ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1. ชื่อสถำนศึกษำ
สถำนที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
E-mail
Website

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
เลขที่ 157 หมู่ 8 ถนนสุขาภิบาล 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530
0-2543-1848
0-2543-2844
info@njchineseschool.net
www.hjchineseschool.net

1.2. ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยนายเป็นเชิง แซ่เตีย นายเกี้ยมง้วน แซ่ผู่
กับ นางกวงเชียง แซ่ลิ้ม และชาวหนองจอกส่วนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของการศึกษา จึงได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์
วัสดุ และแรงงาน ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น มีชื่อรียกกันว่า “โรงเรียนจีน” ซึ่งหมายถึง
โรงเรียนของชาวจีนโพ้นทะเล (ชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่) เปิดทาการเรียนการสอนตามแผนการ
ศึกษาขงไทย และสอนภาษาจีนเพิ่มเติมแก่ลูกหลานชาวจีนและชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง เป็นการเปิด
โอกาสแก่เยาวชนลูกหลานชาวบ้านในท้องถิ่นที่ชนบทห่างไกลและยากจน ให้ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับ
อุดมการณ์ในการจัดการศึกษาของชาติ และการเรียนรู้ภาษาจีนอันเป็นการดารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม
วัฒนธรรมและประเพณีที่บรรพบุรุษสืบทอดมาจากแผ่นดินเกิดที่ได้จากมา
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พ.ศ. 2480 ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรียน อันเนื่องมาจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสถาปนาขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
จีน หรือที่เรียกกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อมาเป็นเวลานานนับ 10 ปีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครอง
คลี่คลายความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประเทศ จึงได้รับอนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนได้อีก
ครั้ง ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2490 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาตั้งแต่เปิดโรงเรียนครั้งแรก
จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 100 ปี
ในปี 2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน โดยคณะกรรมการซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มีชื่อ
เต็มว่า มูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ เป็นอาคารปูนซีเมนต์แบบ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง และในปี 2535 ได้ทาการต่อเติมชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนสาหรับเด็ก
อนุบาล ในปี 2545 ได้รื้อบ้านพักครูที่อยู่ด้านทิศตะวันออก แล้วสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลังเป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังแรกทุกชั้น ทาให้มีห้องเรียน ห้องพักครู และ
ห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอนต่าง ๆ สะดวกและครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวตั้งอยู่บริเวณหลังตลาดหนองจอก เป็นที่บรรจบของคลอง
หลายสาย ได้แก่ คลองสิบสอง สิบสาม สิบสี่ คลองแสนแสบ และคลองลาปลาทิว ลักษณะชุมชนเป็นแออัด
เป็นศูนย์กลางการค้าการพาณิชย์ และการคมนาคมขนส่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทา
นา ทาสวน ค้าขาย และลูกจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาพุทธ โดยทาง
โรงเรียนมีนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธมากกว่าศาสนาอิสลาม
1.3. ข้อมูลสภำพชุมชนโดยรวม
โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตหนองจอกสภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชานเมือง เขต
หนองจอกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร จานวนพื้นที่ประมาณ 236,261 ตาราง
กิโลเมตร เป็นเขตที่มีเนื้อที่มากที่สุด ประมาณ 1 ใน 7 ของจานวนเนื้อที่รวมของกรุงเทพมหานครมีอาณาเขต
ติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่ออาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศใต้
ติดต่อเขตลาดกระบัง
ทิศตะวันออก ติดต่ออาเภอบางน้าเปรี้ยว จังหวัดเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดต่อเขตมีนบุรีและเขตคลองสามวา
จานวนประชากรของชุมชน เป็นชาย 72,210 คน เป็นหญิง 77,640 คน รวมจานวนประชากรทั้งสิ้น
154,557 คน (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2556) บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียนได้แก่ วัดหนองจอก สานักงานเขต
หนองจอก โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ สวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ฝึกข้าราชการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ที่ทาการไปรษณีย์หนองจอก โรงเรียน
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สังกัดกรุงเทพมหานคร 37 โรงเรียน และโรงเรียนเอกชน 6 โรงเรียน มีคลองแสนแสบเป็นคลองหลักและมี
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
ข้อมูลอาชีพของชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทานา ทาสวน ผลไม้ เลี้ยงสัตว์
อาชีพของประชากรแยกได้ดังนี้ เกษตรกรรม ร้อยละ 80 รับราชการ ร้อยละ 10 รับจ้าง/ค้าขาย ร้อยละ 6
อื่นๆ ร้อยละ 4
ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ วัฒนธรรมสงกรานต์ชาวมอญ ไก่ชน
เทศน์มหาชาติ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน แห่เทียนพรรษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนลาไทร
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ร้อยละ 75 ค้าขาย ร้อย
ละ 10 เกษตรกรรม ร้อยละ 5 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 5
ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 70 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28 และนับถือ
ศาสนาอื่นๆ ร้อยละ 2
ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว
ผู้ปกครอง มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 20,000 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8
ผู้ปกครอง มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21
ผู้ปกครอง มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36
ผู้ปกครอง มีรายได้โดยเฉลี่ยต่อปี 1,000 – 5,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 20
ผู้ปกครอง ไม่มีรายได้
คิดเป็นร้อยละ 15
จานวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว 5 คน ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปีไม่ต่ากว่า
15,000 บาท
1.4. ตรำสัญลักษณ์ของโรงเรียน

น.ก.ฮ. คือ อักษรย่อชื่อโรงเรียน
ช่อชัยพฤกษ์ใต้ตัวอักษร แสดงถึง ความมีมานะอดทน นาไปสู่ความเจริญงอกงาม
รวงข้าว แสดงถึง เมล็ดพันธุ์เป็นประโยชน์ และจะเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตอันคุณลักษณะ
ของนักเรียนโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
1.5. คำขวัญของโรงเรียน
สุขา สง.ฆสฺส สามคฺคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงสามัคคีของคนในหมู่คณะนามาซึ่งความสุข
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1.6. สีประจำโรงเรียนคือสีเหลือง-เขียว

สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรืองแห่งคุณธรรม และสามัคคีธรรม
สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการเกษตรกรรมของตนในท้องถิ่น
1.7. ต้นไม้ของโรงเรียน คือ ต้นรำชพฤกษ์

หมายถึง ความอดทน ความเพียรพยายามและความเจริญงอกงาม
1.8. อักษรย่อ ใช้ น.ก.ฮ. เป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
1.9. ปรัชญำโรงเรียน

การเรี ยนดี มีมารยาท รั กชาติ ศาสน์ กษัตริย์
1.10.
อัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำจีนสื่อสำรในชีวิตประจำวันได้อย่ำง
เหมำะสม
1.10. เอกลักษณ์ คือ เด่นกำรใช้ภำษำจีบเพื่อกำรสื่อสำร

2. ผู้บริหำร
2.1. ผู้รับใบอนุญำต
นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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2.2. ผู้อำนวยกำร
นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2.3. ผู้จัดกำร
นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ครูและบุคลำกร (จำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ)
เพศ
ประเภทบุคลำกร ชำย หญิง
ครูระดับก่อน
ประถมศึกษา
ครูพี่เลี้ยง
ครูระดับประถม
ศึกษา
ครูสอน
ภาษาต่างประเทศ
(ชาวต่างประเทศ)

ระดับกำรศึกษำ
ต่ำกว่ำ อนุปริญญำ ปริญญำ ปริญญำ ปริญญำ รวม
อนุปริญญำ
ตรี
โท
เอก
6
6

-

6

-

5

2

3

-

-

-

5

-

21

-

-

21

1

-

21

1

-

-

-

1

-

-

1
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เจ้าหน้าที่ธุรการ
และการเงิน
ภารโรง
แม่บ้าน
คนทาอาหาร
รวม

-

2

-

1

1

-

-

2

1

-

-

1

-

-

-

1

-

2

2

-

-

-

-

2

-

3

3

-

-

-

-

3

2

39

7

5

29

1

-

41

หมำยเหตุ ข้อมูลล่าสุด เมื่อ 10 มิถุนายน 2559

4. แหล่งเรียนรู้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.1. ในสถำนศึกษำ
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ป้ายนิเทศ/บอร์ด
มุมหนังสือ
ห้องโสต
ห้องดนตรี
ห้องปฏิบัติการภาษาจีน
ห้องปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ห้องธนาคารโรงเรียน
ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สนามเด็กเล่น
4.2. นอกสถำนศึกษำ
ศูนย์เยาวชนหนองจอก
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ลาไทร)
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อวพช.
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• บริเวณชุมชนนอกสถานที่การศึกษา (ศึกษาเรื่องข้าว, ไก่ชน, ขนมท้องถิ่น)
• วัดพืชอุดม (ประติมากรรมการปั้นเรื่องราวพระพุทธศาสนา)

5. แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กรกำรบริหำร
้รั
ผู บใบอนุญาต
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คณะกรรมมูลนิธิ

คณะกรรมการบริ หาร

้อ
ผู านวยการ

้ช
ผู้วยผู
้อานวยการ

่ายธุ
ฝ รการการเงิน

่ายบริ
ฝ
หารทั่วไป

่ายวิ
ฝ ชาการ

- งานนโยบายและแผน

- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการ
สอน
- งานประกันคุณภาพ
ภายใน
- งานวัดและประเมินผล
- งานพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
- งานวิจัยการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนา
้เรี
ผู ยน
- งานทัศนศึกษา
- งานห
้องสมุดโรงเรียน
- งานจัดหาหนังสือเรียน
- งานพัฒนาแหล
้งเรียนรู
้
- งานส
้งเสริมความ
้วมมื
ร อทางวิชาการ
- -งานส
้งเสริมการสอน
ภาษาจีน
- งานส
้งเสริมวัฒนธรรม
และประเพณีไทยและจีน

่ายบุ
ฝ คลากร

และพัสดุ

6.- งานงบประมาณเงิน
อุดหนุนรายบุคคลและ
7.เงินอุดหนุนอื่น ๆ
8.- งานจัดเก็บ
ค
ยมการศึกษา
9.้าธรรมเนี
- งานรับและเบิก
10.
้ายเงิ
จ นอุดหนุนอาหาร
น
11.กลางวั
- งานเบิก้าย
จ
งบประมาณ
- งานสมทบกองทุน
สงเคราะห
้ครูเอกชน
- งานบัญชีและงบดุล
- งานการพัสดุ
- งานติดตามตรวจสอบ
การใช
้
- งบประมาณ
- งานระดมทรัพยากร
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานบริการเอกสาร

6.

- งานพัฒนาระบบ
้อมู
ข ลสารสนเทศ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียนประวัติ
และการรับนักเรียน
- งานส
้งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมแก
้นักเรียน
- งานปกครองนักเรียน
- งานสัมพัน้ชุ
ธ มชน
- งานประชาสัมพัน้ธ
- งานระบบควบคุม
และตรวจสอบภายใน

- งานส
้งเสริม้านอั
ด ต
ลักษณ
้โรงเรียนและ
เอกลักษณ
้ของผู
้เรียน

- งานวางแผนอัตรา

กาลัง ตาแหน
้งและขั้น
เงินเดือน
- งานสรรหา บรรจุ
แต
้งตั้งและถอดถอน
- งานจัดระบบและทา
ทะเบียนประวัติ
- งานพัฒนาบุคลากร
- งานวินยั และการลา
- งานส
้งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
- งานส
้งเสริมวิชาชีพ
และจรรยาบรรณ
- งานประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
- งานส
้งเสริมและยก
้องเชิ
ย ดชูเกียรติ
- งานสวัสดิการและ
กองทุน้ยื
กู ม
- งานขออนุมัติการจ
้าง
ครูชาวต
้างประเทศ
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6. จำนวนนักเรียน
ระดับชั้น

จำนวน
ห้องเรียน

จำนวนนักเรียน
ชำย

หญิง

อนุบาลศึกษาปีที่ 1

2

25

38

63

อนุบาลศึกษาปีที่ 2

2

29

38

67

อนุบาลศึกษาปีที่ 3

2

41

40

81

รวม

6

95

116

211

ประถมศึกษาปีที่ 1

2

26

37

63

ประถมศึกษาปีที่ 2

2

38

28

66

ประถมศึกษาปีที่ 3

2

38

41

79

ประถมศึกษาปีที่ 4

2

44

38

82

ประถมศึกษาปีที่ 5

2

31

42

73

ประถมศึกษาปีที่ 6

2

39

46

85

รวม

12

216

232

448

รวมทั้งหมด

18

311

348

659

รวม

หมำยเหตุ ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2559
7. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
7.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ผลกำรพัฒนำกำรเด็กในแต่ละด้ำน ปีกำรศึกษำ 2559
จำนวน / ร้อยละของเด็กตำมระดับคุณภำพ

จำนวนเด็ก
ที่ประเมิน

ดีเยี่ยม

ดีมำก

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

1. ด้านร่างกาย

241

-

82.70

17.30

-

-

2. ด้านอารมณ์จิตใจ

241

90.22

9.78

-

-

-

3. ด้านสังคม

241

15.79

84.21

-

-

-

พัฒนำกำรเด็ก
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4. ด้านสติปัญญา

241

13.53

86.47

-

-

-

7.2 ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2559
ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

จำนวน
นร.ที่เข้ำ
สอบ

จำนวนนร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ภาษาไทย

-

-

-

1

6

13

29

36

78

91.76

คณิตศาสตร์

-

-

-

-

-

15

21

49

85

100

วิทยาศาสตร์

-

-

-

-

-

11

25

49

85

100

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

-

-

6

22

24

33

79

92.94

ประวัติศาสตร์

-

-

-

-

3

28

23

41

82

96.47

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

-

-

-

-

-

1

15

69

85

100

ศิลปะ

-

-

-

-

-

7

37

41

85

100

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

-

-

-

-

7

32

30

16

78

91.76

ภาษาอังกฤษ

-

-

2

7

19

21

16

20

57

67.05

คอมพิวเตอร์

-

-

1

6

8

15

55

78

91.76

ภาษาจีน

-

4

15

21

12

12

9

12

33

38.82

หน้าที่พลเมือง

-

-

-

-

-

12

17

56

85

100.00

85

จำนวน ร้อยละ
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2

จำนวนนร.ที่ได้

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้

ระดับ 3 ขึ้นไป

จำนวน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

นร.ที่
เข้ำ
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ภาษาไทย

-

-

-

-

11

27

32

20

79

87.77

คณิตศาสตร์

-

-

-

3

12

17

24

34

75

83.33

วิทยาศาสตร์

-

-

-

2

16

37

26

9

72

80.00

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

-

-

9

12

22

47

81

90.00

ประวัติศาสตร์

-

-

-

3

9

41

25

12

78

86.66

-

-

-

-

2

13

22

53

88

97.77

ศิลปะ

-

-

-

-

1

18

41

30

89

98.88

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

-

-

-

-

10

29

43

8

80

88.88

ภาษาอังกฤษ

-

2

11

15

14

21

11

16

48

53.33

คอมพิวเตอร์

-

-

-

2

3

11

16

58

85

94.44

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

90

จำนวน ร้อยละ

12

ภาษาจีน

-

-

-

3

26

20

22

19

61

67.77

หน้าที่พลเมือง

-

-

-

-

-

11

19

60

90

100.00

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

จำนวน
นร.ที่เข้ำ
สอบ

จำนวนนร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ภาษาไทย

-

-

1

11

11

17

19

18

54

70.13

คณิตศาสตร์

-

1

4

9

16

9

13

25

47

61.04

วิทยาศาสตร์

-

-

-

5

7

21

24

20

65

84.42

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

-

3

14

26

17

17

60

77.92

-

-

-

4

14

32

19

8

59

76.62

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

-

-

-

2

12

28

35

75

97.40

ศิลปะ

-

-

-

1

9

19

32

16

67

87.01

การงานอาชีพและ

-

-

-

3

19

32

20

3

55

71.43

ประวัติศาสตร์

77

จำนวน ร้อยละ

13

เทคโนโลยี
ภาษาอังกฤษ

-

5

6

16

14

16

8

12

36

46.75

คอมพิวเตอร์

-

-

2

4

4

13

15

39

67

87.01

ภาษาจีน

-

6

21

24

12

9

4

1

14

18.18

หน้าที่พลเมือง

-

-

1

3

9

12

19

33

64

83.12

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

จำนวน
นร.ที่เข้ำ
สอบ

จำนวนนร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้
0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ภาษาไทย

-

-

-

8

20

22

26

13

61

68.53

คณิตศาสตร์

-

1

3

17

20

15

17

16

48

53.93

-

-

1

8

21

26

18

15

59

66.29

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

-

1

13

31

28

16

75

84.26

ประวัติศาสตร์

-

-

-

-

15

45

20

9

74

83.14

วิทยาศาสตร์

89

จำนวน ร้อยละ

14

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

-

-

-

-

6

14

23

46

83

93.25

ศิลปะ

-

-

-

6

33

39

9

2

50

56.18

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

-

-

-

7

22

26

16

18

60

67.42

ภาษาอังกฤษ

-

14

30

21

16

4

3

1

8

8.99

คอมพิวเตอร์

-

-

-

6

15

30

20

18

68

76.40

ภาษาจีน

3

1

4

14

16

18

10

23

51

57.30

หน้าที่พลเมือง

-

-

-

2

3

6

11

67

84

94.38

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์

77

ระดับ 3 ขึ้นไป

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้

จำนวน
นร.ที่เข้ำ
สอบ

จำนวนนร.ที่ได้

จำนว
ร้อยละ
น

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

-

-

-

4

14

36

19

4

59

76.62

-

5

11

12

16

9

11

13

33

42.85

15

วิทยาศาสตร์

-

-

3

28

18

13

7

8

28

36.36

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

-

10

18

24

16

9

49

63.63

ประวัติศาสตร์

-

-

-

4

31

28

10

4

42

54.54

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

-

-

-

2

2

19

31

23

73

94.80

ศิลปะ

-

-

-

4

28

25

17

3

45

58.44

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

-

-

1

7

16

25

18

10

53

68.83

ภาษาอังกฤษ

-

7

14

24

12

9

3

8

20

25.97

คอมพิวเตอร์

-

-

-

2

20

25

16

14

55

71.43

ภาษาจีน

-

5

13

33

13

4

3

6

13

16.88

หน้าที่พลเมือง

-

-

-

-

4

7

18

48

73

94.80

กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
จำนวน

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้

จำนวนนร.ที่ได้
ระดับ 3 ขึ้นไป

16

นร.ที่เข้ำ
สอบ

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ภาษาไทย

-

-

1

3

10

20

33

22

75

84.27

คณิตศาสตร์

-

-

4

9

12

17

17

30

64

71.91

วิทยาศาสตร์

-

-

-

8

16

33

23

9

65

73.03

สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

-

-

-

2

8

19

33

27

79

88.76

ประวัติศาสตร์

-

-

-

3

12

27

25

22

74

83.14

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

-

-

-

2

4

10

36

37

83

93.25

ศิลปะ

-

-

-

6

18

22

29

14

65

73.03

การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี

-

-

-

7

17

26

25

14

65

73.03

ภาษาอังกฤษ

-

4

23

16

20

13

7

6

26

29.21

คอมพิวเตอร์

-

-

-

9

20

20

22

18

60

67.42

ภาษาจีน

2

12

19

20

13

9

8

6

23

25.84

หน้าที่พลเมือง

-

1

1

3

3

9

20

52

81

91.01

89

จำนวน ร้อยละ

17

คณิตศาสตร์
(64)
ภาษาไทย
(61)
วิทยาศาสตร์
(65)
สังคมศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
(62)
ภาษา
ต่างประเทศ
(63)

75

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน

กำรเรียนรู้

จำนวนร้อยละของนักเรียนในระดับคุณภำพ
ดี
ดี
ดี
ค่อน
ควร
มำก เยี่ยม
พอใ ปำน ข้างดี
ปรับป ช้ กลำง
รุง

ควร
ปรับป
รุง

17.60

1.35

6.67

12.01

-

-

11.42

-

12.00

12.16

-

-

44.6 16.41
0

-

4.00

คะแนนเฉลี่ย

กลุ่มสำระ

จำนวน(คน)

7.3 ผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติชั้นพื้นฐำน O-Net ปีกำรศึกษำ 2559 ชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 6

46.8
0
51.3
0
44.4
0
53.6
5

อย่ำง
ยิ่ง

26.6
7
13.3
3
29.3
3
8.00

16.0
0
22.6
7
30.6
7
24.0
0

30.6
7
44.0
0
25.3
3
33.3
2

9.32 9.32 17.3 2.67 3
2.67 29.3 5.36 2

33.3 28.0 17.3 9.34 8.00 2
0
4
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ส่วนที่ 2
แผนพัฒนำกำรศึกษำ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว มีรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และกระจายอานาจ มี
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาคอยติดตามกากับการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบประเภท
และระดับการศึกษาต่าง ๆ ตามที่โรงเรียนเอกชนสามารถจัดการศึกษาได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. จัดการศึกษาภาษาจีนให้แก่ผู้เรียน และประชาชนที่สนใจ
3. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือเกี่ยวกับกิจการโรงเรียนให้แก่ ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง
บุคลากรของโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินกิจการโรงเรียนและชุมชน
4. ให้บิการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน
5. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน สื่อหรืออุปกรณ์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
6. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน
7. พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน
การบริหารจัดการศึกษามีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับบัญชา และแต่งตั้งผู้อานวยการ
ผู้จัดการ ทาหน้าที่ควบคุมกากับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย มีการมอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบแก่บุคลากร ตามโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาลงไปจนถึงผู้ปฏิบัติ มีทิศทางการ
พัฒนาสถานศึกษา ดังนี้

ปรัชญำ
การเรียนดี

มีมารยาท
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รักชาติ

ศาสน์ กษัตริย์

วิสัยทัศน์ (Vision)
สถานศึกษาชั้นนาที่มุ่งส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ให้สมารถคิด สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี
พร้อมก้าวสู่วิถีแห่งอนาคต

พันธกิจ (Missions)
1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพแก่เยาวชนในระดับอนุบาลศึกษาและประถมศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้มีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ และสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
3. จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม สื่อ อุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีและสิ่งอานวยบริการให้
พร้อมต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
4. จัดระบบดูแลผู้เรียนให้มีพัฒนาการอย่างเหมาะสมตามวัย สามารถเรียนรู้จนจบการศึกษาตาม
หลักสูตรสถานศึกษา
5. จัดให้มีครูและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะเหมาะสมต่อวิชาชีพครูและบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และให้มีจานวนพอเพียงต่อผู้เรียน
6. ร่วมกับชุมชน หน่วยงาน / องค์กร มูลนิธิและเครือข่ายในและนอกประเทศในการจัดการศึกษาและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
7. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง สามารถประกันคุณภาพการศึกษาที่จัด
ให้แก่ผู้รับบริการทางการศึกษา

เป้ำประสงค์ (Goals)
1. เด็กมีพัฒนาการตามวัยและมีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษา
2. ผู้เรียนมีผลฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์การเลื่อนชั้นเรียนและจบหลักสูตร ผ่านการประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีผลการเรียนระดับดีตาม
เกณฑ์ของ สมศ.
3. ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสาร การคิด และการใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
4. สถานศึกษามีครูและบุคลากรระดับวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีสัดส่วนจานวนครูเพียงพอต่อผู้เรียน
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5. สถานศึกษามีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร มีเอกภาพการบริหาร มีมารฐานเป็นที่
ยอมรับ และสามารถประกันคุณภาพการศึกษาทั้งด้านผลผลิต กระบวนการ และปัจจัยสนับสนุน
6. สถานศึกษามีระบบและกลไกความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน มูลนิธิ หน่วยงาน / องค์กร และ
เครือข่ายทั้งในและนอกประเทศที่ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมจัดการศึกษา มีบทบาทในการพัฒนา
ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ (Key Performance Indicators)
1. เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อระดับประถมศึกษา
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย ดังนี้
2.1. ภาษาไทย ร้อยละ 70
2.2. คณิตศาสตร์ ร้อยละ 60
2.3. วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 60
2.4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร้อยละ 65
2.5. ประวัติศาสตร์ ร้อยละ 65
2.6. สุขศึกษาและพลศึกษา ร้อยละ 70
2.7. ศิลปะ ร้อยละ 70
2.8. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ร้อยละ 70
2.9. ภาษาต่างประเทศ
2.9.1.ภาษาอังกฤษ ร้อยละ 55
2.9.2.ภาษาจีน ร้อยละ 70
3. ผู้เรียนมีผลการเรียนระดับดี (สูงกว่าคะแนนขีดจากัดล่างตามเกณฑ์ สมศ.) ดังนี้
3.1. ภาษาไทย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 72.00
3.2. คณิตศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 91.08
3.3. วิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.99
3.4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.00
3.5. สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 98.17
3.6. ศิลปะ ร้อยละ 89.45
3.7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 79.92
3.8. ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.39
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4. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์เขียน และ ร้อยละ 75 มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป
5. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และร้อยละ 75 มีผลการประเมินระดับดี
ขึ้นไป
6. ผู้เรียนร้อยละ 90 ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และร้อยละ 80 มีค่าคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น
ไป
7. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
8. สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพรายมาตรฐานและภาพรวมระดับดีขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในโดยต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก
9. ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน / องค์กร มูลนิธิ และเครือข่ายในและนอกประเทศ อย่างน้อย 3 องค์กร มี
ส่วนร่วมและหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา

