ…………………………..………….
(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,นางนันทิยา พิชญานนท์)
ผูเ้ สนอโครงการ

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบสํารวจ
ความก้าวหน้าของการ
ปฏิบตั ิการวิจยั
แบบวัดเจตคติ

ประธาน

ลงชื่อ …………………………...ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
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โครงการ
พัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดมงคลนิมิตร
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 14 (1-7)
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,นางนันทิยา พิชญานนท์
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) ได้จดั ทําหลักสู ตรสถานศึกษา ที่ยึดหลักสู ตรการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานพุ ท ธศัก ราช 2551 เป็ นหลัก สู ต รแกนกลางเพื่ อ พัฒ นาคุ ณ ภาพของผูเ้ รี ย นให้เ ป็ นคนดี มี ปั ญ ญา
มีคุณภาพ มีชีวิตที่ดีข้ ึน สามารถดํารงชี วิตได้อย่างมีความสุ ข จึงมีความจําเป็ นต้องพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา
ของโรงเรี ยนวัดมงคลนิ มิตร (มงคลพิทยาคาร) ทั้งระดับปฐมวัยและหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สามารถ
นํามาจัดการเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้คณะครู ร่วมมือกันพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู ้ ความสามารถในการนําหลักสู ตรสถานศึกษา
ไปใช้จดั การเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) คณะครู สามารถนําหลักสู ตรสถานศึกษาไปใช้จดั กระบวนการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ร้อยละ 100
2) ผูเ้ รี ยนเป็ นคนเก่ง คนดี และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ข ร้อยละ 80
3.2 ด้านคุณภาพ

1) คณะครู สามารถพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษา และนําไปใช้จดั กระบวนการเรี ยน
การสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2) โรงเรี ยนมีหลักสู ตรสถานศึกษาที่สามารถจัดการเรี ยนการสอน ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน 30
ที่
1

4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ

ผูร้ ับผิดชอบ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม,
นางนันทิยา พิชญานนท์,
นางอุษา ฤทธิ เดช,
นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
คณะครู ทุกกลุ่มสาระ
คณะครู ทุกกลุ่มสาระ
คณะครู ทุกกลุ่มสาระ

งบประมาณ
-

2 แต่งตั้งคณะทํางาน
3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
3,000
ครั้งที่ 1 - ศึกษาหลักสู ตรให้ชดั เจน
- ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหลักสู ตรบางกลุ่ม
สาระการเรี ยนรู้
7,000
คณะครู ทุกกลุ่มสาระ
ครั้งที่ 2 - ลงมือปฏิบตั ิพฒั นาหลักสู ตร
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการในการพัฒนาหลักสู ตร
ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
10,000
4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร (ครู และนักเรี ยน)
5.2 งบประมาณ
10,000
บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล 6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
1 การใช้หลักสู ตรที่ปรับปรุ งแล้ว
การสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
2 ผลที่เกิดกับนักเรี ยน
การสังเกต
แบบสังเกต
3 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
การวัดประเมินผล
แบบประเมิน

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
หัวหน้าโครงการ

ประธาน
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7.4 นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
7.5 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 8 กลุ่มสาระ
7.6 ครู ประจําชั้นทุกชั้น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงชื่อ…………………………………………...................
(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม, นางนันทิยา พิชญานนท์)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ …………………………………
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 1-11
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางปาริชาต ศรีเสน่ ห์
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กล่าวถึงการจัด
การศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒนาตนเองได้ กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ และจากมาตรา 24 กล่าวถึง กระบวนการเรี ยนรู้
ต้องจัดเนื้ อหาสาระ กิ จกรรมที่สอดคล้องตามความสนใจ ความถนัดและความแตกต่างของผูเ้ รี ยน ฝึ กทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิ ญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ เพื่อป้ องกัน และแก้ไขปั ญหา ให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ จริ ง ฝึ กปฏิ บตั ิให้ทาํ ได้ ทําเป็ น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่ อง จึงจําเป็ นที่
ระดับการศึกษาปฐมวัยจะต้องจัดกิจกรรมเสริ มทักษะในรู ปแบบต่างๆ ทั้งในเวลาเรี ยน และนอกเวลาเรี ยน ด้วย
เหตุดงั กล่าว จึงจัดทํา โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม
2. เพื่อให้เด็กที่แสดงความชื่นชอบและตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
3. เพื่อให้เด็กมีความกระตือรื อร้นสนใจใฝ่ รู้และมีส่วน ร่ วมในการเรี ยนรู้
4. เพื่อให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้สมวัย
5. เพื่อให้เด็กตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ได้สมวัย
6. เพื่อให้เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สมวัย
7. เพื่อให้เด็กมีทกั ษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
8. เพื่อให้เด็กวางแผนการทํางาน และทํางานได้สาํ เร็ จ
9. เพื่อให้เด็กเล่น/ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
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3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.เด็กมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม
2. เด็กที่แสดงความชื่นชอบและตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว
3. เด็กมีความกระตือรื อร้นสนใจใฝ่ รู้และมีส่วน ร่ วมในการเรี ยนรู้
4. เด็กคิดวิเคราะห์ได้สมวัย
5. เด็กตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ได้สมวัย
6. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สมวัย
7. เด็กมีทกั ษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
8. เด็กวางแผนการทํางาน และทํางานได้สาํ เร็ จ
9. เด็กเล่น/ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
เชิงปริมาณ
1.เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 มีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม
2. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 ที่แสดงความชื่นชอบและตอบสนองต่อศิลปะ ดนตรี และ
การเคลื่อนไหว
3. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 มีความกระตือรื อร้นสนใจใฝ่ รู้และมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู ้
4. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 90 คิดวิเคราะห์ได้สมวัย
5. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 90 ตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ได้สมวัย
6. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สมวัย
7. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 มีทกั ษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
8. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 90 วางแผนการทํางาน และทํางานได้สาํ เร็ จ
9. เด็กระดับการศึกษาปฐมวัย ร้อยละ 95 เล่น/ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนออนุมตั ิโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4. ดําเนินการงานตามแผน

5. ประเมินผลการดําเนิ นงาน
6. สรุ ป และรายงานผลโครงการ
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กิจกรรม

ผูร้ ับผิดชอบ

งบประมาณ

1. ความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุ ขภาวะทางกาย

นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์ และ

2,000

2. พัฒนาการด้านสังคม

คณะกรรมการ

2,000

3. พัฒนาการด้านอารมณ์

2,000

4. พัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญา

3,000

5. พัฒนาการด้านภาษา

2,000

6. พัฒนาการด้านจริ ยธรรม

2,000

7. พัฒนาการด้านการสร้างสรรค์

2,000

5. ทรัพยากร

5.1 คณะครู และบุคลากรทุกคน
5.2 งบประมาณ 15,000
บาท

6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ

วิธีการประเมินผล

เครื่ องมือที่ใช้

1. เด็กมีความมัน่ ใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

1. สอบถาม

1. แบบสอบถาม

2. เด็กที่แสดงความชื่นชอบและตอบสนอง ต่อศิลปะ

1. การสังเกต

2. แบบสังเกต

ดนตรี และการเคลื่อนไหว
3. เด็กมีความกระตือรื อร้นสนใจใฝ่ รู ้และมีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู ้
4. เด็กคิดวิเคราะห์ได้สมวัย
5. เด็กตัดสิ นใจ แก้ปัญหา ได้สมวัย
6. เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สมวัย
7. เด็กมีทกั ษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5
8. เด็กวางแผนการทํางาน และทํางานได้สาํ เร็ จ
9. เด็กเล่น/ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
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7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
7.2 นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
7.3
7.4
7.5
7.6

นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
นางจันทร์ แก้ว ขันคํา
นางสาวศศิกาญจน์ สาระจันทร์
คณะครู และบุคลากรทุกคน

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
หัวหน้าโครงการ

ประธาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลงชื่อ………………………………………….
(นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
พัฒนาโรงเรียนสู่ อาเซียน
แผนงาน
บริหารวิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มฐ.1 ตัวบ่ งชี้ที่ 3.2,4.2,5.4,5.8,11 มฐ.2 ตัวบ่ งชี้ที่ 12 มฐ.3 ตัวบ่ งชี้ที่ 6.2
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางจันทนา ปิ่ นทอง
ลักษณะงาน/โครงการ ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในการประชุมสุ ดยอดผูน้ าํ อาเซี ยนครั้งที่14 ที่ผา่ นมาซึ่ งประเทศไทยเป็ นเจ้าภาพในการจัดการประชุม
ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2552 นั้น ผูน้ าํ อาเซี ยนได้ร่วมลงนามในปฏิญญาชะอํา-หัวหิ น ว่าด้วย
แผนงานสําหรับประชาคมอาเซี ยน(พ.ศ.2552-2558)โดยกําหนดในปี พ.ศ. 2558 ทุกประเทศในอาเซี ยนจะต้อง
เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยน หรื อ กลุ่มประเทศอาเซี ยน เพื่อเพิ่มอํานาจในการต่อรองและขีดความสามารถ
ในการแข่ง ขันในเวที ระหว่างประเทศในทุกด้าน ซึ่ งประชาคมอาเซี ย น ประกอบด้วย 3 ประชาคมย่อย คื อ
ประชาคมการเมือง และความมัน่ คงแห่ งอาเซี ยน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซี ยน และเนื่ องจากการศึกษาเป็ นรากฐานสําคัญ ในการขับเคลื่อนความเจริ ญรุ่ งเรื องของประเทศไทยและ
ภูมิภาค สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ มีนโยบายในการเตรี ยมความพร้อม
ประชากรไทย โดยเสริ ม สร้ า งความร่ วมมื อด้านการศึก ษา ภายใต้ชื่ อ “โครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซี ยน”

ดัง นั้น เพื่ อ สนองนโยบายดัง กล่ า วโรงเรี ย นวัด มงคลนิ มิ ต ร(มงคลพิ ท ยาคาร)จึ ง ดํา เนิ น การให้มี
โครงการพัฒนาโรงเรี ยนนําร่ องเตรี ยมความพร้อมสู่ อาเซี ยน การจัดการเรี ยนการสอนเกี่ ยวกับอาเซี ยน มีการ
พัฒนาหลักสู ตรอาเซี ยนศึกษา ในโรงเรี ยน เพื่อพัฒนาขับเคลื่อนสู่ อาเซียนอย่างเป็ นรู ปธรรม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพด้านภาษาเตรี ยมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซี ยน
(Asian Community)
2.2 เพื่อยกระดับการจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.3 เพื่อพัฒนาโรงเรี ยนนําร่ องเตรี ยมพร้อมสู่ อาเซี ยนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสู่ สากล
2.4 เพื่อพัฒนาครู ผสู ้ อนให้สามารถจัดการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับอาเซี ยนได้อย่างมีคุณภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน1ห้อง
2) นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมีผลการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยี
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การสื่ อสารและสารสนเทศ(ICT) ดีข้ ึนร้อยละ 80
3) ครู ผสู ้ อนได้รับการพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนเตรี ยมพร้อมสู่ อาเซี ยน10 คน
3.2 ด้านคุณภาพ
1)โรงเรี ยนได้รับการพัฒนาเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สู่ ประตูอาเซี ยนที่มีคุณภาพ
2) ครู จดั การเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนสู่ ประตูอาเซี ยนได้อย่าง
มีคุณภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
1 การประชุมวางแผนและแต่งตั้งคณะทํางาน
นางจันทนา ปิ่ นทอง
2 คัดเลือกนักเรี ยนที่มีความพร้อมเข้าร่ วมโครงการ นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
พัฒนาโรงเรี ยนนําร่ องเตรี ยมพร้อมสู่ อาเซียน
นางสาวเสานีย ์ ศรี หริ่ ง
นางสาววัลภา มีแก้ว
2,000
3 -ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ
บ.แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วสิ เซส
(ประเทศไทย)จํากัด
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นางสาวเสาวนีย ์ ศรี หริ่ ง

นางสาววัลภา มีแก้ว
บ.แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วสิ เซส
4 คัดสรรและจัดหาสื่ อ เอกสาร ตําราเรี ยนที่มี
(ประเทศไทย)จํากัด
คุณภาพระดับสากล สนับสนุนการดําเนินงาน
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
ของโรงเรี ยน
นางสาวเสาวนีย ์ ศรี หริ่ ง
นางสาววัลภา มีแก้ว
บ.แมคคีย ์ ฟู้ ด เซอร์วสิ เซส
5 สร้างภาคีเครื อข่ายและคณะกรรมการ
(ประเทศไทย)จํากัด
ประสานงานโรงเรี ยนเพื่อศึกษาดูงาน
นางจันทนา ปิ่ นทอง
ทางโรงเรี ยนพาครู และนักเรี ยนแลกเปลี่ยน
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
ความรู ้ ด้านศาสนา,เศรษฐกิจ,วัฒนธรรม,
นางสาวเสาวนีย ์ ศรี หริ่ ง
การเมือง,การท่องเที่ยวที่ประเทศมาเลเซีย
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นางสาววัลภา มีแก้ว
งบประมาณจากบ.แม็คคีย์ ฟูด ประเทศไทย
นางจันทนา ปิ่ นทอง
6 นิเทศกํากับติดตามผลการดําเนินการโครงการ
พัฒนาโรงเรี ยนนําร่ องเตรี ยมพร้อมสู่ อาเซียน
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 – มีนาคม 2560
7 ประเมินผลการดําเนิ นการ รายงาน เผยแพร่
นางจันทนา ปิ่ นทอง
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2559 และ 31 มีนาคม 2560
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

3,000

5,000

-

10,000

4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน

5. ทรัพยากร
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
1 โรงเรี ยนมีแหล่งเรี ยนรู ้ที่เอื้อต่อการ
เรี ยนการสอนเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน1ห้อง
2

4

นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมีผลการ
เรี ยนวิชาภาษาอังกฤษและการใช้
เทคโนโลยี การสื่ อสารและ
สารสนเทศ(ICT) ดีข้ ึนร้อยละ 80
โรงเรี ยนได้รับการพัฒนาเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้สู่ประตูอาเซี ยนที่มีคุณภาพ

6.2 วิธีการวัดประเมินผล
การสังเกต
การสอบถาม
การนิเทศติดตามผล

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม
3. แบบนิเทศติดตามผล

การสังเกต
การสอบถาม
การนิเทศติดตามผล
การใช้แบบทดสอบ
การนิเทศติดตามผล

1.
2.
3.
4.

