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” ซึ่งหมายถึงโรงเรียนของ
ชาวจีนโพ้นทะเล (ชาวจีนที่อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่) เปิดทาการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาขงไทย
และสอนภาษาจีนเพิ่มเติมแก่ลูกหลานชาวจีนและชาวชุมชนในละแวกใกล้เคียง เป็นการเปิดโอกาสแก่เยาวชน
ลูกหลานชาวบ้านในท้องถิ่นที่ชนบทห่างไกลและยากจน ให้ได้รับการศึกษาที่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการจัด
การศึกษาของชาติ และการเรียนรู้ภาษาจีนอันเป็นการดารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและประเพณีที่
บรรพบุรุษสืบทอดมาจากแผ่นดินเกิดที่ได้จากมา
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พ.ศ. 2480 ทางราชการได้สั่งปิดโรงเรียน อันเนื่องมาจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองการ
ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นรัฐบาลยังไม่ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ
ปกครองเป็นระบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ และสถาปนาขึ้นเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน
หรือที่เรียกกันว่าจีนแผ่นดินใหญ่ ต่อมาเป็นเวลานานนับ 10 ปีเหตุการณ์ทางการเมืองการปกครองคลี่คลาย
ความตึงเครียดและความขัดแย้งระหว่างประเทศ จึงได้รับอนุญาตให้เปิดทาการเรียนการสอนได้อีกครั้ง ในวันที่
14 กรกฎาคม 2490 และมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมเวลาตั้งแต่เปิดโรงเรียนครั้งแรกจนถึงปัจจุบัน
เป็นเวลา 100 ปี
ในปี 2529 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาคารเรียน โดยคณะกรรมการซึ่งได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิ มีชื่อเต็ม
ว่า มูลนิธิโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้สร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ เป็นอาคารปูนซีเมนต์แบบคอนกรีต
เสริมเหล็ก 4 ชั้น ใต้ถุนโล่ง และในปี 2535 ได้ทาการต่อเติมชั้นล่างให้เป็นห้องเรียนสาหรับเด็กอนุบาล ในปี
2545 ได้รื้อบ้านพักครูที่อยู่ด้านทิศตะวันออก แล้วสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลังเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
4 ชั้น มีทางเชื่อมต่อกับอาคารเรียนหลังแรกทุกชั้น ทาให้มีห้องเรียน ห้องพักครู และห้องปฏิบัติการในการ
เรียนการสอนต่าง 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 เทศน์
มหาชาติ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน แห่เทียนพรรษา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนลาไทร
ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ร้อยละ 75 ค้าขาย ร้อยละ
10 เกษตรกรรม ร้อยละ 5 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 5 และอื่นๆ ร้อยละ 5
ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 70 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28 และนับถือศาสนา
อื่นๆ 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 และจะเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตอันคุณลักษณะของ
นักเรียนโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
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1.5. คำขวัญของโรงเรียน
สุขา สง.ฆสฺส สามคฺคี หมายถึง ความพร้อมเพรียงสามัคคีของคนในหมู่คณะนามาซึ่งความสุข
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
1.11.
เอกลักษณ์ คือ เด่นกำรใช้ภำษำจีบเพื่อกำรสื่อสำร
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2. ผู้บริหำร
2.1. ผู้รับใบอนุญำต
นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.2. ผู้อำนวยกำร
นางวิไลวรรณ จันทร์น้อย วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
2.3. ผู้จัดกำร
นางเจรียงพร สิทธิพันธุ์ วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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3. ครูและบุคลำกร (จำแนกตำมประเภทและระดับกำรศึกษำ)
เพศ
ประเภทบุคลำกร ชำย หญิง
ครูระดับก่อน
ประถมศึกษา
ครูพี่เลี้ยง
ครูระดับประถม
ศึกษา
ครูสอน
ภาษาต่างประเทศ
(ชาวต่างประเทศ)
เจ้าหน้าที่ธุรการ
และการเงิน
ภารโรง
แม่บ้าน
คนทาอาหาร
รวม

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

-

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 2561

4. แหล่งเรียนรู้
•
•
•
•

4.1. ในสถำนศึกษำ
ห้องคอมพิวเตอร์
ห้องสมุด
ป้ายนิเทศ/บอร์ด
มุมหนังสือ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ห้องโสต
ห้องดนตรี
ห้องปฏิบัติการภาษาจีน
ห้องปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
ห้องธนาคารโรงเรียน
ห้องสื่อการเรียนรู้ปฐมวัย
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ
สนามเด็กเล่น
4.2. นอกสถำนศึกษำ
ศูนย์เยาวชนหนองจอก
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ลาไทร)
ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร หนองจอก
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อวพช.
บริเวณชุมชนนอกสถานที่การศึกษา (ศึกษาเรื่องข้าว, ไก่ชน, ขนมท้องถิ่น)
วัดพืชอุดม (ประติมากรรมการปั้นเรื่องราวพระพุทธศาสนา)
โอเชียนไลฟ์ สยามพารากอน
ซาฟารีเวิรล์ด
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5. แผนภูมิโครงสร้ำงองค์กรกำรบริหำร
้รั
ผู บใบอนุญาต

คณะกรรมมูลนิธิ

คณะกรรมการบริ หาร

้อ
ผู านวยการ

้ช
ผู้วยผู
้อานวยการ

ฝ่ำยงบประมำณ
- งานงบประมาณ
เงินอุดหนุน
รายบุคคลและเงิน
อุดหนุนอื่น ๆ
- งานจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา
- งานเบิกจ่าย
งบประมาณ
- งานสมทบกองทุน
สงเคราะห์ครูเอกชน
- งานบัญชีและงบ
ดุล
- งานการพัสดุ
- งานติดตาม
ตรวจสอบการใช้
- งบประมาณ
- งานระดม
ทรัพยากร
- งานธุรการ
- งานสารบรรณ
- งานบริการเอกสาร

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ฝ่ำยวิชำกำร

- งานนโยบายและ
แผน
- งานพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ
- งานอาคารสถานที่
- งานทะเบียน
ประวัติและการรับ
นักเรียน
- งานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียน
- งานปกครอง
นักเรียน
- งานสัมพันธ์ชุมชน
- งานประชาสัมพันธ์
- งานระบบควบคุม
และตรวจสอบ
ภายใน

- งานพัฒนาหลักสูตร
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานประกันคุณภาพภายใน
- งานวัดและประเมินผล
- งานพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
- งานวิจัยการศึกษา
- งานนิเทศการศึกษา
- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- งานทัศนศึกษา
- งานห้องสมุดโรงเรียน
- งานจัดหาหนังสือเรียน
- งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
- งานส่งเสริมความร่วมมือ
ทางวิชาการ
-งานส่งเสริมการสอน
ภาษาจีน
- งานส่งเสริมวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยและจีน
- งานส่งเสริมด้านอัตลักษณ์
โรงเรียนและเอกลักษณ์ของ
ผู้เรียน

่ายบุ
ฝ คลากร
- 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

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

หมำยเหตุ ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนนักเรียน

รวม
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7. ผลกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ
7.1 ระดับกำรศึกษำปฐมวัย
ผลกำรพัฒนำกำรเด็กในแต่ละด้ำน ปีกำรศึกษำ 2560
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

-

-

-

4. ด้านสติปัญญา

241

13.53

86.47

-

-

-

พัฒนำกำรเด็ก
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7.2 ระดับกำรศึกษำประถมศึกษำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับชั้น ปีกำรศึกษำ 2560
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

สุขศึกษาและพล
ศึกษา

-

-

-

-

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

ภาษาจีน

-

-

-

3

26

20

22

19

61

67.77

หน้าที่พลเมือง

-

-

-

-

-

11

19

60

90

100.00

90

จำนวน ร้อยละ
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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

ประวัติศาสตร์

-

-

-

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
เทคโนโลยี

-

-

-

3

19

32

20

3

55

71.43

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

77

จำนวน ร้อยละ
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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

วิทยาศาสตร์

-

-

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

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

89

จำนวน ร้อยละ
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5
กลุ่มสำระกำร
เรียนรู้

ระดับ 3 ขึ้นไป

จำนวนนักเรียนที่มีผลกำรเรียนรู้

จำนวน
นร.ที่เข้ำ
สอบ

จำนวนนร.ที่ได้

จำนว
ร้อยละ
น

0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

ภาษาไทย

-

-

-

4

14

36

19

4

59

76.62

คณิตศาสตร์

-

5

11

12

16

9

11

13

33

42.85

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

77
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ชั้นประถมศึกษำปีที่ 6
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