กลยุทธ์กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
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การกาหนดกลยุทธ์ของแผนพัฒนาสถานศึกษา เป็นการกาหนดแนวคิดหรือวิธีการทางานที่ดีที่สุด
เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ จุดมุ่งหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กาหนด ซึ่งจะบ่งบอกลักษณะการ
ขับเคลื่อนของสถานศึกษา ว่าก้าวไปสู่เป้าประสงค์ที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร
จากการตรวจสอบและวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก คณะกรรมการวาง
แผนพัฒนาโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ใช้ตารางสัมพันธ์ จับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอก
และภายใน ตามสภาพที่ปรากฏในตาแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ 1) เอื้อและแข็ง (Stars) 2) เอื้อแต่อ่อน (Question
Marks) 3) ไม่เอื้อแต่แข็ง (Cash Cows) และ 4) ไม่เอื้อและอ่อน (Dogs) แล้วพิจารณาข้อความกลยุทธ์ใน
แต่ละตาแหน่ง ให้สัมพันธ์กับสภาพของปัจจัยภายในภายนอกที่ปรากฏ จากนั้นจัดกลุ่ม (Grouping) ข้อความ
กลยุทธ์ที่มีลักษณะของวิธีการปฏิบัติ และการบริหารจัดการ กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้รับผลประโยชน์
เดียวกัน รวมเป็นกลยุทธ์ในข้อเดียวกัน เพื่อตอบคาถามว่ากลยุทธ์ดังกล่าวนั้น “ทาเพื่อใคร ดาเนินการแล้ว
ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์” สุดท้ายตรวจสอบอีกรอบว่ากลยุทธ์ที่วิเคราะห์มาเพียงพอและครอบคลุมประเด็น
กลยุทธ์ตามตารางสัมพันธ์หรือไม่ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการกาหนดก้าวย่างการขับเคลื่อนของ
สถานศึกษา อันเป็นก้าวย่างที่มั่นคงมุ่งตรงไปสู่ผลสาเร็จตามที่คาดหวัง เพื่อความสะดวกในการแปลงกลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ คณะกรรมการได้กาหนดกลยุทธ์ออกเป็นระดับสถานศึกษา ระดับแผนงาน และระดับ
โครงการดังต่อไปนี้

กลยุทธ์กำรจัดกำรศึกษำโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮิวเคียว

23

ปีกำรศึกษำ 2560 - 2563
กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ

แผนงานที่ 1
พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษา
พื้นฐานและปฐมวัย

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร

1. ประเมินผลการนาหลักสูตรไป
ใช้
2. ปรับแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นและ
การเปลี่ยนแปลงวิถีโลก
แผนงานที่ 2
3. พัฒนาแนวการวัดและ
ขับเคลื่อนหลัก
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
หลักสูตรให้สามารถนาไปใช้ได้
พอเพียงสู่การพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง
คุณภาพผู้เรียนใน
ตามหลักวิชาการ
ศตวรรษที่ 21
4. พัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัยให้เหมาะสม สอดคล้อง
แผนงานที่ 3 ส่งเสริม
กับสภาพปัญหา และความ
และพัฒนาผู้เรียนที่มี
ต้องการของผู้เรียนและ
ความสามารถพิเศษสู่
ผู้ปกครอง รวมทั้งปรับแก้ไข
ศตวรรษที่ 21
สาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
แนวทางการพัฒนาตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงาน / องค์กรที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
1. วางแผนการเรียนการสอน โดย
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2.

3.

4.

5.

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

คานึงถึงผลประโยชน์ที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียน
จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ /
แผนการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้โดยยึดมาตรฐานการ
เรียนรู้และตัวชี้วัดตามหลักสูตร
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ / จัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่าง
ประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ มีกระบวนการ
จัดการอย่างเป็นระบบครบวงจร
จัดการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ตามแนวทางและระเบียบ
ที่กาหนด รวมทั้งจัดสอบรวบ
ยอดระดับชาติตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการ
ปรับปรุงแก้ไขงานทะเบียน
นักเรียน จัดให้มีแบบบันทึก
ข้อมูลผู้เรียนที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร และระเบียบที่กาหนด
และปรับปรุงการให้บริการให้
ทันต่อความต้องการ และได้รับ
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
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3. พัฒนาการจัด
ประสบการณ์การ
เรียนรู้เด็กปฐมวัย

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

6. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ประเมิน และจัดทารายงานผล
การจัดการเรียนรู้ ปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางปรับปรุงแก้ไข เสนอ
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน
7. วางแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ และแผนการจัด
กิจกรรมประจาวันที่ตอบสนอง
พัฒนาการของเด็กอย่างรอบ
ด้านทั้งการเรียน การเล่น การ
พักผ่อน กิจกรรมในและนอก
หลักสูตร เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ
8. จัดสภาพแวดล้อม วัสดุ
อุปกรณ์ และบรรยากาศ
ภายในชั้นเรียน ในและนอก
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
พัฒนาการในช่วงวัยเด็กและ
เน้นทางด้านความปลอดภัย
เป็นหลัก
9. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้
เด็กมีพัฒนาการสมวัย และจัด
สอนเสริมทักษะภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับสังคม
ในอนาคต

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
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4. จัดกิจกรรมส่งเสริม 10. ติดตามบันทึกข้อมูลเด็ก
การเรียนรู้และ
ตรวจสอบและประเมิน
ประสบการณ์ของเด็ก
พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน อย่าง
ปฐมวัย
สม่าเสมอ พร้อมทั้งปรับปรุง
5. ขับเคลื่อนแก้ปัญหา
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิจัยและพัฒนา 11. จัดกิจกรรมให้เด็กเรียนรู้
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่ม เรียนปนเล่น
ทั้งโรงเรียน
เรียนรู้อย่างมีความสุข และ
เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้
โดยไม่คิดว่าเป็นการเรียนรู้
เช่น กิจกรรมหนูทาได้ ฝึกหัด
คัดลายมือ เกมการศึกษา
ศิลปะน่ารู้ นิทานพาเพลิน หนู
น้อยนักคิด อิ๊กคิวนกฮ. นักปั้น
น้อย ชวนป๋วยปีแป่กอ ฟันสวย
ด้วยมือเรา หนูน้อยนักกินผัก
ฯลฯ
12. ประเมินผลและตรวจสอบ
พัฒนาการผู้เรียนอย่าง
สม่าเสมอและต่อเนื่อง
13. พัฒนาครูด้านการวิจัยในชั้น
เรียน โดยจัดอบรมสัมมนา
และประชุมปฏิบัติการในและ
นอกสถานศึกษา
14. ศึกษาและวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาและความต้องการด้าน
การจัดการเรียนการสอน
คุณภาพผู้เรียน และปัญหา
ลักษณะนิสัยบางประการของ
ผู้เรียน โดยเฉพาะเด็กระดับ
อนุบาล

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
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6. พัฒนากระบวนการ
นิเทศภายใน

1.ฝึกปฏิบัติการจัดทาวิจัยในชั้น
เรียนเน้นความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้
2.รวบรวมผลงานการวิเคราะห์และ
ประเมินผลจัดทารายงานการวิจัย
ในชั้นเรียนของครูผู้สอน
3.รวบรวมผลงานการวิจัยของครู
จัดทารายงานการวิจัยระดับสถาบัน
จัดตั้งเครือข่ายนิเทศภายใน
โรงเรียนจัดประชุมสัมมนาผู้นเทศ
และผู้รับการนิเทศให้เข้าใจแนวคิด
วิธีการ เทคนิค และรูปแบบการ
นิเทศให้เข้าใจลักษณะ การนิเทศ
เชิงตรวจสอบและการนิเทศการ
สอน
4.ปฏิบัติการนิเทศและใช้สื่อ
เครื่องมือนิเทศตรวจสอบและ
วิเคราะห์พฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการใฝ่
รู้ของผู้เรียน
5.ประเมินผลการนิเทศ จัดทา
รายงานผล ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข
เพื่อนาไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ
กลยุทธ์ที่ 4

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
แผนงานที่ 1

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
1. สรรหาและบรรจุแต่งตั้งครูและ
บุคลากรที่ผ่านการประเมิน
คุณสมบัติ และคุณลักษณะที่
เหมาะสมต่อวิชาชีพครู
2. ส่งเสริมและพัฒนาครูและ
บุคลากรโดยการจัดอบรม
พัฒนาภายในและส่งไปเข้ารับ
การอบรมพัฒนาจากหน่วยงาน
ภายนอก สนับสนุนให้ได้รับ
การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน
และการอบรมพัฒนาให้ได้รับ
ใบประกอบวิชาชีพครู
3. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ
4. จัดสวัสดิการเงินสารองเลี้ยงชีพ
เงินกู้ดอกเบี้ยต่า และอื่น ๆ
5. จัดทาแฟ้มสะสมงานครู
6. ถอดถอนครูและบุคลากรที่ยื่น
ใบลาออกหรือขาด
ประสิทธิภาพในการทางาน
หรือกระทาตัวผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรให้เป็นไปตาม
นโยบายด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ
2. จัดทาคาสั่งมอบหมายงาน
และติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
3. จัดทาทะเบียนประวัติครูให้เป็น
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4.

5.

6.

กลยุทธ์ที่ 1

แผนงานที่ 2

1.

2.

3.
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน

ปัจจุบัน
ดาเนินการทางวินัยแก่ครูที่
ประพฤติผิดจรรยาบรรณ วินัย
จรรยา มรรยาทตามระเบียบที่
กาหนด
จัดประชุมครูและบุคลากร
ประจาเดือนและหรือสัปดาห์
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติและทบทวน
ตรวจสอบแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
ประเมินการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรนาข้อมูลไปใช้
พิจารณาบาเหน็จความชอบและ
ใช้เป็นข้อมูลพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
จัดให้มีครูชาวต่างชาติที่เป็น
Native Speaker เข้ามาทาการ
สอน
พัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษ
รูปแบบและเทคนิคการจัดการ
เรียนการสอนที่ตื่นตัว กระตุ้น
ความสนใจเรียนรู้ของผู้เรียน
จัดกิจกรรมเสริมในเวลาและ
นอกเวลา เช่น English Day
Valentine Christmas และมี
กิจกรรมหน้าเสาธง ฯลฯ

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
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1. พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาจีน

1.กิจกรรม เร่งรัดการรู้สู่ทักษะ
ภาษาโดยให้ผู้เรียนท่องและ
ทบทวนคาศัพท์กับครูและ
ผู้ปกครองอย่างสม่าเสมอ
จัดสอนซ่อมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษนอกเวลาเรียน
2.จัดทดสอบ English Grand Prix
สะสมคะแนนในลักษณะ
Tournament และประกาศผล
พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศ
รายบุคคล และประเภททีม
ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านสื่อ
เทคโนโลยี การพัฒนาครูผู้สอน
และการติดตามผลการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดจัดให้มีครูชาว
จีน และผู้จบการศึกษาทุนคุรุ
ทายาทสอนภาษาจีน เข้ามาทาการ
สอนภาษาจีน
3.จัดหารสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยี
และหนังสือภาษาจีนจากประเทศ
จีนโดยตรง มาพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน
4.พัฒนาหลักสูตรและรายวิชา
ภาษาจีนเป็นหลักสูตรท้องถิ่น

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
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31

3. พัฒนาศักยภาพการ
อ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียน

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

1. พัฒนาครูสอนภาษาจีนให้
เข้าใจหลักสูตร แนวการสอน
สภาพปัญหาของเด็กไทยใน
การเรียนภาษาจีน และการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียน
การสอนภาษาจีน สอนซ่อม
เสริมสาหรับเด็กที่ผลการเรียน
ไม่ผ่านเกณฑ์ และสอนพิเศษ
สาหรับเด็กที่มีความต้องการ
เรียนรู้ภาษาจีนเป็นพิเศษ
3. จัดตั้งสถาบันสอนภาษาจีน
สาหรับประชาชนและบุคลากร
ทั่วไปที่สนใจเรียนภาษาจีน
4. พัฒนาตัวชี้วัดด้านการอ่าน
การคิดวิเคราะห์และการเขียน
สื่อความ จัดระดับสมรรถนะ
ผู้เรียนรายชั้น / รายช่วงชั้น
และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวชี้วัดการอ่านการคิด
วิเคราะห์และเขียนกับสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ และ
ภาษาจีน
5. จัดการประเมินผลการอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียนตาม
ระเบียบและปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ระดับโครงกำร

32

6. จัดตั้งชมรมนักเรียนด้านการ
อ่าน การเขียน การคิดและ
สมรรถนะที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม
การจัดกิจกรรมและจัดประกวด
แข่งขัน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น ยอด
นักอ่าน ปากกาทองคา ยอดนัก
ประดิษฐ์ คิดค้น ฯลฯ
7. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมโครงงาน
ในและนอกหลักสูตร การทา
โครงงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลดโลกร้อนและพลังงานทดแทน
หรือใช้หลักความพอเพียงตาม
แนวพระราชดาริ
8. พัฒนาและปรับปรุงห้องปฏิบัติ
ทางวิทยาศาสตร์ให้มีสื่อ
อุปกรณ์พร้อมพ่อความต้องการ
จัดการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ ครบถ้วน
ตามจานวนนักเรียน รวมทั้งจัด
ให้มีสื่อเทคโนโลยีให้สามารถจัด
กิจกรรมโดยใช้สื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ ตอบสนองความ
ต้องการเรียนรู้และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
4. พัฒนาศักยภาพ

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
1. จัดแข่งขันทักษะการสังเกตและ
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ทางการเรียนรู้
สานสู่ความเป็นเลิศ

สารวจระดับปฐมวัย ส่งเสริม
การเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก การ
แสวงหาความรู้จากสิ่งต่าง ๆ
รอบตัวเด็ก การรู้จักบุคคล เวลา
และสถานที่รอบตัวเด็ก
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
รอบตัวเด็ก
2. จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการ
ความถนัดเป็นพิเศษเฉพาะด้าน
จัดให้มีการประกวด และ
แข่งขันทางด้านวิชาการเป็นการ
ภายใน และส่งประกวดแข่งขัน
กับหน่วยงานภายนอก
3. ศึกษาและสารวจศักยภาพของ
ผู้เรียนในด้านการอ่าน การ
เขียน การรู้คาศัพท์
ภาษาอังกฤษ สูตรคูณ การคูณ
การหาร การแก้โจทย์ปัญหา
และจัดสอนซ่อมเสริมในและ
นอกเวลาเรียน จัดสอนพิเศษ
เพิ่มเติมสาหรับผู้เรียนที่มีผล
การประเมินสมรรถนะสาคัญ
ข้างต้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และ
ผู้เรียนที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
เป็นพิเศษส่วนตัวเพื่อพัฒนาให้มี
ความเป็นเลิศยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
4. จัดกิจกรรมวันวิชาการ สัปดาห์
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แผนงานที่ 1

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

วิทยาศาสตร์ส่งเสริมผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้โดยการสร้าง
ความรู้ นาเสนอผลงาน
การเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน
1. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ตามที่หลักสูตรกาหนด ได้แก่
ลูกเสือ ยุวกาชาด ยืดการ
แก้ปัญหาและเผชิญสถานการณ์
การทางานร่วมกันและแก้ไขข้อ
ขัดแย้ง ฝึกระเบียบแถว วินัย
และความรับผิดชอบความ
เสียสละ อุทิศตน และรู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. จัดกิจกรรมแนะแนว ให้ผู้เรียนรู้
และเข้าใจตนเอง เข้าใจปัญหา
ของตนเอง สามารถแก้ไขปัญหา
ของตนเอง และปรับตัวในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งรู้จัก
หลีกเลี่ยงภัยอันตรายและภาวะ
เสี่ยงต่ออันตรายต่าง ๆ
3. จัดตั้งชมรมนักเรียนและส่งเสริม
การทากิจกรรมของชมรมต่าง ๆ
ให้สามารถวางแผนการปฏิบัติ
ดาเนินการ สรุปประเมินผล
และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
4. จัดกิจกรรมค่ายพักแรมและการ
เดินทางไกลสาหรับลูกเสือ ยุว
กาชาด
5. จัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ตามกาหนดของหลักสูตร โดย
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน

การวางแผน ลงมือปฏิบัติ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
อย่างเป็นระบบครบวงจร
6. จัดทัศนศึกษานอกสถานที่
1. จัดกิจกรรมวันสาคัญการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
เกี่ยวกับชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และเทศกาล
สาคัญของไทย และท้องถิ่น
2. ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน จัดให้มีการเลือกตั้ง
ประธานและคณะกรรมการ
นักเรียนให้คณะกรรมการ
นักเรียนมีบทบาทและมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานปกครอง
นักเรียนและดูแลความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในบริเวณ
โรงเรียน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
3. พัฒนาตัวชี้วัด การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัด
ระดับสมรรถนะผู้เรียนรายชั้น /
รายช่วงชั้นและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับ
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5.

6.
แผนงาน 2

1.

2.
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน

สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ
และภาษาจีน
จัดการประเมินคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามระเบียบ และ
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาด้าน
ความดีและสมาชิกที่ดีของสังคม
และส่วนรวม เช่น เด็กดีศรีนกฮ.
ห้องเรียนมารยาทดีประจาเดือน
/ ภาคเรียน / ปีการศึกษา ลูก
ดีเด่น ศิษย์ดีเด่น เป็นต้น
จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม
จริยธรรม
จัดทาบันทึกข้อมูลผู้เรียนด้าน
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย
(SDQ)
จัดกิจกรรมโรงเรียนสีขาว
รณรงค์ต่อต้านสารเสพติด และ
สิ่งมอมเมา จัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้และการระวังป้องกัน
ให้ปลอดภัยจากสารเสพติด
และสิ่งมอมเมา

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
3. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ศึกษาสภาพชีวิตความเป็นอยู่
และปัญหาทางครอบครัวที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนทั้งด้าน
การเรียนและภาวะเสี่ยงภัย
4. จัดเครือข่ายเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยและภาวะเสี่ยงภัยใน
วัยเด็ก
5. จัดการช่วยเหลือตามสภาพ
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ปัญหาและจัดหาทุนการศึกษา
จัดกิจกรรมป้องกันแก้ไข โรค
ระบาดตามฤดูกาล บริการตรวจ
สุขภาพ ฉีดวัคซีน ป้องกัน
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่าง ๆ
จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหาร
ป้องกันฟังผุ และเสริมสร้าง
อนามัยในช่องปาก
จัดกิจกรรมสุขอนามัย กินร้อน
ช้อนกลาง ล้างมือก่อน และหลัง
รับประทานอาหาร
ปรับปรุงห้องพยาบาลให้มี
เวชภัณฑ์และครุภัณฑ์
จัดอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภช
นา การ สะอาดปราศจากสิ่ง
ปนเปื้อน มีคุณค่าของ
สารอาหารครบห้าหมู่
จัดกิจกรรมรณรงค์รับประทาน
ผัก
จัดอาหารเสริม (นม) และ
รณรงค์การดื่มนมเพื่อสุขภาพ

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
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แผนงาน 1

1. จัดตั้งชมรมการออกกาลังกาย
ฝึกผู้นาการเต้นเพื่อสุขภาพ
(แอโรบิคแดนซ์) หน้าเสาธง
2. จัดแข่งขันกีฬาภายในระดับ
อนุบาล และระดับประถมศึกษา
3. จัดทีมนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
ของโรงเรียนส่งแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก
4. จัดทีมนักแสดงทางด้าน
นันทนาการ ยิมนาสติกพื้นฐาน
นาฏมวยไทย ฯลฯ ส่งทาการ
แสดงภายในและกับหน่วยงาน
ภายนอก

แผนงาน 3

1. จัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนรู้
โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ
เกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
และหน่วยงาน / องค์กร
เครือข่าย จัดให้มีพิธีการเปิด
ศูนย์เพื่อเป็นเกียรติแก่
ผู้สนับสนุน
2. จัดตั้งหอเกียรติยศ เพื่อเป็น
เกียรติแก่ผู้สนับสนุน ผู้จัดตั้ง
โรงเรียน และสถาบัน
พระมหากษัตริย์
3. จัดห้องสมุดให้มีลักษณะศูนย์
วิทยบริการ สามารถให้บริการ
ได้อย่างหลากหลาย และจัด
บรรยากาศแบบห้องสมุดมีชีวิต

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
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กลยุทธ์ระดับแผนงำน

4. จัดอบรมพัฒนาครูให้สามารถใช้
สื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
โซเชียลมีเดีย ออนไลน์และ
ออฟไลน์ในการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒนาการสร้างสื่อ
สาเร็จเพื่อการเรียนการสอน
5. บุคลากรประจาศูนย์ฯ และ
ห้องสมุดให้บริการการศึกษา
ค้นคว้า การสืบค้น และการ
สร้างผลงานการเรียนรู้แก่
ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้สนใจใน
ชุมชน และเครือข่ายพันธมิตร
โดยมีทาเนียบสื่อออนไลน์ และ
ออฟไลน์ และสื่อทางไกลผ่าน
ดาวเทียม
6. ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีใน
ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
เพิ่มเติมตามที่ต้องการและ
ปริมาณห้องเรียนที่เพิ่มขึ้น
1. จัดซื้อและจัดหาวัสดุ อุปกรณ์
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทาง
เทคโนโลยี เน้นคุณภาพ
และการใช้งานที่คงทน
2. จัดระบบดูแลและซ่อมบารุง
กาหนดผู้รับผิดชอบ จัดระเบียบ
การใช้และให้มีบทลงโทษ
สาหรับผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ รวมทั้งจาหน่าย
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชารุดไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
3. รณรงค์การใช้วัสดุครุภัณฑ์ และ
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เทคโนโลยีให้ถูกต้องเหมาะสม
กับลักษณะของวัสดุ สามารถ
ใช้ได้อย่างคุ้มค่า และรณรงค์
การใช้สาธารณูปโภค รวมทั้ง
เครื่องถ่ายเอกสารให้เป็นไปโดย
ประหยัดคุ้มค่ามากที่สุดและ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
ประเมินผลแผนพัฒนา
สถานศึกษา พ.ศ. 2550-2554
และแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2554
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
สถานศึกษาทั้งสภาพภายใน
ภายนอก และจากรายงานการ
ประเมินตนเอง
ศึกษาสถานภาพของ
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย
(Stakeholders)
กาหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา พ.ศ. 2555-2559
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และกลยุทธ์การขับเคลื่อนสู่
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
5. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
การศึกษา 2555 และประชุมชี้
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แจ้งแผนแก่ครูและบุคลากรให้
ทราบพร้อมนาแผนไปปฏิบัติ
และนาเสนอแผนต่อ
คณะกรรมการการบริหาร
โรงเรียน
1. สรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ และการกาหนด
คุณสมบัติของคณะกรรมการให้
เป็นไปตาม พรบ. โรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไข
เพิ่มเติม 2554 และแต่งตั้ง
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ตาม
ระเบียบ สช. ว่าด้วยการ
อุดหนุนเสื้อผ้า หนังสือเรียน
อุปกรณ์การเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
2. จัดระเบียบวาระการประชุมให้
เป็นไปตามข้อกาหนดของ สช.
และระเบียบตาม พรบ.
โรงเรียนเอกชน ตราสาร
โรงเรียน ปฏิทิน และแผนใน
การบริหารจัดการสถานศึกษา

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
3. จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย
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แผนงาน 1