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบนิเทศติดตามผล
แบบทดสอบ

1. แบบนิเทศติดตามผล

5

ครู จดั การเรี ยนการสอนเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมนักเรี ยนสู่ ประตูอาเซี ยน
ได้อย่างมีคุณภาพ

แบบสังเกต
แบบสอบถาม
การนิเทศติดตามผล

1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม
3. แบบนิเทศติดตามผล

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางจันทนา ปิ่ นทอง
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
กรรมการ
7.4 นางสาววัลภา มีแก้ว
กรรมการ
7.5 นางสาวเสาวนีย ์ ศรี หริ่ ง กรรมการและเลขานุการ
7.6 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ

ประธาน
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ลงชื่อ………………………………………….
(นางจันทนา ปิ่ นทอง)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
พัฒนาการเรียนรู้ ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้านสิ่ งแวดล้อม
แผนงาน
วิชาการ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 2,3,4,5,6,7,8
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
โครงงานวิทยาศาสตร์ ช่วยให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจริ งที่มุ่งพัฒนาให้
ผูเ้ รี ยน ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สื บเสาะหาความรู ้ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดตัดสิ นใจและคิดอย่างมี
วิจารณญาณ ลงมือปฏิบตั ิจริ งและรู ้จกั แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบจนสําเร็ จลุล่วงด้วยดี
การพัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยโครงงานวิทยาศาสตร์ ดา้ นสิ่ งแวดล้อม เป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้อย่างหนึ่งที่จะ
ช่วยแก้ปัญหา และปรับปรุ งการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ให้มีประสิ ทธิ ภาพสู งขึ้นได้อีกทั้ง
กิจกรรมการเรี ยนรู้แบบโครงงานเป็ นนวัตกรรมที่มีคุณค่าเหมาะที่จะพัฒนาการเรี ยนการสอนโดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญได้เป็ นอย่างดี เนื่องจากผูเ้ รี ยนมีโอกาสที่จะเรี ยนรู ้ตามศักยภาพของตนเอง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่าความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในท้องถิ่น
2.2 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้พฒั นาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะทางสังคม และการ
ทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น

2.3 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม อันมีส่วนสําคัญในการพัฒนาความตระหนัก
ความรู ้สึกรักและหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) นักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์
2 ) นักเรี ยนทุกคนรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรี ยนมีทกั ษะในการแสวงหาความรู ้ ด้วยตนเอง รักการเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง
2) นักเรี ยนมีเจตคติที่ดี และเห็นคุณค่าของสิ่ งแวดล้อม
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
กิจกรรม
1 นักเรี ยนเลือกเรื่ องที่สนใจในการทํา
โครงงาน
2 ออกแบบการทําโครงงาน
3 ลงมือปฏิบตั ิ
4 การเขียนรายงาน
5 การนําเสนอโครงงาน
6 การวัดและประเมินผลโครงงาน
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
5.2 งบประมาณ
20,000
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
1. นักเรี ยนเข้าร่ วมในการทําโครงงาน

ผูร้ ับผิดชอบ
ครู สอนวิทยาศาสตร์
ครู สอนวิทยาศาสตร์
ครู สอนวิทยาศาสตร์
ครู สอนวิทยาศาสตร์
ครู สอนวิทยาศาสตร์
ครู สอนวิทยาศาสตร์

งบประมาณ

15,000
5,000

20,000

บาท
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
การสังเกต

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบสังเกต

2. นักเรี ยนรัก และหวงแหนสิ่ งแวดล้อม
การสัมภาษณ์
3. นักเรี ยนมีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน การสอบถาม
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์
กรรมการ
7.4 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
กรรมการ
7.5 นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
กรรมการ
7.6 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุ
42 กคน

ลงชื่อ…………………………..………….
(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม)
ผูเ้ สนอโครงการ

แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
ประธาน

ลงชื่อ………………………………..……….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
แผนงานงบประมาณ
มาตรฐาน
กลุ่มงานผู้รับผิชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะงาน/โครงการ
ระยะเวลาดําเนินการ

พัฒนาผู้เรียนรักษ์ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ไทย
สร้ างสั งคมแห่ งการเรียนรู้ ตลอดชีวติ พัฒนาคนให้ มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม
มาตรฐานที่ 1(6) ,4 (1-6)
งานบริหารวิชาการ
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
โครงการต่ อเนื่อง
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

1. หลักการและเหตุผล
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและความเจริ ญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็ นการสร้าง
กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในสังคมไทย ผูเ้ รี ยน
มีศกั ยภาพในการแข่งขัน และร่ วมมืออย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนมีจิตสํานึกในความเป็ นไทย
มีระเบียบวินยั คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข เป็ นไปตามเจตนารมณ์ มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
เพื่อให้นกั เรี ยนได้มีทางเลือกอย่างหลากหลาย และปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย จึงได้จดั กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยนรักษ์ดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ ไทยขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนได้มีกิจกรรมทางเลือกที่หลากหลาย และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข
2. เพื่อเป็ นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อส่ งเสริ มและตอบสนองต้องการความสามารถความถนัดและความสนใจของนักเรี ยน
4. เพื่อส่ งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนแสดงความสามารถทางดนตรี และนาฏศิลป์ ในโอกาสต่างๆ

3. เป้าหมาย
1. นักเรี ยนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
2. นักเรี ยนสามารถเล่นดนตรี ไทยได้ไพเราะ
3. นักเรี ยนสามารถร่ ายรํานาฏศิลป์ ไทยได้สวยงาม
4. นักเรี ยนแสดงความสามารถด้านดนตรี ไทยและนาฏศิลป์ ไทยให้ปรากฏ ในโอกาสต่างๆ เช่น งานวัน
สําคัญ งานประจําปี ของโรงเรี ยน และสามารถให้ความร่44วมมือกับชุมชนเนื่ องในงานสําคัญประจําท้องถิ่น
4. วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ
ที่
กิจกรรม
1 เสนอโครงการ รักษ์ดนตรี ไทยและนาฏศิลป์
2 ไทย
แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและ
3 ประชุมคณะทํางาน
วางแผนดําเนินการจัดทําโครงการดําเนิน
4 กิจกรรม
ชั้น ป1 – ป. 6 ระยะที่ 1
5 วางแผนดําเนินการจัดทําโครงการดําเนิน
กิจกรรม
6 ชั้น ป1 – ป. 6 ระยะที่ 2
ติดตามกํากับและนิเทศประเมินผลการ
ดําเนินงานและกิจกรรม
สรุ ปผลการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินงาน
29 เมษายน 2559
16 พฤษภาคม 2559

ผูร้ ับผิดชอบ
ผูอ้ าํ นวยการ
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย

23 พฤษภาคม ถึง
30 กันยายน 2559
1 พฤศจิกายน 2559
ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560
ทุกเดือน ระหว่างภาค
เรี ยน

นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย

10 ตุลาคม 2559
และ 10 มีนาคม 2560

5. งบประมาณ และทรัพยากรทีต่ ้ องการ
5.1 เครื่องดนตรี
1. อังกะลุง 2 ชุดๆละ 14 ตัว ราคาชุดละ 7,500 บาท
เป็ นเงิน
15,000 บาท
2. กลองแขก 1 คู่ ( เสนอซ่อมยังไม่ทราบราคา )
3. ฉิ่ งกลาง 1 คู่
เป็ นเงิน
800 บาท
4. ไม้ตีโหม่ง
เป็ นเงิน
300 บาท
5. ฉาบใหญ่ 1 คู่
เป็ นเงิน
1,500 บาท
6. กรับพวง 1 คู่
เป็ นเงิน
1,000 บาท
7. กรับเสภา 1 คู่
เป็ นเงิน
800 บาท

รวม
เป็ นเงิน
รวมเป็ นเงิน

5.2 ชุ ดรําและชุ ดเต้ น พร้ อมเครื่องประดับ

19,400 บาท
15,000 บาท
34,400 บาท

*หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าซ่อมกลองแขก
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6. การประเมินผล
ที่

ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ

เครื่ องมือที่ใช้วดั และ
ประเมินผล
การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบสังเกต
วิธีการวัดและประเมินผล

มฐ 1/6 นักเรี ยนมีจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย
การสังเกต
มฐ 1/6 นักเรี ยนมีความสามารถในการเล่น
แบบสังเกต
ดนตรี ไทย และนาฏศิลป์ ไทย
มฐ 4/1- นักเรี ยนแสดงความสามารถในโอกาส รวบรวมภาพกิจกรรมการ
ปฏิบตั ิจริ ง
แสดง
ต่างๆ
6

7. ตัวบงชี้ความสํ าเร็จ/ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ KPI
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 97 ได้เข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 97 ได้เรี ยนรู้ประสบการณ์ตรงด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
ผูเ้ รี ยนร้อยละ 97 ได้รับการส่ งเสริ มความสามารถความถนัด ตามความสนใจในด้านศิลปะ ดนตรี และ
นาฏศิลป์

ลงชื่อ
(นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ______________________
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

46

ชื่ อโครงการ
โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้”
แผนงาน
แผนงานบริหารวิชาการ
หัวหน้ าโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม , นางนันทิยา พิชญานนท์
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
นโยบายลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้ : Moderate Class More Knowledge ซึ่ งท่านรมต.ศึกษาได้กล่าวว่า
การประกาศนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การเรื่ อง “การลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้” เป็ นแนวทางการดําเนิ นงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เพื่อต้องการจะตอบโจทย์วา่ จะทําอย่างไรให้เด็ก
ผูป้ กครอง และครู มีความสุ ขในการเรี ยน การสอน ซึ่ งสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่ตอ้ งการให้
พิจารณาเรื่ องเวลาเรี ยนของเด็กในปั จจุบนั ด้วย โดยแต่เดิมเด็กเลิกเรี ยนเวลา 15.30 น. เปลี่ยนเป็ นเลิก 14.30 น.
เพื่อนําเวลา 2 ชัว่ โมงนั้นไปจัดกิจกรรมเพิ่มเติมความรู ้ให้กบั เด็กเพื่อให้เด็กมีความสุ ขในการเรี ยนรู ้ ไม่มี
ความเครี ยด และไม่มีการบ้านเพิ่มเติม ซึ่ งมัน่ ใจว่าจะทําให้เด็กมีความสุ ขในการเรี ยนมากขึ้นและผูป้ กครองมี
ความสุ ขเมื่อเห็นลูกหลานมีความสุ ข และเชื่อว่าครู ก็มีความสุ ขด้วย
โรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)ได้ ตระหนักและเห็นความสําคัญของนโยบายดังกล่าวจึงได้
เข้าร่ วมโครงการ “ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้” ร้อยละ 50 ในการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้ ซึ่ งทาง
โรงเรี ยนได้ศึกษาทําความเข้าใจในนโยบายดังกล่าวมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ให้มีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพทั้งทางด้านการเป็ นคนดี คนเก่ง และมี
ความสุ ข ซึ่ งการเป็ นคนดีคือ คนที่มีคุณธรรม จริ ยธรรม และมีค่านิยมที่ดีงาม และเป็ นที่ยอมรับของสังคม ซึ่ง
ร่ วมกับการเป็ นคนดีของครอบครัว โรงเรี ยน ชุมชน และประเทศชาติ ตามลําดับ ส่ วนคนเก่งคือคนที่มี
ความรู ้และทักษะตรงตามมาตรฐานของหลักสู ตรตามกลุ่มสาระฯมาตรฐาน/ตัวชี้วดั ที่กาํ หนด การมีความสุ ขคือ
การมีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตที่ดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ไม่ลุ่มหลงมัวเมากับสิ่ งเสพติดและอบายมุข นอกจาก
จะมุ่งพัฒนาเน้นคุณภาพนักเรี ยนให้เป็ นคนเก่ง ดี และมีความสุ ขแล้วโรงเรี ยนยังมุ่งเน้นในการพัฒนาปลูกฝังให้
นักเรี ยนและบุคลากรน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปปฏิบตั ิใช้ในชีวติ ประจําวัน การที่จะพัฒนา
นักเรี ยนมีคุณภาพตามที่ได้กล่าวนั้นจะต้องมีการส่ งเสริ มในด้านต่างๆ เช่นนําไปบูรณาการในการจัดการเรี ยน
การสอน ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอน หลายๆด้าน นอกจากนี้โรงเรี ยนจะเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริ ม การพัฒนาทั้ง 4
ด้าน คือ HEAD HEART HAND และ HEALTH ซึ่ งโรงเรี ยนจะต้องได้รับความร่ วมมือจากผูบ้ ริ หาร ครู

นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน และทุกฝ่ ายจะต้องให้ความสําคัญในการดําเนิ นการกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้
ด้วยความมุ่งมัน่
ดังนั้นโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)ได้
47 เล็งเห็นความสําคัญจึงได้ดาํ เนินการจัดทําโครงการ.
“ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู ้” ขึ้นเพื่อเป็ นการสนองนโยบาย และเพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดไว้ใน 4 หมวดซึ่งประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หมวดสร้างเสริ ม
สมรรถนะ และการเรี ยนรู ้ หมวดสร้างเสริ มคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดการสร้างเสริ มทักษะการทํางาน
ทักษะอาชีพ โดยทางโรงเรี ยนมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้เกิดคุณภาพต่อนักเรี ยนและส่ งเสริ มความรู ้ความ
เข้าใจให้กบั ครู ในการถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่หลากหลายสู่ นกั เรี ยนซึ่ งจะได้นาํ ไปใช้ในการดํารงชีวติ
ประจําวันได้อย่างถูกต้อง
2.วัตถุประสงค์ ของโครงการ
2.1 เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณลักษณะตามที่กาํ หนดใน 4 หมวดประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมวดสร้างเสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู้ หมวดสร้างเสริ มคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดการสร้างเสริ ม
ทักษะการทํางาน ทักษะอาชีพ
2.2 เพื่อให้นกั เรี ยนมีความพึงพอใจและสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีความสุ ข
3. เป้าหมาย
เชิงปริ มาณ
3.1 การดําเนิ นการกิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการสําเร็ จลุล่วงทุกกิจกรรม
3.2 คณะครู นักเรี ยน และผูเ้ ข้าร่ วมโครงการทุกคนและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
เชิงคุณภาพ
นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร)ทุกคนมีคุณลักษณะที่กาํ หนดใน 4 หมวด
ประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน หมวดสร้างเสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู ้ หมวดสร้างเสริ ม
คุณลักษณะและค่านิยม และหมวดการสร้างเสริ มทักษะการทํางาน ทักษะอาชีพ มีความพึงพอใจและสามารถ
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีความสุ ขในทุกกิจกรรมตามที่กาํ หนดไว้ในกิจกรรม
4.ขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินงาน
4.1 ขั้นเตรียมการ (P)
1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริ หารจัดการเวลาเรี ยน “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”และชุด
เอกสารกิจกรรม“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ทั้ง 4 เล่ม และเอกสารอื่น ๆเพิ่มเติม
2.กําหนดตัวชี้ วดั ภาพความสําเร็ จของการบริ หารจัดการเวลาเรี ยน “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”ของ
โรงเรี ยน ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู ้ อน และนักเรี ยนอย่างชัดเจน และมีความเข้าใจที่ตรงกัน
3. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดําเนินงานแก่ครู ผสู ้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องในสถานศึกษา
4. ศึกษาบริ บทและสภาพความเป็ นไปได้หรื อต้นทุนที่โรงเรี ยนมีอยูแ่ ล้วไปปฏิบตั ิและพัฒนา
โครงการฯ
5. จัดทําแผนงานดําเนินการ
4.2 ขั้นดําเนินการ (D)

1. ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้ แจงโครงการ“ลดเวลาเรี
48 ยน เพิ่มเวลารู ้”และมอบหมายภาระงาน
2. ดําเนินงานตามโครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้” ตามกิจกรรมต่างๆที่ครู นาํ เสนอตามระดับชั้น
ป.1-3 , ป.4-6 ,ม.1-3
3. ศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ดูความถนัด ความสนใจ ความต้องการของนักเรี ยน
4. วิเคราะห์โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา และการนําหลักสู ตรไปใช้ หลักสู ตรระดับชั้นเรี ยนความ
พร้อมของครู ผสู ้ อน สื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ อาคารสถานที่ และห้องปฏิบตั ิการต่างๆ
5. ปรับและออกแบบตารางเรี ยนที่เอื้อต่อการดําเนิ นโครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”ตามแนวทางการ
บริ หารจัดการเวลาเรี ยนที่ลดเวลาเรี ยน เพิม่ เวลารู้
6. ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัยของนักเรี ยน สนองความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการของผูเ้ รี ยน
7. วางแผนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของ
นักเรี ยน
8. เสนอกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ
4.3 ขั้นนิเทศติดตาม ( C)
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนิ นงานโดยฝ่ ายผูบ้ ริ หาร หัวหน้าสายชั้น หัวหน้างานวิชาการ ซึ่ง
ร่ วมกันนิ เทศ ติดตามการดําเนินงานและคอยอํานวยความสะดวกในการดําเนิ นกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็ นไป
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายและให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการ
4.4 ขั้นประเมินและรายงานผล ( A )
1.สรุ ปประเมินโครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”โดยการประชุมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน (AAR)
ทุกสัปดาห์เพื่อนําผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ทุกสายชั้นนําเสนอ
2. สรุ ปรายงานและเผยแพร่ การดําเนินงานแต่ละกิจกรรม สรุ ปความพึงพอใจ จัดทํารายงานนําเสนอที่ประชุม
ใหญ่เพื่อเสริ มเติมเต็ม รายงานโครงการ นําเสนอผูบ้ ริ หาร และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ต่อไป
ปฏิทนิ กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ
-นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
1. การเตรียมการ (P)
เม.ย.2559
-นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
1.ศึกษาวิเคราะห์นโยบาย คู่มือการบริ หารจัดการเวลาเรี ยน
-นางนันทิยา พิชญานนท์
“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้”และชุดเอกสารกิจกรรม“ลด
และคณะครู ผสู้ อนทุกลุ่มสาระ
เวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้” ทั้ง 4 เล่ม และเอกสารอื่น ๆเพิ่มเติม
การเรี ยนรู ้ทุกคน
2.กําหนดตัวชี้ วดั ภาพความสําเร็ จของการบริ หารจัดการ
เวลาเรี ยน “ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้”ของโรงเรี ยน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู ผสู้ อน และนักเรี ยนอย่างชัดเจน
และมีความเข้าใจที่ตรงกัน
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3. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจในการดําเนินงานแก่
ครู ผสู้ อน และผูเ้ กี่ยวข้องในสถานศึกษา
4. ศึกษาบริ บทและสภาพความเป็ นไปได้หรื อต้นทุนที่
โรงเรี ยนมีอยูแ่ ล้วไปปฏิบตั ิและพัฒนาโครงการฯ
5. จัดทําแผนงานดําเนินการ

2. การดําเนินการ(D)
1 .ประชุมคณะทํางานเพื่อชี้ แจงโครงการ“ลดเวลาเรี ยน
เพิ่มเวลารู้”และมอบหมายภาระงาน
2.ดําเนินงานตามโครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้” ตาม
กิจกรรมต่างๆที่ครู นาํ เสนอตามระดับชั้น ป.1-3 ,
ป.4-6 ,ม.1-3
3. ศึกษาข้อมูลนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล ดูความถนัด ความ
สนใจ ความต้องการของนักเรี ยน
4.วิเคราะห์โครงสร้างหลักสู ตรสถานศึกษา และการนํา
หลักสู ตรไปใช้ หลักสู ตรระดับชั้นเรี ยนความพร้อมของ
ครู ผสู ้ อน สื่ อ แหล่งเรี ยนรู ้ อาคารสถานที่ และ
ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ
5. ปรับและออกแบบตารางเรี ยนที่เอื้อต่อการดําเนิน
โครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้”ตามแนวทางการ
บริ หารจัดการเวลาเรี ยนที่ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้
6. ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับช่วงวัย
ของนักเรี ยน สนองความสนใจ ความถนัด และความ
ต้องการของผูเ้ รี ยน
7.วางแผนใช้แหล่งเรี ยนรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่นมามีส่วน
ร่ วมในการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
8.เสนอกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เม.ย.2559

-นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว

-นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
-นางนันทิยา พิชญานนท์
และคณะครู ผสู้ อนทุกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ทุกคน
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ที
กิจกรรม
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบ
3. ขั้นนิเทศติดตาม ( C)
-นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
ตลอดปี การศึกษา -นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
-นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานโดยฝ่ าย
2559
-นางนันทิยา พิชญานนท์
ผูบ้ ริ หาร หัวหน้าสายชั้น หัวหน้างานวิชาการ ซึ่ งร่ วมกัน
นิเทศ ติดตามการดําเนิ นงานและคอยอํานวยความ
สะดวกในการดําเนิ นกิจกรรมของผูเ้ กี่ยวข้องให้เป็ นไป
ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายและให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
4. ขั้นประเมินและรายงานผล ( A )
1.สรุ ปประเมินโครงการ“ลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู้”โดย
การประชุมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบตั ิงาน (AAR)
ทุกสัปดาห์เพื่อนําผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง
ทุกสายชั้นนําเสนอ
2. สรุ ปรายงานและเผยแพร่ การดําเนินงานแต่ละกิจกรรม
สรุ ปความพึงพอใจ จัดทํารายงานนําเสนอที่ประชุมใหญ่
เพื่อเสริ มเติมเต็ม รายงานโครงการ นําเสนอผูบ้ ริ หาร
และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 ต่อไป

5. งบประมาณทีใ่ ช้
ค่าวัสดุ อุปกรณ์
เงินงบประมาณ
จํานวน 50,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ จํานวน ......-........บาท
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รวม 50,000 บาท
6. การประเมินผล

หัวหน้าโครงการ
คณะครู ผสู ้ อนทุกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ทุกคน

มี.ค.2560

ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ
1.นักเรี ยนร้อยละ 85 มีคุณลักษณะตามที่กาํ หนด
ใน 4 หมวดประกอบด้วยหมวดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
หมวดสร้างเสริ มสมรรถนะ และการเรี ยนรู ้ หมวด
สร้างเสริ มคุณลักษณะและค่านิยม และหมวดการ
สร้างเสริ มทักษะการทํางาน ทักษะอาชีพ

วิธีการประเมิน
-สังเกต
-สํารวจ
-สอบถาม
-สัมภาษณ์

เครื่ องมือที่ใช้
-แบบสังเกต
-แบบสํารวจ
-แบบสอบถาม
-แบบสัมภาษณ์

2.นักเรี ยนอย่างน้อยร้อยละ 85 และ ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
มีความพึงพอใจและเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขในทุก
กิจกรรมที่กาํ หนดในโครงการ

7. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
7.1 โรงเรี ยนมีเทคนิคหรื อกระบวนการส่ งเสริ มกิจกรรมลดเวลาเรี ยน เพิ่มเวลารู ้อย่างหลากหลาย
7.2 นักเรี ยนมีความสนใจสามารถใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์เข้าร่ วมกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดอย่าง
เต็มศักยภาพ
7.3 โรงเรี ยนมีกิจกรรมหลากหลาย นักเรี ยนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็ นคนดี คนเก่ง โดยมีคุณธรรม
จริ ยธรรมมีค่านิยมที่พึงประสงค์และเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ขในทุกกิจกรรม
ลงชื่อ...........................................................
(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม, นางนันทิยา พิชญานนท์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ...............................................
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

งานบริ หารงบประมาณ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

จัดหาวัสดุ ฝึ ก สอน สอบ และเอกสารประจําชั้ นเรียน/สํ านักงาน
บริหารงบประมาณ
ที่ 11(1-4), 12(1-3), 13(1-7)
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะงานโครงการ

นางจงรักษ์ อินทรแหยม
ต่ อเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ

16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

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

1. หลักการและเหตุผล
เนื่ องด้วยในการจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนานักเรี ยนในการให้ความรู้ในด้าน ต่าง ๆ คณะครู
ต้องใช้สื่อต่าง ๆ ในการพัฒนานักเรี ยน ทั้งกระดาษ สี วัสดุอุปกรณ์ต่างในการจัดทําบอร์ ด จัดทําวัสดุฝึก ช่วยใน
สอน และใช้ในสอบ ตลอดจนการจัดทําเอกสารประจําชั้นเรี ยน ทั้ง ปพ.1, ปพ.2,ปพ.3,ปพ.4,ปพ.5,ปพ.6,ปพ.7,
ปพ.8 ระเบียนสะสม ซึ่ งแต่ละปี ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก มีความจําเป็ นต้องจัดทําทุกปี ดังนั้นโรงเรี ยน
ต้องกําหนดงบประมาณในการจัดซื้ อให้เพียงพอต่อการใช้ในแต่ละภาคเรี ยน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้คณะครู มีวสั ดุที่ใช้ในการจัดทําสื่ อ เพื่อให้การพัฒนาการเรี ยนการสอนมีประสิ ทธิภาพ
2.2 เพื่อให้มีวสั ดุ ฝึ ก สอน สอบ เพียงพอต่อการใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.3 เพื่อให้คณะครู จดั ทําเอกสารประจําชั้นเรี ยนให้เป็ นปัจจุบนั ทันต่อการใช้สอย และทันต่อการ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้ านปริมาณ
1) โรงเรี ยนมีวสั ดุ ฝึ ก สอน สอบ และเอกสารประจําชั้นเรี ยน มีใช้ตลอดปี การศึกษา 2559
2) สํานักงานมีวสั ดุอุปกรณ์สาํ หรับใช้สอยเพียงพอในปี การศึกษา 2559
3.2 ด้ านคุณภาพ
1) โรงเรี ยนมีขอ้ มูลที่เป็ นสารสนเทศ เป็ นปั จจุบนั
2) ครู ประจําชั้นจัดทําเอกสารประจําชั้นเรี ยนได้อย่างเป็ นเอกภาพ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
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ที่
1
2
3

กิจกรรม
เสนอโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ/วางแผน
ดําเนินการจัดซื้ อ ช่วงที่ 1

ผูร้ ับผิดชอบ
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
ผูอ้ าํ นวยการ
1. นางจงรักษ์ อินทรแหยม
2. นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์

งบประมาณ
100,000

4

3. นางศุภลักษณ์ เกิดดี
4. คณะกรรมการจัดซื้ อ
5. คณะกรรมการตรวจ
การซื้ อ/จ้าง
1. นางจงรักษ์ อินทรแหยม
2. นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
3. นางศุภลักษณ์ เกิดดี
4. คณะกรรมการจัดซื้ อ
5. คณะกรรมการตรวจ
การซื้ อ/จ้าง

ดําเนินการจัดซื้ อ ช่วงที่ 2

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน
5 ทรัพยากรทีต่ ้ องการ
5.1 บุคลากร
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
2. เจ้าหน้าที่พสั ดุ
3. เจ้าหน้าที่ครุ ภณั ฑ์
4. หัวหน้า เจ้าหน้าที่พสั ดุ ครุ ภณั ฑ์
5. คณะครู โรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 1 คน
5.2 งบประมาณ
1. ภาคเรี ยนที่ 1 จํานวน
100,000
2. ภาคเรี ยนที่ 2 จํานวน
60,633.20
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
160,633.20