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
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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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8. ผลกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรในรอบปีกำรศึกษำ 2560
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1. ร้อยละ 80 ของ
1. โครงการพัฒนาการ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
เรียนการสอนทุกกลุ่ม
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม สาระ
สาระการเรียนรู้เป็นไป
สาระการเรียนรู้เป็นไป 2. โครงการส่งเสริมการ ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป อ่าน คิด วิเคราะห์และ 2.ผู้เรียนที่มีผลการ
2. ร้อยละ 80 ของ
เขียน
ประเมินสมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 3.โครงการพัฒนาสู่ความ ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
สมรรถนะสาคัญตาม
เป็นเลิศ
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
หลักสูตรเป็นไปตาม
4. โครงการจัด
3. ผู้เรียนที่มีผลการ
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
ประสบการณ์การเรียนรู้ ประเมินการอ่าน คิด
3. ร้อยละ80 ของผู้เรียน ปฐมวัย
วิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ที่มีผลการประเมินการ 5. โครงการส่งเสริม
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
พัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 4.ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับชาติเป็นไปตาม
ระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์ระดับดี
4.ร้อยละ80 ของผู้เรียนมี
5. เด็กได้รับการ
ผลการทดสอบระดับชาติ
พัฒนาการเรียนรู้ได้
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดี
เหมาะสมกับวัย

ผลกำรดำเนินงำน
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้เป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับดี
2.ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินสมรรถนะสาคัญ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับดี
3. ผู้เรียนที่มีผลการ
ประเมินการอ่าน คิด
วิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับดี
4.ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
ระดับชาติสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ทุกวิชา
5. เด็กได้รับการ
พัฒนาการเรียนรู้ได้
เหมาะสมกับวัย
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสำนึกในกำรรักษำกฎระเบียบของโรงเรียน
เสริมทักษะในกำรดำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพรมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
เป้ำหมำย
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ ระดับ ดีมาก
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีการพัฒนาระเบียบ
วินัย เป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้รับการปลูกฝัง
จิตสานึกในการรักษากฎ
ระเบียบเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับดีมาก
4.ร้อยละ 90ของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนตามวิถี
ไทยเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก
5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้ร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ เป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนา
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
คุณธรรม จริยธรรมและ ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ค่านิยมอันพึงประสงค์
ประสงค์และค่านิยมหลัก
(13 กิจกรรมตาม
ของคนไทย 12 ประการ
แผนงาน)
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
2. โครงการทักษะชีวิต
เกณฑ์ ระดับ ดีมาก
พิชิตปัญหา ( 7 กิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ตามแผนงาน)
ที่มีการพัฒนาระเบียบ
วินัย เป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้รับการปลูกฝัง
จิตสานึกในการรักษากฎ
ระเบียบเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับดีมาก
4.ร้อยละ 90ของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนตามวิถี
ไทยเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก
5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้ร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ เป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก

ผลกำรดำเนินงำน
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ ระดับ ดีมำก
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีการพัฒนาระเบียบ
วินัย เป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมำก
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้รับการปลูกฝัง
จิตสานึกในการรักษากฎ
ระเบียบเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับดีมำก
4.ร้อยละ 90ของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนตามวิถี
ไทยเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมำก
5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้ร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ เป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมำก
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสำนึกในกำรรักษำกฎระเบียบของโรงเรียน
เสริมทักษะในกำรดำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพรมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีความคิดริเริมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ มีความ
เป็นผู้นาและนัก
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีความคิดริเริมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ มีความ
เป็นผู้นาและนัก
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก

ผลกำรดำเนินงำน

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ รักษำสุขภำพ พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำและประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 1. โครงการพัฒนา
มีนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้าง
แสวงหาความรู้ด้วย
นิสัยรักการอ่าน
ตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง
ๆ รอบตัวในระดับ ดีขึ้น
ไป

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง
ๆ รอบตัวในระดับ ดีขึ้น
ไป

ผลกำรดำเนินงำน
1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง
ๆ รอบตัวในระดับ ดี
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ รักษำสุขภำพ พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำและประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เป้ำหมำย
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีทักษะในการอ่าน ฟัง
พูด เขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัวในระดับ ดี
ขึ้นไป
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบในระดับ
ดีขึ้นไป
4.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการ
สื่อสารภาษา
ต่างประเทศ 2 ภาษา
(จีน-อังกฤษ) ระดับดีขึ้น
ไป
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถนาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
ระดับดี

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนา
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
คุณธรรม จริยธรรมและ มีทักษะในการอ่าน ฟัง
ค่านิยมอันพึงประสงค์
พูด เขียน และตั้งคาถาม
(13 กิจกรรมตาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
แผนงาน)
เพิ่มเติมจากห้องสมุด
3. โครงการทักษะชีวิต
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
พิชิตปัญหา ( 7 กิจกรรม ต่าง ๆ รอบตัวในระดับ ดี
ตามแผนงาน)
ขึ้นไป
4.โครงการส่งเสริม
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สุขภาพผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
5. โครงการ นกฮ.วัยใส คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
รักออกกาลังกายต้านภัย เหตุผลประกอบในระดับ
ยาเสพติด
ดีขึ้นไป
4.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการ
สื่อสารภาษา
ต่างประเทศ 2 ภาษา
(จีน-อังกฤษ) ระดับดีขึ้น
ไป
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถนาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
ระดับดี

ผลกำรดำเนินงำน
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีทักษะในการอ่าน ฟัง
พูด เขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัวในระดับ ดี
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบในระดับ
ดี
4.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการ
สื่อสารภาษา
ต่างประเทศ 2 ภาษา
(จีน-อังกฤษ) ระดับดี
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถนาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
ระดับดี
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ รักษำสุขภำพ พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำและประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบระดับดี
ขึ้นไป

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบระดับดี
ขึ้นไป

ผลกำรดำเนินงำน
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบระดับดี

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำร
จัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1. ร้อยละ 95 ครูและ
1. โครงการพัฒนาครู
1. ร้อยละ 95 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี และบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามี
การจัดทา รายงาน
2. โครงการวิจัยพัฒนา การจัดทา รายงาน
ประเมินตนเองเป็นไป
เพื่อการปฏิรูปเรียนรู้ทั้ง ประเมินตนเองเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ
โรงเรียน
ตามเกณฑ์ระดับ
ดีมาก
3. โครงการนิเทศภายใน ดีมาก
2.ร้อยละ 95 ของครูและ 4. โครงการเสริมสร้าง
2.ร้อยละ 95 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี วินัยครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้ 5. โครงการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในการสื่อสาร 6. โครงการพัฒนาระบบ ภาษาจีนในการสื่อสาร
และบูรณาการใช้
ประกันคุณภาพภายใน และบูรณาการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ ดี
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ ดี
มาก
มาก

ผลกำรดำเนินงำน
1. ร้อยละ 95 ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
การจัดทา รายงาน
ประเมินตนเองเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ
ดีมำก
2.ร้อยละ 95 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในการสื่อสาร
และบูรณาการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ ดี
มำก
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำร
จัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย
3.ร้อยละ 95 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความสามารถใน
การใช้ ICT ในการเรียน
การสอนและนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนา สามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ ดีมาก
4.ร้อยละ 95 ของครูมี
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
งานเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก
5. ร้อยละ 95 ของครู
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ
ดีมาก

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
3.ร้อยละ 95 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความสามารถใน
การใช้ ICT ในการเรียน
การสอนและนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนา สามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ ดีมาก
4.ร้อยละ 95 ของครูมี
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
งานเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก
5. ร้อยละ 95 ของครู
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ
ดีมาก

ผลกำรดำเนินงำน
3.ร้อยละ 95 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความสามารถใน
การใช้ ICT ในการเรียน
การสอนและนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนา สามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ ดีมำก
4.ร้อยละ 95 ของครูมี
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
งานเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมำก
5. ร้อยละ 95 ของครู
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ
ดีมำก
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำร
จัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

6. ร้อยละ 95 ของครูมี
แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและ
จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
6. ร้อยละ 95 ของครูมี
แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและ
จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก

ผลกำรดำเนินงำน
6. ร้อยละ 95 ของครูมี
แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและ
จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมำก

กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้ง
ในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1. มีการพัฒนาระบบการ 1. โครงการจัดทา
1. มีระบบการบริหาร
บริหารจัดการด้วยระบบ แผนพัฒนาคุณภาพ
จัดการด้วยระบบคุณภาพ
คุณภาพตามโครงสร้าง การศึกษาและแผนปฏิบัติ ตามโครงสร้างการ
การบริหารงานโรงเรียน การประจาปี
บริหารงานโรงเรียนหนอง
หนองจอกกงลิบฮัวเคียว 2. โครงการปรับปรุง
จอกกงลิบฮัวเคียว
2.มีแผนพัฒนาคุณภาพ อาคารสถานที่และ
2. มีสภาพแวดล้อมที่
ระยะ 4 ปี และมี
สภาพแวดล้อมภายใน
ส่งเสริมบรรยากาศการ
แผนปฏิบัติการประจาปีที่ โรงเรียน
เรียนรู้
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 3. โครงการนิเทศภายใน 3.มีการนิเทศภายในอย่าง
การศึกษาชาติ
เป็นระบบ

ผลกำรดำเนินงำน
1. ผลการบริหารจัดการ
ด้วยระบบคุณภาพตาม
โครงสร้างการบริหารงาน
โรงเรียนหนองจอกกงลิบ
ฮัวเคียวอยู่ใน ระดับดี
2. มีสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้อยู่ใน ระดับดี
3.มีการนิเทศภายในอย่าง
เป็นระบบรู้อยู่ใน ระดับดี
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กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้ง
ในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