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

ชี้แจงบทบาทหน้าที่และ
นาเสนอวาระการประชุมตาม
ระเบียบ เพื่อแจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ เสนอเพื่อพิจารณาเพื่อ
ขออนุมัติ / ตามระเบียบวาระที่
กาหนด รวมทั้งขอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาจาก
คณะกรรมการ
4. นาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปดาเนินการให้
เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
และเสนอรายงานการประชุม
ต่อ สช. ตามระเบียบ
1. พัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้
ความสาเร็จของระบบประกัน
คุณภาพภายใน กาหนด
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา และ
เอกลักษณ์ที่เป็นจุดเน้นและ
จุดเด่นรวมทั้งแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย
ของรัฐบาลและ
กระทรวงศึกษาธิการและ
บทบาทของสถานศึกษา
ในการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาหรือ
พัฒนาชุมชนและสังคม

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
สถานศึกษา ให้สามารถนามาใช้
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เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ให้บริการแก่
ผู้เรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง เชื่อมโยงระบบ และ
โปรแกรมข้อมูลของต้นสังกัดใน
การอุดหนุนงบประมาณแก่ทาง
โรงเรียน พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขฐานข้อมูลให้มีการ
เชื่อมโยงกันได้ทั้งระบบได้แก่
ข้อมูลพื้นฐาน และสารสนเทศ
เกี่ยวกับสถานศึกษา ผู้เรียน ครู
วัสดุครุภัณฑ์ อาคารสถานที่
แหล่งเรียนรู้ในและนอก
สถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานศึกษา และหน่วยงาน /
องค์กรเครือข่าย ข้อมูลผลการ
จัดการเรียนการสอน ผลการ
ประเมินต่าง ๆ พัฒนาการของ
ผู้เรียน และคุณภาพของ
สถานศึกษา ฯลฯ
3. นามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การพิจารณาการประเมิน
คุณภาพภายในภายนอก จัดลง
ในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
การประจาปี ให้เป็นภาระงาน
ในภาวะปกติและตรวจทบทวน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
4. จัดทาเครื่องมือประเมินคุณภาพ
ภายในและใช้เครื่องมือ
ประเมินผลตามแผนที่กาหนด
5. จัดประชุมครู บุคลากร และผู้ที่
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แผนงาน 3

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

เกี่ยวข้องเพื่อทาความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพ แนวทาง
ดาเนินการ วิธีการประเมินผล
การเตรียมการรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก และ
ชี้แจงผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน
6. จัดทารายการการประเมิน
ตนเอง และรายงานการประเมิน
คุณภาพประจาปี (SAR) เสนอ
คณะกรรมการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบและเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ
1. ปรับปรุงภายในอาคารเรียนจัด
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้อง
ทางานครู ผู้บริหาร ห้องธุรการ
ลานกิจกรรม (บนชั้นดาดฟ้า)
โรงอาหาร บริเวณต่าง ๆ และ
ห้องอื่น ๆ ให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมการใช้
งาน มีบรรยากาศ สะอาด
ปลอดภัย และสวยงาม

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
2. ปรับปรุงพื้นที่นอกอาคารเรียน
สนาม สวนหย่อม พื้นที่ทา
การเกษตร ลานจอดรถ และ
บริเวณใช้สอยอื่น ๆ ให้สามารถ
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นามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้
และกิจกรรมอื่น ๆ ได้
3. จัดให้มีคณะกรรมการนักเรียน
และครูร่วมดูแลและตรวจสอบ
การใช้อาคารสถานที่ ดูแลความ
สะอาดเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในการใช้อาคาร
สถานที่พร้อมรายงานผลอย่าง
ต่อเนื่อง
4. จัดระบบดูแลและซ่อมแซม
อาคารสถานที่ ให้มีลักษณะ รั้ว
รอบขอบชิด มีการซ่อมแซม
ประตูหน้าต่าง และกระจกให้
มั่นคงแข็งแรง ตรวจสอบและ
ติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุด ต่าง
ๆ
5. จัดให้มีเวรยามรักษาความสงบ
เรียบร้อย และปลอดภัยทั้ง
กลางวัน กลางคืน ในช่วง
วันหยุดและในช่วงเวลาที่มีงาน
ประเพณีตามเทศกาลต่าง ๆ

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน
กล 5 แผน 1

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
1. จัดทาประมาณการเสนอขอ
รับเงินอุดหนุนรายบุคคลแลเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ ตามระเบียบ
ของสช. รวมทั้งจัดทาหลักฐาน
ขอเบิกเพิ่มหรือส่งเงินคืน กรณี
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2.

3.

4.

5.

แผนงาน 1

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

1.

จานวนนักเรียน-จริงมากกว่า
หรือน้อยกว่าประมาณการ
จัดทารายละเอียดประกาศ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น
ตามระเบียบ สช. และจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ของโรงเรียน
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการที่กาหนด
และตามระเบียบที่ สช .
กาหนด
จัดทาหลักฐาน เอกสารการเงิน
และงบประมาณแบบพิมพ์
ทางด้านการเงิน และจัดเก็บ
หลักฐานทางการเงินให้เป็น
ระบบระเบียบเพื่อตรวจสอบ
จัดทางบดุลการเงินเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และรายการ สช. ตามระเบียบ
จัดระบบแฟ้มงานโรงเรียน
จาแนกงานตามโครงสร้าง
องค์กร การบริหารให้สะดวกใน
การค้นหา ดาเนินการและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบระเบียบ

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
2. จัดการหนังสือเข้า – ออก
หนังสือภายนอก / ภายในการ
ประสานงานภายในตาม
โครงสร้างองค์กรการบริหาร
และตามที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
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กลยุทธ์ 2

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

แผนงาน 2

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

3. ปฏิรูปงานทะเบียน การออก
เอกสารแสดงผลการเรียน และ
ใบรับรองต่าง ๆ พร้อมทาสาเนา
ต้นขั้วไว้เป็นหลักฐานและ
จัดระบบและหมวดหมู่ให้ง่ายต่อ
การค้นหาและอ้างอิง
4. บริการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ
ภายใน / ภายนอก เอกสาร
ควบคุม หนังสือออก เอกสาร
การประชุมต่าง ๆ และเอกสาร
อื่น ๆ ของทางโรงเรียน
5. จัดทาแบบพิมพ์และเครื่องมือ /
ตารางควบคุมกากับการ
ดาเนินการต่าง ๆ เช่น การเบิก
งบประมาณการขออนุญาตต่าง
ๆ การลาทุกประเภท การขอใช้
เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
1. จัดตั้งชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมกิจกรรมของชมรม
โดยเปิดโอกาสให้ชุมชน
หน่วยงาน / องค์กรภาครัฐและ
เอกชน และสถานศึกษาอื่น
มีส่วนร่วม

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
2. จัดกิจกรรมขยะรีไซเคิล มีการ
คิดแยกแยะ ขยะแลกไข่
ธนาคารขยะ สิ่งประดิษฐ์จาก
ขยะ กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากขยะ ฯลฯ
3. พัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อมและจัดกิจกรรม
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4.

กลยุทธ์ 2 แผน 1
กิจกรรมธนาคาร
โรงเรียน

1.

2.

3.

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กล ยุทธ์3

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

แผนงาน 3

โครงงงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
การประดิษฐ์ของเล่นของใช้จาก
วัสดุธรรมชาติ โครงงานลดโลก
ร้อน โครงงานพลังงาน หรือ
เชื้อเพลิงสีเขียว ฯลฯ
จัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อม
โลก และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในวันวิชาการหรือ
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
จัดตั้งธนาคารโรงเรียน โดยการ
สนับสนุนจากธนาคารเกษตร
และสหกรณ์ และมูลนิธิเกียรติ
ร่วมมิตรเพื่อการศึกษา
จัดอบรมนักเรียนและครูที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
ธนาคารในสถานศึกษา และการ
ปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ดาเนินการธนาคารโรงเรียน
ติดตามประเมินผล และปรับ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
4. สร้างบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
ปรากฏการณ์จริงของธนาคาร
โรงเรียน นาไปพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ และระดับชั้นที่เกี่ยวข้อง
โดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ
1. จัดงานประจาปีโรงเรียนให้
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แผนงาน 3

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

นักเรียนและครูมีโอกาส
แสดงผลงานศักยภาพ และ
สมรรถนะจากการเรียนรู้ปรากฏ
สู่สายตาของผู้ปกครอง
คณะกรรมการและชุมชน
2. จัดงานบัณฑิตน้อยให้เด็กมี
ความรู้สึกภาค๓มิใจในผลสาเร็จ
และเป็นแรงกระตุ้นใน
การศึกษาในระดับสูงขึ้นไป
รวมทั้งให้ผู้ปกครองได้ชื่นชม
ความสาเร็จของบุตรหลานของ
ตน
1. จัดตั้งชมรมรักษ์ภาษาจีนและ
ส่งเสริมกิจกรรมของชมรม โดย
ให้มีการวางแผนดาเนินการ
ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไข
อย่างเป็นระบบครบวงจร
2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครื่องดนตรีจีน ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ และฝึกหัดนักเรียนทา
การแสดง

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
3. จัดกิจกรรมวันสาคัญและ
เทศกาลเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน
4. จัดกิจกรรมประกวด / แข่งขัน
ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
และส่งแข่งขันกับเครือข่ายหรือ
หน่วยงานภายนอก
5. ฝึกซ้อมครูแสดงทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ และ
นันทนาการของจีน ส่งชุดการ
แสดงเข้าร่วมงานวันวิชาการ
และงานอื่น ๆ แสดงอัตลักษณ์
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แผน 3

กลยุทธ์ระดับ
สถำนศึกษำ

ของโรงเรียน
6. จัดกิจกรรม Chinese Day และ
ส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสาร
ภาษาจีนในโรงรียนและใน
ชีวิตประจาวัน
1. จัดตั้งชมรมนักเรียนที่สนใจด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และ
นาฏศิลป์และส่งเสริมกิจกรรม
ของชมรมโดยให้มีการดาเนิน
กิจกรรมอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
2. จัดหาอุปกรณ์ เครื่องดนตรี
เครื่องแต่งตัวเพิ่มเติมให้พร้อม
ต่อการจัดกิจกรรมในและนอก
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร

กลยุทธ์ 5 แผนงาน 1

3. ฝึกซ้อมการแสดงเพื่อเตรียมการส่งนักดนตรี
และนักแสดงร่วมงานการแสดงในวันสาคัญ
และโอกาสต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
และเชื่อมั่นในตนเอง
4. จัดประกวดและแข่งขันกิจกรรมด้านศิลป
ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการภายใน
และคัดเลือก
ส่งประกวด /
แข่งขันหรือร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก
1. ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ศึกษาและ
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วิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภคที่แท้จริงของทาง
โรงเรียนทาการสื่อสารทางการตลาดแบบ
บูรณาการและหาโอกาสจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนต่าง ๆ ที่มีโอกาสส่งลูกหลานมาเข้า
เรียนให้เห็นบทบาทและศักยภาพของทาง
โรงเรียนในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
และการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ฟื้นฟูคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
จัดรูปแบบองค์กรเป็นคณะกรรมการครูและ
ผู้ปกครอง จัดให้มีการประชุมและมีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง

กลยุทธ์ระดับสถำนศึกษำ

กลยุทธ์ระดับแผนงำน

กลยุทธ์ระดับโครงกำร
3. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามาใช้
สถานที่ทากิจกรรมของชุมชนและ
บริการทางวิชาการตาม ความ
ต้องการของชุมชน
4. ประสานงานชุมชน แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
ปราชญ์ชาวบ้าน หน่วยงาน /
องค์กร มูลนิธิและเครือข่าย
พันธมิตรในการจัดการศึกษา
ร่วมกันและหรือร่วมพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน

หมำยเหตุ

52

กลยุทธ์ระดับสถานศึกษา เป็นภาพรวมของเทคนิควิธีการทางานเพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่วิสัยทัศน์
และเป้าประสงค์ ซึ่งสามารถจาแนกวิธีการเหล่านี้ให้เป็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นเป็นกลยุทธ์ระดับแผนงาน
กลยุทธ์ระดับแผนงาน เป็นการขยายเทคนิควิธีการทางานของกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาให้เป็น
รายละเอียดอีกขั้นหนึ่งว่าจะทางานอะไรบ้าง จึงจะสนองหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับสถานศึกษา โดยใน
ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งจะต้องมีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ รองรับการนาแผนไป
ปฏิบัติอาจจะต้องจัดโครงการไว้ในแผนงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างองค์กร การบริหารที่สถานศึกษา
กาหนดไว้ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบที่สัมพันธ์กัน
กลยุทธ์ระดับโครงการ หมายถึง กิจกรรมหรือวิธีการหรือขั้นตอนการปฏิบัติภายใต้กลยุทธ์ระดับ
แผนงาน เมื่อนาไปดาเนินการตามแผน อาจจัดเป็นโครงการหรือกิจกรรมตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับ
บริบทของสถานศึกษาเป็นสาคัญ

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

โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนและผู้ปกครอง
โครงการ น.ก.ฮ. วัยใสรักออกกาลังกายต้านภัยยาเสพติด
โครงการจัดงานประจาปีของโรงเรียน
โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการธนาคารโรงเรียน
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ชื่อโครงกำร โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน เต็มตามศักยภาพ มีทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
การใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างหลากหลาย ครูและบุคลาการได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง มีการบริหารแบบมี
ส่วนรวมและมุ่งคุณภาพทั้งระบบ จะเห็นได้ว่าการบริหารจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีและประสบผลสาเร็จได้นั้น
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ต้องมีการกระจายอานาจ การแสวงหาแนวร่วม และมีจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจง การจัดองค์กรที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ จาการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การปฏิบัติตามแผนงานในแผนปฏิบัติการประจาปีนั้น
บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ในบางแผนงานโครงการต้องมีการปรับแก้ไขให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลง
ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีปรับแผนกลยุทธ์ที่กาหนดทิศทางกาบริหารทางการศึกษาสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาของชาติและบริบทของสถานศึกษา
2. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล
เป้ำหมำย
เชิงปริมาณ
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ครบถ้วนครอบคลุมภารกิจ
2. มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการบรรลุสาเร็จร้อยละ 75 ของแผน
3. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริหารการศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค์ และข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข
2. จัดทารายละเอียดแผนงานโครงการ แนวทางการทาการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
3. รวบรวมสาระสาคัญและรายละเอียดของแผนจัดทารายงานผลการดาเนินงานและปฏิทินนิเทศ
ติดตามผล
4. นิเทศติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค์ และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข
5. ประเมินผลสาเร็จของแผนเมื่อสิ้นปีและจัดรายงานผลการดาเนินงาน
6. นาเสนอข้อมูลผลการประเมินงานไปใช้พัฒนาและปรับปรุงแผนในรอบต่อไป
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สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น 4,500 บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรวัด

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินแผน

แบบประเมินแผน

ประเมินแผน

แบบประเมินแผน

ติดตามประเมินการใช้แผน

แบบติดตามแผนประเมินการ
นาไปใช้

สอบถาม / สัมภาษณ์

1. แบบสอบถาม

1. แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา
เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพและบริบทของ
โรงเรียนอุดมการณ์และ
หลักการจัดการศึกษาของ ชาติ
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์การจัดการศึกษา
3. มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการบรรลุสาเร็จร้อยละ
75 ของแผน
4. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80
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มีความพึงพอใจในการ

2. แบบสัมภาษณ์

บริหารการศึกษา

ชื่อโครงกำร โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรบเยาวชนของชาติเพื่อให้เป็นคนดี
คนเก่ง มีความสุขและความเป็นไทย เป็นคนที่มีคุณภาพ และมีระเบียบวินัยซึ่งการที่จะพัฒนาคนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์อย่างเหมาะสมได้นั้น การจัดสภาพแวดล้อม การปรับปรุงอาคารสถานที่
ตลอดจนความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และ
สนใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นและมีความสุข นอกจากนี้การปรับปรุงสภาพแวดล้อม
และภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน จะก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ปกครองและผู้มาเยี่ยม
เยือนรวมทั้งสนใจที่จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน จากการดาเนินการตามโครงการในปี
ที่ผ่านมาพบว่าในการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมส่งผลให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนหน้าอยู่ และเอื้อ
ประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนรู้มากขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงต้องมีการปรับปรุง
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พัฒนาสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอย่างเป็นประจาและสร้างสรรค์พื้นที่ใช้สอยอย่างมีประโยชน์ให้ได้มาก
ที่สุดและเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนและสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่และ
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อให้สามารถใช้สถานที่ บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการสอนและมีบรรยากาศ
3. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีห้องเรียน สนามเด็กเล่น
ห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สีเขียวและสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอและใช้
การได้ดี อยู่ในระดับดี
3. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ สามารถใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินงำน

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

กิจกรรมกำรดำเนินกำร
1. ศึกษาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออานวยต่อการจัดการเรียนรู้
และแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่
2. ประชุมคณะกรรมการบุคลากรที่เกี่ยวข้องวางแผนพัฒนาอาคาร สถานที่ กาหนดจุดที่ต้องพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไข ดูแลรักษาและซ่อมบารุง พร้อมทั้งมอบหมายผู้ชอบ
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3. ปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มเติมอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมดังนี้
- ด้านอาคารเรียน ได้แก่ ห้องน้า ( ประตู , ท่อน้าทิ้ง , ท่อระบายอุจระ ) พัดลม
- ด้านสนามพระพุทธรูป ได้แก่ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม
- ด้านความสะอาด ได้แก่ น้ายาทาความสะอาด ,แปรงถูพื้น
- ด้านซ่อมแซมตัวอาคาร ได้แก่ ซ่อมแซมน้าซึมผนังอาคาร
- จัดทาป้ายสถิติ บอร์ดนิเทศภายในอาคาร
- จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทาความสะอาดและ ซ่อมแซม เช่น ตะปู น๊อต ถังขยะ ไม้ กวาด ไม้ถูพื้น
อุปกรณ์ตกแต่ง
- จัดหาเครื่องใช้อุปกรณ์ทดแทนเพิ่มเติม เช่น พัดลม แอร์ หรือเครื่องมือช่างใช้ภายในโรงเรียน
4. ติดตามตรวจสอบผลการดาเนินงานเป็นระยะ ตรวจรับงานก่อสร้างและการซ่อมบารุง รับรายงาน
ข้อมูลจากครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. สรุปและรายงานผลการดาเนินการ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำร 2,090,000 บำท
กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือ

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อ ตรวจสอบสภาพจริง
ต่อการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม ระดับดี

แบบตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินการ

2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบสภาพจริง
แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สีเขียวและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ
และใช้การได้ดี ระดับดี

แบบตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินการ

3. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบสภาพจริง
แหล่งเรียนรู้ สามารถใช้ได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ระดับดี

1.แบบตรวจสอบและ
ประเมินผลการดาเนินการ
2.บันทึกการใช้
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ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือ

4. นักเรียนร้อยละ 80 มี
จิตสานึกในการอนุรักษ์และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม

1. ทดสอบ

1. แบบทดสอบ

2.สั่งเกตพฤติกรรม

2. แบบสั่งเกต

3. ตรวจผลงาน

3.แบบประเมินผล

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ
90 มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้เรียน
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ

นำงแสงมณี คลับคล้ำย , นำงสำวกฤษธัญญำ รักดี

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสุขภาพผู้เรียนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญในการ
รักษาสุขภาพร่างกายของตนเอง และมีอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ผู้เรียนรู้จัก
ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงต่าง ๆ มีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีให้เกียรติผู้อื่น
นอกจากนี้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความพยายามในการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะดังกล่าวและเน้น
การพัฒนา ผู้เรียนมีคุณภาพ สังเกต ตรวจสอบ ติดตามความเจริญเติบโตมีการ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
ตรวจสุขภาพในช่องปาก ฟัน มีการส่งเสริมการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ได้รับการฉีด
วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรค จัดให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันสะอาด ถูกหลักอนามัย และคุ้มค่าทาง
โภชนาการ ดังนั้นทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้เห็นถึงความสาคัญของโครงการนี้ จึงมีการ
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ปรับปรุงพัฒนารูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์และคานึงถึงสุขภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญจึงได้จัด
โครงการนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพอานามัยในช่องปากและปลอดจากโรคฟันผุ
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายปลอดจากโรคระบาด
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพอนามัยในช่องปากและปลอดจากโรคฟันผุ
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และร่างกายเจริญเติบโตตามวัย
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายจากโรคระบาด
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัยและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโครงการในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดโครงการและกิจกรรม
2. จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
3. แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้
- กิจกรรมจัดอาหารกลางวัน
- กิจกรรมจัดอาหารเสริม (นม)
- กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล
- กิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคระบาดตามฤดูกาล
- กิจกรรมป้องกันการบาดเจ็บและอุบัติเหตุ
- กิจกรรมป้องกัน ฟันผุและเสริมสร้างอนามัยในช่องปาก
- กิจกรรมการดูและสุขภาพอนามัย อาหาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร
4. เตรียมประชุมคณะครูและบุคลากรในโครงการกิจกรรมที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินโครงการเสนอ
งบประมาณในการจัดทาโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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5. ครูผู้รับผิดชอบดาเนินงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทาความเข้าใจกับงานใน
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
6. รายงานผลโครงการและเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
งบประมำณ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ 2,850,000 บาท

กำรประเมินผล
กำรประเมินผล
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีน้าหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์
2. นักเรียนร้อยละ 90 มีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีอนามัยในช่องปาก
และปลอดจากโรคฟันผุ
4. นักเรียนร้อยละ 90 มีความปลอดภัยสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่ายและปราศจากโรค
ระบาด
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในผลของโครงการ
6. นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัยและสามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข

วิธีกำร
การวัด การชั่ง
ทดสอบ
สารวจ สังเกต
ตรวจสอบ
ตรวจสอบอัตรา
การเจ็บป่วยและ
การติดโรคติดต่อ
ตรวจสอบ สังเกต
แบบประเมิน
- ประเมินพัฒนาการ
เจริญเติบโต
- สังเกตพฤติกรรม

เครื่องมือ
เครื่องการวัดการชั่ง น้าหนัก
ส่วนสูง
แบบทดสอบ
แบบบันทึกการตรวจ
บันทึกสุขภาพและข้อมูล
การเจ็บป่วยของนักเรียน
แบบประเมิน
- แบบประเมินพัฒนาการ
เจริญเติบโต
- แบบสังเกตพฤติกรรม
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ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ

นำงจรรยำ กิจนัทธี

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในด้านการเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ดารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศชาติ ในแต่ละปี ได้มี
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกระดับชั้น การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน การอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆ
อย่างเหมาะสม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ดังนั้นทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุลักษณะอันพึงประสงค์ จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
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2. เพื่อให้นักเรียนมีการประพฤติตนเป็นลูกที่ดี และมีมารยาทแบบวัฒนธรรมไทย
3. เพือ่ ให้นักเรียนมีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย และมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดี
งาม
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีการประพฤติตนเป็นลูกที่ดี เป็นลูกสิษย์ที่ดี
4. นักเรียนร้อยละ 90 เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
5. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถดาเนินชีวิตร่วมกัน
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการในการจัด
กิจกรรมในปีถัดไป
2. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ วางแผนดาเนินการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนผู้ปกครอง
ชุมชน และหน่วยงาน/องค์ภาครัฐและเอกชน มอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบแก่
หัวหน้า / ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆแต่ละกิจกรรม รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ
3. จัดทาส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ดังนี้
กิจกรรมหลักในโครงกำร