60,633.20

160,633.20

บาท
บาท
บาท
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6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
1 นักเรี ยนได้รับการพัฒนาตามเงินที่ได้รับ การสอบถาม
2 คณะครู ได้รับการพัฒนากิจกรรมการเรี ยน การสอบถาม
การสอน

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม

3

คณะครู ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

การสอบ

แบบสอบถาม

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
กรรมการ
7.4 นางศุภลักษณ์ เกิดดี
กรรมการ
7.5 นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
กรรมการ
7.6 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
กรรมการ
7.7 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา กรรมการ

ประธาน

ลงชื่อ……………………………………
(นางจงรักษ์ อินทรแหยม)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ………………………………..
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

งานบริ หารบุคคล
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โครงการ

พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา

แผนงาน

บริหารงานบุคคล

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

ปฐมวัย มฐ. 5 ตบช. 1 - 10
ขั้นพืน้ ฐานมฐ. 7 ตบช. 7.1 - 7.9
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางปาริชาต ศรีเสน่ ห์

ลักษณะงาน/โครงการ

ต่ อเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ

16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
โลกในยุคโลกาภิวตั น์ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครองการศึกษา และเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ซึ่ งส่ งผลให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดของตนเองและ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง กลุ่มประเทศอาเซี ยนได้ใช้การศึกษาเป็ นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อ
เป็ นรากฐานสําคัญในการเสริ มสร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่ คง ตลอดจน
สังคมและวัฒนธรรมของประเทศ กระทรวงศึกษาธิ การได้กาํ หนดกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(พ.ศ.2552-2561) ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ ที่มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู้ สามารถเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองและ
แสวงหาความรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต 2) พัฒนาคุณภาพครู ยคุ ใหม่ ที่เป็ นผูเ้ อื้ออํานวยให้ผเู้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
เป็ นวิชาชีพที่มีคุณค่า สามารถดึงดูดคนเก่ง คนดี มีใจรักในวิชาชีพครู มาเป็ นครู 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรี ยนรู ้ยคุ ใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภทให้สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ที่มี
คุณภาพและพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ สําหรับการศึกษา และเรี ยนรู ้ท้งั ในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน
และการศึกษาตามอัธยาศัย 4) พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้นการกระจายอํานาจสู่ สถานศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของผูป้ กครอง ชุมชน ภาคเอกชน
และทุกภาคส่ วน มีระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ครู ผสู ้ อนและบุคลกรทางการศึกษาเป็ นผูม้ ี
บทบาทสําคัญในการส่ งเสริ ม สนับสนุน พัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพ จําเป็ นต้องได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ เพื่อให้เป็ นผูม้ ีวสิ ัยทัศน์ รอบรู้ในเนื้ อหาสาระที่จดั การเรี ยนการสอน การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
และนําสู่ การปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอ
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครู และบุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
2. เพื่อให้ครู และบุคลากรได้ศึกษาดูงาน ในสถานศึกษา หรื อหน่วยงานที่บริ หารจัดการได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. เพื่อให้ครู และบุคลการได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ แนวทางการจัดการเรี ยนรู ้ที่ประสบผลสําเร็ จ
56

4. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. เป้าหมาย
3.1 เชิ งปริมาณ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)ทุกคน
3.2 เชิ งคุณภาพ
1) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้ตามแนวทางปฏิรูป
การศึกษาเพิ่มขึ้น

2) ครู และบุคลากรทางการศึกษานําประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ใช้จดั การเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
3) ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์อนั ดี และมีความสามัคคี
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอเพื่ออนุมตั ิโครงการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
3. ประชุมวางแผนการดําเนินงาน
4. ดําเนินการงานตามแผน
5. ประเมินผลการดําเนิ นงาน
6. สรุ ป และรายงานผลโครงการ

1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้ ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาตนเอง
ทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู ้
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการ การจัดการเรี ยนการสอน

5.ทรัพยากร

5.1 คณะครู และบุคลากรทุกคน
5.2 งบประมาณ 40,158.30

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
นางไพเราะ พรมงาม
นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
และบุคลากรทุกคน

งบประมาณ
5,000
15,000
15,000
5,158.30

บาท
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6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสําเร็ จ

วิธีการประเมินผล

เครื่ องมือที่ใช้

1. ครู และบุคลากรมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
เรี ยนรู ้ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา
2. ครู และบุคลากรได้ศึกษาดูงาน ในสถานศึกษา หรื อ
หน่วยงานที่บริ หารจัดการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ครู และบุคลการได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ แนวทางการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่ประสบผลสําเร็ จ
4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสัมพันธ์อนั ดีต่อกัน
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
7.2 นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
7.3 นางไพเราะ พรมงาม
7.4 คณะครู และบุคลากรทุกคน

1. การสอบถาม
2. การสํารวจ

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
หัวหน้าโครงการ
กรรมการ
กรรมการ

1. แบบสอบถาม
2. แบบสํารวจ

ประธาน

ลงชื่อ………………………..………….
(นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ …………………………………
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

งานบริ หารทัว่ ไป
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

สร้ างเสริมคุณธรรม จริยธรรม นําเยาวชน สู่ วถิ ีไทยวิถีพุทธ
บริหารทัว่ ไป
ที่ 1 ( 1 – 6 ), 15 ( 1 – 6 )
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
นางไพเราะ พรมงาม

ต่ อเนื่อง
ลักษณะงาน/โครงการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาดําเนินการ
……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษานั้นต้องเน้นความสําคัญ
ทั้งความรู ้และคุณธรรม หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาให้คนไทยเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็ นคนดีมีปัญญา มีความสุ ขและมีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้จึงต้องบูรณาการความรู ้ต่าง ๆ โดยต้องผสมผสานสาระความรู ้ให้ได้
สัดส่ วนสมดุลกัน โรงเรี ยนได้ตระหนักถึงความสําคัญ จึงได้นาํ หลักในการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนที่มุ่งปลูกฝัง และสร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามควบคู่กนั ไป ให้เป็ นไป
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น พร้อมทั้งรู ้จกั ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริ ยธรรม
พร้อมทั้งประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ ปั ญญา ดําเนินชีวิตด้วยการมีสติ รู้ คิด อยูต่ ลอดเวลาอยูบ่ น
รากฐานแห่งความดีงาม เน้นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สานประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมทั้งประเทศชาติ
ให้มีความยัง่ ยืนสื บต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนและส่ งเสริ ม ให้ผเู ้ รี ยนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและมีค่านิยมที่ดีงาม
2.2 เพื่อให้รู้จกั การใช้ปัญญา ในการแก้ไขปัญหา และรู้จกั การตัดสิ นใจในการดําเนินชีวิตบนรากฐาน
แห่งปั ญญาและความดีงาม
2.3 เพื่อส่ งเสริ มคุณภาพมาตรฐานและผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของผูเ้ รี ยน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม
2) คณะครู ทุกคนให้ความร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรี ยน
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
2) ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาและตัดสิ59
นใจในการดําเนินชีวิตบนรากฐานแห่ งปั ญญาและความดีงาม
3) ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองให้เป็ นคนที่เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ สานประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
5) ผูเ้ รี ยนสามารถสวดมนต์ทาํ นองสรภัญญะได้ถูกต้อง ชัดเจน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน

ที่
1
2
3
4

5
6
7

8

9

10

กิจกรรม
อบรมจริ ยธรรมหน้าเสาธง
สวดมนต์ประจําสัปดาห์
กิจกรรมสวดสรภัญญะ

ผูร้ ับผิดชอบ
ครู เวรประจําวัน
ครู เวรประจําวัน
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
กิจกรรมมารยาทไทย
นางอุษา ฤทธิ เดช
กิจกรรมธนาคารความดี
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
กิจกรรมนิยมความเป็ นไทย
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
กิจกรรมวันสําคัญ
นายสมยศ แสงทอง
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน
นางนันทิยา พิชญานนท์
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นางไพเราะ พรมงาม
กิจกรรมโรงเรี ยนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
นางนันทิยา พิชญานนท์
วันพระโรงเรี ยน
นายวัฒนา พิชญานนท์
นายสมยศ แสงทอง
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นางไพเราะ พรมงาม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม
นางนันทิยา พิชญานนท์
นายสมยศ แสงทอง
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
60 นางไพเราะ พรมงาม
กิจกรรมสร้างเสริ มคุณธรรมน้อมนําความดี นางนันทิยา พิชญานนท์
ไท้องค์ราชันย์”
นายสมยศ แสงทอง
นางไพเราะ พรมงาม
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร

งบประมาณ
2,000
6,000

6,000
2,000
7,000

16,000

5,000

25,000

22,000
95,000

- ผูแ้ ทนครู ช้ นั ละ 1 คน
- ครู ประจําชั้น ครู ประจําวิชา
- ครู วชิ าการแต่ละระดับชั้นเรี ยน
5.2 งบประมาณ 95,000 บาท
6. การประเมินผล
ที่
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผ 6.3 เครื่ องมือวัด
ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคนเป็ นคนดีมีคุณธรรม
1.
การสังเกต
แบบสังเกต
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
2.
การสอบถาม
แบบสอบถาม
3.
การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การสํารวจ
แบบสํารวจความคิดเห็น
การบันทึกข้อมูล ปพ.6 ปพ.8
7. ผู้รับผดชอบโครงการ
7.1 นาสาวพิไลวรรณ แตงขาว
7.2 นางไพเราะ พรมงาม
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
7.4 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
7.5 นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
7.6 นางสมพร ธรรมวิทวัส
7.7 นางอุษา ฤทธิ เดช
7.8 นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
7.9 นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
7.10 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
7.11 นายสมยศ แสงทอง
7.12 นางธันยาพร ผูกเพทาย
7.13 นางสาวแฉล้ม สถาพร
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ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
หัวหน้าโครงการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

7.14 นางจันทนา ปิ่ นทอง
กรรมการ
7.16 นายวัฒนา พิชญานนท์
กรรมการ
7.17 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสังกัดโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร

ลงชื่อ...................................................
(นางไพเราะ พรมงาม)
ผูเ้ สนอโครงการ

ประธาน

ลงชื่อ.............................................................
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิต ร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
ความสั มพันธ์ กบั ชุ มชน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 9
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2546 ได้กาํ หนดให้สถานศึกษาและชุมชนมีบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษาร่ วมกัน ซึ่ งชุมชนได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรี ยน เป็ นการสานสัมพันธ์
อันดีให้เกิดกับโรงเรี ยน ร่ วมกันระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน อีกทั้งช่วยขจัดปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้สาํ เร็ จลุล่วง
ไปด้วยดี
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเป็ นการประสานสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
2.2 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความสามัคคีระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) จัดทําจดหมายข่าวเป็ นประจําทุกเดือน
2) จัดกิจกรรมร่ วมกับชุมชนภาคเรี ยนละ 5 ครั้ง
3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรี ยนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ดีต่อกัน ร้อยละ 100
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
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ที่
1
2

กิจกรรม
ประชุมผูป้ กครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์โรงเรี ยน

3

ชุมชนสัมพันธ์

4

สานสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว,
นางจันทนา อุทยั สาร์
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์ ,
นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นางจันทนา อุทยั สาร์

งบประมาณ
500
1,000

1,500
3,000

4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
5.2 งบประมาณ 3,000
บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
1. โรงเรี ยนประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ถึง
การสอบถาม
ผูป้ กครองทุกเดือน
2. ร่ วมกิจกรรมชุมชนอย่างต่อเนื่ อง
การสังเกต

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบสอบถาม
แบบสังเกต

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร ประธาน
7.2 นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
หัวหน้าโครงการ
7.3 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
กรรมการ
7.4 นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
กรรมการ
7.5 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
กรรมการ
7.6 นางจันทนา อุทยั สาร์
กรรมการ
7.7 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
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ลงชื่อ…………………………..………….
(นางสุ ภาพ ลอยแก้ว)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ ………………………………..……….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 6(2), 7(1-5), 15(1)
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวัฒนา พิชญานนท์ ,นายธนวุธ เอีย่ มบุญฤทธิ์
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล

ระบบดูแลช่ วยเหลื อนักเรี ยน เป็ นความร่ วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และกรมสุ ขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงซึ่ งนับวันจะเพิ่มขึ้นและ
มีความซับซ้อน ดังนั้นการจัดระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรี ยนอย่าง มีประสิ ทธิ ภาพจะช่ วยแก้ปัญหาแก่เยาวชนได้
เช่น ความเครี ยด การถูกละเมิดสิ ทธิ สุ ขภาพจิต การถูกรังแก ยาเสพติด และการไม่ประสบผลสําเร็ จในด้านการ
เรี ยน โรงเรี ยนวัดมงคลนิ มิตร จึ ง พัฒนานัก เรี ย นให้เป็ นบุค คลที่ มีคุณภาพทั้ง ด้า นร่ า งกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา
ความสามารถมี คุ ณธรรมจริ ยธรรม และวิถี ชีวิตที่ เป็ นสุ ข และจํา เป็ นที่ จะต้องมี ระบบการดําเนิ นงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถนําไปปฏิบตั ิให้เกิดผลกับนักเรี ยนอย่างเป็ นระบบต่อเนื่องและยัง่ ยืน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ตระหนักและเห็นความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2.2 เพื่อให้รู้จกั และเข้าใจนักเรี ยน ในความรับผิดชอบเป็ นรายชั้น เป็ นรายบุคคล สามารถคัดกรอง
นักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มเสี่ ยงและกลุ่มปัญหาได้
2.3 เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา และค้นหาวิธีช่วยเหลือนักเรี ยนกลุ่มเสี่ ยงหรื อกลุ่มปั ญหา รวมทั้ง
พัฒนานักเรี ยนกลุ่มปกติในเบื้องต้นได้
2.4 เพื่อให้มีแนวทางในการช่วยเหลือนักเรี ยน สามารถป้ องกัน วิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา สามารถส่ งต่อ
และให้คาํ ปรึ กษานักเรี ยนได้
2.5 เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรม ส่ งเสริ มและพัฒนานักเรี ยนได้
2.6 เพื่อเป็ นแนวทางในการนิเทศ ติดตามผล และประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ครู ประจําชั้นและผูป้ กครองนักเรี ยนตระหนักถึงความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
2 ) ครู ประจําชั้นและผูป้ กครองนักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจนักเรี ยนดียงิ่ ขึ้น
3) ครู ประจําชั้นรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล รู ้จกั คัดกรองนักเรี ยน
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4) ครู ประจําชั้นสามารถวิเคราะห์ปัญหาและช่วยเหลือนักเรี ยนเบื้องต้นได้
5) ครู ประจําชั้นสามารถส่ งเสริ ม และพัฒนานักเรี ยนได้
6) โรงเรี ยนได้รับการนิ เทศ ติดตามและประเมินผล ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ครู ประจําชั้นรู้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล รู ้จกั คัดกรองนักเรี ยน ร้อยละ 100
2) ครู ประจําชั้นและผูป้ กครองนักเรี ยนรู ้จกั และเข้าใจนักเรี ยน ร้อยละ 100
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน

ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
กิจกรรม
อาหารกลางวัน
ทุนการศึกษา
ส่ งเสริ มภูมิตา้ นทานแก่ผเู ้ รี ยน
ระบบเฝ้ าระวัง ส่ งเสริ มสุ ขภาพ
การประกันอุบตั ิเหตุ
บริ การแนะแนว
การดูแลเด็กเป็ นรายกรณี
กิจกรรมป้ องกันโรค(วัคซี น)
การเยีย่ มบ้าน

กิจกรรมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในโรงเรี ยน
(อย. น้อย)
10 เครื อข่ายผูป้ กครอง
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน

ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวแฉล้ม สถาพร
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางจันทนา ปิ่ นทอง
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ,
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางสาวแฉล้ม สถาพร,
นางศุภลักษณ์ เกิดดี
นายวัฒนา พิชญานนท์,
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์

งบประมาณ
1,000
500
500
500
500
1,000
1,000
5,000
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5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
5.2 งบประมาณ 5,000
บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนได้เข้าร่ วมกิจกรรมที่โรงเรี ยนจัดขึ้น
การสังเกต
2. ผูเ้ รี ยนมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี
การสัมภาษณ์
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคม และสิ่ งแวดล้อมได้
อย่างเหมาะสม
3. ผูเ้ รี ยนมีทกั ษะชีวติ และคุณลักษณะอันพึง
การสอบถาม
ประสงค์ต่อครอบครัว และสังคม มีความอดทน

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

แบบสอบถาม

มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการปฏิบตั ิงาน
4. ผูเ้ รี ยนมีความพึงพอใจ และสามารถเรี ยนจบ
การศึกษาตามหลักสู ตรขั้นพื้นฐาน

การสอบถาม

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายวัฒนา พิชญานนท์
หัวหน้าโครงการ
7.3 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
7.4 นางสาวแฉล้ม สถาพร
กรรมการ
7.5 นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
กรรมการ
7.6 นางไพเราะ พรมงาม
กรรมการ
7.7 นางจันทนา ปิ่ นทอง
กรรมการ
7.8 นางอุษา ฤทธิ เดช
กรรมการ
7.9 นางศุภลักษณ์ เกิดดี
กรรมการ
7.10 นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
กรรมการ
7.11 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

แบบสอบถาม

ประธาน

ลงชื่อ…………………………..…...............……….ผูเ้ สนอโครงการ
(นายวัฒนา พิชญานนท์,นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์ )
ลงชื่อ………………………………..……….ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
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ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
โครงการ
วันสํ าคัญทางประเพณีและศาสนา
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 1-14
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจงรักษ์ อินทรแหยม, นายสมยศ แสงทอง
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
…………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
สังคมปั จจุบนั เป็ นสังคมข้อมูลและข่าวสาร ที่สามารถเผยแพร่ ถึงกันได้ การศึ กษาก็เช่ นเดียวกันมิได้
จํากัดเฉพาะในห้องเรี ยน หรื อในตําราเรี ยนเท่านั้น แต่เราสามารถศึกษาหาความรู้ ได้จากแหล่งเรี ยนรู้ต่าง ๆ ที่อยู่
รอบตัวเรา ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น หรื อวันสําคัญต่าง ๆ ที่ถูกกําหนดขึ้นให้เป็ นวันสําคัญ

ของชาติ ศาสนา และประเพณี วัฒนธรรมสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก
อดีตต่อเนื่ องถึงปั จจุบนั ก็สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ และเป็ นแบบอย่างให้อนุ ชนรุ่ นหลังได้สืบทอด และปฏิบตั ิ
ตาม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้ และเข้าใจถึงความสําคัญของเหตุการณ์วนั สําคัญต่าง ๆ
2.2 เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
2.3 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรี ยภาพทางด้านศิลปะและดนตรี
2.4 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความสามรถในการคิด วิเคราะห์ มีวจิ ารณญาณ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ คิดไตร่ ตรอง
2.5 เพื่อให้นกั เรี ยนแสวงหาความรู ้ รักการเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเอง
2.6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนให้สูงขึ้น
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ครู และนักเรี ยน ร้อยละ 100 ได้เข้าร่ วมกิจกรรม
2) ครู และนักเรี ยนตลอดจนผูป้ กครองได้สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
ร้อยละ 100
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรี ยนตั้งแต่ระดับอนุ บาล ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 3 เข้าร่ วมกิจกรรม
2 ) ผูป้ กครองนักเรี ยน ประชาชน มีโอกาสเข้าร่ วมกิจกรรม เพื่อเป็ นรากฐานในการส่ งเสริ มการศึกษา
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ต่อไป
3) คณะครู นกั เรี ยน ผูป้ กครองได้สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยไว้
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
1 เสนอโครงการ
นางจงรักษ์ อินทรแหยม,
นายสมยศ แสงทอง
2 ประชุมวางแผน
นางจงรักษ์ อินทรแหยม,
นายสมยศ แสงทอง
3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ผูอ้ าํ นวยการ
4 กิจกรรมที่ 1 วันสําคัญทางศาสนา
7,000
- วันวิสาขบูชา
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว

5

6

- วันอาสาฬหบูชา ,วันเข้าพรรษา
- วันมาฆบูชา
กิจกรรมที่ 2 วันสําคัญของชาติ
- วันแม่
- วันพ่อ

นางไพเราะ พรมงาม
นายสมยศ แสงทอง
7,000
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
นายสมยศ แสงทอง
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
6,000

กิจกรรมที่ 3 วันสําคัญของโรงเรี ยน
- วันไหว้ครู

นางจงรักษ์ อินทรแหยม
นางสาวแฉล้ม สถาพร
นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นางนันทิยา พิชญานนท์
นางจงรักษ์ อินทรแหยม,
นายสมยศ แสงทอง

- วันเด็ก
- วันบัณฑิตน้อย
- วันแห่งความสําเร็ จ(ป.6)

7

- วันแห่งความภาคภูมิใจ(ม.3)
ประเมินผล และรายงานผล

4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

20,000
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5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
5.2 งบประมาณ
20,000
บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
1. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการทุกคน
การสํารวจ / ประเมินผล
2. นักเรี ยนมีนิสัยรักการอ่าน และการเขียน
การสอบถาม
3. นักเรี ยนสามารถสรุ ปความเป็ นหนังสื อเล่ม สรุ ปโครงการ
เล็กได้
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นายสมยศ แสงทอง
หัวหน้าโครงการ
7.4 นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
กรรมการ

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบสํารวจ
แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถาม
แบบประเมินผลงาน
ประธาน

7.5 นางสาวแฉล้ม สถาพร
กรรมการ
7.6 นางไพเราะ พรมงาม
กรรมการ
7.7 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
กรรมการ
7.8 นางธันยาภรณ์ ผูกเพทาย
กรรมการ
7.9 นางนันทิยา พิชญานนท์
กรรมการ
7.10 นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
กรรมการ
7.11 นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
กรรมการ
7.12 นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
กรรมการ
7.13 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ลงชื่อ…………………………..………….
(นางจงรักษ์ อินทรแหยม,นายสมยศ แสงทอง)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ………………………………..……….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
เก็บออมวันละนิดเพือ่ เศรษฐกิจพอเพียง
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน มาตรฐานที่ 1,2,3,4,6,7,10,12,14
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
หัวหน้ าโครงการ
นางนันทิยา พิชญานนท์
ลักษณะโครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) การพึ่งตนเองอย่างยัง่ ยืนเป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั มีพระราชดํารัสชี้ แนะแนวทางในการดําเนินชีวิต โดยเน้นหลักการพึ่งตนเอง และช่วยตนเองให้มาก
ที่สุด โดยใช้ชีวิตแบบเรี ยนง่ าย ไม่ฟุ่มเฟื อย และถ้ามีเหลื อก็ให้เก็บออมไว้ และเมื่อตนเองมีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็ร่วมมือกันพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้นได้
จากปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงที่ช้ ี ถึงแนวทางการดํารงอยู่ และการปฏิ บตั ิตนของประชาชนทุกระดับ
ตั้งแต่ครอบครัวจนถึ งระดับภาครัฐ ทางโรงเรี ยนวัดมงคลนิ มิตรจึงได้ดาํ เนิ นโครงการเก็บออมวันละนิ ดเพื่อ

เศรษฐกิจพอเพียงขึ้น เพื่อเป็ นการสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดชที่ทรง
พระราชทานปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง และเป็ นการดําเนิ นงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)
โรงเรี ยนวัดมงคลนิ มิตร ได้เริ่ มโครงการเก็บออมวันละนิ ดเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นอย่างเป็ นรู ปธรรม
โดยมีการจัดทําบัญชี เงิ นฝากให้กบั ครู และนักเรี ยน และนําเงินไปฝากกับธนาคารเป็ นประจํา โครงการนี้ เป็ น
การฝึ กให้นักเรี ยนประหยัด และรู ้ จกั เก็บออมเงินไม่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย และยังเป็ นการปลูกฝั งคุ ณธรรมให้กบั
นักเรี ยนทุกคน และนักเรี ยนทุกคนก็ร่วมโครงการด้วยความเต็มใจ เพื่อเป็ นการทําความดีถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นกั เรี ยนได้ทาํ ความดีถวายในหลวง
2.2 เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั ประหยัดเก็บออม
2.3 เพื่อให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
2.4 เพื่อให้นกั เรี ยนนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการเก็บออมวันละนิดเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 100
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2) นักเรี ยนทุกคนมีเงินออมร้อยละ
3) นักเรี ยนรู ้จกั ประหยัดอดออมคิดเป็ นร้อยละ 100
3.2 ด้านคุณภาพ
1) ครู และนักเรี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในโครงการเก็บออมวันละนิดเพื่อเศรษฐกิจ
พอเพียง
2) นักเรี ยนทุกคนมีเงินออม
3) นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม
4) นักเรี ยนได้นาํ ความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
1
2

กิจกรรม
จัดพิมพ์สมุดฝาก, ทะเบียนคุม
นักเรี ยนนําเงินฝากครู ประจําชั้นทุกวัน

ผูร้ ับผิดชอบ
นางนันทิยา พิชญานนท์
ครู ประจําชั้น/ครู ที่ปรึ กษา

งบประมาณ
1,000
-

3
4
5
6

ครู ประจําชั้นนําเงินฝาก
รวบรวมเงินจากครู ประจําชั้น
นําเงินทั้งประถม และมัธยม
ฝากธนาคารกรุ งไทย
ตรวจสอบบัญชี
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

นางนันทิยา
นางนันทิยา
นางจันทนา

พิชญานนท์
พิชญานนท์
ปิ่ นทอง

นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์

2,000
3,000

5. ทรัพยากร
5.1 คณะครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
5.2 นักเรี ยนทุกคน
5.3 งบประมาณ 3,000 บาท
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6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
1. นักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการเก็บออมวันละนิดเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 100
2. นักเรี ยนทุกคนมีเงินออมร้อยละ 100
3. นักเรี ยนรู ้จกั ประหยัดอดออมคิดเป็ นร้อยละ 100

6.2 วิธีการวัดประเมินผล
ทะเบียนคุม

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
สมุดฝาก

สมุดฝาก
สมุดฝาก

สมุดฝาก
สมุดฝาก

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางนันทิยา พิชญานนท์
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์
กรรมการ
7.4 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
กรรมการ
7.5 นางศุภลักษณ์ เกิดดี
กรรมการ
7.6 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
กรรมการ
7.7 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ประธาน

ลงชื่อ…………………………..………….
(นางนันทิยา พิชญานนท์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ ………………………………..……….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
แนะแนว
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 3,4,5,6,7,10,15
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางอุษา ฤทธิเดช,นางศิริวรรณ บุญประเสริฐ
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
การศึก ษาเป็ นกระบวนการพัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษ ย์ที่ สมบูรณ์ มีความรู้ ความคิ ด ความดี ความมี
ศักดิ์ ศรี และมี ความภาคภูมิใ จ ที่ จะดํา รงชี วิตอยู่ใ นสังคมอย่างมีความสุ ข สามารถพัฒนาตน พัฒนาอาชี พ
พัฒนาสังคม และพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริ ญ การศึกษาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ตลอดชีพ ตั้งแต่เกิดจน
ตาย ทั้งในระบบโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
การแนะแนวการศึ กษา จึ งเป็ นกระบวนการที่ ช่วยเหลื อนักเรี ยนในด้านการเรี ยน และพัฒนาตนเอง
มุ่งหวังให้นกั เรี ยนพัฒนาการเรี ยนของตนตามศักยภาพ มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งตามความสามารถของตน
บรรลุ ผลตามเจตนารมณ์ของหลักสู ตร ช่วยเหลื อให้นกั เรี ยนเข้าใจ ถึงองค์ประกอบของการเรี ยนเก่ง เรี ยนดี
มี เหตุ ผ ล ทํา ให้นัก เรี ย นสามารถปรั บ ปรุ ง ตัว แก้ไ ขปั ญหาเกี่ ย วกับ การเรี ย นของตนได้ด้วยความพึง พอใจ
มีความสามารถ มีโอกาสแสวงหาความรู ้และสามารถวางแผนการศึกษาในอนาคตได้