3. มีระบบการนิเทศ
ภายในกากับติดตาม
ตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง
เพื่อนาไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
4.มีคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบที่กาหนด
กากับ ติดตามดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายในระดับดีมาก
5. มีกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนใน
ระดับดีมาก
6.โรงเรียนเป็นแหล่ง
ส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและ
อื่น ๆ แก่บุคคล และ
ครอบครัว องค์กรและ
สถาบันอื่น ในระดับดี
มาก

4. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
5. โครงการสานสัมพันธ์
ชุมชนและผู้ปกครอง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
4. มีการประชุม
กรรมการบริหารโรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 2
ครั้ง
5. โรงเรียนเป็นแหล่ง
ส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและ
อื่น ๆ แก่บุคคล และ
ครอบครัว องค์กรและ
สถาบันอื่น ในระดับดี
มาก

ผลกำรดำเนินงำน
4. มีการประชุม
กรรมการบริหารโรงเรียน
ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
5. โรงเรียนเป็นแหล่ง
ส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและ
อื่น ๆ แก่บุคคล และ
ครอบครัว องค์กรและ
สถาบันอื่น ในระดับดี
มำก
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กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้ง
ในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
7. นักเรียน
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการอยู่ในระดับดีมาก
8. มีระบบสาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง และอาคาร
ประกอบเพียงพอ
9. มีห้องเรียนคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
10.มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องสมุด อาคารเรียนมี
ความมั่นคงสะอาด
ปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพียงพอ
11. มีระบบ ICT ใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
7. นักเรียน
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการอยู่ในระดับดีมาก
8. มีระบบสาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง และอาคาร
ประกอบเพียงพอ
9. มีห้องเรียนคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
10.มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องสมุด อาคารเรียนมี
ความมั่นคงสะอาด
ปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพียงพอ
11. มีระบบ ICT ใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ผลกำรดำเนินงำน
7. นักเรียน
คณะกรรมการบริหาร
การศึกษา ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการอยู่ในระดับดีมำก
8. มีระบบสาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง และอาคาร
ประกอบเพียงพอ
9. มีห้องเรียนคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
10.มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องสมุด อาคารเรียนมี
ความมั่นคงสะอาด
ปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพียงพอ
11. มีระบบ ICT ใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ
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ส่วนที่ 2
ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ
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. ให้บริการด้านวิชาการและบริการอื่นแก่ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินกิจการของโรงเรียนและชุมชน
5. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอน สื่อหรืออุปกรณ์ เทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่
ผู้เรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน โดยความเห็นชอบคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
6. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามปรัชญา นโยบาย เป้าหมายของโรงเรียน
7. พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านต่าง ๆ ตามศักยภาพของผู้เรียน
การบริหารจัดการศึกษามีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้บังคับบัญชา และแต่งตั้งผู้อานวยการ ผู้จัดการ
ทาหน้าที่ควบคุมกากับการปฏิบัติงานของบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย มีการมอบหมายหน้าที่และความ
รับผิดชอบแก่บุคลากร ตามโครงสร้างสายงานการบังคับบัญชาลงไปจนถึงผู้ปฏิบัติ มีทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา ดังนี้

1. วิสัยทัศน์ (Vision)
สถานศึกษาชั้นนาที่มุ่งส่งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชน ให้สามารถคิด สื่อสาร และใช้เทคโนโลยี
พร้อมก้าวสู่วิถีแห่งอนาคต

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

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

4. อัตลักษณ์
เรียนดี มีมารยาท

รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

5. เอกลักษณ์
สื่อสาร 3 ภาษา ไทย จีน อังกฤษ
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6. กลยุทธ์ เป้ำหมำย โครงกำร กิจกรรม ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร กิจกรรมและฝ่ำยที่
รับผิดชอบ ปีกำรศึกษำ 2561
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลัก
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1. ร้อยละ 80 ของ
1. โครงการพัฒนาการ
1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
เรียนการสอนทุกกลุ่ม
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม
ทางการเรียนแต่ละกลุ่ม สาระ
สาระการเรียนรู้เป็นไป
สาระการเรียนรู้เป็นไป 2. โครงการส่งเสริมการ ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป อ่าน คิด วิเคราะห์และ 2.ผู้เรียนที่มีผลการ
2. ร้อยละ 80 ของ
เขียน
ประเมินสมรรถนะสาคัญ
ผู้เรียนที่มีผลการประเมิน 3.โครงการพัฒนาสู่ความ ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
สมรรถนะสาคัญตาม
เป็นเลิศ
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
หลักสูตรเป็นไปตาม
4. โครงการจัด
3. ผู้เรียนที่มีผลการ
เกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
ประสบการณ์การเรียนรู้ ประเมินการอ่าน คิด
3. ร้อยละ80 ของผู้เรียน ปฐมวัย
วิเคราะห์และเขียนเป็นไป
ที่มีผลการประเมินการ 5. โครงการส่งเสริม
ตามเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
อ่าน คิดวิเคราะห์และ
พัฒนาการเรียนรู้ปฐมวัย 4.ผู้เรียนมีผลการทดสอบ
เขียนเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับชาติเป็นไปตาม
ระดับดีขึ้นไป
เกณฑ์ระดับดี
4.ร้อยละ80 ของผู้เรียนมี
ผลการทดสอบระดับชาติ
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับดี

30

กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสำนึกในกำรรักษำกฎระเบียบของโรงเรียน
เสริมทักษะในกำรดำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพรมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
เป้ำหมำย
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ ระดับ ดีมาก
2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีการพัฒนาระเบียบ
วินัย เป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้รับการปลูกฝัง
จิตสานึกในการรักษากฎ
ระเบียบเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับดีมาก
4.ร้อยละ 90ของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนตามวิถี
ไทยเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก
5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้ร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ เป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1. โครงการพัฒนา
1. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรมและ ที่มีคุณลักษณะที่พึง
กลุม่ บริหารงานบุคคล
ค่านิยมอันพึงประสงค์
ประสงค์และค่านิยมหลัก
(13 กิจกรรมตาม
ของคนไทย 12 ประการ
แผนงาน)
ตามหลักสูตรเป็นไปตาม
2. โครงการทักษะชีวิต
เกณฑ์ ระดับ ดีมาก
พิชิตปัญหา ( 7 กิจกรรม 2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ตามแผนงาน)
ที่มีการพัฒนาระเบียบ
วินัย เป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้รับการปลูกฝัง
จิตสานึกในการรักษากฎ
ระเบียบเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับดีมาก
4.ร้อยละ 90ของผู้เรียนที่
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตของผู้เรียนตามวิถี
ไทยเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก
5.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่ได้ร่วมกิจกรรมวัน
สาคัญต่าง ๆ เป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก
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กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัยและจิตสำนึกในกำรรักษำกฎระเบียบของโรงเรียน
เสริมทักษะในกำรดำเนินชีวิตตำมหลักวิถีไทย ตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพรมหำกษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
ที่มีความคิดริเริมและ
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ มีความ
เป็นผู้นาและนัก
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
ที่มีความคิดริเริมและ
กลุม่ บริหารงานบุคคล
สร้างสรรค์ผลงานด้วย
ความภาคภูมิใจ มีความ
เป็นผู้นาและนัก
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขเป็นไปตามเกณฑ์
ระดับ ดีมาก

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ รักษำสุขภำพ พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำและประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน 1. โครงการพัฒนา
มีนิสัยรักการอ่านและ
ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้าง
แสวงหาความรู้ด้วย
นิสัยรักการอ่าน
ตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง
ๆ รอบตัวในระดับ ดีขึ้น
ไป

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
มีนิสัยรักการอ่านและ
แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง
ๆ รอบตัวในระดับ ดีขึ้น
ไป
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ รักษำสุขภำพ พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำและประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เป้ำหมำย
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
มีทักษะในการอ่าน ฟัง
พูด เขียน และตั้งคาถาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมจากห้องสมุด
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ต่าง ๆ รอบตัวในระดับ ดี
ขึ้นไป
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบในระดับ
ดีขึ้นไป
4.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการ
สื่อสารภาษา
ต่างประเทศ 2 ภาษา
(จีน-อังกฤษ) ระดับดีขึ้น
ไป
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถนาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
ระดับดี

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
2. โครงการพัฒนา
2.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
คุณธรรม จริยธรรมและ มีทักษะในการอ่าน ฟัง
ค่านิยมอันพึงประสงค์
พูด เขียน และตั้งคาถาม
(13 กิจกรรมตาม
เพื่อค้นคว้าหาความรู้
แผนงาน)
เพิ่มเติมจากห้องสมุด
3. โครงการทักษะชีวิต
แหล่งเรียนรู้และสื่อ
พิชิตปัญหา ( 7 กิจกรรม ต่าง ๆ รอบตัวในระดับ ดี
ตามแผนงาน)
ขึ้นไป
4.โครงการส่งเสริม
3. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สุขภาพผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
5. โครงการ นกฮ.วัยใส คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
รักออกกาลังกายต้านภัย เหตุผลประกอบในระดับ
ยาเสพติ
ดีขึ้นไป
4.ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถใช้ทักษะการ
สื่อสารภาษา
ต่างประเทศ 2 ภาษา
(จีน-อังกฤษ) ระดับดีขึ้น
ไป
5. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถนาเสนอวิธีคิด
วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง
ระดับดี
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กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำทักษะที่จำเป็น เข้ำใจหลักศำสนำ รักษำสุขภำพ พัฒนำคุณภำพ
ผู้เรียนตำมหลักสูตรกำรศึกษำระดับปฐมวัยและกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง
และสิ่งแวดล้อม เข้ำร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญำและประเพณี วัฒนธรรมในท้องถิ่น
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน
สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบระดับดี
ขึ้นไป