งบประมำณ

กิจกรรมวันไหว้ครู

2,000

กิจกรรมสุนทรภู่

4,000

วันที่กำหนด

ผู้รับผิดชอบ

9 มิถุนายน 2559 นางแสงมณี คลับคล้าย
นางสาวจิรภัทร์ ปัญญา
นางพักตร์ภิรมย์ สิทธิกูล
24 มิถุนายน 2559 นางสุภาพร ทุริยานนท์
นางจรรยา กิจนัทธี
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นายธัชทร ยืนยง
นางสาววรภัคภาวรรณ เย็นใจรอด
15 กรกฎาคม 2559 นางฐิตาภรณ์ สุคาร
นายธัชทร ยืนยง
นางสาวอภิสรา สีนุสิทธิ์
13 กรกฎาคม
นางสุภาพร ทุริยานนท์
2559
นางจรรยา กิจนัทธี
นางสาวดัชนีวรรณ บุญชู
11 สิงหาคม 2559 นายธัชทร ยืนยง
นางจันจิรา โคตะนนท์
นางสาวรุ่งทิวา แพงทรัพย์
14 พฤศจิกายน นางสุกานดา นาคสุขปรั่ง
2559
นางสาวนพเก้า บุญค้าจุน
นายธัชทร ยืนยง
นางสาวอภิสรา สีนุสิทธิ์
2 ธันวาคม 2559 นางสุภาพร ทุริยานนท์
นางจันจิรา โคตะนนท์
นางสาววรภัคภาวัลย์ เย็นใจรอด
10 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวดัชนีวรรณ บุญชู
นางฐิตาภรณ์ สุคาร
นางสาวแก้วตา พงษ์พันธ์
18 มกราคม 2560 นางสาวดัชนีวรรณ บุญชู
นางผอบ ยโสวันต์
2559 - 2560
นางพักตร์ภิรมย์ สิทธิกูล
นางสาววราภรณ์ ขวัญอยู่

กิจกรรมวันแห่เทียนจานา
พรรษา

4,700

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร

15,000

กิจกรรมวันแม่

5,200

กิจกรรมวันลอยกระทง

2,500

กิจกรรมวันพ่อ

2,450

กิจกรรมวันมาฆบูชา

280

กิจกรรมประชาธิปไตย

2,082

กิจกรรมฝึกมารยาท
ธนาคารความดี

1,000

กิจกรรมพัฒนาระเบียบ
วินัย
กิจกรรมชวนป๋วย

1,000

2559 - 2560

2,000

2559 - 2560

กิจกรรมบันทึกสถิติ
นักเรียน
(คุณลักษณะอันพึง

3,987

2559 - 2560

นางแสงมณี คลับคล้าย
นางพักตร์ภิรมย์ สิทธิกูล
นางสุภาพร ทุริยานนท์
นางสาวจิรปรียา สีคา
นางผอบ ยโสวันต์
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ประสงค์)
4. ติดตามตรวจสอบประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรมต่างๆ และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรม /
โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
5. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปและรายงานผลการดาเนินการรายกิจกรรมและภาพรวมของ
โครงการ ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังบัญชาตามลาดับขั้นตอน

สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
งบประมำณที่ใช้ในการดาเนินการทั้งสิ้นทุกกิจกรรม 32,699 บาท
กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
วิธีกำรประเมิน
นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการ
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอบถาม / สัมภาษณ์
นักเรียนร้อยละ 80 มีมารยาทตาม
แบบวัฒนธรรมไทยและมีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ดี
นักเรียนร้อยละ 80 มีการ
ประพฤติตนเป็นลูกที่ดี เป็นลูกศิษย์
ที่ดี
นักเรียนร้อยละ 90 เลื่อมใสใน
การปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและสิ่งแวดล้อม

สังเกตพฤติกรรม
ตรวจสอบภาพจริง

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในผลของโครงการ
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม

สังเกตพฤติกรรม
สอบถาม / สัมภาษณ์

เครื่องมือประเมิน
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์
แบบสอบถาม / แบบสัมภาษณ์
แบบประเมินมารยาท.แบบสังเกต
พฤติกรรม

สังเกตพฤติกรรม
สอบถาม / สัมภาษณ์
ตรวจสอบภาพจริง

แบบประเมินความเป็นลูกที่ดี
แบบประเมินนักเรียนที่ดี
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
บัญชีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

สังเกตพฤติกรรม
สอบถาม / สัมภาษณ์
ตรวจสอบภาพจริง

บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
บัญชีรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม
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ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถดาเนินชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

สอบถาม / สัมภาษณ์

แบบสอบถาม/สัมภาษณ์

ชื่อโครงกำร โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชนและผู้ปกครอง
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงผอบ ยโสวันต์
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนและชุมชนถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และเจริญเติบโตไปด้วยกัน เนื่องจากโรงเรียนนาทรัพยากร
ในท้องถิ่น หรือในชุมชนมาส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ เข้าใจในสภาพชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นทาง
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ตระหนักและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
และและผู้ปกครองได้ดาเนินกิจกรรมมาบรรลุในระดับหนึ่ง จึงต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรม
หลายประเภทโดย ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมและได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม่าเสมอตลอดจนได้รับข่าวสาร จากทางเว็บไซด์ของโรงเรียน จัดส่งหนังสือ จุลสาร ไปยังผู้ปกครอง ชุมชน
แต่ทางผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ให้ความสาคัญกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองมีการงานที่
ต้องปฏิบัติ แต่ทางโรงเรียนเห็นความจาเป็นที่ผู้ปกครองต้องเข้ามาพูดคุยกันเพื่อร่วมกันพัฒนาบุตรหลานและ
ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชน จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
2. เพื่อเสริมสร้างบทบาทของโรงเรียนให้มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการบริหารทางการศึกษา และ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
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3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคุณภาพในการพัฒนาระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานองค์กร
เครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่า
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สมาคมและหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนทาง
การศึกษา

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดาเนินกิจการของโรงเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 20 ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนทางการศึกษา
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
2. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู รวมทั้งชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วม
การดาเนินการของโรงเรียนอยู่ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบการดาเนินโครงการ / กิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา ที่ส่งผลต่อความ
สนใจและการสมัครเข้าเรียนของผู้ปกครองในชุมชนต่าง ๆ เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิผลในการ
สมัครเข้ารับการศึกษากับทางโรงเรียน
3. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจัดให้มีการประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อประสานความเข้าใจกัน
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
4. จัดกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ดังนี้
4.1 จัดทาวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
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4.2 จัดป้าย – บอร์ดนิเทศติดประกาศเรื่องราวข้อมูลข่าวสารที่สาคัญ ๆ ที่ต้องแจ้งผู้ปกครอง
และ ชุมชนรับทราบเรื่องราวข่าวสารหรือข่าวสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง
4.3 ติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง ชุมชน
4.4 จัดทาเว็บไซต์ทางโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามาใช้บริการแลกเปลี่ยนความคิด
4.5 จัดทาป้ายประกาศรับสมัครนักเรียนตามจุดสาคัญ ๆ
4.6 ติดต่อประสานงานจัดตั้งชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่า
5. เข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
6. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนในเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนทุกปี
7. สรุปประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไขสาหรับการ
ดาเนินการปีถัดไป
งบประมำณ

15,764 บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 90 มีความพึง
พอใจในการดาเนินกิจการของโรงเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 20 ที่มีผลการเรียนดี
ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ได้รับ

วิธีกำรประเมิน
สอบถามความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง ชุมชน
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ตรวจสอบสภาพจริงของ
การรับทุนการศึกษา

1. หนังสือติดต่อประสานงาน

องค์กรที่สนับสนุนทางการศึกษา

3. โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี
4. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู

การมอบทุนการศึกษา
2. ภาพถ่ายการรับ
ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สมาคมและหน่วยงาน

ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

เครื่องมือประเมิน

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

ตรวจสอบสภาพจริงของ
แผนดาเนินการและผล
ดาเนินโครงการ

แบบประเมินโครงการ

ตรวจสอบสภาพจริงของ

1. ประกาศ คาสั่งแต่งตั้ง
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รวมทั้งชมรม หรือสมาคมศิษย์เก่าเข้ามา
มีส่วนร่วมกันดาเนินการของโรงเรียน

การจัดตั้งองค์กรการมี
ส่วนร่วม

คณะกรรมการ
2. การเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะกรรมการ / บันทึก
การประชุม

ชื่อโครงกำร โครงกำร นกฮ. วัยใสรักออกกำลังกำยต้ำนยำเสพติด
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
การออกกาลังกายเป็นกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่งในการดาเนินชีวิตขงมนุษย์ ผู้ที่ออกกาลังกาย
เป็นประจาสม่าเสมอ หรือผู้รู้จักเล่นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดก็ตาม จะทาให้มีร่างกายที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน สภาพร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อโรคหลายชนิด เช่น โรคหวัด โรคภูมิแพ้ เป็น
ต้น ในขณะเดียวกันคนที่ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา หรือออกกาลังกายเป็นประจาสม่าเสมอ ย่อมจะไม่มีเวลา
ไปมั่วสุมติดยาเสพติด เป็นการช่วยลดปัญหาของสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นรัฐบาล หน่วยงาน/องค์กร
ภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษาจึงต่างส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้รู้จักเล่นกีฬาและออกกาลังกาย และ
จัดให้มีการแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ จนเป็นประเพณี เช่น กีฬาโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด จน
ไปถึงระดับชาติ และนานาชาติ จึงเป็นโอกาสอย่างหนึ่งของเยาวชนที่รักการเล่นกีฬา จะได้พัฒนา
ความสามารถทางด้านกีฬาที่ตนเองชอบ ส่งผลต่อความสาเร็จในการแข่งขัน และความก้าวหน้าของชีวิต
ดังเช่นที่นักกีฬาที่ตนเองชอบ ได้ประสบความสาเร็จ และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยมาแล้ว โรงเรียนหนอง
จอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย ทั้งระดับอนุบาล
และระดับประถมศึกษา โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน และส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษา
สุขภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัยรักการออกกาลังกาย และปฏิบัติสุขนิสัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผลการ
ดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมาบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา
นันทนาการ และการออกกาลังกาย จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพทางกายสมบูรณ์แข็งแรง และรักการออกกาลังกาย
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงอันตราย
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาสม
4. เพื่อให้เด็กอนุบาลมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีทักษะการเคลื่อนไหว และมีสุขนิสัยในการ
ดูแลรักษาสุขภาพของตน
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพทางกายสมบูรณ์แข็งแรง และรักการออกกาลังกาย
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลตนเองให้ปลอดจากสิ่งเสพติด และหลักเดียวจากสภาวะที่
เสี่ยงอันตราย
3. เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 95 มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มีทักษะการเคลื่อนไหว และ
สุขนิสัยในการดูแลรักษาสุขภาพของตน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
2. เด็กระดับปฐมวัยสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ และสังคมรอบข้าง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
สถำนที่ดำเนินงำน โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการในการ
จัดโครงการ และกิจกรรมในปีถัดไป
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2. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ วางแผนดาเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย มอบหมายบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้า/ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. จัดการชั่งน้าหนัก และส่วนสูงนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อศึกษาจานวนนักเรียน และเด็กอนุบาลที่
มีน้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย บันทึกลงในเอกสารพัฒนาการผู้เรียนทางด้าน
ร่างกาย จัดทาสารสนเทศเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านร่างกาย และนาข้อมูลไปใช้พัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา และทดสอบสมรรถภาพทางกาย ทอสอบสมรรถภาพทางกลไกของ
เด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายอย่างต่อเนื่อง
5. จัดกิจกรรมกายบริหารหน้าเสาธงตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน ให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน และผ่อน
คลายก่อนเรียนตอนเช้า โดยครูมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของการออกกาลังกาย
6. จัดทีมนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ส่งแข่งขันภายนอกโรงเรียน เพื่อส่งเสริมเด็กที่รักการเล่นกีฬาแต่
ละชนิดได้มีโอกาสแสดงความสามารถของตนเอง
7. จัดกิจกรรม “เด็กไทยไร้พุง” โดยการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับเด็กที่มีน้าหนักเกิน
8. ฝึกซ้อมเชียร์ลีดเดอร์ และกองเชียร์นักกีฬาระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กทุก
คนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ
9. จัดการแข่งขันกีฬา นกฮ. เกมระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา โดยเน้นให้เด็กทุกคมีโอกาส
เข้าร่วมเป็นนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันให้มากที่สุด
10. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลระหว่างดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น 105,000 บำท
ทรัพยำกร
ที่

รำยกำร

งบประมำณ
จำนว
น
หน่วย

จำนวน
เงิน

แหล่งงบประมำณ

จำนวน
เงิน

1

กิจกรรมวันเด็ก

50,000 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

50,000

2

กิจกรรมวันกีฬาสี

50,000 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

50,000

3

กิจกรรมนกฮ.ไร้พุง

2,500 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

2,500

4

กิจกรรมกายบริหาร

2,500 โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

2,500

72

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีสุขภาพทางกาย - การชั่งน้าหนักตัว , การวัด - เครื่องมือในการวัดและการชั่ง
สมบูรณ์ แข็งแรงและรักการออก
ส่วนสูง การวัดสมรรถภาพ น้าหนักและวัดส่วนสูง เป็นต้น
กาลังกาย
ทางกาย
2. ผู้เรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลตนเอง - สังเกตพฤติกรรม
ให้ปลอดจากสิ่งเสพติดและเลี้ยงจาก
สภาวะที่เสี่ยงอันตราย

- แบบสังเกตพฤติกรรม

3. เด็กระดับปฐมวัยร้อยละ 95 มี
- ทดสอบพัฒนาการทักษะ - แบบบันทึกพัฒนาการด้าน
พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย มี
ความสามารถด้านร่างกาย ร่างกาย
ทักษะการเคลื่อนไหว และสุขนิสัยใน
การดูแลรักษาสุขภาพของตน
4. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความ - ประเมินความพึงพอใจ
พึงพอใจในผลงานของโครงการ
5. นักเรียนมีการพัฒนาตนเองให้มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มั่นใจและกล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม

- แบบประเมินความพึงพอใจ

-สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

- ตรวจสอบสภาพจริง

- แบบบันทึก

6. เด็กระดับปฐมวัยสามารถปรับตัวเข้า สังเกตพฤติกรรม
กับเพื่อน ๆ สังคมรอบข้างและอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

- แบบสังเกตพฤติกรรม
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ชื่อโครงกำร โครงกำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงผอบ ยโสวันต์
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีภารกิจในการจัดการศึกษา แก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาและ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนหนองจอกที่มีฐานะครอบครัวจัดเป็นคนชนชั้นกลาง
ถึงยากจน สภาพชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีความเป็นอยู่แบบชุมชนแออัด มีการมั่วสุมของ
เยาวชนและมิจฉาชีพ มีสถานเริงรมย์ และร้านเกมอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ความหลากหลาย
ของชุมชน ทาให้เกิดความเสี่ยง ต่อความปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การคมนาคมในชุมชน มีสภาพ
การจราจรคับคั่งในบางเวลา ถนนแคบรถส่วนทางกันได้ลาบาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ใน
ขณะเดียวกันสภาพของนักเรียนก็มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านศักยภาพ ในการเรียนรู้ ต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือ และเด็กบางคนจัดเป็นกลุ่มสมาธิสั้น ซึ่งต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส่วนเด็กนักเรียน
ในช่วงชั้นที่2 โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เป็นช่วงเข้าสู่วัยรุ่น จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการประสบภัยถูก
ล่อลวง และการชักจูงให้ทดลองเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่างๆ โรงเรียนจึงต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้สามารถปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบ
ฮัวเคียวจึงเห็นความสาคัญจึงได้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตามสภาพความจาเป็นทางด้านสุขภาพจิตเครื่องเขียน
อุปกรณ์การเรียน ศักยภาพในการเรียนรู้ ทุนการศึกษา และปรับตัวในสังคม
2. เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในอุบัติเหตุ การถูกทาร้าย การล่วงละเมิดทางเพศ การล่อลวง
และชักจูงเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆ โดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู และชมชน
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3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันต้นเอง จากอันตรายต่างๆ และสิ่งเสพติดทุกชนิด
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักปรับตัวในสังคม ได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคคลอื่นๆ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 10 เรียนดีและหรือขาดแคลนได้รับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลตนให้มีความปลอดภัย ปลอดปัญหาทางเพศ ยาเสพติด
และสิ่งมอมเมา
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1.โครงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยของเด็กโดยความร่วมมือระหว่างครู
ผู้ปกครอง และชุมชน อยู่ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินงำน โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
1. .ศึกษาสารวจสภาพปัญหาทางสังคมในชุมชนท้องถิ่น วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่างๆ ของนักเรียน
รวมทั้งความต้องการได้รับความช่วยเหลือ
2. วางแผนพัฒนาระบบดูแลความช่วยเหลือนักเรียน จัดกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
ตามสภาพปัญหา และ สาเหตุ ประสานหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายผู้ปกครอง
ร่วมมือให้ความช่วยเหลือดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือดังนี้
2.1 ประสานงานกับรักษาการณ์ประจาวัน คอยดูแลการดาเนินการ ความปลอดภัยของ
นักเรียน และ ให้มีการรายงานทุกวัน
2.2 ติดตามกากับรถ รับ – ส่ง นักเรียนให้ปฏิบัติตามกฏจราจร และเป็นไปตามกฎ
ระเบียบของโรงเรียน จัดให้มีการรายงานกรณีพนักงานขับรถปฏิบัติผิดกฎระเบียบ และไม่
รับผิดชอบ รับส่งเด็กตามกาหนดเวลา และความปลอดภัยของนักเรียน
2.3 ขอความร่วมมือ เจ้าหน้าที่ตารวจ ปิดกั้นการจราจรในซอยหน้าโรงเรียนเวลา
07.30 – 08.00 น. ให้นักเรียนเดินเข้าแถวเข้าโรงเรียนด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัย จัดครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ช่วยรับนักเรียนจากรถรับส่งเข้า
มาโรงเรียน
2.4 จัดหาทุนการศึกษาและแหล่งเงินทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
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หรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้มอบทุนการศึกษา
2.5 ให้ความช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจน หรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว โดยงด
เก็บค่าเล่าเรียน ช่วยเหลือไหนเรื่องการเดินทาง ไป – กลับ
2.6 จัดอบรมหน้าเสาธง เช้า – กลางวัน ก่อนเข้าเรียนตักเตือนเกี่ยวกับความ
ประพฤติ ความเสียงภัย ความปลอดภัย และภัยคุกคามต่างๆ
2.7 จัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและสิ่งมอมเมา
2.8 จัดประชุมชี้แจงผู้ปกครองเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยนักเรียนให้ผู้ปกครองมีส่วม
ร่วมดูแลช่วยเหลือ และแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ความเสียงภัย และเหตุการณ์มั่วสมของ
เยาวชนไม่ให้นักเรียนในโรงเรียนเข้าไปเกี่ยวข้อง
2.9 จัดตั้งศูนย์รับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
3. ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติทุกกิจกรรม ให้มีการรายงานเป็นวัน และรายสัปดาห์พร้อมทั้งลง
มือแก้ไขพื้นที่ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
4. สรุปรายงานผลการดาเนินการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น 4,500 บำท
กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำร

1.นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลตน -ตรวจสอบสภาพจริงของ
ให้มีความปลอดภัย ปลอดปัญหา เหตุการณ์
ทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอม
- สังเกตพฤติกรรม
เมา
2. ผู้เรียนร้อยละ 10 เรียนดี
และหรือขาด แคลนได้รับ
ทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเรียน

เครื่องมือ
-บันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในโรงเรียน
-แบบสังเกตพฤติกรรม

ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่ได้รับความ แบบยันทึกรายชื่อเด็กที่ได้รับการ
รับความช่วยเหลือ
ช่วยเหลือ

3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในผลการ
ดาเนินงานของโครงการ

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

4. โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้า
ระวังความปลอดภัยของเด็กโดย
ความร่วมมือระหว่างครู

- การประชุมผู้ปกครอง

รายงานการประชุมผู้ปกครอง

- การเข้าร่วมกิจกรรมกับ

รายงานกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน
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ผู้ปกครองและชุมชน อยู่ในระดับ
ทางชุมชนในงานต่าง ๆ
ดี
ชื่อโครงกำร โครงกำรธนำคำรโรงเรียน
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ความ
เป็นอยู่ในสังคมต้องปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอย่าง สุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักการประหยัดและออม มีการใช้จ่ายเงินโดยไม่คานึงถึงความจาเป็นและค่าของเงิน ดังนั้น
ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการประหยัด เก็บ
ออมเงินจากค่าอาหาร ค่าขนม ที่ผู้ปกครองให้มาในแต่ละวัน โดยเน้นให้ออม 1 ส่วน ใน 3 ส่วน ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนใช้เงินที่ตนมีให้เกิดมีประโยชน์ คุ้มค่ามากที่สุด และมีเงินออมฝากธนาคาร
เก็บไว้ใช้เมื่อยามจาเป็น ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จึงเห็นควรทาโครงการธนาคารโรงเรียนขึ้นมา
โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรได้มีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นภายในโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เปิดโอกาสอานวยความ
สะดวกให้นักเรียน คุณครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาฝากเงินในธนาคารโรงเรียน ซึ่งทางธนาคารจัดวาง
ระบบในการทาบัญชีในรูปแบบธนาคารทั้งระบบ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นักเรียนได้ทาหน้าที่เป็นพนักงานการเงิน
พนักงานบัญชี และผู้จัดการในธนาคารโดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในโครงการนี้นอกจากจะส่งเสริม
ความประหยัดและความพอเพียงแล้วยังส่งเสริมทางด้านการทางานเป็นระบบ ฝึกให้เด็กได้มีความรับผิดชอบ
มีวินัยทางด้านการเงินและการบริหารจัดการกับธนาคารโรงเรียน นอกจากนี้ทางโครงการธนาคารโรงเรียนได้
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้และการส่งเสริมการออมเงินอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนมีนิสัย
รักการออมและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากขึ้น
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยประหยัดรู้จักเก็บออม
เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินและสร้างนิสัยการประหยัดตามหลักของความพอเพียง
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทางานอย่างมีระบบ ตามขั้นตอน
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5. เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยประหยัดรู้จักเก็บออม
3. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของเงินและสร้างนิสัยการประหยัดตามหลักของความพอเพียง
4. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการทางานอย่างมีระบบ ตามขั้นตอน
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นและใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า ในระดับคุณภาพดี
สถำนดำเนินงำน
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินกำร
1. ประชุมคณะผู้ให้การสนับสนุนได้แก่ มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการวางระบบและ กาหนดกิจกรรมโครงการธนาคารโรงเรียน
2. นาเสนอข้อมูลโดยผ่านผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อกาหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ
3. ประชุมชี้แจงครูและผู้ปกครอง และชุมชนทราบ
4. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน
5. จัดทาเอกสารบัญชีในการฝากเงินและประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางธนาคาร
6. จัดอบรมให้ความรู้กรรมการในการรับฝากเงิน และการจัดทาบัญชีต่าง ๆ
7. ดาเนินงานตามโครงการ
7.1 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเข้าอบรมให้ความรู้กับคุณครูและนักเรียนที่ทาหน้าที่
เกี่ยวกับธนาคาร
7.2 ธนาคารเข้ามาตกแต่งสถานที่และทาการวางระบบของธนาคาร
7.3 นักเรียนที่ทาหน้าที่พนักงานทาการปฏิบัติงาน โดยการรับฝาก-ถอนเงิน พร้อมทัง้ บันทึกบัญชีในรูปแบบ
ของธนาคาร
7.4 มีการตรวจสอบบัญชีและนาเงินส่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
8. สรุปรายงานผลดาเนินการพัฒนา ปรับปรุง และหาแนวทางแก้ไข
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น 2,660 บำท
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กำรประเมินผล

ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำร

เครื่องมือ

1.ผู้เรียนร้อยละ 70 มีบัญชีเงินฝากกับ
ธนาคารโรงเรียน

1. สภาพจริงของการฝากเงิน
2. ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก

1.สมุดบันทึกรายรับ – รายจ่าย
2. บัญชีเงินฝาก

2.นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยประหยัด
รู้จักเก็บออม

1. ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
2. ตรวจสอบสมุดการออม

1. บัญชีเงินฝาก
2. สมุดการออม

3.นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของ 1.ตรวจสอบบัญชีเงินฝาก
เงินและสร้างนิสัยการประหยัดตามหลัก 2. ตรวจสอบสมุดการออม
ของความพอเพียง

1. บัญชีเงินฝาก
2. สมุดการออม

4. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการทางาน ตรวจสอบสภาพจริง
อย่างมีระบบ ตามขั้นตอน
5. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
สังเกตพฤติกรรม
และผู้อื่นและใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า ใน
ระดับคุณภาพดี

แบบบันทึก
แบบสังเกตพฤติกรรม
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โครงกำรฝ่ำยวิชำกำร
1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
3. โครงการส่งสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
4. โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
5. โครงการพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตปัญหา
6. โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
7. โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ วรรณศิลป์
8. โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
9. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
10. โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัย
11. โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผล
12. โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
13. โครงการนิเทศภายใน
14. โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
15. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
16. โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย – จีน
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงเยำวมำลย์ พุคยำภรณ์ , นำงสุกำนดำ นำคสุขปรั่ง , นำงไพรวัลย์ วิลำศรี
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุงและพัฒนาจากหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เพือ่ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาและ
เพื่อช่วยให้การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ยึดหลักการและแนวคิดสาคัญคือ มีมาตรฐาน
การเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ซึ่งได้รับโอกาสให้เป็นโรงเรียนที่มี
ความพร้อม โดยเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีการศึกษา 2552
โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี ได้มีทบทวนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้นาผลจากการประเมิน และนิเทศติดตามผล
การนาหลักสูตาไปใช้ ดังนั้นโรงเรียนจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่จะเริ่มในปีพุทธศักราช 2558
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2. เพื่อให้ครูได้ศึกษาทาความข้าใจหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
- ครูร้อยละ 80 เข้าใจหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เชิงคุณภำพ
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินงำน
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการนาหลักสูตรไปใช้
2. ประชุมคณะครู วางแผนดาเนินการจัดทาเอกสารและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ในเรื่องการ
ทาคาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดทาโครงการสร้าง
หน่วยการเรียนรู้ การจัดทารายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ การจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การ
จัดทารายละเอียดและแนวการจัดการเรียนการสอนสาหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเลื่อนชั้นเรียน
และการจัดระดับการศึกษา
3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น
4. หลักสูตรฉบับปรับปรุงแก้ไขไปใช้และติดตามนิเทศตรวจสอบการนาหลักสูตรไปใช้
5. สรุปผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง
งบประมำณ

20,000 บาท
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กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

1. มีหลีกสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ - ตรวจสอบ/ประเมินความ
บริบทของโรงเรียน ในระดับดี

เครื่องมือ
แบบประเมินหลักสูตร

เหมาะสม/สอดคล้องของ
หลักสูตร

2. ครูร้อยละ 80 เข้าใจหลักสูตรและ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ

แบบทดสอบ

สังเกตการณ์จัดการเรียน

แบบสังเกตการสอน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ชื่อโครงกำร

การสอน

โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน
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ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวณัฐวดี หงษ์ศรี
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๔๗ กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกันคุณภาพ
ภายในและประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา ๔๘ กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มี
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้อง
กับศักยภาพของผู้เรียนและแนวทางการจัดการศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของ
ทางโรงเรียน มีการดาเนินการอย่างครบถ้วนครอบคลุมภารกิจตามกฎกระทรวง
2. เพื่อให้มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ทางโรงเรียนมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อประกันความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองจากการเข้ารับการศึกษากับ
ทางโรงเรียน

เป้ำหมำย
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เชิงประมำณ
1. สถานศึกษาร้อยละ 90 เป็นไปตามกฎกระทรวงระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน
เชิงคุณภำพ
1. สถานศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา
2. สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
3. สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรองการประเมินภายนอก
สถำนศึกษำที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาหลักการ วิธีการและแนวปฏิบัติในการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา รวมทั้งความจาเป็นที่จะต้องมีการประกันคุณภาพภายใน
2. ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด ผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกถึง จุดแข็งและจุดควรพัฒนา ข้อเสนอแนะและแนวโน้มการพัฒนาสถานศึกษาใน
อนาคต
3. จัดตั้งคณะกรรมการ และกาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งแสวงหาแนวทางการ
นาครู บุคลากร ผู้เรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายใน
4. กาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง สภาพปัญหา ความต้องการ จุดเน้นการพัฒนา อัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ของทางโรงเรียน
5. จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีโดยหลอมรวม
ภารกิจประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด อยู่ในแผนและให้มีการ
ประเมินการบรรลุผลตามแผน ให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน/ภายนอก
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6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้มีโครงสร้างองค์กรบริหารเหมาะสม
สอดคล้องกับการบริหารจัดการตามแผน และยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ มีการนาข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษา รวมทั้งแผนบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
7. ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนการปฏิบัติการประจาปี รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
8. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลแผนงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน รวมทั้งเครื่องมือวัดและ
ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด ปรับปรุงแก้ไขและนาไปใช้อย่าง
ต่อเนื่อง
9. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานของสถานศึกษา โดยใช้เครื่องมือที่จัดทาขึ้นและ
ศึกษาวิเคราะห์จากผลดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
10. จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอผู้บริหาร
คณะกรรมการ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
11. รวบรวมข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานที่ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย
หรือปัญหาความต้องการของทางโรงเรียน ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อนาไปใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา หรือปรับแก้ไขแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปีในรอบปี
ถัดไปอย่างต่อเนื่อง
งบประมำณ 5,000 บาท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

1. มีระบบประกันคุณภาพภายใน 1. ตรวจสอบสภาพจริงของการ
เป็นไปตามกฎกระทรวง

เครื่องมือประเมิน
1. แผน/โครงการ/กิจกรรม
ประกันคุณภาพภายใน
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สะท้อนอัตลักษณ์ของทางโรงเรียน ดาเนินประกันคุณภาพภายใน
และนาไปปฏิบัติได้จริง

2. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ 2. ตรวจสอบสภาพจริงของการ
ที่นาไปใช้พัฒนาและปรับปรุง
จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
แก้ไขแผน/โครงการ/กิจกรรม
การนาข้อมูลไปใช้
พัฒนาคุณภาพในปีถัดไป
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 3. ตรวจสอบสภาพจริง
มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2. มาตรฐานการประเมินคุณภาพ
ภายในที่สะท้อนอัตลักษณ์ของ
ทางโรงเรียน
3. รายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพตามมาตรฐาน
4. บันทึกการประชุม
5. รายงานการประเมินตนเอง
1. ระบบข้อมูลสารสนเทศ
2. แผน/โครงการ/กิจกรรมที่มีการ
ปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมิน
คุณภาพในปีที่ผ่านมา
1. รายงานการประเมินตนเองแต่
ละปี
2. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
รายมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้/รายด้าน
และภาพรวม

4. ผู้เรียนและผู้ปกครองร้อยละ
80 มีความพึงพอใจในผลการจัด
การศึกษาของทางโรงเรียน

ชื่อโครงกำร

1. ตรวจสอบความพึงพอใจ

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ

2. สัมภาษณ์

2. แบบสัมภาษณ์โดยเจาะจงผู้ถูก
สัมภาษณ์และมีโครงสร้าง

โครงกำรส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นางสาววรภัคภาวัลย์ เย็นใจรอด
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ
เอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้ นาเนื้อหาสาระที่
อ่านมาวิเคราะห์นาไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาถ่ายทอดความคิด
ด้วยการเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้องและเป็นเงื่อนไขที่สาคัญที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมินให้ผ่าน
เกณฑ์จึงได้รับการตัดสินใจให้ผ่านการเลื่อนชั้นในแต่ละระดับการศึกษา
ซึ่งโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้มีการจัดการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
อย่างต่อเนื่อง สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
และได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้นเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุก
คน ได้รับการฝึกฝนให้มีความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลงานโครงงานการอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการประกวด/แข่งขันวิชาการ
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงานโครงงานการอ่าน การเขียน และกระบวนการคิดอย่างหลากหลาย
3. นักเรียนร้อยละ80 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลงานของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจเมื่อได้รับรางวัลการประกวด//แข่งขันทางวิชาการ
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
1 ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาสภาพปัญหาและความต้องการในการจัด
กิจกรรมในปีถัดไป
2 จัดประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนพร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบและวางแผนงานการ
ดาเนินกิจกรรมดังนี้
-กิจกรรมวันวิชาการ
-กิจกรรมโครงงานนักเรียน
-กิจกรรมส่งเสริมความสามารถและความถนัดพิเศษของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
-กิจกรรมอ่านวันละนิดคิดเขียนอย่างมีเหตุผล (หมอภาษา)
3. กาหนดรูปแบบเครื่องมือและแนบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
4. จัดทาแผนดาเนินงานโครงการอ่านคิดวิเคราะห์พร้อมทั้งดาเนินการตามกิจกรรมต่างๆ
5. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรมต่างๆและเมื่อสิ้นสุดการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการพร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
6. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปและรายงานผลการดาเนินการเป็นรายกิจกรรมและภาพรวม
ของโครงการปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นตอน
งบประมำณในกำรดำเนิน

2,190

บาท

กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

1.นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการ

แบบรายการสังเกต

-แบบประเมินการอ่านคิด

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์

-อ่านข้อความถูกต้อง

วิเคราะห์เขียน

และเขียน

-ตอบคาถามและเล่าเรื่อง

-ตารางวิเคราะห์กิจกรรมการ

-ตรวจสอบผลการผ่านการ

เรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด
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ประเมินการอ่าน คิด เขียน ของ สมรรถนะ 5 ประการ
ผู้เรียน
2.นักเรียนร้อยละ 80 มีผลงาน

-แบบรายการสังเกต

-ตรวจโครงงาน

โครงงานการอ่านการเขียนและ

-ตรวจสอบโครงงานการอ่าน

-ตรวจชิ้นงาน

กระบวนการคิดอย่างหลากหลาย การเขียน
3.นักเรียนร้อยละ80 ได้รับการ

-สังเกตพัฒนาการเรียนรู้

ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้

-สอนซ่อมเสริม

-แบบสังเกตพฤติกรรม

ที่ตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาอย่าง
เต็มศักยภาพ
4.กิจกรรมอ่านวันละนิดคิดเขียน -ฝึกการอ่านออกเสียง

-แบบฝึกทักษะการอ่าน

อย่างมีเหตุผล

-ฝึกการสะกดคา

-แบบฝึกทักษะการคิด

(หมอภาษา)

ฝึกการคิดและการเขียน

แบบฝึกทักษะการเขียน

5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90

-แบบประเมินความพึงพอใจ

-แบบประเมินความพึงพอใจ

มีความพึงพอใจในผลงานของ
โครงการ

ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ

นำงผอบ ยโสวันต์

มำตรฐำนที่

90

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญที่สุดและหัวใจที่สาคัญของโรงเรียนในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และเข้าถึงสารสนเทศอย่างกว้างขวาง นักเรียนสามารถเข้ามาใช้ห้องสมุดในการเรียนรู้ได้ทั้งในเวลา
และนอกเวลาเรียน สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากประสบการณ์
การเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นการมีห้องสมุดที่สมบูรณ์ย่อมตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างหลากหลายเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การ
คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และโครงการพัฒนาห้องสมุดต้องมีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ดี
หนังสือดีและกิจกรรมดี บรรยำกำศดี เพื่อตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการ
ใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในขณะนี้งานห้องสมุดได้พัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการให้บริการและการจัดการงานห้องสมุด ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนการสอน
มีความสะดวก คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงได้ดาเนินการ
โครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ และทันสมัยยิ่งขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถใช้ห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าการศึกษาค้นคว้าและความสนใจใฝ่เรียน
ใฝ่รู้
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้ห้องสมุดสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้
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4. นักเรียนครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดาเนินงานของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย ความสามารถใช้ห้องสมุดเป็นสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ได้และพร้อมบริการให้เป็นระบบครบวงจร
2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์และการเขียนได้ดีขึ้น
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีดำเนินงำน
1. ศึกษาและสารวจปัญหา อุปสรรคในการดาเนินการห้องสมุดของโรงเรียนในรอบปี ที่ผ่านมา
และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
2. วางแผนพัฒนาห้องสมุดโดยการส่งเสริมสนับสนุนจากคณะกรรมการมูลนิธิและกรรมการ
อานวยการ ระดมสรรพกาลัง และทรัพยากรทั้งภายในโรงเรียนในชุมชน บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน
3. จัดระบบหมวดหมู่หนังสือ ออกระเบียบการใช้ห้องสมุด การยืมคืนหนังสือและประชาสัมพันธ์ให้
นักเรียนเข้ามาใช้ห้องสมุดมากขึ้น
4. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง เครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง หนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร
สื่อ VCD / CD – ROM
5. จัดตั้งชมรมห้องสมุดให้สมาชิกในชมรมเข้าร่วมกิจกรรมการให้บริการห้องสมุดและทางานอื่นๆ
ในห้องสมุดส่งเสริมการอ่านโดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมการประกวดคาขวัญห้องสมุด
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6. ติดตามตรวจสอบการดาเนินการห้องสมุด การเข้าใช้ การยืมคืนหนังสือและผลการดาเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ
14. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
งบประมำณ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินการทั้งสิ้น

70,000

บาท

กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

1. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์

- สังเกตการณ์เข้าใช้

- แบบสังเกตการณ์เข้าใช้

และทันสมัย

ห้องสมุด

ห้องสมุด บันทึกการเข้าใช้

- ตรวจสอบการใช้ ยืม คืนหนังสือ
- สอบถาม/สัมภาษณ์

ห้องสมุด การยืม คืนหนังสือ
- สอบถาม/สัมภาษณ์
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2. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่านค้นคว้า

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

และความสนใจใฝ่เรียนรู้

- ตรวจผลงานการเข้า

- บันทึกการจัดกิจกรรมและ

ร่วมกิจกรรมห้องสมุด

เข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้

- ตรวจบันทึกการใช้สื่อ

- แบบบันทึกการเข้าใช้

ห้องสมุดสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้

เทคโนโลยีการเรียนรู้

เทคโนโลยี

4. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 85 - สอบถามความพึงพอใจ - แบบสังเกตความพึงพอใจ
มีความพึงพอใจในผลการดาเนินโครงการ
5. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์

- ตรวจสอบระบบในตอน - รายการหนังสือ

และทันสมัยและพร้อมที่จะบริการที่เป็นระบบครบ การให้บริการห้องสมุด
วงจร

- สถิติการใช้บริการห้องสมุด

6. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์และ - ประเมินทักษะการอ่าน - แบบประเมินทักษะการ
การเขียนดีขึ้น

ชื่อโครงกำร

คิด วิเคราะห์และเขียน

โครงกำรพัฒนำชีวิตพิชิตปัญหำ

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร
หลักกำรและเหตุผล

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้กาหนดทักษะเป็นสมรรถนะสาคัญ ที่
ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งทางด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม ปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตังเองใน
ภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคม ดังนั้นเพื่อให้ครูและ
ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางในการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและองค์ประกอบ
ทักษะชีวิต ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงจัดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สามารถใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา การ

เผชิญสถานการณ์และลดข้อขัดแย้ง
2. เพื่อให้นักเรียนมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ร่วมร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก

สถานศึกษา
3. เพื่อให้นักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
4. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ

ที่ดีต่ออาชีพสุจริต

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สามารถใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา

การเผชิญสถานการณ์และลดการขัดแย้ง
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก

สถานศึกษา
3. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
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4. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้และมี

เจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ เพื่อให้นักเรียนผ่านกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันในการแก้ปัญหา และการดาเนินใน
ชีวิตประจาวันได้
กิจกรรมดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความต้องการในการ
จัดกิจกรรม/โครงการในปีถัดไป
2. จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ วางแผนดาเนินการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ผู้ปกครอง
ชุมชน และหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน มอบหมายบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
แก่หัวหน้าผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ แต่ละกิจกรรม รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ แต่ละกิจกรรม
3. ดาเนินการจัดกิจกรรมดังนี้
3.1 จัดลาดับกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
- กิจกรรมนักเรียน
- กิจกรรมสาธารณะประโยชน์
3.2 จัดกิจกรรมฝึกการทางานร่วมกัน
3.3 จัดกิจกรรมฝึกการใช้ทักษะชีวิตการเผชิญสถานการณ์ การแก้ปัญหาและข้อขัดแย้ง
3.4 จัดกิจกรรมฝึกความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3.5 จัดทัศนศึกษานอกสถานที่
3.6 จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพทางเทคโนโลยี
4. ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรมต่างๆ และเมื่อสิ้นสุดการดาเนิน
กิจกรรม/โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
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5. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุป และรายงานผลการดาเนินการเป็นรายกิจกรรมและภาพรวม
ของโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลาดับขั้นตอน
สถำนที่ดำเนินกำร
งบประมำณ

โรงเรียน บ้าน ชุมชน วัด

528,838 บาท

กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

1. นักเรียนร้อยละ 90 นักเรียน 1. สังเกตพฤติกรรม

1. แบบประเมินการผ่าน

ร้อยละ 90 มีความสามารถ

กิจกรรม 1 สถานการณ์

ปรับตัวเข้ากับสังคม สามารถใช้

2. ตรวจสอบสภาพจริง

2. บันทึกการทะเลาะวิวาทและ

ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหาการ

ความขัดแย้ง

เผชิญสถานการณ์และลดการ
ขัดแย้ง
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีการ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
และเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นทั้งใน
และนอกสถานศึกษาและได้รับ
การประเมินผลการผ่าน
กิจกรรม

ตรวจสอบสภาพจริง

3. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่าน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

1. ตรวจสอบสภาพจริง

1. บัญชีรายชื่อนักเรียนร่วม
กิจกรรม
2. ผลงานการประเมินการเข้า
ร่วมเรียนรู้

2. การสังเกต
3.การทดสอบ
4. การตรวจผลงาน

1. บัญชีรายชื่อนักเรียนร่วม
กิจกรรม
2. ผลงานการประเมินการเข้า
ร่วมเรียนรู้
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
4. แบบทดสอบ
5. แบบตรวจผลงาน
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4. นักเรียนร้อยละ 75 มีทักษะ
ในการทางาน รักการทางาน
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

1. การสังเกต

1. แบบการสังเกต

2. การทดสอบ

2. แบบทดสอบ

3. การตรวจสอบผลงาน

3. แบบตรวจผลงาน

4. การสอบถาม/สัมภาษณ์

4. แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
5. แบบสังเกตการทางานกลุ่ม

5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ

ประเมินความพึงพอใจ

6. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สังเกตพฤติกรรม
ในทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันใน
การแก้ปัญหา และการดาเนิน
ในชีวิตประจาวันได้

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสังเกตพฤติกรรม

ชื่อโครงกำร โครงกำรศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงฐิตำภรณ์ สุคำร , นำงสำวลีลำวดี ครองพันธ์
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561
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หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษา คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ และ
ทักษะทีจ่ าเป็นตามหลักสูตร และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการดารงชีวิตในโลกแห่งอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
การที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูล
ข่าวสารที่มีทั้งคุณประโยชน์และพิษภัย สถานศึกษาจะต้องมีทั้งครูดี และครูเก่งมาร่วมในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ มีสื่อการเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ที่มีความหมาย และมีคุณค่า ต่อเด็ก ซึ่งเด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
อย่างมีคุณภาพนั้น จะช่วยพัฒนาความคิด มีทักษะในการคิดได้อย่างหลากหลาย มีความลุ่มลึกในองค์
ความรู้ที่จาเป็น และส่งผลให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ฐานความรู้ได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันสื่อการ
เรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนามาใช้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนได้แก่
สื่อทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งถ่ายทอดสัญญาณจากโรงเรียนวังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้สื่อเทคโนโลยีประเภท
Multimedia Social Medias ที่บรรจุเนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ก็เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สาคัญเหมาะสาหรับ
ผู้เรียนทุกระดับชั้น รวมทั้งสื่อแหล่งเรียนรู้และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เป็นต้น ก็จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ที่จาเป็นสาหรับสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจึงต้องจัดทาโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สื่ออีเล็กทรอนิกส์ สื่อ Social
medias และ Network ต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงานการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. ผู้ปกครองครูและนักเรียนรวมทั้งชุมชน สามารถเข้าใช้ห้องเทคโนโลยี เนื้อหาความรู้และนาไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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5.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจในผลงานของโครงการ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อ
จาก Network ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงานการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหา
ความรู้จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลงานของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. ผู้ปกครองครูและนักเรียนรวมทั้งชุมชน สามารถเข้าใช้ห้องเทคโนโลยี เนื้อหาความรู้
และนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา หลักการ ทฤษฎี แนวคิด
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้
2. จัดระดมทรัพยากรและงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจาศูนย์ฯ
และการให้บริการของศูนย์ให้สะดวก คล่องตัวและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
3. จัดทาทาเนียบ สื่อออนไลน์ และออฟไลน์ประจาศูนย์ฯ มีมาตรการกระตุ้นการใช้สื่อให้ทั่วถึง
และแพร่หลาย มีระบบควบคุมกากับการนาไปใช้ การดูแลสื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
4. ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเพิ่มขึ้น ตามความต้องการและจานวน
ห้องเรียนที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการดูแลและซ่อมบารุงให้อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถนาไปใช้อย่าง
คุ้มค่ามากที่สุด
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5. จัดอบรมพัฒนาการใช้สื่อและสร้างสื่อแก่ครูผู้สอน ให้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของสื่อ มี
แนวทางเข้าถึงสื่ออย่างหลากหลายในโลก cyber และสามารถจัดทาสื่อง่าย ๆ ได้
6. พัฒนาครูแกนนาการสร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนามาใช้จัดการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ เป็นต้นแบบของครูคนอื่น ๆ สามารถนิเทศแนะนาครูคนอื่น ๆ ให้มีพัฒนาการด้านสื่อ
เทคโนโลยีดีขึ้น
7. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้เรียน ครู
บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน / องค์กร และสถานศึกษา เครือข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง โดย
กาหนดองค์ความรู้ที่จาเป็นเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการทางานของสมองของมนุษย์” ใน
ระดับอนุบาลศึกษา และเรื่อง “คุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศในการก้าวสู่การพัฒนาระดับสากลและ
ประชาคมอาเซียน” ในระดับประถมศึกษา เพื่อให้เด็กเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
และหน่วยงาน / องค์กรภาครัฐและเอกชนในและนอกประเทศ
8. จัดกิจกรรมประกวด / แข่งขันการผลิตและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้
ที่มีผลงานดีเด่น
9. คัดเลือกนักเรียนที่มีแววความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝึกทักษะประสบการณ์ส่งเข้า
ประกวด / แข่งขันภายในและภายนอกสถานศึกษา
10. ติดตามประเมินผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม และปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
11. รวบรวมข้อมูล สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอ
ผู้บริหาร และหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
12. นาผลการดาเนินงานโครงการไปวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน

ในรอบ

ปีถัดไป
งบประมำณ

100,000 บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้จากสื่อเล็กทรอนิกส์

วิธีกำร
1. การทดสอบ
2. การประเมินผู้เรียน

เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2. ผลงาน / ชิ้นงานนักเรียน
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และสื่อจาก Network ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
หรือชิ้นงานการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้

ตามสภาพจริง
3. แฟ้มสะสมงานนักเรียน
1. ตรวจสอบผลงานผู้เรียน 1. ผลงาน / ชิ้นงานนักเรียน

3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน -แบบประเมินความพึง
ผลงานของโครงการ
พอใจ

-แบบประเมินความพึงพอใจ

4. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้
นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

1. ผลงาน / ชิ้นงานครู
2. แผนการจัดการเรียนรู้
3. แฟ้มพัฒนางานครู
1. สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการ

1. ตรวจสอบผลงานครู

1. ตรวจสอบสภาพจริง

ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณศิลป์
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำยธัชธร ยืนยง , นำงสำวอภิสรำ สีนุสิทธิ์
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
การสร้างจิตสานึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งคือ การได้เรียนรู้ในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และ นันทนาการ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก
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ทางวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทย โดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้
อย่างกลมกลืน เมื่อเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
วรรณศิลป์ และนันทนาการซึ่งจะทาให้เกิดความซาบซึ้งรักและหวงแหนจนเกิดการอนุรักษ์และสืบทอดมรดก
อันล้าค่าในด้านต่างๆเหล่านี้จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทย
เพื่อเป็นการตอบสนองตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงได้มีการจัดตั้งชมรมที่
ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และ นันทนาการซึ่ง
มีการฝึกซ้อมเพื่อร่วมแสดงและทาการแข่งขันในโอกาสต่างๆที่จัดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างมีความสุขสืบไปในสังคม
ดังนั้นทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเห็นความสาคัญในการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์
และนันทนาการจึงเห็นสมควรจัดโครงการนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในและนอกโรงเรียน
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายและแผนการส่งเสริมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร
3. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
4. เพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวด / แข่งขันกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในและนอก
โรงเรียนได้
2. นักเรียนร้อยละ 80 สนับสนุนนโยบายและแผนการส่งเสริมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบครบ
วงจร
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
4. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดแข่งขันกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภำพ
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1. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สถำนที่ดำเนินกำร
1. โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
2. สถานที่จัดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
3. สถานที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆ
วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษากิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนันทนาการ เพื่อนามาวางแผนการจัดกิจกรรมและเตรียมจัดทาโครงการ
2. ประชุมผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและวางแผนการดาเนินการ
3. ดาเนินการตามกิจกรมดังนี้
3.1 จัดตั้งชมนักเรียน
- ชมรมดนตรี
- ชมรมนาฏศิลป์
- ชมรมศิลปะ
- ชมรมภาษจีน
- ชมรมกีฬา
3.2 จัดการฝึกซ้อมความสามารถและทักษะที่เกี่ยวข้อง
- ฝึกซ้อมดนตรี / การร้องเพลง
- ฝึกซ้อมการวาดภาพระบายสี
- ฝึกซ้อมนาฏศิลป์การแสดง
- ฝึกซ้อมกีฬา
- ฝึกซ้อมทักษะทางภาษาจีน
3.3 จัดแข่งขันภายในโรงเรียนและคัดเลือกตัวแทนส่งแข่งขันนอกโรงเรียน
- แข่งขันการวาดภาพ ระบายสี
- แข่งขันการร้องเพลง
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- แข่งขันการแสดง เต้น รา
- แข่งขันกีฬา
- แข่งขันทักษะทางภาษาจีน
3.4 จัดให้นักเรียนร่วมการแสดงในโอกาสต่างๆเช่น วันสาคัญ กีฬา วันวิชาการ งานประจาปีของโรงเรียน
- การแสดงนาฏศิลป์ในงานวันแม่ วันวิชาการ และงานประจาปีของโรงเรียน
- การแสดงดนตรีในงานวันแม่ วันวิชาการ และงานประจาปีของโรงเรียน
- การแสดงทางภาษาจีนในงานวันแม่ วันวิชาการ และงานประจาปีของโรงเรียน
- ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน
3.5 จัดกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เช่น งานวันไหว้ครู แห่เทียนจานาพรรษา
วันสุนทรภู่ วันลอยกระทง งานสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนฯลฯ
4. ติดตามตรวจสอบระหว่างปฏิบัติกิจกรรม
5. รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม
6. ประเมินผลการดาเนินโครงการ สรุปผล และรายงานต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
งบประมำณ

39,557 บาท

กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

1. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมใน การตรวจสอบจานวนนัก

เครื่องมือ
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน

หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในและนอก เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
โรงเรียนได้
2. นักเรียนร้อยละ 80 สนับสนุนนโยบายและ

การตรวจสอบจานวนนัก

แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน

แผนการส่งเสริมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบครบ เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
วงจร
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการ

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม

เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
4. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับรางวัลจากการเข้า การตรวจสอบนักเรียนที่ได้รับ แบบบันทึกรายชื่อนักเรียน
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ร่วมกิจกรรมและการประกวดแข่งขันกิจกรรมที่ รางวัล
เกี่ยวข้อง
5. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
พึงประสงค์

7. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

มีความสุข

ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร
หลักกำรและเหตุผล

นำงสำวจิรปรียำ สีคำ
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนโยบายรัฐบาลที่มี
การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อตัอนรับการเปิดประตูสู่อาเซียนที่กาลังจะเกิดขึ้น และมีมติ
ตกลงกันว่า ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคือภาษาอังกฤษ แต่ในทางกลับกัน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

106

ที่ผ่านมากลับไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากส่วนหนึ่งขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
สาเหตุที่สาคัญอีกอย่างคือ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ การจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน การนาเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย นับว่ายยังน้อยมาก

ส่งผลให้คะแนน O-NETของ

ภาษาอังกฤษ ต่ากว่าวิชาอื่นๆ ทางโรงเรียนได้เห็นความสาคัญของการพมนาภาษาอังกฤษ ที่จะต้องเร่งรัด
พัฒนาให้ดีขึ้นอย่างน้อยที่สุด คะแนนผลสอบ O-NET จะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นลาดับ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของการติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบัน

โดยมุ่งให้นักเรียนมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งการใช้

ภาษาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้ จัดให้มีการสอนเสริม
ทั้งในเวลา และนอกเวลา นิเทศ ติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องจริงจังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาที่
สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อต้องการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและเพิ่มอัตรากาลังให้เพียงพอ
2. เพื่อต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลของโครงการ

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 98 มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนา และมีอัตราที่เพียงพอ
2. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มากขึ้น
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินกำร
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1.ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโครงการในรอบปีที่ผ่านมาและนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนมาวิเคราะห์และวางแผนจัดกิจกรรมในปีนี้
2.ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้กับคณะครูทราบถึงความสาคัญของการเรียนภาษาอังกฤษและ
ความสาคัญในการดาเนินโครงการ
3.ทาการศึกษาสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแต่ละช่วงชั้นเพื่อบันทึกเก็บข้อมูล
จานวนนักเรียนที่ต้องการการการดูแล ช่วยเหลือ เป็นพิเศษ
4.วางแผนดาเนินการ จัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติ ต่อการเรียน ภาษาอังกฤษ ตอนเช้าหน้าเสาธง
ของทุกวันจันทร์ จัดตั้งชมรมภาษาอังกฤษ จัดสอนพิเศษ สอนซ่อมเสริม ภาษาอังกฤษ โดยการติดต่อครู และ
ติดต่อ ครู อาสา สอนซ่อมเสริม ขอความร่วมมือ ครูกลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อสอนซ่อมเสริม ภาษาอังกฤษ และ
แบ่งนักเรียน ในแต่ละระดับชั้นไปยังครูที่ต้องสามารถ ช่วยเหลือในการสอนซ่อมเสริม และ มีการติดตาม
ประเมิน ผลเป็นระยะ และต่อเนื่อง
5.วางแผนจัดหาเพื่อนาสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนการสอนให้
หลากหลาย
6. ติดตามผลการดาเนินโครงการ พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูลกิจกรรม ในโครงการ พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ
งบประมำณ 20,000 บำท

กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาการ รายงานผลการเรียน
เรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
ภาษาอังกฤษ

สมุดรายงานผลการเรียน
ภาษาอังกฤษ

นักเรียนร้อยละ 98 มีทัศนะคติที่ดีต่อ ตรวจสอบสภาพจริง
การเรียนภาษาอังกฤษ

แบบสอบถามทัศนะคติต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความ สอบถามความพึงพอใจ
พอใจ ในผลของโครงการ

แบบสอบถามแสดงความ
พึงพอใจ

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนาและมี ตรวจสอบการฝึกอบรม
อัตราที่เพียงพอ
จานวนอัตรากาลังครู
ภาษาอังกฤษ

ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร

ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและ

แบบบันทึกทะเบียนสื่อ

ตรวจสอบการบันทึก

รายชื่อครู ภาษาอังกฤษ ต่อ
จานวนนักเรียน
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นวัตกรรมการเรียนการสอนได้มากขึ้น

ทะเบียนสื่อ

ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสุกำนดำ นำคสุขปรั่ง
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
เด็กอายุ 3 – 5 ปี เป็นวัยที่ร่างกายและสมองกาลังเจริญเติบโต ต้องการความรัก ความเอาใจใส่
และการดูแลอย่างใกล้ชิด เด็กวัยนี้เรียนรู้จากการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า การได้สารวจ เล่น ทดลอง
ค้นพบด้วยตนเอง คิด ลงมือแก้ปัญหา เลือก ตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ
การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ครูและผู้ดูแลเด็กจึงต้องจัดการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการในและนอกหลักสูตร ให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็ก
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รู้จักสังเกต สารวจ สร้างสรรค์ และยิ่งทาให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม จะยิ่งทาให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการดีขึ้นทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โรงเรียนหนอง
จอกกงลิบฮัวเคียวมีความตระหนักในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้จัดให้มีโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกหลักสูตร โดยบูรณาการไปในแผนการจัดประสบการณ์ และให้
สอดคล้องกับตารางการจัดกิจกรรมประจาวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. เพื่อให้เด็กอนุบาลมีความรู้พื้นฐานสมวัย และพร้อมศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
2. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสมวัย
3. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
4. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
5. เด็กร้อยละ 85 มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก ธรรมชาติ
รอบตัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
6. เด็กร้อยละ 85 มีความพร้อมศึกษาต่อ ในระดับประถมศึกษา
7. ผู้ที่มีสาวนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในผลงานของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เด็กสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและทาความเข้าใจพัฒนาการของเด็กวัย 3 – 5 ปี การทางานของสมองของมนุษย์ที่
อยู่ในช่วงวัย 3 – 5 ปี ลักษณะกิจกรรมในการฝึกประสบการณ์ และ การกระตุน้ พัฒนาการทางด้านต่างๆ
ตามช่วงวัยของเด็ก
2. วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆ กาหนดช่วงเวลาในการดาเนินกิจกรรม
จัดหาสื่อ อุปกรณ์ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดาเนินการแต่ละกิจกรรม
3. จัดทาสื่อ เครื่องมือวัดและประเมินผลพัฒนาการแต่ละด้านของเด็กและแบบทดสอบวัดความรู้
พื้นฐานของเด็ก ทดลองใช้และปรับแก้ไขเครื่องมือให้มีคุณภาพ
4. ส่งเสริมกิจกรรมหนูทาได้ โดยฝึกกิจกรรมนาฎศิลป์ ดนตรี ขับร้อง นันทนาการ การแสดง
บทบาทสมมุติ การแสดงละครสั้น คัดเลือกเด็กที่มีแววความสามารถมาทาการ ฝึกซ้อมเพื่อส่งขึ้นแสดงบน
เวทีในและนอกสถานศึกษา
5. ส่งเสริมกิจกรรมฝึกหัดคัดลายมือ เน้นลากเส้นพื้นฐานแบบฟรีแฮนด์ โดยไม่มีเส้นประ ใน
ระดับอนุบาล 2-3 ส่งเสริมให้คัดและเขียนตัวพยัญชนะไทย อังกฤษ และจีน เพื่อดูแววความสามารถของ
เด็กโดยไม่บังคับถ้าเด็กยังไม่พร้อม คัดเลือกเด็กที่มีแววความสามารถในการคัดและเขียน ส่งประกวดและ
แข่งขันในและนอกสถานศึกษา
6. ส่งเสริมกิจกรรมเกมการศึกษา ให้เล่นเกมเด็กๆ ง่ายๆ เพื่อผ่อนคลายและสร้างความสนุน
สนานเพลิดเพลิน โดยมีสาระให้เรียนรู้โดยเด็กไม่รู้ตัว ให้เล่นเกมคอมพิวเตอร์สาหรับเด็กอนุบาลที่เหมาะสม
กับช่วงวัย เพื่อส่งเสริมความคิดในการแก้ไขปัญหา การประสานกันระหว่างมือกับตา
( กล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อเล็ก ) ครูคอยสรุปทบทวนเพื่อให้ได้แง่มุมการคิดสาหรับเด็ก และกระบวนการ
ในการคิดแก้ไขปัญหา
7. ส่งเสริมกิจกรรมศิลปะน่ารู้ ให้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางด้านศิลปะ เช่น วาดภาพระบายสี
การสร้างภาพจากวัสดุธรรมชาติ การปั้นดินเหนียว ดินน้ามัน แป้งโด การนาของเล่นมาออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง นาตุ๊กตาสัตว์มาออกแบบจัดสวนสัตว์หรือที่อยู่อาศัยของสัตว์ นาวัสดุ อุปกรณ์มาจัดทาเป็นของ
เล่นของใช้ ฯลฯ โดยเน้นให้ใช้จินตนาการและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตนเอง และพยายามไม่ให้มีการ
ลอกเลียนแบบ ส่งเสริมใก้บอกกรือ อธิบายหรือวิพากษ์วิจารณ์ผลงานของตัวเองและของเพื่อน
8. จัดกิจกรรมนิทานพาเพลิน มีการเล่านิทานก่อนนอนกลางวัน จัดแสดงบทบาทสมมติ หรือหุ่น
มือ หรือหุ่นสวมมือ เพื่อกระตุ้นความสนใจ ความสนุนสนานเพลิดเพลินและการเรียนรู้อย่างมีความสุข
ฝึกเด็กเล่นนิทานง่ายๆ สั้นๆ หรือออกมาแสดงบทบาทสมมติหรือแสดงละครตามเนื่อเรื่องในนิทาน คัด
เลือดเด็กที่มีแววความสามารถส่งประกวดและแข่งขันในและนอกสถานศึกษา
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9. ส่งเสริมกิจกรรมหนูน้อยนักวิทยาศาสตร์ ฝึกให้เด็กรู้จักตั้งคาถาม เพื่อแสวงหาคาตอบของ
ปัญหาหรือข้อสงสัย ฝึกคิดอย่างมีเหตุผลและคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เล่นเกมคณิตศาสตร์ กิจกรรมนักสารวจ
น้อย หนูน้อยนักประดิษฐ์ หนูน้อย Recyele ฝึกกิจกรรมโครงงานสาหรับเด็กอนุบาล ฝึกการนาเสนอ
ด้วยวาจา ค้นหาแววอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ใช้เครื่องมือวัดแววเพื่อประเมินว่าเด็ก
คนใดมีแววอัจฉริยะภาพทางด้านใด ฯลฯ
10. กิจกรรมอัจฉริยะภาพรุ่นเยาว์ ฝึกแสวงหาความรู้และตอบปัญหาแบบหนูน้อยกู้อีจู้ อาจเป็น
ความรู้รอบตัวตามวัย ความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมรอบตัว
เด็ก เรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติรอบตัวเด็ก และเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
รวมทั้งเรื่องราวสาระการเรียนรู้ที่เกินวัย เพื่อสังเกตเด็กที่มีพัฒนาการสูงกว่าวัย ( อายุสมองมากกว่าอายุตัว
) แต่ต้องไม่เป็นการเร่งรัดให้เด็กเรียนรู้เกินวัย หรือส่งเสริมผู้ปกครองให้เร่งรัดเด็กให้เกิดการเรียนรู้เกินวัย
11. กิจกรรมหนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มาออกกาลังกายเพื่อดูแล
รักษาสุขภาพและสนุกกับกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ร่างกายแข็งแรงร่าเริงแจ่มใส รู้จักการ
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนในวัยเดียวกันและอยู่กับสังคมได้ดี
12. กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เห็นคุณค่าของสิ่งแวดรู้ รู้จักการใช้ รักษาส่งแวดล้อม
13. กิจกรรมหนูน้อยรักการอ่าน กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน มีความใฝ่รู้ อยาก
ที่จะอ่านหนังสือที่ตนเองสนใจ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน หรือที่โรงเรียน
14. ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขการดาเนินกิจกรรมต่างๆ และทดสอบพัฒนาการของ
เด็กด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ตรงตามสภาพจริงของเด็ก
15. รวบรวมข้อมูลผลการดเนินงาน สรุปผลและรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและ
แนวทางแก้ไข เสนอต่อผู้บริหารตามลาดับขั้นตอน
16. นาผลการประเมินโครงการและกิจกรรมไปใช้วางแผนดาเนินการในรอบปีถัดไป
งบประมำณ

117,239

บาท
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1. เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการ

1. ชั่งน้าหนัก /วัดส่วนสูง

1. บันทึกน้าหนัก/ส่วนสูง

ด้านร่างกายสมวัย

2. สังเกตพฤติกรรมเคลื่อนไหวและ

2. แบบบันทึกพัฒนาการ

สุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ

ทางด้านร่างกาย

1. สังเกตพฤติกรรมด้านอารมณ์
จิตใจ การควบคุมอารมณ์ ความ
มั่นใจและการกล้าแสดงออก
2. ตรวจสอบ ผลงานด้านศิลปะ
สร้างสรรค์
3. สอบถาม/สัมภาษณ์

1. แบบสังเกตพฤติกรรมด้าน

2. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจสมวัย

อารมณ์จิตใจ
2. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
3. แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
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3. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการ
ด้านสังคมสมวัย

1. สังเกตพฤติกรรมด้านสังคม
2. ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม การออมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. แบบสังเกตพฤติกรรม
2. ภาพกิจกรรมและหลักฐาน
การเข้าร่วมกิจกรรม

4. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการ 1. สังเกตการเข้าร่วมกิจกรรม

1. แบบสังเกตและบันทึก

ทางด้านสติปัญญาสมวัย

ทางด้านสติปัญญา การสอบถาม

พฤติกรรม

และการใช้ภาษา ทักษะทาง

2. แบบทดสอบ

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
5. เด็กร้อยละ 85 มีความรู้

1. การทดสอบ

1. แบบทดสอบ

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและ 2. การสัมภาษณ์/สอบถาม

แบบสัมภาษณ์ /สอบถามหรือ

ถานที่แวดล้อมตัวเด็ก ธรรมชาติ

ถามปากเปล่า

รอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก
6. เด็กร้อยละ 85 มีความพร้อม 1. ตรวจสอบภสาพจริงของความ

1. บันทึกพัฒนาการเด็ก

ศึกษาต่อ ในระดับประถมศึกษา

2. ผลการทดสอบระดับอนุบาล

พร้อมของเด็กในการศึกษาต่อระดับ
ประถมศึกษา

ชื่อโครงกำร โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสุกำนดำ นำคสุขปรั่ง
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
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ไปพร้อมกัน ซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเล็งเห็น
แนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อสร้างเสริมให้เด็กปฐมวัย
ได้เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโต
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป จึงได้จัดประชุมวางแผนการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสาคัญ และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเสริมสร้างการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ
เพื่อเชื่อมโยงให้เด็กได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน โดยบันทึกและประเมินพัฒนาการของเด็ก การวิจัยในชั้น
เรียน จัดทารายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการปฐมวัยศึกษา สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่แวดล้อมเด็ก และบรรลุผลตามจุดหมายที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
2. เพื่อให้ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลเน้นเด็กเป็นสาคัญ
3. เพื่อให้ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและความต้องการของเด็ก
4. เพื่อให้ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
5. เพือ่ ให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ครูร้อยละ 95 มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
2. ครูร้อยละ 90 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลเน้นเด็กเป็นสาคัญ
3. ครูร้อยละ 90 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและความต้องการของเด็ก
4. ครูร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
5. เด็กร้อยละ 95 มีพัฒนาการสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เด็กสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546 และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการการ
เรียนรู้ของเด็กในแต่ละช่วงวัย
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2. จัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จัดทาแผนการจัดกิจกรรมประจาวัน และนา
แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไปใช้
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาจีนและสื่อเทคโนโลยีแก่เด็กปฐมวัย
4. จัดสภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ ของเล่นของใช้ และจัดบรรยากาศอย่างอบอุ่น
5. ติดตามบันทึกและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการที่หลากหลาย
งบประมำณ จานวน 661,312 บาท

กำรประเมินผล
กำรประเมินผล
1. ครูร้อยละ 95 มีการส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
2. ครูร้อยละ 90 มีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิผลเน้นเด็กเป็นสาคัญ
3. ครูร้อยละ 90 มีการส่งเสริม
การเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ
และความต้องการของเด็ก
4. ครูร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์
ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
5. เด็กร้อยละ 95 มีพัฒนาการ

วิธีกำร
ทดสอบ , ตรวจสอบสภาพจริง

เครื่องมือ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ทดสอบ , สอบถาม , สัมภาษณ์

แบบรวบรวมข้อมูล

สอบถาม , ร่องรอยการปฏิบัติ

แบบรวบรวมข้อมูล

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ทดสอบ , ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบหลักฐาน ,ร่องรอย
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สมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อ
ในระดับประถมศึกษา
6. เด็กผ่านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

การปฏิบัติ
ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

7. เด็กสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น สังเกตพฤติกรรม
ได้อย่างมีความสุข
8. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี สอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในผลของโครงการ

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์
แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ

ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดผลและประเมินผล
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำววัชรำภรณ์ มูลยังกำย
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขระบบการวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรมาตลอด โดยนาแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ / กระบวนการจัดเก็บ / การรวบรวม /
การตรวจสอบ / การตีความผลการเรียนรู้ / การพัฒนาผู้เรียนให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดของ
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หลักสูตรแกนกลาง ฯ ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สร้าง
เครื่องมือวัดและประเมินผล นาเครื่องมือไปวัดด้วยเทคนิควิธีการที่มีความหลากหลายตรงกับธรรมชาติวิชา
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ได้ผลการประเมินที่ตรงตามสภาพจริง สะท้อนสมรรถนะที่สาคัญ
ในการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับห้องเรียน ระดับสถานศึกษา
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีขั้นตอนบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นหลักฐานรับรองการประเมิน
ภายในและการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา แต่การดาเนินการที่ผ่านมายังไม่
ครบถ้วนครอบคลุมภารกิจที่กาหนด ยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นอยู่เสมอ กระบวนการวัดและประเมินผลจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
ตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีระบบการวัดและประเมินผลเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถ
นาไปใช้อย่างประสิทธิผล จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มาตรฐานถูกต้องตามหลักการวัดผลและประเมินผล
ตามหลักสูตร
2. เพื่อให้มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมินการคิด
วิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่
มีคุณภาพมีความหลากหลายสอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียนการสอนเหมาะสมกับ
หลักสูตร
3. เพื่อให้มีข้อมูลด้านเอกสารผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ถูกต้องสาหรับการวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และใช้ตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนตามระเบียบที่กาหนด
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ระบบการวัดและประเมินการศึกษาร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลของสถานศึกษา
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและมีคุณภาพไม่ต่ากว่า ระดับ
ดี
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
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1. ศึกษาแนวความคิด / ทฤษฏี / หลักการ / แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลาง ประเมินผลตามสภาพจริง รูปแบบและวิธีการประเมินผลในระดับต่าง ๆ
2. จัดตั้งคณะกรรมการการประเมินผลของโรงเรียน ประชุมชี้แจง แบ่งงานและมอบหมายงาน
3. คณะกรรมการและครูผู้สอนประชุมหารือออกแบบการวัดและประเมินผล ปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการประเมินผลของโรงเรียน
4. จัดทาเครื่องมือการวัดผลประเมิน แล้วนาไปทดลองใช้เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ
5. ดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การอ่านคิด
วิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระหว่างปี และปลายปีให้เหมาะสมกับธรรมชาติวิชา
ด้วยวิธีการที่มีความหลากหลาย
6. ประสานงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประเมินคุณภาพระดับเขตพื้นที่ และการ
จัดการประเมินคุณภาพระดับชาติ
7. รวบรวมผลการประเมิน จัดทาข้อมูลสถิติและการแปรผลข้อมูล จัดทาเป็นรูปเล่มรายงาน
8. บันทึกผลการประเมินในแบบ ปพ. และเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียน
9. ตัดสินผลการเรียนปลายปี และการเลื่อนชั้นเรียน
10. สรุปผลและประเมินผลรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
งบประมำณ

337,429 บาท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรวัด

1. ระบบการวัดและประเมินการศึกษาร้อย ตรวจสอบสภาพจริงของการ

เครื่องมือ
แบบตรวจสอบรายการ

ละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลของ จัดระบบการวัดและประเมินผล
สถานศึกษา

ผู้เรียน

2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึง

- ประเมินความพึงพอใจ

พอใจในผลของโครงการ

พอใจ

3.การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ตรวจสอบสภาพจริงของการใช้

เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและมี

ฐานข้อมูลในการวางแผน

คุณภาพไม่ต่ากว่า ระดับดี

- แบบประเมินความพึง

แบบตรวจสอบรายการ
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ชื่อโครงกำร โครงกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อปฏิรูปกำรเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวไพรวัลย์ วิลำศรี
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
สถานศึกษามีภารกิจในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยครูผู้สอนจะต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในการทาวิจัยของครูนั้นสามารถจัดทา
ได้ ห ลากหลายรู ป แบบและวิธี ก าร แต่ แ นวทางการวิจั ย ที่ เหมาะสมที่ สุ ด ส าหรับ ครูผู้ ส อน คื อ การวิจั ย
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ปฏิบัติการในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนของครูผู้สอน แล้ว
หาวิธีการที่เหมาะสมมาดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าปัญหาจะหมดไป จะทาให้ครูได้พบองค์
ความรู้ที่สาคัญสาหรับครูในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และสามารถนาไปใช้ได้
ทันทีในสถานการณ์จริง ซึ่งทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม/
ศึกษาแนวความคิด/ทฤษฎี/หลักการ/แนวทางการวิจัย/การนาสื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนา เพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด แต่การดาเนินการวิจัยที่ผ่านมายังไม่ครบถ้วนครอบคลุมภารกิจที่กาหนด ขาดการติดตามกากับอย่าง
เป็ นระบบ ต้องมีการพัฒ นาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพปัญ หาของผู้เรียน มีการปรับเปลี่ยนเพื่อ
พัฒนาในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสามารถนาไปใช้และเผยแพร่ผลงาน
การวิจัยที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้าง และใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3. เพื่อให้ครูสามารถวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนามาปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
4. เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. เพื่อให้ครูสามารถนาผลการประเมินมาปรับการเรียน และเปลี่ยนการสอนให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ร้อยละ 80 มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2. ร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนมีการวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อยู่ในระดับ ดี
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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กิจกรรมดำเนินกำร
1. ศึกษาแนวความคิด/ทฤษฎี/หลักการ/แนวทางการวิจัย/การนาสื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ
มาพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2. ประชุม สัมมนา และอบรมครูเกี่ยวกับวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
3. ฝึกให้ครูทาวิจัย และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆ เน้นการแก้ปัญหาสาคัญๆ ของผู้เรียน
โดยใช้ห ลักการแนวปฏิบั ติ และหลั กจิตวิทยาในการพัฒ นาและปรับปรุงแก้ไขในการพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสาคัญ
4. ครู ดาเนิ น การวิจัย และพั ฒ นาเพื่ อปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้ นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ควบคู่ไปกับ การ
จัดการเรียนการสอนตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 กาหนดปัญหาวิจัย โดยคานึงถึงผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน และสภาพที่พึงประสงค์
ของการจัดกระบวนการเรียนการสอน
4.2 ศึกษาเทคนิ ครูปแบบแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญ หา สืบค้นข้อมูล ทางอินเตอร์เน็ต
แสวงหานวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมในการแก้ ไขปัญหากระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
4.3 ออกแบบการแก้ไขปัญหา/พัฒนาผู้เรียนตามวิธีการ/ขั้นตอนของรูปแบบนวัตกรรมที่
นามาใช้
4.4 ดาเนินการแก้ไขปัญหา/พัฒนาผู้เรียนตามรูปแบบนวัตกรรม
4.5 รวบรวมข้อมูลผลการแก้ไขปัญหา/พัฒนา วิเคราะห์ค่าสถิติตามกระบวนการทางสถิติที่
เกี่ยวข้องประมวลผลการแก้ไขปัญหา/พัฒนา
4.6 นาเสนอผลการแก้ปัญหา/พัฒนา และรายงานผลการวิจัย
5. ครูทาการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล
ข้อมูลการเรียนรู้ และจัดทารายงานในรูปแบบการวิจัย
6. น าเสนอผลการวิจั ย ที่ ดาเนิ น การทั้ งหมด สรุป ผลการแก้ปั ญ หา/ประเมิ นผลการดาเนิน การ
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน
งบประมำณ
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการทั้งสิ้น 15,000 บาท
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรวัด

1. ร้ อ ยละ 80 มี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ 1. ทดสอบ
พั ฒ นาสื่ อ และกระบวนการจั ดการเรียนรู้ที่ 2. ตรวจผลงานการวิ จั ย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประจาสัปดาห์
3. สังเกตการสอน
4. ตรวจแผนการจั ด การ
เรียนรู้
5. ตรวจผลงานวิจัยในชั้น
เรียน

เครื่องมือ
1. แบบทดสอบ
2.บันทึกวิจัยประจาสัปดาห์
3. แบบสังเกตการสอน
4. แบบประเมินผลแผนการ
จัดการเรียนรู้
5. รายงานวิจัยในชั้นเรียน

2. ร้ อ ยละ 80 ได้ รั บ การอบรมพั ฒ นาเกี่ ย วกั บ 1. ทดสอบ
1. แบบบั น ทึ ก การเข้ า รั บ
วิจัยในชั้นเรียน
2. ตรวจบันทึกการเข้ารับ การอบรม
การอบรม
2. แบบทดสอบ
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน ประเมินความพึงพอใจ
ผลของโครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

4.โรงเรี ย นมี ก ารวิเคราะห์ และวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา การวิเคราะห์ข้อมูล
คุณภาพทางการศึกษา ในระดับ ดี
นักเรียน

แบบวิเคราะห์ผู้เรียน
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ชื่อโครงกำร โครงกำรนิเทศภำยใน
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงจรรยำ กิจนัทธี
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
การดาเนินการนิเทศภายในมีจุดหมายหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูผู้สอน ให้
สามารถจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตร โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ซึ่งจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลตามหลักสูตร มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยกระบวนการบริหารจัดการจะทาหน้าที่ควบคุมกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ ดังนั้น
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จึงจาเป็นต้องจัดให้มีระบบนิเทศภายใน และดาเนินการนิเทศอย่างเป็น
ระบบครบวงจรและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนิเทศภายในมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเรียนการสอนอย่าง
แท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายทางการศึกษา
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
2. นักเรียนโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาทักษะในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ

เชิงคุณภำพ
1. ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ในระดับดี
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ มีผลทางการเรียนรู้ ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดาเนินงานการนิเทศภายในในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ และกาหนดหน้าที่กรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรมการ
นิเทศการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ดังนี้
2.1 กิจกรรมเยี่ยมห้องเรียน
2.2 กิจกรรมสังเกตการณ์สอน
2.3 กิจกรรมตรวจแผนการจัดการเรียนรู้
2.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของการนิเทศประจาเดือน
3. จัดทาแผนดาเนินงานโครงการนิเทศภายในพร้อมดาเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ
4. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่างดาเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินกิจกรรม / โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
5. รวบรวมผลการดาเนินงาน สรุปและรายงานผลการดาเนินการเป็นรายกิจกรรม และภาพรวม
ของโครงการ ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นตอน
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งบประมำณ

3,700 บาท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1. ครูผู้สอนร้อยละ 100 ได้รับการนิเทศ
อย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง

วิธีกำรประเมิน
ตรวจสอบสภาพจริงของ
การดาเนินงานนิเทศ

2. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาทักษะ
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
ในผลของโครงการ
4. ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาอยู่ในระดับดี
5. นักเรียนมีความรู้ และทักษะด้านสาระ
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระมีผลทางการเรียน
ที่สูงขึ้นอยู่ในระดับดี

วัดและประเมินผล
จากแบบทดสอบ
ประเมินความพึงพอใจ

เครื่องมือประเมิน
- บันทึกนิเทศในชั้นเรียน
- เครื่องมือนิเทศการสอน
ในชั้นเรียน
แบบทดสอบ
แบบประเมินความพึงพอใจ

นิเทศการสอน

แบบบันทึกการนิเทศ

สรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน

แบบบันทึกสรุปผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน
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ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวรุ่งทิวำ แพงทรัพย์
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
ในปัจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานนั้น นอกจากกระบวนการเรียนการสอนที่ ถือ
ว่าเป็นกระบวนการที่สาคัญที่สุดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 แล้ว การ
จัดการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง และ
การแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จ ะส่งเสริมให้นักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนหนอง
จอกกงลิบฮัวเคียวได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียน มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลสาเร็จ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
สาหรับการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน และถือ
เป็ น หน้ าที่ที่ จ ะต้องจั ดกระบวนการเรีย นรู้เพื่อ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนทุ กคนสามารถพั ฒ นาตนเองได้เต็ม ตาม
ศั ก ยภาพ ฝึ ก ให้ นั ก เรี ย นได้ ใช้ ทั ก ษะการคิ ด วิ เคราะห์ คิ ด สั งเคราะห์ คาดการณ์ ก าหนดเป้ า หมาย มี
วิจารณญาณในการตัดสินใจ และการแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร ตลอดจนมีการพัฒ นาด้านทักษะทาง
สังคม จึงเห็นสมควร จัดให้มีโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และทาการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะความเป็ น
เลิศให้แก่นักเรียน และทุกๆ กิจกรรมจะครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ
2) กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคิด คานวณ
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3) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมในด้านภาษาไทย
4) กิจกรรมฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุและผล (วิทยาศาสตร์)
5) กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
6) กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา
7) กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และสังคม
8) กิจกรรมส่งเสริมด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทาให้ผู้เรียนได้มีการพัฒ นาตนเอง และมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปในอนาคตด้าน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการซ่อมเสริมและพัฒนาตนเอง ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีการเพิ่มพูลองค์ความรู้ และส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนไปในแนวทางที่ดี
อย่างมีคุณภาพ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ผู้ เรี ย นทั้ งหมด (ทุ ก ระดั บ ชั้ น ) มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรีย นที่ เพิ่ ม ขึ้ น ร้อ ยละ 5 เมื่ อ
เปรียบเทียบจากผลการเรียนของปีการศึกษา 2556
2. ผู้เรียนทั้งหมด (ทุกระดับชั้น) ต้องได้รับการพัฒ นาตนเอง ร้อยละ 50 จากกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ต่อปีการศึกษา
เชิงคุณภำพ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น/ดีขึ้น
2. ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาศั ก ยภาพของตนเองจากกิ จกรรมที่ ห ลากหลาย เพื่ อ มี จุด เด่น ด้ าน
วิชาการตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สถำนที่ดำเนินงำน
สถานศึกษา:

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วิธีกำรดำเนินงำน
1. วางแผนการดาเนินงานในภาพรวม ถึงโครงสร้างของโครงการ และรูปแบบที่จะพัฒนากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนต่างๆ โดยนาเสนอจากฝ่ายวิชาการ มีการเสนอแนวทางร่วมกับผู้บริหาร คณะครู
ภายในโรงเรียน
1.1 มีการประชุมกลุ่มย่อย ในส่วนของรายละเอียดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ด้านการเรียนการสอน ของแต่ละกิจกรรม และกาหนดกลยุทธิ์ในการดาเนินกิจกรรมให้
สามารถบรรลุเป้าหมายได้ โดยคานึงถึ งปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีศักยภาพในการ
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เรี ย น และวิ ธี ก ารดู แ ลกลุ่ ม ผู้ เรี ย นในกรณี พิ เ ศษส าหรั บ ผู้ เรี ย นรายบุ ค คล พั ฒ นา
กระบวนการคิด ทักษะ และความสามารถทางวิชาการหรือความถนัดพิเศษเฉพาะตนให้
เต็มตามศักยภาพ
1.2 กาหนดแผนการดาเนินงานของแต่ละกิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ
2. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการ และจัดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความถนัดในการจัดกิจกรรม
▪ กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ
▪ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคิด คานวณ
▪ กิจกรรมสอนซ่อมเสริมในด้านภาษาไทย
▪ กิจกรรมฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุและผล (วิทยาศาสตร์)
▪ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
▪ กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา
▪ กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และสังคม
▪ กิจกรรมส่งเสริมด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี
2.1 กาหนดกระบวนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม รวมถึงกาหนดรายละเอียดของกิจกรรม
3. ตรวจสอบความก้าวหน้า และผลการดาเนินกิจกรรมและ โดยมีการประชุมทบทวนการ
ดาเนินงาน
4. วิคราะห์ปัญหาที่เกิดในกิจกรรม และนาไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ
5. สรุปผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและรายงานผู้บริหาร คณะครูที่เกี่ยวข้อง
หรือรับผิดชอบ พร้อมนาผลการประเมินโครงการไปพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในปีการศึกษาถัดไป
งบประมำณ 92,000 บำท
กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้
1.1 ภาษาไทย ร้อยละ 70
1.2 คณิตศาสตร์ ร้อยละ 65
1.3 วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 65
1.4 สังคม / ศาสนา / วัฒนธรรม ร้อยละ 65
1.5 สุขศึกษา / พลศึกษา ร้อยละ 70
1.6 ศิลปะ ร้อยละ 70
1.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร้อยละ 70

วิธีกำรประเมิน
เครื่องมือประเมิน
การวัดและประเมินผลการ แบบวัดและประเมินผล
เรี ย นรู้ ต ามสภาพจริ ง ใน การเรียนรู้ เช่น
การจั ด กระบวนการเรีย น
- แบบทดสอบ
การสอนทุ ก กลุ่ ม สารการ
- แบบสังเกต
เรียนรู้
- แบบตรวจผลงาน
/
ชิ้นงาน
- แฟ้มสะสมงาน
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1.8 ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 60
หมายเหตุ:
1. ตามเป้าหมายเชิงปริมาณ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ต้องเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 มาจากการผลรวมของค่าเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และประเมินเป็นหน่วยร้อยละ
ใช้ในการเปรียบเทียบ
2. นักเรียนต้องได้รับการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 50 จาก
กิจกรรมส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ ต่อปีการศึกษา
2. ผู้เรียนร้อยละ 70 ได้รับการสอนซ่อมเสริม
ตามสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น
และ มีผลการพัฒนาดีขึ้น
3. ผู้เรียนร้อยละ 70 อ่านคล่อง เขียนคล่อง
คิดเลขเป็น คิดเป็นทาเป็น แก้ปัญหาได้
สามารถใช้ภาษาสื่อสารและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์
และมีจินตนาการ

5. โรงเรียนมีระบบส่งเสริมพัฒนาเพื่อรักษา
มาตรฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

- แบบประเมิน
ทักษะ
และการปฏิบัติต่าง

ตรวจสอบสภาพจริงของ
การสอนซ่อมเสริม
1. การทดสอบ
2. สังเกตพฤติกรรม /
การปฏิบัติ
3. ตรวจผลงาน

ตรวจผลงาน

1. บันทึกการสอนซ่อม
เสริม
2. วิจัยในชั้นเรียน
1. แบบทดสอบ
2. แบบฝึก / ใบงาน
3. แบบสังเกตพฤติกรรม
/
การปฏิบัติ
4. ชิ้นงาน / โครงงาน /
รายงานการเรียนรู้

1. ชิ้นงาน / โครงงาน /
รายงานการเรียนรู้
2. ผลงานการจัด
นิทรรศการ
ตรวจสอบแผน / โครงการ 1. รายงานผลการ
/ กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ ประเมิน
การบรรลุ เ ป้ า หมายของ
โครงการ
โครงการ
2. รายงานการประเมิน
และผลการประเมิน
ตนเอง (SAR)
คุณภาพภายใน
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ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวณัฐวดี หงษ์ศรี
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเป็นโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 96 ปีที่แล้วโดยชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งมี
จุดประสงค์ให้ลูกหลานมีที่เรียน และได้เรียนรู้ภาษาจีน ขณะนี้สังคมโลกกาลังเปลี่ยนแปลง หลังจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายเปิดประเทศ และมีการพัฒ นาระบบเศรษฐกิจ ไปสู่ทุนนิยมมากขึ้น ทาให้
อิทธิพลของจีนแผ่ขยายไปทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการ
เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันไทย – จีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างแน่นแฟ้น โรงเรียนได้รับครูอาสาสมัครจีนเข้า
มาทาการสอน และครูคุรุทายาท ตาครูคุรุทายาทยังขาดประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนทาให้ไม่
ครอบคลุมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการควบคุมนักเรียน โรงเรียนได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนของครูจีน จึงได้ส่งครูไทยที่สอนภาษาจีนไปสัมมนาศึกษาและดูงานที่เมืองชิงเต่า ประเทศจีน และ
เพื่อให้นักเรียน ชุมชน ผู้ที่ต้องการพัฒนาทางด้านภาษาจีน เข้ามาศึกษาเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการ
สอนภาษาจีน ขึ้น จากการดาเนิ น งานที่ผ่านมา โรงเรียนเปิดสอนภาษาจีน สั ปดาห์ ล ะ 2 คาบ และ 3 คาบ
ปัจจุบันเปิดสอนสัปดาห์ละ 5 คาบ มีครูสอนภาษาจี นรวม 4 คน ทางโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด
การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ของสมาคมจงหัว นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ของ
สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตลพบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประกวดแข่งขันการร้องเพลงของสมาคม
โรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนได้รับรางวัลเหรียญทอง ประกวดแข่งขันเล่านิทานของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอน
ภาษาจีนได้รับรางวัลเหรียญเงิน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญากับ
โรงเรียน องค์กรและสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนอย่างต่อเนื่อง ทาให้ทราบข้อมู ลข่าวสาร และการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาจีนขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มียุทธศาสตร์การพัฒนาตามจุดเน้นที่แสดงเอกลักษณ์ของโรงเรียน
2. เพื่อให้ ชุมชนคณะกรรมการบริหาร ครูบุคลากร มีส่วนร่วมในการพัฒนาความเป็นเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
3. เพื่อให้ชุมชนคณะกรรมการบริหาร ครูบุคลากร ยอมรับและพึงพอใจในการพัฒนาเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
4. เพื่อให้ผลการพัฒนาตามเอกลักษณ์ของโรงเรียนเกิดผลกระทบที่ดีต่อชุมชน
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. คณะกรรมการ ครูบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนร้อยละ 90 ยอมรับและพึงพอใจในการ
พัฒนาเอกลักษณ์ ของโรงเรียน
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา ระดับดี
2. ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1. ศึกษากิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริม
การเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อนามาร่วมกันวางแผนการจัดกิจกรรม และเตรียมจัดทาโครงการ
2. กาหนดมาตรฐานสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเกี่ยวกับภาษาจีนให้ทันสมัย
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น รวบรวมจัดทาเป็นหลักสูตรสถานศึกษา
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3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ วางแผนการจัดการเรียนรู้ โดยกาหนดหน่วยการ
เรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทคโนโลยี
4. ดาเนินกิจกรรมดังนี้
4.1 จัดการเรียนรู้ภาษาจีนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
4.2 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการเสริมทักษะภาษาจีน
- แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
- เล่านิทาน
- ร้องเพลง
- การเขียนขีดอักษรจีนตามลาดับ
4.3 วิเคราะห์ตัวชี้วัดและจัดทาหลักสูตรภาษาจีน
4.4 จัดหาวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และบุคลากรด้านภาษาจีน
4.5 จัดหาสือ่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาจีน
4.6 ภายนอก
5. ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมต่าง ๆ เป็นระยะ
ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแก้ไปรับปรุง
6. ประเมินผลการดาเนินโครงการ สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น 575,000 บำท
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำร

1. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม

- ศึกษาหลักสูตรการเรียนการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมาย

สอนภาษาจีน

เครื่องมือ
หลักสูตรภาษาจีน

วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา ระดับดี

2.ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน

- ตรวจสอบสภาพจริง

บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา

แบบสอบถาม / สัมภาษณ์
ความพึงพอใจ

และจุดเน้นของ
สถานศึกษา ระดับดี

3.คณะกรรมการ ครูบุคลากร ผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนร้อยละ 90 ยอมรับ
และพึงพอใจในการพัฒนาเอกลักษณ์
ของโรงเรียน

สอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถาม / สัมภาษณ์
ความพึงพอใจ
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ชื่อโครงกำร โครงกำรสืบสำนวัฒนธรรมไทย-จีน
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวณัฐวดี หงษ์ศรี
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเป็นโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 96 ปีที่แล้วโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร มีการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาของไทยและสอนภาษาจีนให้แก่ลูกหลาน ซึ่งได้รับการ
อุปถัมภ์จากศาลเจ้าปุงเถ้ากงมาโดยตลอด ประเทศจีนมีนโยบายเปิดประเทศมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไปสู่ทุน
นิยม ทาให้อิทธิพลของจีนแผ่ขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ปัจจุบันไทย-จีน มีความสัมพันธ์ทางการทูต
อย่างแน่นแฟ้น โรงเรียนได้ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนจึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีนเพื่อให้
นักเรียน ชุมชนใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมต่างๆที่คนไทยเชื้อสายจีนประพฤติปฏิบัติสืบต่อ
กันมา โดยการนาความรู้ทักษะ ไปใช้ในการการดาเนินชีวิตและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนและชุมชนให้ความสนใจสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีห าก
ขาดการส่งเสริม และดาเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน วัฒนธรรมและประเพณีบางอย่าง จะสูญหายชน
รุ่นหลังจะไม่ได้พบเห็นอีก เช่นประเพณีไหว้พระจันทร์ การแต่งกายแบบจีนโบราณ การกล่าวคาทักทายการพูด
ภาษาจีนตามท้องถิ่นที่อยู่ เพื่อให้เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของชุ มชน เป็นการปลุกจิตสานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดาเนินชีวิตให้คงอยู่ตลอดไป ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย-จีนอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูบุคลากร และผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการสืบสานด้านวัฒนธรรม
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2. เพื่อให้ ชุมชนคณะกรรมการบริหาร ครูบุคลากรยอมรับ และพึงพอใจในการพัฒนาเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านภาษาจีน สามารถเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน และได้รับ
รางวัลการประกวดกิจกรรมภาษาจีน
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ครูบุคลากร และผู้เรียนร้อยละ 100 มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการสืบสานด้านวัฒนธรรม
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีศักยภาพด้านภาษาจีน สามารถเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน และได้รับ
รางวัลการประกวดกิจกรรมภาษาจีน
เชิงคุณภำพ
ครูบุคลากรและผู้เรียนสามารถนาความรู้และประสบการณ์ทางด้านภาษาจีน และด้าน
วัฒนธรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้ใน ระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1. ศึกษาประวัติ ความสัมพันธ์ไทย-จีน วิเคราะห์รูปแบบการพัฒนา และความกลมกลืนของ
วัฒนธรรมไทยจีน
2. สารวจสภาพชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชน ศึกษาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ยังคง
ถือปฏิบัติ
3. ประชุมคณะกรรมการดาเนินโครงการ กาหนดกิจกรรมที่จะดาเนินการ วัน เวลา มอบหมาย
คณะกรรมการการติดตามโครงการ
4. ดาเนินกิจกรรมดังนี้

136

4.1 จัดตั้งชมรมรักษ์ภาษาจีน
4.2 จัดกิจกรรม ดนตรี นาฏศิลป์ และนันทนาการแบบจีน
4.3 จัดกิจกรรมการแสดงตามวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตของชาวจีน
4.4 จัดกิจกรรมวันสาคัญ เช่น วันตรุษจีน ไหว้พระจันทร์ ประเพณีงานงิ้วหนองจอก
4.5 ฝึกซ้อมทักษะด้านภาษาจีน แล้วจัดประกวดและแข่งขันภายใน ภายนอกโรงเรียน
4.6 ฝึกซ้อมการแสดงและกิจกรรมนันทนาการหมู่แบบจีน จัดส่งการแสดงภายในภายนอก
4.7 โรงเรียนจัดกิจกรรม Chineses Day
4.8 จัดหาอุปกรณ์และเครื่องดนตรีจีน
5. ติดตามตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติกิจกรรม นิเทศติดตามผล
6. รวบรวมข้อมูล ผลการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม
7. ประเมินผลการดาเนินโครงการ สรุปผลรายงานต่อผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น 90,000 บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำร

เครื่องมือ
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1. ครู บุคลากรและผู้เรียนร้อยละ

1. สารวจการเข้าร่วมกิจกรรม

1. การสารวจ

1. สอบถาม / สัมภาษณ์

1. แบบสอบถาม / สัมภาษณ์

90 มีส่วนร่วมในการสืบสาน
ด้านวัฒนธรรม
2. ชุมชน คณะกรรมการบริหาร
ครู บุคลากรร้อยละ 95

ความพึงพอใจ

ความพึงพอใจ

ยอมรับและพึงพอใจในการ
พัฒนาเอกลักษณ์ของโรงเรียน
3. ผู้เรียนร้อยละ 90 ได้รับรางวัล

1. ใบประกาศผล

1. เกียรติบัตร / รางวัล

ตรวจสอบจากสภาพจริง

แบบสัมภาษณ์

การประกวดและแข่งขัน
กิจกรรมภาษาจีน
4. ครูบุคลากรและผู้เรียนสามารถนา
ความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
ภาษาจีน และด้านวัฒนธรรมไปปรับใช้
ในชีวิตประจาวันได้ใน ระดับดี

แบบสังเกต
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โครงกำรฝ่ำยบุคลำกร
1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
2. โครงการเสริมสร้างวินัยครู

ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
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ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบ

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
การพัฒนาครูและบุคลากรมีหลักการสาคัญคือ การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ศาสตร์ นโยบาย
สมรรถนะและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลพื้นฐานนาไปสู่การพัฒนา
และปรับให้มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาคุณสมบัติและ
ประสิทธิภาพในการทางานรวมถึงความรู้ในด้านต่างๆการจัดการศึกษาทุกระดับจะมีการปรันลบปรุงแก้ไขให้
ทันยุคทันเหตุการณ์ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งสื่อเทคโนโลยีเข้ามีอิทธิพลในการจัดการศึกษา ซึ่งในปีที่ผ่านมามี
การพัฒนาครูและบุคลากร โดยการไปสัมมนานอกสถานที่ และมีการพัฒนาตัวเองอย่างเนื่องได้จัดให้มีการ
อบรม พัฒนาครูและบุคลากรโดยจัดส่งครูบุคลากร ผู้บริหารเข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน
ส่งเสริม ครู บุคลากร ไปศึกษาต่อ เพื่อนาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน ครูและบุคลากรมีความสาคัญ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในปัจจุบันสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูได้กา
หนดให้ครูบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพ เพื่อควบคุมมาตรฐานของครู
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดและมีจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างแท้จริง ในสภาพปัจจุบันโรงเรียนมีครูที่มี
คุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถประสบการณ์ภูมิหลังแตกต่างกันจาเป็นต้องมีการพัฒนาครู บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบจัดให้ครูมีเพียงพอและมีคุณภาพจึงต้องมีการสรรหา
บรรจุแต่งตั้ง ถอดถอน รวมถึงการขอใบอนุญาต และพานักอยู่ในประเทศสาหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
ทั้งนี้ได้ให้ครูและบุคลากรจัดทาแฟ้มครูเพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลประวัติ เกี่ยวกับตัวครู บุคลากร รวมทั้งผล
งาต่างๆ เพื่อให้งายต่อการตรวจสอบ และนาผลงานส่งเข้ารับการประเมินวิทยฐานะ และยกย่องเชิดชูครู เพื่อ
การสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานจึงทาโครงการนี้ขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ
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2. เพื่อให้โรงเรียนมีครูมีครบชั้น เพียงพอ และมีคุณภาพ
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอน หรือวิชาครูตามเกณฑ์ที่ครุสภากาหนด
4. เพื่อให้ครูและบุคลากรสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
5. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ร้อยละ 95 โรงเรียนมีครูครบชั้นเพียงพอ และมีคุณภาพ
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้เต็มศักยภาพเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาในวิชาที่สอนหรือวิชาตามเกณฑ์ที่ครุสภากาหนด
4. ครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการบริหารงานบุคลากรอย่างเป็นระบบ ในระบบดี
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับระเบียบแบบแผน สภาพปัญหา และความต้องการที่จาเป็นในการพัฒนาครู
และบุคลากรในโรงเรียน
2. กาหนดกิจกรรมหลักเกณฑ์ในการประเมินครู และบุคลากร
3. จัดตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดสอบกิจกรรมต่างๆ
4. จัดการประชุม แบบแผนการดาเนินงาน ตามภาระงานที่กาหนด
5. ดาเนินงานตามระบบพัฒนาครูและบุคลากรดังนี้
5.1 สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
5.2 ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ
5.3 ส่งเสริมและพัฒนา เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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5.4 สวัสดิการครูและบุคลากร
5.5 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากร
5.6 ส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ
5.7 กิจกรรมอบรมและพัฒนาครู
5.8 จัดส่งครู บุคลากร ผู้บริหารเข้าไปรับการอบรม ประชุมสัมมนาและศึกษา ดูงาน
5.9 ส่งเสริมการศึกษาต่อ
5.10 ขอใบอนุญาตครู และผู้บริหาร
5.11 ขอใบอนุญาตครู และการพานักที่อยู่ในประเทศไทยสาหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ
5.12 กิจกรรมแฟ้มสะสมงานครู
6. ตรวจสอบ ติดตาม การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานต่างๆ
7. รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน
8. สรุปประเมินผล และรายงานการดาเนินงาน ต่อผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
งบประมำณ 600,000 บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน
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1.โรงเรียนมีการบริหารงานบุคลากร
อย่างเป็นระบบ ในระบบดี

ตรวจสอบสภาพจริง

ตรวจสอบสภาพจริง

2. ร้อยละ 95 โรงเรียนมีครูครบชั้น
เพียงพอ และมีคุณภาพ

ตรวจสอบสภาพจริง

ตรวจสอบสภาพจริง

3. ครูและบุคลากรร้อยละ 85 มีความรู้ ตรวจสอบสภาพจริง
ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้
สังเกต
เต็มศักยภาพเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ปฏิบัติ

ตรวจสอบสภาพจริง

4. ครูร้อยละ 90 ได้รับการพัฒนาในวิชา ปฏิบัติ
ที่สอนหรือวิชาตามเกณฑ์ที่คุรุสภากา
อบรม
หนด

แบบประเมิน

5.ครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีขวัญและ สอบถาม
กาลังใจในการปฏิบัติงาน
สัมภาษณ์

แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์

6.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความ
พึงพอใจในผลของโครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ชื่อโครงกำร

ประเมินความพึงพอใจ

เสริมสร้ำงวินัยครูและบุคลำกร

ลักษณะของโครงกำร
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

แบบสังเกต
แบบประเมิน
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สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบ

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง สิง่ สาคัญที่อาชีพครูจะต้องยึดถือ คือการมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็นแม่แบบให้แก่ศิษย์ เพื่อรักษาหรือส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงละฐานะของ
ความเป็นครู ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อกาหนดให้ครูและบุคลากรทุกคนต้อง
ยึดถือปฏิบัติ ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริมครู พร้อมทั้งปฏิบัติ
ตนตามกฎระเบียบข้อบังคับ คาสั่งในการปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็น
การป้องกันการกระทาผิดของครูและบุคลากรและภาพลักษณ์ภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
เสริมสร้างวินัยครูและบุคลากรและภาพลักษณ์ภายในโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการบริหารงานครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ
2. เพื่อให้ครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดจากการถูกดาเนินการทางวินัย
3. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดจากการดาเนินการทาง
วินัย
2. ครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีผลงานผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 95 มีความพึงพอใจในผลงานของโครงงาน
เชิงคุณภำพ
1.โรงเรียนสามารถบริหารงานครูและบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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วิธีกำรดำเนินกำร
1. ดาเนินการจัดประชุมปฏิบัติการงานฝ่ายบุคลากรเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบวินัยของครูและ
บุคลากรเพื่อจัดทาคู่มือครู
2. การจัดตั้งคณะกรรมการและประชุมคณะกรรมการผู้รับรับผิดชอบเกี่ยวกับระเบียบวินัยและการรักษาวินัย
ของครูและบุคลากร
3. กาหนดข้อปฏิบัติ ระเบียบวินัยและการรักษาวินัยตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมช่วยตรวจสอบ
การปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมของครูและบุคลากรเสนอต่อผู้บริหาร
4. ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร
5. ดาเนินกิจกรรม
5.1 งานจัดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่และจัดทาคู่มือครู เกี่ยวกับ การลา,การอยู่เวรรักษาการณ์ประ
จาวัน,การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร,การลงโทษทางวินัยและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
5.2 งานจัดทาระบบและจัดทาทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
5.3 งานจัดทาบัญชีชั้นเรียนและมอบหมายหน้าที่
5.4 งานกากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน
5.5 งานจัดประชุมครูและบุคลากร
งบประมำณโครงกำร

20,000 บาท

กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1.โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างระบบ

- ตรวจสอบตามสภาพจริง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย
การปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบสภาพจริง
- บันทึก/เอกสาร
- หลักฐาน/บันทึก
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2.ครูและบุคลากรร้อยละ 100 ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและปลอด
จากการถูกดาเนินการทางวินัย

- ตรวจสอบผลงาน
-ตรวจสอบตามสภาพจริง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย
การปฏิบัติงาน

- แบบประเมินผล
- ตรวจสอบสภาพจริง
- บันทึกต่างๆ/เอกสาร
- หลักฐานคาสั่งปฏิบัติงาน

3.ครูและบุคลากรร้อยละ 95 มีผลงาน
ผ่านเกณฑ์การประเมินของโรงเรียน

- ตรวจสอบผลงาน
-ตรวจสอบตามสภาพจริง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย
การปฏิบัติงาน

- แบบประเมินผล
- ตรวจสอบสภาพจริง
- บันทึกต่างๆ/เอกสาร
- หลักฐานคาสั่งปฏิบัติงาน

4.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 95 มีความ
พึงพอใจในผลงานของโครงงาน

- ประเมินความพึงพอใจ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

โครงกำรฝ่ำยงบประมำณ
1. งานการเงินและบัญชี
2. โครงการการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
3. โครงการปรับปรุงระบบงานธุรการและงานสารบรรณ
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรกำรเงินและบัญชีโรงเรียน

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน
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ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับก่อน
ประถมศึกษา โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โครงการอาหารเสริม (นม) อุดหนุนตามนโยบาย 15 ปี เรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพเป็นค่าหนังสือ
เรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนยังมีการจัดเก็บเงินจากผู้ปกครองเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น เพิ่มเติมตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกาหนด รวมทั้งมีรายได้อื่น ๆ
อีกจานวนหนึ่ง ในแต่ละปีทางโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย เงินเดือนครู บุคลากรและลูกจ้าง
ค่าตอบแทนวิทยากรสอนภาษาจีน วิทยากรสอนภาษาอังกกฤษ ค่าวัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษาและ
ค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายในการจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ค่าใช้จ่ายที่จัดให้ผู้ปกครองและนักเรียน
ตามนโยบาย 15 ปี เรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายตามแผนการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่
ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายธุรการ การเงินและพัสดุ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ
ของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณ
บังเกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด จึงจาเป็นต้องมีการจัดระบบงานบัญชีโรงเรียน ให้เป็นระบบระเบียบ
และมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้สามารถควบคุม กากับและติดตามการรับและจ่ายงบประมาณทางการเงิน ตลอดจนการ
ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
3. เพื่อให้มีงบดุลบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการรายงานการเงินต่อคณะกรรมการ บริหาร
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบที่กาหนด

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
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1. โรงเรียนมีการจัดทารายงานทางการเงินและการบัญชีเป็นปัจจุบัน
2. โรงเรียนมีระบบกากับติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์และ
คุ้มค่ามากที่สุดเน้นผลผลิตและผลลัพธ์
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนมีระบบงานการเงินที่มีประสิทธิภาพมีที่มาที่ไป โปร่งใสและตรวจสอบได้
สถำนที่ดำเนินกำร

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและสารวจงบประมาณที่รัฐบาลให้การอุดหนุน งบประมาณจากการจัดเก็บของทาง
โรงเรียน รวมทั้งเงินรายได้อื่น ๆ ของทางโรงเรียนทั้งหมด
2. สารวจรายการค่าใช้จ่ายและยอดรายจ่ายของทางโรงเรียน ตามสภาพจริงในรอบปีที่ผ่านมา
3. รวบรวมรายการงบประมาณรับและจ่ายทั้งหมดของทางโรงเรียนตลอดปีที่ผ่านมา เสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อทราบ
4. จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน สาหรับปีการศึกษาถัดไปเป็นรายปี / รายภาค
การศึกษาตามแผนงาน / โครงการในแผนปฏิบัติการประจาปี เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อขอ
อนุมัติ
5. จัดทาประกาศกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ตามกรอบการจัดเก็บที่
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนอนุญาต เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประกาศให้ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วดาเนินการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมตามประกาศที่กาหนด
6. จัดทาประมาณการเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี
อย่างมีคุณภาพ และเงินอุดหนุนอื่น ๆ เสนอต้นสังกัดและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อรับทราบ
7. รับเงินอุดหนุนรายบุคคล เงินอุดหนุนตามนโยบาย เรียนดี เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เงินอุดหนุนอาหารเสริม (นม) เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน และเงินอุดหนุนอื่น ๆ ติดต่อขอรับเงินอุดหนุน
เพิ่มเติมจากที่ประมาณการและหรือส่งเงินคืนต้นสังกัดในกรณียอดเงิน

149

ที่ประมาณการสูงกว่าประมาณการที่ได้รับ
8. ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน / โครงการและกิจกรรม

ที่

กาหนด พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายไว้เพื่อตรวจสอบ รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการจ่าย
และสรุปงบดุลบัญชีให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทาการตรวจสอบบัญชีทาการตรวจสอบก่อนเสนอคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน และสานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
9. จัดทาบัญชีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการอุดหนุนอาหารกลางวันและรายงานผลการดาเนินโครงการ
อาหารกลางวัน ตามกรอบเวลาที่ สช. กาหนด
10. ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และประเมินผลการใช้งบประมาณ เทียบประมาณ
การรายรับและรายจ่ายตามปฏิทินปฏิบัติงานโครงการและกิจกรรมประจาปี
11. จัดทางบดุลบัญชีโรงเรียนให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทาการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน และรายงานต้นสังกัด
12. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ วิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
และจัดทารายงานโครงการ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้นตอน
งบประมำณ

290,000 บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1. โรงเรียนมีการจัดทาบัญชีและรายงาน

ตรวจสอบสภาพจริง

1. บันทึกการตรวจสอบบัญชี

ทางการเงินเป็นปัจจุบัน
2. โรงเรียนมีระบบกากับติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้งบประมาณ

2. งบดุลบัญชีโรงเรียน
ตรวจสอบสภาพจริง

1. บันทึกขออนุมัติโครงการ
/ กิจกรรมและของบประมาณ

ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด

2. บันทึกการประชุม

เน้นผลผลิตและผลลัพธ์

3. บันทึกผลการตรวจสอบภายใน

150

3. โรงเรียนมีระบบงานการเงินที่มี

ตรวจสอบสภาพจริง

ประสิทธิภาพมีที่มาที่ไป โปร่งใส

2. รายการบัญชีรายรับ – จ่าย

และตรวจสอบได้

ชื่อโครงกำร

1. เอกสาร / หลักฐานทางการเงิน

และงบดุลบัญชีโรงเรียน

โครงกำรจัดหำพัสดุ และครุภัณฑ์

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยธุรกำร กำรเงิน และพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถม
ศึกษา มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 795 คน ครูและบุคลากร 46 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน
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บุคคล องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดการศึกษา ซึ่งการดาเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จอย่างราบรื่น เรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพนั้นจาเป็นต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จึงต้องมีการดาเนินการด้านพัสดุ –
ครุภัณฑ์ในโรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีวัสดุ – ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นต่อการอานวยการและบริหารจัดการศึกษาอย่างเพียงพอ
2. เพื่อให้นักเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียนแบบเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพอย่างครบถ้วน
3. เพื่อให้ครูมีสื่อการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถ
นาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. โรงเรียนมีระบบข้อมูล และสารสนเทศว่าด้วยการพัสดุ
2. ครูและบุคลากร 45 คน นักเรียน 815 คน มีวัสดุฝึกสอน สอบและใช้อย่างเพียงพอ
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ
2. โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดยึดหลัก ความพอเพียงและรักษา สิ่งแวดล้อม
สถำนที่ดำเนินกำร

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและสารวจปัญหาและความต้องการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ดังนี้
1.1 สภาพปัจจุบัน ความครบถ้วนของครุภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น โต๊ะ – เก้าอี้ นักเรียน ครู
ครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องธุรการ ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
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1.2 ศึกษา และสารวจความต้องการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีต่าง
ๆ สาหรับการใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
1.3 ศึกษาและสารวจความต้องการหนังสือแบบเรียน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน เสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน ฯลฯ
2. วางแผนดาเนินการด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ กาหนดขอบข่ายและจัดระเบียบงานต่าง ๆ กาหนด
ปฏิทินปฏิบัติงาน และมอบหมายงานแก่ครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ตามระเบียบงานพัสดุ ดังนี้
3.1 จัดซื้อวัสดุสานักงานและวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในกิจการโรงเรียน และการเรียนการสอน
3.2 จัดซื้อจัดจ้าง และซ่อมแซมโต๊ะ – เก้าอี้นักเรียน ครู และครุภัณฑ์ในห้องเรียน ห้อง
ประชุม ห้องสมุด และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
3.3 จัดซื้อ จัดจ้าง และจัดหาสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนและสื่อเทคโนโลยี
3.4 จัดจาหน่ายหนังสือ แบบเรียน เครื่องเขียน เครื่องแต่งกาย เครื่องนอน และอื่น ๆ ที่
จาเป็น
4. จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับสื่อประกอบการเรียนการสอนและการใช้สื่อ
5. จัดระบบการเก็บรักษาและการนาไปใช้ จัดให้มีทะเบียนคุม – การยืม และส่งคืนเข้าที่ จัดให้มี
ผู้ดูแลรักษา และรับผิดชอบ จัดศูนย์สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
6. จัดตั้งร้านสหกรณ์โรงเรียน จัดจาหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจาและทาบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
7. ติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน รายงานผล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น

1,035,000

บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน
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1. โรงเรียนมีระบบข้อมูล และสารสนเทศ
ว่าด้วยการพัสดุ

1. ตรวจสอบสภาพจริง

แบบบันทึกการใช้สารสนเทศ

2. ตรวจผลงาน

2. ครูและบุคลากร 45 คน นักเรียน 815

ตรวจสอบสภาพจริง

คน

แบบบันทึกการยืม – การใช้
ทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์

มีวัสดุฝึกสอน สอบและใช้อย่างเพียงพอ
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและ
สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์

1. ลงทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์

1. ทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์

2. บันทึกการยืม - การใช้

2. แบบบันทึกการยืม – การใช้

ตรวจสอบสภาพจริง

แบบบันทึกการสังเกต

สูงสุดยึดหลัก ความพอเพียงและรักษา
สิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำระบบงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยธุรกำร กำรเงิน และพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว บริหารจัดการศึกษาภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษา
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อื่น ๆ ที่จะต้องติดต่อสื่อสารและประสานงานร่วมกันเป็นจานวนมาก รวมทั้งการจัดกิจกรรมสืบสาน
วัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเจ้าหน้าที่ตารวจ ใน
การเฝ้าระวังความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ของผู้เรียน ในขณะเดียวกันภายในสถานศึกษายังแบ่ง
โครงสร้างองค์กรการบริหารออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่าย

บุคลากร ฝ่ายธุรการ การเงินและพัสดุ และฝ่ายกิจการพิเศษ นอกจากนี้ยังต้องมีการติดต่อประสานงาน
กับคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการ

ร่วม 4 ฝ่าย เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครอง

นักเรียน เพื่อทาความเข้าใจแนวการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา รวมทั้งข้อตกลง
ระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน ผู้ปกครอง

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายและมูลนิธิที่ร่วมจัด

การศึกษา จากการศึกษาผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของนักเรียน ผู้ปกครอง
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งเป็นบ่อเกิดของภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถานศึกษา การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงได้จัดทา
โครงการ นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบงานสารบรรณและงานธุรการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและคล่องตัวในการติดต่อ
ประสานงาน หนังสือหรือเอกสารที่จัดทาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
2. เพื่อให้มีระบบเอกสารและแฟ้มงานที่เป็นระบบระเบียบ สะดวกและคล่องตัวในการค้นพบและ
ติดตามกากับการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศทางการศึกษา รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานที่จาเป็นต่อผู้รับบริการ ที่สะดวก รวดเร็วทันต่อความต้องการใช้งาน
4. เพื่อให้ผู้รับบริการทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการรับบริการข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. การดาเนินงานและประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ร้อยละ 80 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

155

2. ครู บุคลากร ผู้เรียน ผูป้ กครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของสถานศึกษา
เชิงคุณภำพ
1. สถานศึกษามีระบบติดตามกากับการดาเนินงาน และนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง ระดับดี
2. สถานศึกษามีการพัฒนาโปรแกรมการบริหารและการจัดเก็บหนังสือ / เอกสารในระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

วิธีดำเนินกำร
1. ศึกษาและทาความเข้าใจระบบงานสารบรรณ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ กระบวนการดาเนินงานธุรการ การ
จัดทาหนังสือราชการและการจัดเก็บหนังสือราชการ
2. ประชุมชี้แจงสาระที่สาคัญจาเป็น แนวปฏิบัติ และขั้นตอนการดาเนินงานธุรการ รวมทั้งการ
ขอรับบริการเกี่ยวกับงานธุรการให้ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแนวทางการ
ดาเนินงานและบทบาทหน้าที่ของตนเอง
3. จัดทาระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ ติดประกาศไว้ที่บอร์ดนิเทศ นา
ลงวารสารประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร หนังสือราชการ เอกสารหลักฐานการศึกษา และแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
4.1 จัดทาสมุดลงรับ - ส่งหนังสือราชการและหนังสือติดต่อประสานงานอื่น ๆ ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน มีรายการและเลขทะเบียนรับและส่งมอบอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตามการดาเนินงาน
หรือการปฏิบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4.2 บริการจัดพิมพ์หนังสือโต้ตอบ หนังสือติดต่อส่วนราชการ ติดต่อต้นสังกัด หน่วยงาน /
องค์กรที่เกี่ยวข้อง และหนังสือติดต่อประสานงานผู้ปกครองให้ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
4.3 บริการจัดพิมพ์ระเบียบ คาสั่ง ข้อบังคับ ประกาศของสถานศึกษา พร้อมทั้งแบบพิมพ์ที่
สถานศึกษาต้องใช้ในการดาเนินงานต่าง ๆ ส่งมอบต่อผู้ปฏิบัติและหรือผู้รับผิดชอบงานดังกล่าว
4.4 บริการถ่ายเอกสารและบันทึกการใช้เครื่องถ่ายเอกสารแยกตามลักษณะงานให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายเอกสารงานต่าง ๆ
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4.5 บริการงานด้านเอกสารอื่น ๆ แก่ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งครู บุคลากรที่มีความต้องการจาเป็น
เกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศ การติดต่อสื่อสารภายในภายนอก เอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนการสอน
4.6 จัดระบบแฟ้มงานสถานศึกษาจาแนกเป็นฝ่ายและงานตามโครงสร้างองค์กร การบริหาร
สถานศึกษา มีการจัดเก็บหนังสือหรือเอกสารลงแฟ้มอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่าย ต่อการตรวจสอบ ค้นหา
และอ้างอิงในการปฏิบัติงาน มีระบบการค้นหนังสือ / เอกสาร การยืม และการคืน เพื่อป้องกันการสูญ
หาย
4.7 จัดระบบแฟ้มงานลงในโปรแกรมการบริหารงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่ขนานกับ
ระบบงานปกติ และนาข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ คาสั่ง หนังสือสั่งการและมอบหมาย
งานลงในเว็บไซต์ของสถานศึกษา
5. ติดตามกากับการดาเนินงานด้านธุรการ ตรวจสอบผลการดาเนินงานและปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
ระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6. ประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผลโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีถัดไป
งบประมำณ

260,000 บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1. การดาเนินงานและประสานงานระหว่างฝ่าย
ต่าง ๆ ร้อยละ 80 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

วิธีกำรประเมิน
ตรวจสอบสภาพจริง

2. ครู บุคลากร ผู้เรียน ผูป้ กครองและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
ของสถานศึกษา

สอบถาม / สัมภาษณ์

เครื่องมือประเมิน
1. หนังสือรับ - ส่ง
2. แฟ้มเอกสาร / การจัดเก็บ
3. หนังสือติดต่องาน
4. รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
5. บันทึกการประชุม
แบบประเมินความพึงพอใจ
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3. สถานศึกษามีระบบติดตามกากับการ
ดาเนินงาน และนาผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ระดับดี

ตรวจสอบสภาพจริงของ
การปฏิบัติงาน

4. สถานศึกษามีการพัฒนาโปรแกรมการบริหาร
และการจัดเก็บหนังสือ / เอกสารในระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับดี

ตรวจสอบสภาพจริง

1. ปฏิทินปฏิบัติงาน
2. หนังสือติดต่องานที่มี
บันทึกมอบหมายของ
ผู้อานวยการหรือผู้จัดการ
3. บันทึกติดตามงาน /
บันทึกการประชุม
4. รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
โปรแกรมจัดเก็บหนังสือ /
เอกสารในระบบคอมพิวเตอร์