2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั การยอมรับ และปรับปรุ งตนเอง ทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ความถนัด
และนิสัยการเรี ยนของตนเอง
2. เพื่อให้นกั เรี ยนมีความขยันขันแข็งอดทน มีนิสัยใฝ่ รู้ใฝ่ เรี ยน และเกิดทักษะทางการเรี ยนอันจะเป็ น
เครื่ องมือในการแสวงหาความรู ้ในโอกาสต่อไป
3. เพื่อสร้างเสริ มทักษะทางสังคม เพื่อให้อยูอ่ ย่างมีความสุ ข สามารถวางแผนการเรี ยนและการศึกษา
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับความรู้ ความสามารถ ความถนัด และนิสัยการเรี ยนของ
ตน
4. เพื่อให้นักเรี ยน รู้ จกั โลกกว้างทางการศึกษาที่เกี่ ยวข้องกับตน คือการจัดการศึกษาในโรงเรี ยน
และการจัดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
5. เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นคุณค่า และพัฒนาตนเองให้มีบุคลิกภาพที่ดีเข้าใจถึงความสําคัญของการศึกษา
และสามารถวางแผนอนาคตการเรี ยนได้
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4

ที่
1
2
3

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) นักเรี ยนมีบุคลิกภาพที่ดีเข้าใจถึงความสําคัญของการศึกษา ร้อยละ 100
2) สามารถวางแผนการเรี ยนและการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ร้อยละ 100
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรี ยนรู ้ จกั ปรั บปรุ งตนเอง เป็ นผูน้ าํ ตนเองพึ่งพาตนเองได้รู้จกั วิเคราะห์ว่าตนเองมีความรู้
ความสามารถหรื อข้อบกพร่ อง ยอมรับสภาพที่แท้จริ ง และมีความพึงพอใจในสภาพของตน
2) นักเรี ยนรู ้จกั การวางแผนด้านการศึกษาทั้งในปั จจุบนั และอนาคตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
ปรับตัวทางด้านการเรี ยนได้เป็ นอย่างดี และสามารถส่ งเสริ มสมรรถภาพการเรี ยนให้ประสบ
ความสําเร็ จได้
ขั้นตอนการดําเนินการ
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
งบประมาณ
เสนอโครงการ
นางอุษา ฤทธิเดช
จัดตั้งคณะกรรมการ
นางอุษา ฤทธิ เดช
ประชุมวางแผน
คณะทํางาน
-

4

การให้บริ การแนะแนวการศึกษาและ
พัฒนาบุคลิกภาพ

5
6

บริ การจัดหาทุนการศึกษานักเรี ยน
ประพฤติดี
ให้บริ การแนะแนวการศึกษาต่อ

7

สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน

500

นางอุษา ฤทธิ เดช
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
ครู ประจําชั้น
นางอุษา ฤทธิ เดช
คณะกรรมการ
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
ครู ประจําชั้น

2,500
-

นางอุษา ฤทธิเดช, นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
ครู ประจําชั้น
รวบรวมข้อมูลบันทึกการพบปะพูดคุยกับ นางอุษา ฤทธิเดช, นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
76ครู ลดารัตน์ พัดทอง, ไพเราะ พรมงาม
นักเรี ยนและผูป้ กครอง

-

9

ข้อมูลทะเบียนทุนนักเรี ยน

-

10

ประเมินผลงาน

11

รายงานผลเมื่อสิ้ นสุ ดโครงการ

8

5 ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
5.2 งบประมาณ
6 การประเมินผล

นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางอุษา ฤทธิ เดช

-

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

3,000

ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
1. นักเรี ยนมีความขยัน ใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน
และเกิดทักษะทางการเรี ยน
2. นักเรี ยนเข้าใจ และตัดสิ นใจเรี ยนต่อ
ในสายชั้นและสาขาที่ถนัด

3,000

บาท
วิธีการประเมินผล
1. สังเกต

เครื่องมือเครื่องใช้
1. แบบสังเกต

2. สอบถาม

2. แบบสอบถาม

7 ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร

-

ประธาน

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

นางอุษา ฤทธิ เดช
หัวหน้าโครงการ
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
หัวหน้าโครงการ
นางลดารัตน์ พัดทอง
กรรมการ
นางไพเราะ พรมงาม
กรรมการ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ลงชื่อ……………………………...
(นางอุษา ฤทธิเดช,นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ)
ผูเ้ สนอโครงการ
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ลงชื่อ…………………………….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ

โครงการ
ส่ งเสริมประชาธิปไตย และวินัยนักเรียน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 1,4,6,7,9,12
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสมพร ธรรมวิทวัส
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรี ยมความพร้อมนักเรี ยนให้
เป็ นผูใ้ หญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นกั เรี ยนรู ้จกั ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกา
ตลอดจนรู ้จกั รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรี ยน
จึงเห็นสมควรที่จะนํารู ปแบบประชาธิ ปไตยมาใช้ในโรงเรี ยน เพื่อเป็ นการปูพ้ืนฐานประชาธิ ปไตยให้ดี
ขึ้นและรู ้จกั ปฏิบตั ิตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และวิถีชีวิตตามหลักประชาธิ ปไตยให้สามารถดํารงตน
ให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนรู ้และฝึ กตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรี ภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ตาม
ระบอบประชาธิ ปไตย
3. เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบร่ วมกันในการรักษาไว้ซ่ ึ งประโยชน์ท้ งั ปวงของโรงเรี ยน
4. เพื่อส่ งเสริ มกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ของนักเรี ยน

5. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่เด่นชัดของนักเรี ยนเกี่ยวกับลักษณะการมีวถิ ีชีวติ ประชาธิ ปไตย
6. เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประชาธิ ปไตยโดยการปฏิบตั ิจริ ง
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
3.1.1 นักเรี ยนสามารถเป็ นสมาชิกที่ดี ปฏิบตั ิตนตามข้อตกลงของกลุ่มได้
ร้อย ละ 85
3.1.2 นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของโรงเรี ยนได้ร้อยละ 95
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนทุกคนได้รับการฝึ กให้มีวนิ ยั ในตนเอง รู ้จกั รับผิดชอบ
กล้าแสดงออกตามวิถีทางประชาธิ ปไตยได้
3.2.2 นักเรี ยนมีวนิ ยั ในตนเอง 78
3.2.3 นักเรี ยนรู้จกั การทํางานเป็ นกลุ่ม
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
1
เสนอโครงการ
นางสมพร ธรรมวิทวัส
2
ประชุมคณะกรรมการวางแผนดําเนินงาน นางสมพร ธรรมวิทวัส
3 . กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมประชาธิปไตย
นักเรี ยน
1. กําหนดแนวในการดําเนินงานตาม นางสมพร ธรรมวิทวัส
โครงการ
1,500
นางอุษา ฤทธิ เดช
- การจัดแบ่งนักเรี ยนเข้าใหม่
ครู เวรประจําวัน
ออกเป็ นสี ต่าง ๆ ทั้ง 5 สี
- การเลือกตั้งประธานสี และการ ครู ประจําชั้น
แบ่งหน้าที่ในการปฏิบตั ิงานของนักเรี ยน
- การเลือกตั้งประธานนักเรี ยน
และคณะกรรมการนักเรี ยน
- การอบรมนักเรี ยนหน้าเสาธง
- การประชุมนักเรี ยนและการ
สวดมนต์ไหว้พระ
4. กิจกรรมที่ 2 . กิจกรรมวินัยนักเรียน

1. กําหนดกิจกรรมด้านวินยั ที่จะฝึ ก
แนะแนวในการปฏิบตั ิ
- การแบ่งงานให้คณะกรรมการ
นักเรี ยนดําเนินการ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรี ยน
และการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
2. กําหนดแบบประเมิน
3. ดําเนินกิจกรรมตามแผน

1,500
นางสมพร ธรรมวิทวัส
นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
นางอุษา ฤทธิ เดช
ครู เวรประจําวัน
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4

5

4. ประชุมชี้แจงให้คณะครู ทราบและ ครู ประจําชั้น
ดําเนินการ
5. ประชุมคณะกรรมการนักเรี ยน
ทุกเดือนเพื่อกําหนดงาน
และแบ่งหน้าที่ตามกรอบงาน
6. ติดตามและประเมินผล
- จัดทําแบบประเมินกิจกรรมต่าง ๆ
- สรุ ปและรายงานผล
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมบันทึกความดี
ครู ประจําชั้น
- สมุดบันทึกความดี
- ประกาศเกียรติคุณนักเรี ยนประพฤติ
ดี

ประเมินผลและสรุ ปโครงการ
นางอุษา ฤทธิ เดช
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
- ครู ประจําสี ท้ งั 5 สี
- ครู ประจําชั้น และครู ประจําวิชา
5.2 งบประมาณ
8,000 บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
1. ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเป็ นคนดี การสังเกต
มีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม
การสอบถาม
2. ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
การสัมภาษณ์

5,000

8,000

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบสังเกต
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

3. ผูเ้ รี ยนมีวินยั คุณธรรม จริ ยธรรมที่พึง
ประสงค์

การสํารวจ
การบันทึกข้อมูล

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางสมพร ธรรมวิทวัส
หัวหน้าโครงการ
7.3 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
กรรมการ
7.4 นางอุษา ฤทธิ เดช
กรรมการ
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7.5 นางไพเราะ พรมงาม
กรรมการ
7.6 ครู ประจําชั้นทุกชั้น
กรรมการ
7.7 คณะกรรมการนักเรี ยน
กรรมการ

แบบสํารวจความคิดเห็น
ปพ.6 ปพ. 8

ประธาน

ลงชื่อ…………………………..………….
(นางสมพร ธรรมวิทวัส)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ………………………………..……….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิ มิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
ส่ งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ ในโรงเรียน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 1,13,15
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจันทนา ปิ่ นทอง
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสหกรณ์เป็ นหนึ่งในหลายนโยบายหลักของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ น
ส่ วนสําคัญในหลายกิจกรรม สนับสนุนการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนรู้
ระบบสหกรณ์ รู ้ จกั นําไปใช้ในชี วิตประจําวัน ฝึ กวิถีแห่ งความเป็ นประชาธิ ปไตย รู้ วินยั โดยเฉพาะสหกรณ์
ร้านค้าในโรงเรี ยนซึ่ งเป็ นนโยบายที่ให้ทางโรงเรี ยนจัดขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้นกั เรี ยนรู ้ จกั การรวมกลุ่มร่ วมมือกัน
ดําเนินงานตามขั้นตอนของระบบสหกรณ์ ที่สาํ คัญอย่างยิง่ คือ การได้จาํ หน่ายสิ นค้าที่จาํ เป็ นแก่นกั เรี ยนในราคา
ถูก จัดขายสิ นค้าโดยมิได้มุ่งหวังผลกําไร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นาํ ความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
2.2 เพื่อให้สมาชิกได้ซ้ื อสิ นค้าในราคาถูกกว่าท้องตลาด
2.3 เพื่อให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ในสัดส่ วนที่เหมาะสม
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ครู และนักเรี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมสหกรณ์
2) นักเรี ยนมาใช้บริ การจากร้านค้าสหกรณ์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของนักเรี ยนทั้งหมด
3) นักเรี ยนได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมสหกรณ์ตามระเบียบอย่างน้อย ร้อยละ 10
3.2 ด้านคุณภาพ

1) นักเรี ยนซื้ อสิ นค้าราคาถูกร้อยละ 10 ของสิ นค้าในท้องตลาดและร้านค้าทัว่ ไป
2) มอบทุนการศึกษาให้นกั เรี ยนทุกห้องเรี ยนทุกปี การศึกษา
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
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4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
กิจกรรม
ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
1 ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ
นางจันทนา ปิ่ นทอง
2 ประชาสัมพันธ์ให้ครู และนักเรี ยนทราบ
นางสาวแฉล้ม สถาพร
1,000
3 รับสมัครสมาชิก
นางจงรักษ์ อินทรแหยม
1,000
4 ดําเนินงานตามโครงการ
คณะกรรมการ
3,000
5 รายงานผลการดําเนินงานประจําปี ต่อ สพป. สป.2 นางจันทนา ปิ่ นทอง
รวมเงินทั้งสิ้ น
5,000
4.5 สรุ ปผลการดําเนิ นงาน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากรทุกคนในโรงเรี ยน
5.2 งบประมาณ
5,000
บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล 6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
1.นักเรี ยนมาใช้บริ การจากร้านค้าสหกรณ์เกินร้อยละ 50 สังเกต
แบบสังเกต
2. จํานวนนักเรี ยนที่สมัครเป็ นสมาชิก
สัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางจันทนา ปิ่ นทอง
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางสาวแฉล้ม สถาพร
กรรมการ
7.4 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
กรรมการ
7.5 นางสาวดอกมะลิ ทีภูงา
กรรมการ
7.6 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ลงชื่อ……………………….……………….