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
6. ร้อยละ 90 ของผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
สามารถกาหนดเป้าหมาย
คาดการณ์ ตัดสินใจโดยมี
เหตุผลประกอบระดับดี
ขึ้นไป

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำร
จัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1. ร้อยละ 95 ครูและ
1. โครงการพัฒนาครู
1. ร้อยละ 95 ครูและ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากรทางการศึกษามี และบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามี
การจัดทา รายงาน
2. โครงการวิจัยพัฒนา การจัดทา รายงาน
ประเมินตนเองเป็นไป
เพื่อการปฏิรูปเรียนรู้ทั้ง ประเมินตนเองเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ
โรงเรียน
ตามเกณฑ์ระดับ
ดีมาก
3. โครงการนิเทศภายใน ดีมาก
2.ร้อยละ 95 ของครูและ 4. โครงการเสริมสร้าง
2.ร้อยละ 95 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี วินัยครูและบุคลากร
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการใช้ 5. โครงการพัฒนา
ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษและ
หลักสูตรสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนในการสื่อสาร 6. โครงการพัฒนาระบบ ภาษาจีนในการสื่อสาร
และบูรณาการใช้
ประกันคุณภาพภายใน และบูรณาการใช้
ภาษาอังกฤษในการ
ภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ ดี
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ ดี
มาก
มาก
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำร
จัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย
3.ร้อยละ 95 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความสามารถใน
การใช้ ICT ในการเรียน
การสอนและนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนา สามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ ดีมาก
4.ร้อยละ 95 ของครูมี
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
งานเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก
5. ร้อยละ 95 ของครู
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ
ดีมาก

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
3.ร้อยละ 95 ของครูและ กลุ่มบริหารงานบุคคล
บุคลากรทางการศึกษา มี
ความสามารถใน
การใช้ ICT ในการเรียน
การสอนและนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการจัดการเรียนการ
สอนมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้และ
ความคิดริเริ่มที่เน้นการ
พัฒนา สามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการเป็นไป
ตามเกณฑ์ระดับ ดีมาก
4.ร้อยละ 95 ของครูมี
การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
งานเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก
5. ร้อยละ 95 ของครู
ออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
เป็นไปตามเกณฑ์ระดับ
ดีมาก
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กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เป็นมืออำชีพ มีสมรรถนะเหมำะสมกับกำร
จัดกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

6. ร้อยละ 95 ของครูมี
แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและ
จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
ของโครงกำร/กิจกรรม
6. ร้อยละ 95 ของครูมี กลุ่มบริหารงานวิชาการ
แผนจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญและ
จัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาที่ได้รับ
มอบหมายเต็มเวลา เต็ม
ความสามารถเป็นไปตาม
เกณฑ์ระดับ ดีมาก

กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้ง
ในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
1. มีการพัฒนาระบบการ 1. โครงการจัดทา
1. มีการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการด้วยระบบ แผนพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพตามโครงสร้าง การศึกษาและแผนปฏิบัติ คุณภาพตามโครงสร้าง
การบริหารงานโรงเรียน การประจาปี
การบริหารงานโรงเรียน
หนองจอกกงลิบฮัวเคียว 2. โครงการปรับปรุง
หนองจอกกงลิบฮัวเคียว
2.มีแผนพัฒนาคุณภาพ อาคารสถานที่และ
2.มีแผนพัฒนาคุณภาพ
ระยะ 4 ปี และมี
สภาพแวดล้อมภายใน
ระยะ 4 ปี และมี
แผนปฏิบัติการประจาปีที่ โรงเรียน
แผนปฏิบัติการประจาปีที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนา 3. โครงการนิเทศภายใน สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาชาติ
การศึกษาชาติ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
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กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้ง
ในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย

โครงกำร/กิจกรรม

3. มีระบบการนิเทศ
ภายในกากับติดตาม
ตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง
เพื่อนาไปปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน
อย่างสม่าเสมอ
4.มีคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบที่กาหนด
กากับ ติดตามดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายในระดับดีมาก
5. มีกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนใน
ระดับดีมาก
6.โรงเรียนเป็นแหล่ง
ส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและ
อื่น ๆ แก่บุคคล และ
ครอบครัว องค์กรและ
สถาบันอื่น ในระดับดี
มาก

4. กิจกรรมประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน
5. โครงการสานสัมพันธ์
ชุมชนและผู้ปกครอง

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
. มีระบบการนิเทศภายใน
กากับติดตาม ตรวจสอบ
อย่างเข้มแข็งเพื่อนาไป
ปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนอย่างสม่าเสมอ
4.มีคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่
ตามระเบียบที่กาหนด
กากับ ติดตามดูแล และ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษาให้
บรรลุผลสาเร็จตาม
เป้าหมายในระดับดีมาก
5. มีกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์กับชุมชนใน
ระดับดีมาก
6.โรงเรียนเป็นแหล่ง
ส่งเสริมสนับสนุน
ทางด้านวิชาการและ
อื่น ๆ แก่บุคคล และ
ครอบครัว องค์กรและ
สถาบันอื่น ในระดับดี
มาก

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
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กลยุทธ์ที่ 5 บริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนและโรงเรียนเครือข่ำยทั้ง
ในและต่ำงประเทศ สนับสนุนให้มีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้
เป้ำหมำย
7. นักเรียน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการอยู่ในระดับดีมาก
8. มีระบบสาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง และอาคาร
ประกอบเพียงพอ
9. มีห้องเรียนคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
10.มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องสมุด อาคารเรียนมี
ความมั่นคงสะอาด
ปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพียงพอ
4. มีระบบ ICT ใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

โครงกำร/กิจกรรม

ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
ของโครงกำร/กิจกรรม
7. นักเรียน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง มี
ความพึงพอใจต่อการ
บริการอยู่ในระดับดีมาก
8. มีระบบสาธารณูปโภค
สิ่งก่อสร้าง และอาคาร
ประกอบเพียงพอ
9. มีห้องเรียนคุณภาพ
แหล่งเรียนรู้ และใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
10.มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ
ห้องสมุด อาคารเรียนมี
ความมั่นคงสะอาด
ปลอดภัย มีสิ่งอานวย
ความสะดวกเพียงพอ
4. มีระบบ ICT ใน
โรงเรียนอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ

ฝ่ำยที่รับผิดชอบ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงบประมาณ
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ส่วนที่ 3
แผนงำน โครงกำรและงบประมำณ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้กาหนดกรอบยุทธศาสตร์ เป้าหมายตัวชี้วัดความสาเร็จตาม
นโยบายจุดเน้นตามบริบทของโรงเรียน และเพื่อนากรอบทิศทางสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม จึงจัดทา
โครงการกิจกรรมและงบประมาณดาเนินการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561 จานวน 5 กลยุทธ์
34 โครงการ ใช้เงินทั้งสิ้น 9,523,055.00 บาท ดังนี้
4.1 สรุปงบหน้าแผนงาน โครงการ / กิจกรรมและงบประมาณ (4 แผนงาน)
สนอง
สนอง
รำยกำรกำรบริหำรงำน
งบประมำณ
กลยุทธ์
มำตรฐำน / ผู้รับผิดชอบ
โรงเรียน
ตัวบ่งชี้
1. แผนงำน บริหำรทั่วไป
1.1 โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
4,180
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรฐานที่ 2 น.ส.วัชราภรณ์
การศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
มูลยังกาย
1.2โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
1,800,000
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรฐานที่ 2 น.ส. สุวิมล
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
จันทร์อ่อน
1.3 โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
2,324,550
กลยุทธ์ที่ 3 มาตรฐานที่ 2 นางแสงมณี
คลับล้าย
1.4 โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
41,599
กลยุทธ์ที่ 2 มาตรฐานที่ 2 นางจรรยา
ค่านิยมอันพึงประสงค์
กิจนัทธี
1.5 โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนและ
46,820
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรฐานที่ 2 นางผอบ
ผู้ปกครอง
ยโสวันต์
1.6 โครงการ น.ก.ฮ. วัยใสรักออกกาลังกาย
10,500
กลยุทธ์ที่ 3 มาตรฐานที่ 2 นางสุภาพร
ต้านภัยยาเสพติด
ทุริยานนท์
1.7 โครงการจัดงานประจาปีของโรงเรียน
65,545
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรฐานที่ 2 นางสุภาพร
ทุริยานนท์
1.8 โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือ
16,600
กลยุทธ์ที่ 2,3 มาตรฐานที่ 2 นางสุภาพร
นักเรียน
ทุริยานนท์
1.9 โครงการธนาคารโรงเรียน
4,100
กลยุทธ์ที่ 2 มาตรฐานที่ 2 นางสุภาพร
ทุริยานนท์
1.10 งานสานักงานผู้อานวยการ
50,890
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรฐานที่ 2 น.ส.กานต์พิชชา
รักจ้อย
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รำยกำรกำรบริหำรงำน
2. แผนงำน บริหำรงำนวิชำกำร
2.1 โครงการการบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู้
2.2 โครงการการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2.3 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ
สร้างนิสัยรักการอ่าน
2.4 โครงการพัฒนาทักษะชีวิต พิชิตปัญหา
2.5 โครงการศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เฉลิม

งบประมำณ

4,285
5,280
17,960
387,490
3,000

พระเกียรติ
2.6โครงการส่งเสริมศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่ 3 นางเยาวมาลย์
พุคยาภรณ์

129,129

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่ 3 นางสุกานดา
นาคสุขปรั่ง

22,500

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่ 3 นางสุกานดา
นาคสุขปรั่ง

176,487

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่ 3 น.ส.วัชราภรณ์
มูลยังกาย

เด็กปฐมวัย
2.10 โครงการพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผล

กลยุทธ์ที่ 1 มาตรฐานที่ 3 นางเยาวมาลย์
พุคยาภรณ์
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรฐานที่ 4 น.ส.ณัฐวดี
หงษ์ศรี
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรฐานที่ 3 นางผอบ
ยโสวันต์
กลยุทธ์ที่ 3 มาตรฐานที่ 3 นางสุภาพร
ทุริยานนท์
กลยุทธ์ที่ 5 มาตรฐานที่ 2 นางฐิตาภรณ์
สุคาร

43,821

ปฐมวัย
2.9 โครงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 3 มาตรฐานที่ 3 นายธัชธร
ยืนยง

กลุ่มสาระการเรียนรู้
2.8 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้เด็ก

สนอง
มำตรฐำน /
ตัวบ่งชี้

19,285

วรรณศิลป์
2.7 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนทุก

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน
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สนอง
งบประมำณ
กลยุทธ์
โรงเรียน
5,320
กลยุทธ์ที่ 1

สนอง
มำตรฐำน / ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 3 น.ส.ไพรวัลย์

3,000

กลยุทธ์ที่ 1

มาตรฐานที่ 3 นางจรรยา

2.13 โครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

41,750

กลยุทธ์ที่ 1

มาตรฐานที่ 3 น.ส.รุ่งทิวา

2.14 งานประชาสัมพันธ์
2.15 งานรับสมัครนักเรียน

15,000
19,000

กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5

มาตรฐานที่ 2 นางเยาวมาลย์
มาตรฐานที่ 2 นางเยาวมาลย์

รำยกำรกำรบริหำรงำน
2.11 โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูป
การเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
2.12 โครงการนิเทศภายใน

รำยกำรกำรบริหำรงำน
3. แผนงาน บริหารบุคลากร
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรและกิจการ
นักเรียน
3.2 โครงการเสริมสร้างวินัยครู

รำยกำรกำรบริหำรงำน
4. แผนงาน บริหารงบประมาณ
4.1 งานการเงินและบัญชี
4.2 โครงการการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
4.3 โครงการปรับปรุงระบบงานธุรการและ
งานสารบรรณ
4.4 งานสาธารณูปโภค

งบประมำณ

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

31,312

กลยุทธ์ที่ 4

4,700

กลยุทธ์ที่ 4

งบประมำณ

สนอง
กลยุทธ์
โรงเรียน

สนอง
มำตรฐำน /
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

มาตรฐานที่ 2 นางสุภาพร
ทุริยานนท์
มาตรฐานที่ 2 นางสุภาพร
ทุริยานนท์
สนอง
มำตรฐำน /
ตัวบ่งชี้

ผู้รับผิดชอบ

300,000
56,929

กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5
กลยุทธ์ที่ 5

มาตรฐานที่ 2 น.ส. ศรสวรรค์
มาตรฐานที่ 2 น.ส. พิมพา
มาตรฐานที่ 2 น.ส. ศรสวรรค์

240,000

กลยุทธ์ที่ 5

มาตรฐานที่ 2 น.ส. พิมพา

3.2 รำยละเอียดโครงกำร / กิจกรรมและงบประมำณ ปีกำรศึกษำ 2561
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โครงกำรฝ่ำยบริหำรทั่วไป
1. โครงการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
2. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียน
4. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
5. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชนและผู้ปกครอง
6. โครงการ น.ก.ฮ. วัยใสรักออกกาลังกายต้านภัยยาเสพติด
7. โครงการจัดงานประจาปีของโรงเรียน
8. โครงการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
9. โครงการธนาคารโรงเรียน
10. งานร้านค้าสวัสดิการ
11. งานสานักงานผู้อานวยการ
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ชื่อโครงกำร โครงกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปี
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

มำตรฐำนที่ 2

ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ผู้รับผิดชอบ

นำงสำววัชรำภรณ์ มูลยังกำย

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
เต็มตามศักยภาพ มีทักษะการคิดและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การใช้ภาษา
สื่อสารได้อย่างหลากหลาย ครูและบุคลาการได้รับการพัฒนาต่อเนื่อง มีการบริหารแบบมีส่วนรวมและมุ่ง
คุณภาพทั้งระบบ จะเห็นได้ว่าการบริหารจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีและประสบผลสาเร็จได้นั้นต้องมีการ
กระจายอานาจ การแสวงหาแนวร่วม และมีจุดเน้นที่เฉพาะเจาะจง การจัดองค์กรที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
จาการดาเนินงานที่ผ่านมาพบว่า การปฏิบัติตามแผนงานในแผนปฏิบัติการประจาปีนั้นบรรลุผลตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ แต่ในบางแผนงานโครงการต้องมีการปรับแก้ไขให้เข้ากับสภาพที่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้
จัดโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีปรับแผนกลยุทธ์ที่กาหนดทิศทางการบริหารทางการศึกษาสอดคล้องกับหลักการจัด
การศึกษาของชาติและบริบทของสถานศึกษา
2. เพื่อให้มีแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สามารถนาไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิผล
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. โรงเรียนมีแผนพัฒนาสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี และแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ครบถ้วนครอบคลุมภารกิจ
2. มีการปฏิบัติตามแผนงานโครงการบรรลุสาเร็จร้อยละ 75 ของแผน
3. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80 มีความพึงพอใจในการบริหารการศึกษา
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เชิงคุณภำพ
1. คุณภาพมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
งบประมาณ
- ศึกษาผลการดาเนินงานในรอบปีที่
ผ่านมา วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายการปฏิบัติงาน
2. ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
- ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานจัดทา
รายละเอียดแผนงานโครงการ แนว
ทางการทาการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงาน
3. ขั้นประเมินผล
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

ระยะเวลำ
เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562

สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น

4,180

งบประมำณ
-

บำท

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววัชราภรณ์

4,180

นางสาววัช ราภรณ์
และคณะกรรมการ
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
ประจาปี
ทรัพยำกร

1
2
3
4
5

รำยกำร
กระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม
(แพ็ค 5 รีม)
หมึกปริ้น สีดา
หมึกปริ้น สี
กระดาษอาร์ตมันเลเซอร์ A4
ขนาด 150 แกรม (100แผ่น)
ค่าถ่ายเอกสาร

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวน
เงิน

2

540

1,080

1,080

1,080

3
2
1

400
400
99

1,200
800
100

1,200
800
100

1,200
800
100

-

-

1,000

1,000

1,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

4,180

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

บำท

ลงชื่อ
(นำงสำว วัชรำภรณ์ มูลยังกำย)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ
1. แผนกลยุทธ์การจัดการศึกษา
เหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพและบริบทของ
โรงเรียนอุดมการณ์และ
หลักการจัดการศึกษาของชาติ
2. แผนปฏิบัติการประจาปี
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์การจัดการศึกษา
3. มีการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการบรรลุสาเร็จร้อยละ
75 ของแผน
4. ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้อยละ 80
มีความพึงพอใจในการบริหาร
การศึกษา

วิธีกำรวัด

เครื่องมือที่ใช้

ประเมินแผน

แบบประเมินแผน

ประเมินแผน

แบบประเมินแผน

ติดตามประเมินการใช้แผน

แบบติดตามแผนประเมินการ
นาไปใช้

สอบถาม / สัมภาษณ์

1. แบบสอบถาม
2. แบบสัมภาษณ์
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ชื่อโครงกำร โครงกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ภูมิทัศน์และสภำพแวดล้อมในบริเวณโรงเรียน
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 2