ประธาน

(นางจันทนา ปิ่ นทอง)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ……………………..…………….ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
83 ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
โครงการ
ปรับปรุ งอาคารและสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 2(4 ), 11(1),13(1)
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายวัฒนา พิชญานนท์
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
.............................................................................................................................................................
2. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึ กษาพุทธศักราช 2542 ได้เน้นให้นกั เรี ยนคิดเป็ น ทําเป็ นแก้ปัญหาเป็ น โดย
เน้นผูเ้ รี ย นเป็ นสํา คัญ ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ย นรู ้ อย่างมี ค วามสุ ข การปรับ ปรุ งอาคารสถานที่ และสิ่ งแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เช่น อาคารได้สัดส่ วน สะอาด สวยงาม ห้องเรี ยนน่าอยู่ มีที่พกั ผ่อน ภูมิทศั น์
สวยงาม และเป็ นระเบียบ จึงเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้การเรี ยนการสอน มีประสิ ทธิ ภาพได้ประการหนึ่ง
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้อาคารเรี ยนและบริ เวณอาคารแลดูสวยงาม และมีชุมชนสนับสนุนการศึกษา
2.2 เพื่อให้สิ่งแวดล้อมในบริ เวณโรงเรี ยนร่ มรื่ น สวยงาม เอื้อต่อการเรี ยนการสอน
2.3 เพื่อให้บุคลากรและผูท้ ี่เกี่ยวข้องในโรงเรี ยนได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีความสุ ข
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) โรงเรี ยนมีป้ายคําขวัญ คํากลอน กฎระเบียบ แบบแผนการศึกษาติดตามอาคาร
และบริ เวณโรงเรี ยน ร้อยละ 100
2) โรงเรี ยนมีภูมิทศั น์ที่เอื้อต่อการเรี ยนการสอน ร้อยละ 80
3.2 ด้านคุณภาพ
1) จัดทําป้ ายคําขวัญ คํากลอน กฎระเบียบ แบบแผนการศึกษาติดตามอาคารและ
บริ เวณโรงเรี ยน
2) จัดทําและสร้างรั้วขึ้นใหม่แทนรั้วเก่าด้านหน้าโรงเรี ยน
3) จัดทําสวนหย่อมตามหน้าอาคารและบริ เวณโรงเรี ยน

3) ปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ยนื ต้น
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4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
กิจกรรม
1 ป้ ายคําขวัญ คํากลอน กฎระเบียบ แบบแผนการ
ศึกษาติดตามอาคารและบริ เวณโรงเรี ยน
2 กําจัดแมลง (ปลวก)
3 จัดทําสวนหย่อมตามหน้าอาคารและบริ เวณ
โรงเรี ยน
4 ปรับปรุ งอาคาร สปช.2/28 ตามห้องต่าง ๆ
5 สร้างรั้วขึ้นใหม่แทนรั้วเก่าด้านหน้าโรงเรี ยน
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
5. ทรัพยากร

ผูร้ ับผิดชอบ
งบประมาณ
5,000
นายวัฒนา พิชญานนท์
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นายสมยศ แสงทอง
นายวัฒนา พิชญานนท์
2,000
นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว 10,000
นางลดารัตน์ พัดทอง
นายสมยศ แสงทอง
นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
5,000
นายวัฒนา พิชญานนท์
นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว 20,000
นายวัฒนา พิชญานนท์
42,000

4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน

5.1 บุคลากร (ครู และนักเรี ยน)
5.2 งบประมาณ 42,000 บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
1 มีป้ายคําขวัญ คํากลอน กฎระเบียบ แบบแผนการ
ศึกษาติดตามอาคารและบริ เวณโรงเรี ยน
2 มีสวนหย่อมตามหน้าอาคารและบริ เวณโรงเรี ยน

6.2 วิธีการวัดประเมินผล
การสังเกต
การสัมภาษณ์
การสังเกต
การสัมภาษณ์

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

3

ปรับปรุ งอาคาร สปช.2/28 ตามห้องต่าง ๆ

4

สร้างรั้วขึ้นใหม่แทนรั้วเก่าด้านหน้าโรงเรี ยน
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การสังเกต
การสัมภาษณ์
การสังเกต
การสัมภาษณ์

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายวัฒนา พิชญานนท์
หัวหน้าโครงการ
7.3 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
กรรมการ
7.4 นางลดารัตน์ พัดทอง
กรรมการ
7.5 นางสาวแฉล้ม สถาพร
กรรมการ
7.6 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์
กรรมการ
7.7 นายสมยศ แสงทอง
กรรมการ
7.8 นางจันทนา อุทยั สาร์
กรรมการ
7.9 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์
ประธาน

ลงชื่อ………………………………………….
(นายวัฒนา พิชญานนท์)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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อาหารกลางวัน
โครงการ
บริหารทัว่ ไป
แผนงาน
ที่ 7
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
นางสาวแฉล้ ม สถาพร
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ต่ อเนื่อง
ลักษณะงาน/โครงการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
ระยะเวลาดําเนินการ
……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
โครงการอาหารกลางวันเป็ นกิ จกรรมที่ทางราชการกําหนดให้มีข้ ึนเพื่อสนองนโยบายการผลิ ต
และการบริ โ ภคที่ ยึด ความประหยัด และมี คุ ณ ภาพ มุ่ ง เน้น ให้นัก เรี ย นได้รั บ ประทานอาหารที่ มี คุ ณค่ า ทาง
โภชนาการครบทั้ง 5 หมู่ เป็ นกิ จกรรมที่ให้ความช่วยเหลือแก่นกั เรี ยนที่ยากจนและขาดแคลนอาหารกลางวัน
เพราะอาหารกลางวันมีความจําเป็ นและสําคัญต่อสุ ขภาพของนักเรี ยนในวัยที่กาํ ลังเจริ ญเติบโต ถ้านักเรี ยนไม่ได้
รับประทานอาหารกลางวันจะทําให้มีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตและส่ งผลกระทบให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
ตํ่าลงตามไปด้วย ดังนั้นโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตจึงจัดโครงการอาหารกลางวันเป็ นกิจกรรมต่อเนื่อง
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นกั เรี ยนโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร) มีอาหารกลางวัน รับประทานทุกคน
2. เพื่อให้นกั เรี ยนได้บริ โภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่
3. เพื่อให้นกั เรี ยนรู ้จกั ประหยัดและเลือกซื้ ออาหาร
4. เพื่อสร้างระเบียบวินยั ในการซื้ อ และการบริ โภคอาหาร
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
ในปี การศึกษา 2559 นักเรี ยนตั้งแต่ช้ นั อนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6ได้รับประทานอาหารทุกคน
3.2 ด้านคุณภาพ
1) นักเรี ยน ทุกคนรู ้จกั ประหยัด และรู้จกั วิธีเลือกซื้ ออาหารที่มีประโยชน์
2) นักเรี ยนทุกคนมีระเบียบวินยั ในการบริ โภคอาหาร
3) นักเรี ยนทุกคนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบทั้ง 5 หมู่
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ

4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
ที่
1
2
3
4
5
6

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
แต่งตั้งคณะทํางาน
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ผูร้ ับผิดชอบ
นางสาวแฉล้ม สถาพร
ผูบ้ ริ หาร

ประชุมวางแผนการทํางาน
นางสาวแฉล้ม สถาพร
ดําเนินการตามกิจกรรม
ครู ทุกคน
ติดตามกํากับ ประเมินผล
ผูบ้ ริ หาร
สรุ ปผลการดําเนินโครงการ
นางสาวแฉล้ม สถาพร
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น
4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร ครู และ นักเรี ยนชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
5.2 งบประมาณ 3,000 บาท และเบิกจ่ายจากเทศบาลตําบลบางเสาธง
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
1. นักเรี ยนได้รับประทานอาหารกลางวันครบ -สังเกต
100 %
2. นักเรี ยนทุกคนรู้จกั วิธีประหยัดและเลือกซื้ อ -สัมภาษณ์
อาหารที่มีคุณค่า
-สอบถาม
3. นักเรี ยนทุกคนมีระเบียบวินยั ในการซื้ อและ -สังเกต
บริ โภคอาหารกลางวัน
4. นักเรี ยนมีน้ าํ หนักตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน -ตารางเปรี ยบเทียบ นํ้าหนัก
5. นักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อโครงการอาหาร -สัมภาษณ์ -สอบถาม
กลางวัน
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางสาวแฉล้ม สถาพร
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางศุภลักษณ์ เกิดดี
กรรมการ
7.4 นายธนวุธ เอี่ยมบุญฤทธิ์ กรรมการ
7.5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

งบประมาณ
2,000
1,000
3,000

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
-แบบสอบถาม
-แบบสัมภาษณ์

-เครื่ องชัง่ นํ้าหนัก

ประธาน
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ลงชื่อ………………………..………….
(นางสาวแฉล้ม สถาพร)
ผูเ้ สนอโครงการ

ลงชื่อ ……………………………………….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
ธุรการและสารสนเทศโรงเรียน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจันทนา ปิ่ นทอง
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนต้องมีการโต้ตอบหนังสื อกับหน่วยงานทางการศึกษาและหน่ วยงานอื่นๆ และ ต้องจัดเก็บ
ข้อมูลหลักฐานต่างๆอย่างมีระบบ เพื่อสะดวกในการค้นหาเพื่อให้การดําเนิ นงานด้านธุ รการและสารสนเทศของ
โรงเรี ยน เป็ นไปอย่างมีระบบ ดังนั้นทางโรงเรี ยนจึงจัดให้มีโครงการงานธุ รการและสารสนเทศของโรงเรี ยน
ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การเก็บหลักฐานต่าง ๆ ของโรงเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบ
3. เพื่อให้การดําเนิ นงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรี ยนมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เพื่อจัดเก็บเป็ นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ
5. เพื่อการทํางานที่เป็ นระบบ ตรวจสอบได้
3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริ มาณ
1) มีระบบการจัดเก็บข้อมูลด้านสารสนเทศที่ใช้ในการสื บค้นหาข้อมูลต่างๆ
2) มีระบบการทํางานเป็ นแบบแผน
3.3 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรี ยนจะปรับปรุ งงานธุ รการและงานสารบรรณของโรงเรี ยนให้มีประสิ ทธิภาพ
2) มีสารสนเทศของโรงเรี ยนที่เป็ นหลักฐานอ้างอิงทางวิชาการ
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ
2. ประชุมชี้แจงผูเ้ กี่ยวข้องโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. แจ้งและประสานงานผูเ้ กี่ยวข้อง
4. ดําเนินการตามโครงการ
5. เก็บรวบรวมข้อมูล
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6. สรุ ป และจัดทํารายงานผล
ที่
1
2
3
4

กิจกรรม
ประชุมครู คณะครู วางแผนการจัดทําโครงการ
แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบและเสนอโครงการ
ดําเนินงานตามโครงการ
การจัดทําและดําเนินกิจกรรมตามโครงการใน
แต่ละกลุ่มงาน โดยจัดทําเป็ นเอกสารสารสนเทศ
5 จัดเก็บเอกสารข้อมูลของนักเรี ยนและข้าราชการ
ครู
6 ติดตามและประเมินผล สรุ ปรายงาน
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น

5. ทรัพยากร

ผูร้ ับผิดชอบ
นางจันทนา อุทยั สาร์
นางจันทนา อุทยั สาร์
นางจันทนา อุทยั สาร์
นางจันทนา อุทยั สาร์

งบประมาณ
500
2,000
-

นางจันทนา อุทยั สาร์

2,500

นางจันทนา ปิ่ นทอง

5,000

4.5 สรุ ปผลการดําเนินงาน

5.1 บุคลากร (ครู และนักเรี ยน)
5.2 งบประมาณ 5,000 บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
1 สามารถทํางานด้านธุ รการได้อย่างมี
- สังเกต
ประสิ ทธิ ภาพ
- สอบถาม
- สัมภาษณ์
2 การจัดทําเครื่ องมือประเมินกิจกรรม
- สังเกต
จัดทํารายงานผลการดําเนินการตาม
- สอบถาม
โครงการ
- สัมภาษณ์

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
7.2 นางจันทนา ปิ่ นทอง
7.3 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
7.4 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
7.5 นางจันทนา อุทยั สาร์
7.6 นางสาวเสาวนีย ์ ศรี หริ่ ง

ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
หัวหน้าโครงการ
กรรมการ
กรรมการ91
กรรมการ
กรรมการ

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบสัมภาษณ์

ประธาน

7.7 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ลงชื่อ………………………………………….
(นางจันทนา ปิ่ นทอง)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ…………………………………
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
แผนงาน

ประเมินโครงการโรงเรียน
บริหารทัว่ ไป

มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 2,3,4,5,6,7,8
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
การจัดทําแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน ซึ่ งประกอบไปด้วยโครงการต่าง ๆ ทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวิชาการ
การงบประมาณ งานบุคลากร งานบริ หารทัว่ ไป จําเป็ นจะต้องมีการประเมินโครงการ เพื่อให้ทราบถึงผลสําเร็ จ
ของการปฏิบตั ิงาน ว่าบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้เพียงใด อันจะส่ งผลต่อการบริ หารงานของโรงเรี ยน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาโครงการให้สําเร็ จตามเป้ าหมายที่วางไว้
2.2 เพื่อจัดหาแนวทางในการพัฒนาโครงการในปี การศึกษาต่อไป
2.3 เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคของโครงการ และวิธีการแก้ไขในปี การศึกษาต่อไป
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ทุกโครงการประสบผลสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้งั ไว้
2 ) นักเรี ยนร้อยละ 90 มีส่วนร่ วมในโครงการของโรงเรี ยน
3.2 ด้านคุณภาพ
1) โรงเรี ยนได้รับการยอมรับจากชุมชน
2) โรงเรี ยนได้รับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุ มตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
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ที่
1

กิจกรรม
ทําแบบประเมินโครงการ

ผูร้ ับผิดชอบ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

งบประมาณ
3,000

2
3

ประเมินโครงการ
สรุ ปผลจากการประเมินโครงการ

4

รวบรวมปั ญหาและอุปสรรค

5

เสนอแนวทางแก้ไข

6

รายงานผลต่อผูบ้ ริ หารรับทราบ

หัวหน้าโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นางปริ ชาต ศรี เสน่ห์
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นางปริ ชาต ศรี เสน่ห์
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม

รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
5.2 งบประมาณ 3,000 บาท
6. การประเมินผล
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
6.2 วิธีการวัดประเมินผล
1. โครงการบรรลุตามเป้ าหมาย
การประเมิน
2. รายงานผลการประเมินเป็ นระบบ
การประเมิน
3. โรงเรี ยนได้รับการยอมรับจากชุมชน
การสอบถาม
7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
7.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางปริ ชาต ศรี เสน่ห์
กรรมการ
7.4 นางวิภารัตน์ แสงชัยไพบูลย์
กรรมการ
7.5 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

94

ลงชื่อ…………………………..………….
(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม)

3,000

6.3 เครื่ องมือที่ใช้วดั
แบบประเมินโครงการ
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
ประธาน

ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ………………………………..……….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
เกษตรพอเพียงเยีย่ งพ่อสอน
แผนงาน
บริหารทัว่ ไป
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ที่ 2(1-4),6(1-4)

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
ลักษณะงาน/โครงการ
ต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………….
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการเกษตรในปั จจุบนั มีความเจริ ญก้าวหน้าในทุกด้าน จึงมีการนําเอาความรู ้เทคนิคและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาดําเนิ นการตั้งแต่การจัดการเรี ยนรู ้ เงินทุน ดิน นํ้า การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ยการเก็บเกี่ยว
รวมไปถึงการตลาด โดยเอกชนบางแห่งสามารถดําเนินการสิ่ งต่าง ๆเหล่านี้อย่างครบวงจร เป็ นธุ รกิจใหญ่โต
และกว้างขวาง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ให้แนวปฏิบตั ิที่อยูอ่ ย่างเป็ นสุ ขคือการอยูอ่ ย่างพอเพียง
นอกจากนี้ รัฐบาลก็ยงั มีนโยบายและดําเนินการต่างๆเข้าช่วยเหลือ และส่ งเสริ มให้ผทู ้ าํ การเกษตรรายย่อย และ
รายใหญ่ให้ดาํ เนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและก้าวหน้า เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ าํ การเกษตรกรรมเองและมีส่วน
ร่ วม เพื่อเป็ นการปลูกฝังให้นกั เรี ยนมีอาชีพ และเป็ นการหารายได้ระหว่างเรี ยน ทางโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
(มงคลพิทยาคาร) จึงมองเห็นความสําคัญ เพื่อฝึ กให้นกั เรี ยนมีอาชีพต่อไปภาคหน้า จึงจัดทําโครงการเกษตร
พอเพียงเยีย่ งพ่อสอน
2. ความหมายและขอบข่ าย
การเกษตร หมายถึง การปฏิบตั ิกบั ที่ดินเพื่อให้เกิดผลผลิต ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ การทําประมง และ
การเกษตรผสมผสานโดยอาศัยความรู ้ ความชํานาญ ประสบการณ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และเงินทุน เพื่อให้พืช
และสัตว์เจริ ญเติบโตให้ผลผลิตต่างๆ
พอเพียง หมายถึง รู ้จกั พอประมาณพออยูพ่ อมีพอกิน พอใช้ ประหยัด และไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรู ้ ประสบการณ์ ด้านการเกษตรจะได้นาํ ไปใช้ในชีวิตประจําวัน
3.2 เพื่อให้นกั เรี ยนรู้จกั ใช้อุปกรณ์การเกษตรและวิธีการปลูกผักสวนครัว
3.3 เพื่อให้นกั เรี ยนมีความรับผิดชอบ และเห็นความสําคัญของการเกษตร
3.4 เพื่อสนองแนวพระราชดําริ ของในหลวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
4. เป้าหมาย
4.1 นักเรี ยนสามารถทําการเกษตรปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเกษตร
4.2 โรงเรี ยนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในการด้านการเกษตรให้กบั ชุมชน
4.3 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการมีความรับผิดชอบ
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5.กิจกรรมและวิธีดําเนินการ
5.1 ขั้นตอนการดําเนิ นงาน
5.1.1 ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ
5.1.2 ประชุมชี้แจงครู นกั เรี ยน แจ้งรายละเอียดของโครงการเพื่อปฏิบตั ิ

5.1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบรับสมัครนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
5.1.4 ดําเนินงานตามโครงการที่กาํ หนด
5.1.5 กํากับ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของโครงการ
5.2 ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ
1. ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ
พฤษภาคม 2559
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
2. ประชุมชี้แจงครู นกั เรี ยน แจ้ง
มิถุนายน 2559
หัวหน้าโครงการ
รายละเอียดของโครงการเพื่อปฏิบตั ิ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
มิถุนายน 2559
ผูอ้ าํ นวยการ
รับสมัครนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
4. ดําเนินงานตามโครงการที่กาํ หนด
มิถุนายน 2559 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
พฤษภาคม 2560
5. กํากับ ติดตามและประเมินผลการ
มีนาคม 2560
ผูอ้ าํ นวยการ
ปฏิบตั ิงานของโครงการ
5.3 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
6. ทรัพยากร
6.1 บุคลากร วิทยากร คณะครู
6.2 งบประมาณ 10,000 บาท
6.3 วัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์พืช อาหาร แร่ ธาตุ ปุ๋ ย ยาอื่น ๆ
6.3.1 เมล็ดพันธุ์พืช
1,000
บาท
6.3.2 ดินและปุ๋ ย
5,500
บาท
6.3.3 สมุนไพรฉี ดป้ องกันแมลง 500
บาท
6.4 เครื่ องมือการเกษตร
6.4.1 พลัว่
1,000
บาท
6.4.2 บัวรดยํ้า
500
บาท
6.4.3 ถังพลาสติก
500
บาท
6.4.4 จอบ
1,000
บาท
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7. การวัดและประเมินผล
7.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
1.นักเรี ยนให้ความสนใจ
1.1 จํานวนนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ
1.2 ความพึงพอใจของนักเรี ยน

7.2 วิธีการวัดประเมินผล
1. การสังเกต
2. การสัมภาษณ์
3. ภาพถ่าย

เครื่ องมือที่ใช้วดั
1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์
3.แบบบันทึก

1.3 นักเรี ยนมีความสุ ข สนุกสนานใน
การทํางาน
1.4 นักเรี ยนนําความรู ้ไปขยายผลที่บา้ น
1.ภาพถ่ายและผลงาน
2.ผลผลิตที่ได้รับ
2. การรายงาน
2.1 นักเรี ยนรู ้จกั วิธีปลูกพืชผักสวนครัว
2.2 นักเรี ยนนําผลผลิตไปสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
2.3 นักเรี ยนนําความรู ้ไปใช้ในชีวติ ประจําวัน

1.แบบบันทึก
2.แบบรายงาน

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ
8.1 นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
8.2 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
หัวหน้าโครงการ
8.3 ครู ผรู ้ ับผิดชอบทุกโครงการ
กรรมการ
8.4 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน

ประธาน

ลงชื่อ…………………………..………….
(นายคุณวุฒิ แสวงธรรม)
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ………………………………..……….
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
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โครงการ
แผนงาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ลักษณะงาน/โครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ
บริหารทัว่ ไป
ที่ 2 , 15
โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร (มงคลพิทยาคาร)
นางไพเราะ พรมงาม นางจงรักษ์ อินทรแหยม
ต่ อเนื่อง

ระยะเวลาดําเนินการ
16 พฤษภาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560
……………………………………………………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการศึกษานั้นต้องเน้นความสําคัญ
ทั้งความรู ้และคุณธรรม หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาให้คนไทยเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เป็ นคนดีมีปัญญา มีความสุ ขและมีความเป็ นไทย มีศกั ยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
กระบวนการจัดการเรี ยนรู ้จึงต้องบูรณาการความรู ้ต่าง ๆ โดยต้องผสมผสานสาระความรู ้ให้ได้
สัดส่ วนสมดุลกัน โรงเรี ยนได้ตระหนักถึงความสําคัญ จึงได้นาํ หลักในการจัดกระบวนการเรี ยน
การสอนที่มุ่งปลูกฝัง และสร้างเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ค่านิยมที่ดีงามควบคู่กนั ไป ให้เป็ นไป
ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับชั้น พร้อมทั้งรู ้จกั ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา มีคุณธรรม จริ ยธรรม
พร้อมทั้งประกอบไปด้วย ศีล สมาธิ ปั ญญา ดําเนินชีวิตด้วยการมีสติ รู้ คิด อยูต่ ลอดเวลาอยูบ่ น
รากฐานแห่งความดีงาม เน้นการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สานประโยชน์ให้แก่สังคม พร้อมทั้งประเทศชาติ
ให้มีความยัง่ ยืนสื บต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นกั เรี ยนได้รับความรู ้และประสบการณ์ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ถูกต้อง
2.2 เพื่อให้นกั เรี ยนมีระเบียบวินยั ในการดําเนินชีวิต
2.3 เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั การอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างสงบสุ ข รู ้จกั การแบ่งปั น การให้
การรับที่สมควรพอดี รู ้จกั ความสามัคคี
2.4 เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับวิถีพุทธ
3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริ มาณ
1) ผูเ้ รี ยนทุกคนได้รับการส่ งเสริ มให้เป็ นผูม้ ีความรู ้คู่คุณธรรม
2) คณะครู ทุกคนให้ความร่ วมมือเพื่อส่ งเสริ มคุณภาพตามมาตรฐานของโรงเรี ยน
3.2 ด้านคุณภาพ
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1) ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเป็ นคนดี มีคุณธรรม จริ ยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม
2) ผูเ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาและตัดสิ นใจในการดําเนินชี วติ บนรากฐานแห่งปั ญญาและความดีงาม
3) ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4) ผูเ้ รี ยนได้พฒั นาตนเองให้เป็ นคนที่เรี ยนรู ้ตลอดชีวิต สานประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
5) ผูเ้ รี ยนสามารถสวดมนต์ทาํ นองสรภัญญะได้ถูกต้อง ชัดเจน
4. ขั้นตอนการดําเนินงาน
4.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
4.2 แต่งตั้งคณะทํางาน
4.3 ประชุมวางแผนการทํางาน
4.4 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน

ที่
1
2
3

กิจกรรม
อบรมจริ ยธรรมหน้าเสาธง
สวดมนต์ประจําสัปดาห์
กิจกรรมสวดมนต์แปล

ผูร้ ับผิดชอบ
ครู เวรประจําวัน
ครู เวรประจําวัน
นางอุษา ฤทธิ เดช
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
ครู ประจําชั้น

4

กิจกรรมบันทึกความดี

5
6
7

กิจกรรมเจริ ญสติเช้า – บ่าย
กิจกรรมตักบาตรวันพระโรงเรี ยน
กิจกรรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน

งบประมาณ

1,000
2,000

ครู ประจําชั้นและครู เวร
ครู ประจําชั้นครู เวร
นางนันทิยา พิชญานนท์
นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
16,000

8

9

กิจกรรมโรงเรี ยนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา
วันพระโรงเรี ยน

กิจกรรมค่ายคุณธรรม

นางนันทิยา พิชญานนท์
นายวัฒนา พิชญานนท์
นายสมยศ แสงทอง
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นางไพเราะ พรมงาม
นางนันทิยา พิชญานนท์
นายสมยศ แสงทอง
นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
นางไพเราะ พรมงาม
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น
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4.5 ปฏิบตั ิกิจกรรมตามแผน
5. ทรัพยากร
5.1 บุคลากร
- ผูแ้ ทนครู ช้ นั ละ 1 คน
- ครู ประจําชั้น ครู ประจําวิชา
- ครู วชิ าการแต่ละระดับชั้นเรี ยน
5.2 งบประมาณ 49,000 บาท
6. การประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จ
วิธีการประเมิน
ผลผลิต

5,000

25,000
49,000

เครื่องมือ

มีการดําเนิ นงานพัฒนาอัตลักษณ์ ๒๙ ประการ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผลสั มฤทธิ์
นักเรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม อัตลักษณ์ ๒๙
ประการ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ที่
1.
2.
3.

- การนิเทศ กํากับ
ติดตาม
รายงานผลตาม
โครงการ
- บันทึกการประเมิน
คุณภาพภายใน

- ตรวจบันทึก
การประชุม
- รายงานผล
โครงการ
- แบบประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา

6.2 วิธีการวัดประเมินผ 6.3 เครื่ องมือวัด
6.1 ตัวบ่งชี้ความสําเร็ จ
ผูเ้ รี ยนมีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาคนเป็ นคนดีมีคุณธรรม
การสังเกต
แบบสังเกต
ผูเ้ รี ยนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ
การสอบถาม
แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์
ผูเ้ รี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์
การสํารวจ
แบบสํารวจความคิดเห็น
การบันทึกข้อมูล ปพ.6 ปพ.8

7. ผู้รับผดชอบโครงการ
7.1 นาสาวพิไลวรรณ แตงขาว
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร
7.2 นางไพเราะ พรมงาม
หัวหน้าโครงการ
7.3 นางนันทิยา พิชญานนท์
กรรมการ
7.4 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม
กรรมการ
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7.5 นางศิริวรรณ บุญประเสริ ฐ
กรรมการ
7.6 นางสมพร ธรรมวิทวัส
กรรมการ
7.7 นางอุษา ฤทธิ เดช
กรรมการ
7.8 นางสุ ภาพ ลอยแก้ว
กรรมการ
7.9 นางปาริ ชาต ศรี เสน่ห์
กรรมการ
7.10 นางจงรักษ์ อินทรแหยม
กรรมการ
7.11 นายสมยศ แสงทอง
กรรมการ
7.12 นางธันยาพร ผูกเพทาย
กรรมการ
7.13 นางสาวแฉล้ม สถาพร
กรรมการ
7.14 นางจันทนา ปิ่ นทอง
กรรมการ
7.15 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสังกัดโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร

ประธาน

ลงชื่อ...................................................
(นางจงรักษ์ อินทรแหยม )
ผูเ้ สนอโครงการ
ลงชื่อ.............................................................
(นางสาวพิไลวรรณ แตงขาว)
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวัดมงคลนิมิตร