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรบเยาวชนของชาติเพื่อให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีความสุขและความเป็นไทย เป็นคนที่มีคุณภาพ และมีระเบียบวินัยซึ่งการที่จะพัฒนาคนให้มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์อย่างเหมาะสมได้นั้น การจัดสภาพแวดล้อม การปรับปรุงอาคารสถานที่ตลอดจนความสะอาด
เรียบร้อย สวยงาม ของสถานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทาให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ และสนใจเรียนและเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยความกระตือรือร้นและมีความสุข นอกจากนี้การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของ
โรงเรียนให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน จะก่อให้เกิดความประทับใจแก่ผู้ปกครองและผู้มาเยี่ยมเยือนรวมทั้งสนใจที่
จะเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทางโรงเรียน จากการดาเนินการตามโครงการในปีที่ผ่านมาพบว่าในการ
ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมส่งผลให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนหน้าอยู่ และเอื้อประโยชน์ในด้านการจัดการ
เรียนรู้มากขึ้น ดังนั้นทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ภายใน
โรงเรียนอย่างเป็นประจาและสร้างสรรค์พื้นที่ใช้สอยอย่างมีประโยชน์ให้ได้มากที่สุดและเอื้อต่อการเรียนรู้ต่อ
นักเรียนให้มากยิ่งขึ้น จึงจัดทาโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอาคารสถานที่บริเวณโรงเรียนและสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าอยู่และ
เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนการสอน
2. เพื่อให้สามารถใช้สถานที่ บริเวณโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการสอนและมีบรรยากาศ
3. เพื่อให้อาคารสถานที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม มีห้องเรียน สนามเด็กเล่น
ห้องปฏิบัติการ ต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน

47

เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม อยู่ในระดับ ดี
2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สีเขียวและสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอและใช้การได้ดี
อยู่ในระดับดี
3. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ สามารถใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด อยู่ในระดับดี
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมกำร
ประชุม แต่งตั้งคณะกรรมการบุคลากรที่
เมษายน 2561
นางสาววัชราภรณ์
เกี่ยวข้องวางแผนพัฒนาอาคาร สถานที่
กาหนดจุดที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข
ดูแลรักษาและซ่อมบารุง พร้อมทั้ง
มอบหมายผู้ชอบ
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
ศึกษาภูมิทัศน์ อาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้ออานวย
ต่อการจัดการเรียนรู้และแนวทางการ
พัฒนา และปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อม
และอาคารสถานที่
3. ขั้นประเมินผล
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

พฤษภาคม 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562

นางสาววัชราภรณ์
และคณะกรรมการ
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สถำนที่ดำเนินงำน

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำร 2,000,000 บำท

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ปรับปรุงอาคารสถานที่

ทรัพยำกร
รำยกำร

จำนวน
หน่วย

1 จัดซื้อ
2 จัดจ้าง
3 ซ่อมแซม

งบประมำณ
รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

1,000,000 1,000,000
500,000 500,000
500,000 500,000

2,000,000 2,000,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
ลงชื่อ
นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

-

จำนวนเงิน

1,000,000
500,000
500,000

2,000,000
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือ

1. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อ ตรวจสอบสภาพจริง
ต่อการเรียนรู้ มีอาคาร
สถานที่เหมาะสม ระดับดี

แบบตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินการ

2. โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบสภาพจริง
แหล่งเรียนรู้ พื้นที่สีเขียวและ
สิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอ
และใช้การได้ดี ระดับดี

แบบตรวจสอบและประเมินผลการ
ดาเนินการ

3. ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ตรวจสอบสภาพจริง
แหล่งเรียนรู้ สามารถใช้ได้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ระดับดี

1.แบบตรวจสอบและประเมินผล
การดาเนินการ

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

2.บันทึกการใช้
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ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมสุขภำพผู้เรียน
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 2

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ

นำงแสงมณี คลับคล้ำย , นำงสำวกฤษธัญญำ รักดี

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
สถานศึกษาจัดกิจกรรมสุขภาพผู้เรียนต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความสาคัญในการรักษา
สุขภาพร่างกายของตนเอง และมีอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ ผู้เรียนรู้จักป้องกัน
ตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรงต่าง ๆ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้
เกียรติผู้อื่น
นอกจากนี้สถานศึกษาได้ตระหนักถึงความพยายามในการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะดังกล่าวและเน้น
การพัฒนา ผู้เรียนมีคุณภาพ สังเกต ตรวจสอบ ติดตามความเจริญเติบโตมีการ ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
ตรวจสุขภาพในช่องปาก ฟัน มีการส่งเสริมการแปรงฟันหลังรับประทานอาหารกลางวัน ได้รับการฉีดวัคซีน
เสริมภูมิคุ้มกันโรค จัดให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันสะอาด ถูกหลักอนามัย และคุ้มค่าทางโภชนาการ
ดังนั้นทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้เห็นถึงความสาคัญของโครงการนี้ จึงมีการปรับปรุงพัฒนา
รูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์และคานึงถึงสุขภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญจึงได้จัดโครงการนี้ต่อไป
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
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เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมวัยและสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมกำร
- ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
โครงการในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา
และความต้องการในการจัดโครงการและ
กิจกรรม
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้เรียน
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
แต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในกิจกรรม
โครงการดังต่อไปนี้
- กิจกรรมจัดอาหารกลางวัน
- กิจกรรมจัดอาหารเสริม (นม)
- กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาล
- กิจกรรมบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขโรคระบาดตาม
ฤดูกาล
- กิจกรรมป้องกันการบาดเจ็บและ
อุบัติเหตุ
- กิจกรรมป้องกัน ฟันผุและเสริมสร้าง
อนามัยในช่องปาก
- กิจกรรมการดูและสุขภาพอนามัย
อาหาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ประกอบ
อาหารครูผู้รับผิดชอบดาเนินงานและ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อทา
ความเข้าใจกับงานในโครงการส่งเสริม
สุขภาพผู้เรียน

ระยะเวลำ

งบประมำณ

เมษายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางแสงมณี
คลับคล้าย
นางสาวกฤษธัญญา

พฤษภาคม
2561
156,000
1,315
300

นางสุภาพร
นางผอบ
นางสาวรุ่งทิวา
นางแสงมณี
นางแสงมณี
นางแสงมณี
นางแสงมณี
นางสาวกฤษธัญญา
นางจรรยา
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3. ขั้นประเมินผล
มีนาคม 2561
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
กุมภาพันธ์ 2561
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
มีนาคม 2562
พัฒนางานต่อไป
งบประมำณ
งบประมาณที่ใช้ดาเนินการ 2,189,750.00

บาท
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

โภชนาการและสุขาภิบาล

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5

รำยกำร
ค่าอาหารนักเรียน/หัว
ค่าจ้างแม่ครัว
ค่าน้าดื่มเจ้าหน้าที่เขต
ครูอบรม
น้ายาฆ่าเชื้อ,ทาความ
สะอาด

6 ไวนิลแผ่นป้ายโฆษณา
( อาหารหลัก 5 หมู่ )
7 น้าดื่มเจ้าหน้าที่มาฉีดยา

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

520
3
20
2
10

20/191
350/191
10
200
200

1,986,400
200,550
200
200
2,000

1,986,400
200,550
200
200
2,000

1,986,400
200,550
200
200
2,000

1

400

400

400

400

30

10

300

300

300

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

2,189,750

ลงชื่อ
(นำงแสงมณี คลับคล้ำย)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จำนวนเงิน
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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 2
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 2

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ

นำงจรรยำ กิจนัทธี

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพในด้านการเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม ดารงตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ประเทศชาติ ในแต่ละปี ได้มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประเมินคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนทุกระดับชั้น การส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน การอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่างๆอย่างเหมาะสม
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
ดังนั้นทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จึงได้ดาเนินการจัดทาโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. เพื่อให้นักเรียนมีการประพฤติตนเป็นลูกที่ดี และมีมารยาทแบบวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อให้นักเรียนมีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข
4. เพื่อให้นักเรียนตระหนัก รู้คุณค่าและร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 100 ผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีมารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย และมีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีการประพฤติตนเป็นลูกที่ดี เป็นลูกสิษย์ที่ดี
4. นักเรียนร้อยละ 90 เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
5. นักเรียนร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและสิ่งแวดล้อม
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6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถดาเนินชีวิตร่วมกัน
กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมกำร
- ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
โครงการในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา
และความต้องการในการจัดโครงการและ
กิจกรรม
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
- จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ วางแผน
ดาเนินการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงาน/
องค์ภาครัฐและเอกชน มอบหมายบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบแก่หัวหน้า /
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมต่าง ๆแต่ละกิจกรรม
รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนร่วมใน
โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ(ตามปฏิทิน
กิจกรรม)
3. ขั้นประเมินผล
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

ระยะเวลำ
เมษายน 2561

พฤษภาคม 2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
นางจรรยา

นางจรรยาและ
คณะกรรมการ

57

ปฏิทินกิจกรรม
กิจกรรมหลักในโครงกำร งบประมำณ
วันที่กำหนด
กิจกรรมวันไหว้ครู
590
14 มิถุนายน 2561

กิจกรรมสุนทรภู่

2,450

กิจกรรมวันแห่เทียนจานา 5,054
พรรษา
กิจกรรมศีล สมาธิ ปัญญา 5,100

กิจกรรมวันแม่

3,175

กิจกรรมวันลอยกระทง

810

กิจกรรมวันดินโลก

420

กิจกรรมวันมาฆบูชา

660

ผู้รับผิดชอบ
นางแสงมณี คลับคล้าย
นางสาวณัฐวดี หงษศรี
นางสาวกานต์พิชชา รักจ้อย
นางสาววัลยา เทพพรหม
26 มิถุนายน 2561 นางสุภาพร ทุริยานนท์
นางจรรยา กิจนัทธี
นายธัชทร ยืนยง
นางสาววรภัคภาวรรณ เย็นใจรอด
24 กรกฎาคม 2561 นางสาวอภิสรา สีนุสิทธิ์
นางฐิตาภรณ์ สุคาร
นายธัชทร ยืนยง
11 กรกฎาคม 2561 นางสุภาพร ทุริยานนท์
นางจรรยา กิจนัทธี
นางสาวปราณี ใบภักดี
10 สิงหาคม 2561
นางจันจิรา โคตะนนท์
นายธัชทร ยืนยง
นางสาวปราณี ใบภักดี
นางสาวรุ่งทิวา แพงทรัพย์
22 พฤศจิกายน 2561 นางสุกานดา นาคสุขปรั่ง
นางสาวนพเก้า บุญค้าจุน
นายธัชทร ยืนยง
นางสาวอภิสรา สีนุสิทธิ์
4 ธันวาคม 2561
นางสุภาพร ทุริยานนท์
นางจันจิรา โคตะนนท์
นางสาววรภัคภาวัลย์ เย็นใจรอด
นางสาวปราณี ใบภักดี
นางฐิตาภรณ์ สุคาร
นางสาวกฤษธัญญา รักดี

58

กิจกรรมหลักในโครงกำร งบประมำณ
วันที่กำหนด
กิจกรรมประชาธิปไตย
840
23 มกราคม 2562

กิจกรรมบันทึกสถิติ
นักเรียน
(คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์)

-

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวปราณี ใบภักดี
นางผอบ ยโสวันต์
นายศตวรรษ เดวัน
นางเยาวมาลย์ พุคยาภรณ์
นางสาววิภาดา มะติมุ

ตลอดปี

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ไหว้ครู

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำยกำร
ดอกไม้ไหว้พระ
ลวด
เทปใส
กาว 2 หน้าแบบบาง
เชือกฟาง
ไวนิลตัวอักษร

6
1
1
1
1
1

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

30
100
30
30
50
200

180
100
30
30
50
200

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

180
100
30
30
50
200

590

ลงชื่อ
(นำงแสงมณี คลับคล้ำย)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

180
100
30
30
50
200

บำท

59

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

สุนทรภู่

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำยกำร
กระดาษสีอ่อน
กระดาษสีชนิดแข็ง
เข็มหมุด
เทปกาวหนังไก่
กระดาษ 4A
ค่าเกียรติบัตร

30
10
1
5
2

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

10
30
100
30
100
500

200
300
100
150
200
500

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

200
300
100
150
200
500

1,450

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

200
300
100
150
200
500

บำท
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

แห่เทียนพรรษา

ทรัพยำกร
จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

ต้นเทียนพรรษา

1

ดอกบัวพลาสติก

50

1,200
10

1,200
500

1,200
500

1,200
500

ไม้เสียบปลาดุก

1

20

20

20

20

ลวดเส้นเล็ก

1

30

30

30

30

ลวดเส้นใหญ่

1

30

30

30

30

เชือกฟาง

1

15

15

15

15

ดินน้ามัน

5

10

50

50

50

โปรเตอร์วันเข้าพรรษา

2

20

40

40

40

เครื่องสังฆทาน

21

120

ตะกร้าพลาสติก

2

50

2,520
100

2,520
100

2,520
100

554

1

554

554

554

รำยกำร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

งบประมำณ

ถ่ายเอกสาร

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

5,054

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จำนวนเงิน
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ศีล สมาธิ ปัญญา

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รำยกำร
ปัจจัยถวายสังฆทาน
อาหารถวายเพล
ดอกไม้ถวายพระ
ธูป เทียน
น้าดื่ม
กระดาษ 4A
แล็กซีน
กระดาษการ์ดทาปก

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

3
3
10
2
10
5
1
2

1,000
300
30
100
10
108
50
5

3,000
900
300
200
100
540
50
10

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

3,000
900
300
200
100
540
50
10

5,100

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จำนวนเงิน

3,000
900
300
200
100
540
50
10
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รำยกำร
น้าดื่มสาหรับผู้ปกครอง
กระดาษการ์ด 4A
ของขวัญสาหรับแม่ดีเด่น
อุปกรณ์จัดบอร์ด/ป้าย
นิเทศ
ลวดเส้นใหญ่
กระดาษกาว
เชือกฟาง

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

10
70
18
-

80
5
100
-

800
350
1,800
100

800
350
1,800
100

800
350
1,800
100

1
3
1

20
25
30

20
75
30

20
75
30

20
75
30

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

3,175

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จำนวนเงิน
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

วันลอยกระทง

ทรัพยำกร
รำยกำร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ลวดใหญ่
กาวหนังไก่
กระดาษ 4A
กระดาษการ์ดหอม
ทาเกียรติบัตร
มงกุฎผู้ชนะเลิศการ
ประกวด
กระดาษภาพโปรเตอร์
กระดาษสี
เข็มหมุดตกแต่งเวที
กาวสองหน้าแบบบาง

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

1
2
1
50

20
25
80
5

20
50
80
250

20
50
80
250

20
50
80
250

3

20

60

60

60

2
10
5
3

20
10
30
20

40
100
150
60

40
100
150
60

40
100
150
60

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

810

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จำนวนเงิน

64

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม ป้ายนิเทศหมวดสังคมศึกษา (เทอม 1) วันวิสาขบูชา
ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รำยกำร
กระดาษสี
กระดาษถ่ายเอกสาร
โปรเตอร์ความรู้
กาวสองหน้า
กาวลาเท็ก
แล็กซีน
กระดาษสีทาปก
ลูกแม๊กซ์ เบอร์ 10

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

20
1
5
5
1
1
2
2

10
100
20
20
60
50
10
15

200
100
100
100
60
50
20
30

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

200
100
100
100
60
50
20
30

660

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

200
100
100
100
60
50
20
30

บำท
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

วันดินโลก

ทรัพยำกร

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รำยกำร
ภาพโปรเตอร์พระราช
กรณียกิจโครงการภาพ
พระราชดาริ
กระดาษสีเหลือง
กระดาษสีอังกฤษสีเงิน
กระดาษสีน้าตาล
กาวลาเท็กซ์

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

10

15

150

150

150

5
5
5
1

10
10
10
20

50
50
50
20

50
50
50
20

50
50
50
20

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

320

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จำนวนเงิน

66

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

วันมาฆบูชา

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รำยกำร
กระดาษสี
กระดาษ 4A
โปรเตอร์ความรู้
กาวสองหน้า
กาว
แล็กซีน
กระดาษการ์ดทาปก
ลูกแม๊กซ์

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

20
1
5
5
1
1
2
2

10
108
20
20
60
50
10
15

200
100
100
100
60
50
20
30

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

200
100
100
100
60
50
20
30

660

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

200
100
100
100
60
50
20
30

บำท

67

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รำยกำร
กระดาษ 4A
ปากกา
กาวสองหน้า
กาว
เชือกฟาง
กระดาษการ์ดทาปก
ลูกแม๊กซ์
แล็กซีน

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

5
12
2
1
1
2
2
1

108
5
20
60
50
10
10
50

540
60
40
60
50
20
20
50

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

540
60
40
60
50
20
20
50

840

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

540
60
40
60
50
20
20
50

บำท

68

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

บันทึกสถิตินักเรียน

ทรัพยำกร
รำยกำร
1
2

ปริ๊นท์และออกแบบบอร์ด
โฟมขนาด 2.40 * 1.20 ม.
กระดาษถ่ายเอกสารพร้อม
ปริ๊นท์งาน

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

1

1,700

1,700

1,700

1,700

2

400

400

400

200

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

3
4
5
6
7
8
9
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

840

บำท

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการทั้งสิ้นทุกกิจกรรม ………………………………………… บาท

จำนวนเงิน

69

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
ค่านิยมและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และสามารถดาเนินชีวิต
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

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
สอบถาม / สัมภาษณ์

แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบสอบถาม/สัมภาษณ์
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ชื่อโครงกำร โครงกำรสำนสัมพันธ์ชุมชนและผู้ปกครอง
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 2

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงผอบ ยโสวันต์
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนและชุมชนถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้และเจริญเติบโตไปด้วยกัน เนื่องจากโรงเรียนนาทรัพยากร
ในท้องถิ่น หรือในชุมชนมาส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ เข้าใจในสภาพชุมชนท้องถิ่นของตนเอง ดังนั้นทาง
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ตระหนักและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของโครงการสานสัมพันธ์ชุมชน
และและผู้ปกครองได้ดาเนินกิจกรรมมาบรรลุในระดับหนึ่ง จึงต้องมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยได้จัดกิจกรรม
หลายประเภทโดย ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมและได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนอย่าง
สม่าเสมอตลอดจนได้รับข่าวสาร จากทางเว็บไซด์ของโรงเรียน จัดส่งหนังสือ จุลสาร ไปยังผู้ปกครอง ชุมชน แต่
ทางผู้ปกครองบางส่วนยังไม่ให้ความสาคัญกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองมีการงานที่ต้อง
ปฏิบัติ แต่ทางโรงเรียนเห็นความจาเป็นที่ผู้ปกครองต้องเข้ามาพูดคุยกันเพื่อร่วมกันพัฒนาบุตรหลานและให้
ความร่วมมือกับทางโรงเรียน และเพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองโรงเรียนและชุมชน จึงได้จัด
โครงการนี้ขึ้นมา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน
2. เพื่อเสริมสร้างบทบาทของโรงเรียนให้มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางการบริหารทางการศึกษา และ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้
3. เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคุณภาพในการพัฒนาระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานองค์กร
เครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่า
4. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สมาคมและหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนทางการศึกษา
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการดาเนินกิจการของโรงเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 20 ที่มีผลการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ได้รับทุนการศึกษาจาก
มูลนิธิ สมาคม และหน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนทางการศึกษา
เชิงคุณภำพ
1. โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
2. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู รวมทั้งชมรมหรือสมาคมศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมการ
ดาเนินการของโรงเรียนอยู่ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมกำร
- ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานใน
เมษายน 2561
รอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหาและความ
ต้องการในการจัดโครงการและกิจกรรม
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
พฤษภาคม 2561
- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจัดให้มี
การประชุมปีละ 2 ครั้ง เพื่อประสาน
ความเข้าใจกันและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้ปกครองอย่างทั่วถึง
3. ขั้นประเมินผล
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562
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งบประมำณ

46,820 บำท

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

นัดพบผู้ปกครอง

ทรัพยำกร
จำนวน
หน่วย

รำยกำร
1
2
3
4
5
6
7
8
9

งบประมำณ

ป้ายประชุมผู้ปกครอง
หนังสือตอบรับผู้ปกครอง
อาหาร-ของว่างเลี้ยง
ผู้ปกครอง
อาหารเลี้ยงบุคลากร
เบ็ดเตล็ด

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

1

500

500

500

520
520

0.50
40

260
20,800

260
20,800

260
20,800

35

50

1,750
100

1,750
100

1,750
100

1

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

23,410

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จำนวนเงิน
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
1. ผู้ปกครองและชุมชนร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในการดาเนินกิจการของ
โรงเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 20 ที่มีผลการเรียนดี
ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์ได้รับ
ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ สมาคมและ
หน่วยงานองค์กรที่สนับสนุนทางการศึกษา
3. โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ อยู่ในระดับดี

วิธีการประเมิน

เครื่องมือประเมิน

สอบถามความพึงพอใจของ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบสภาพจริงของ
1. หนังสือติดต่อประสาน
การรับทุนการศึกษา
งานการมอบทุนการศึกษา
2. ภาพถ่ายการรับ
ทุนการศึกษา
ตรวจสอบสภาพจริงของ
แบบประเมินโครงการ
แผนดาเนินการและผล
ดาเนินโครงการ
4. คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและ ตรวจสอบสภาพจริงของ
1. ประกาศ คาสั่งแต่งตั้ง
ครูรวมทั้งชมรม หรือสมาคมศิษย์เก่าเข้ามา การจัดตั้งองค์กรการมีส่วน
คณะกรรมการ
มีส่วนร่วมกันดาเนินการของโรงเรียน
ร่วม
2. การเข้าร่วมกิจกรรม
ของคณะกรรมการ / บันทึก
การประชุม
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ชื่อโครงกำร โครงกำร นกฮ. วัยใสรักออกกำลังกำยต้ำนยำเสพติด
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 2

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์
พฤษภำคม 2561 - มีนำคม 2562

หลักกำรและเหตุผล
การออกกาลังกายเป็นกิจกรรมที่สาคัญประการหนึ่งในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ ผู้ที่ออกกาลังกาย
เป็นประจาสม่าเสมอ หรือผู้รู้จักเล่นกีฬาชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือหลายชนิดก็ตาม จะทาให้มีร่างกายที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน สภาพร่างกายจะมีภูมิต้านทานต่อโรคหลายชนิด เช่น โรคหวัด โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
ในขณะเดียวกันคนที่ใช้เวลาว่างในการเล่นกีฬา หรือออกกาลังกายเป็นประจาสม่าเสมอ ย่อมจะไม่มีเวลาไปมั่ว
สุมติดยาเสพติด เป็นการช่วยลดปัญหาของสังคมได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังนั้นรัฐบาล หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ
และเอกชน และสถานศึกษาจึงต่างส่งเสริม สนับสนุนเยาวชนให้รู้จักเล่นกีฬาและออกกาลังกาย และจัดให้มี
การแข่งขันกีฬาในโอกาสต่างๆ จนเป็นประเพณี เช่น กีฬาโรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัด จนไปถึง
ระดับชาติ และนานาชาติ จึงเป็นโอกาสอย่างหนึ่งของเยาวชนที่รักการเล่นกีฬา จะได้พัฒนาความสามารถ
ทางด้านกีฬาที่ตนเองชอบ ส่งผลต่อความสาเร็จในการแข่งขัน และความก้าวหน้าของชีวิต ดังเช่นที่นักกีฬาที่
ตนเองชอบ ได้ประสบความสาเร็จ และสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยมาแล้ว โรงเรียน หนองจอกกงลิบฮัว
เคียวมีความตระหนักในความสาคัญของการพัฒนาผู้เรียนทางด้านร่างกาย ทั้งระดับอนุบาล และระดับประถม
ศึกษา โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายใน และส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมี
วินัยรักการออกกาลังกาย และปฏิบัติสุขนิสัยอย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งผลการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาผู้เรียนด้านกีฬา นันทนาการ และการออกกาลังกาย
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพทางกายสมบูรณ์แข็งแรง และรักการออกกาลังกาย
2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักดูแลตนเองให้ปลอดจากสิ่งเสพติด และหลีกเลี่ยงจากสภาวะที่เสี่ยงอันตราย
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เห็นคุณค่าในตนเอง มั่นใจ และกล้า
แสดงออกอย่างเหมาสม
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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
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กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมกำร
- ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
โครงการในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา
และความต้องการในการจัดโครงการและ
กิจกรรม
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
-จัดการชั่งน้าหนัก และส่วนสูงนักเรียนทุก
ระดับชั้น
-จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา และทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจัดกิจกรรมกายบริหาร

ระยะเวลำ
เมษายน 2561

พฤษภาคม
2561

- จัดทีมนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ส่งแข่งขัน
ภายนอกโรงเรียน
- จัดกิจกรรม “เด็กไทยไร้พุง”
- จัดการแข่งขันกีฬา นกฮ. เกมระดับ
อนุบาล และระดับประถมศึกษา
3. ขั้นประเมินผล
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น 105,000 บำท

งบประมำณ
105,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสุภาพร ทุริยา
นนท์
นายเจษฎา ป่าขมิ้น
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ทรัพยำกร

งบประมำณ

1

กิจกรรมวันเด็ก

จำนวน
หน่วย
520

2

กิจกรรมวันกีฬาสี

520

9,800

9,800

3

กิจกรรมนกฮ.ไร้พุง

520

10,400

10,400

ที่

รำยกำร

จำนวน
เงิน
82,900

แหล่งงบประมำณ

จำนวน
เงิน
82,900

,

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

น.ก.ฮ. เกมส์

ทรัพยำกร
จำนวน
หน่วย

รำยกำร
1
2
3
4
5
6
7
8
9

งบประมำณ

วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
เหรียญรางวัล
คณะสี
ขบวนพาเหรด(กองกลาง)

300
4

รำคำต่อ
หน่วย

18
1000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

จำนวนเงิน

10,400

10,400

5,400
2,000
2,400

5,400
2,000
2,400

20,200

ลงชื่อ
(นำงสุภำพร ทุริยำนนท์ )
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

น.ก.ฮ. ไร้พุง

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9

รำยกำร
ห่วงฮูลาฮูป
เชือกกระโดด

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

40
40

200
60

8000
2400

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

10,400

ลงชื่อ
(นำงสุภำพร ทุริยำนนท์ )
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

จำนวนเงิน

8000
2400

บำท
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กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมกำร
- ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของ
โครงการในรอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา
และความต้องการในการจัดโครงการและ
กิจกรรม
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
-จัดการชั่งน้าหนัก และส่วนสูงนักเรียนทุก
ระดับชั้น
-จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา และทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจัดกิจกรรมกายบริหาร

ระยะเวลำ
เมษายน 2561

พฤษภาคม
2561

- จัดทีมนักกีฬาตัวแทนโรงเรียน ส่งแข่งขัน
ภายนอกโรงเรียน
- จัดกิจกรรม “เด็กไทยไร้พุง”
- จัดการแข่งขันกีฬา นกฮ. เกมระดับ
อนุบาล และระดับประถมศึกษา
3. ขั้นประเมินผล
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
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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 5
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 3

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงผอบ ยโสวันต์
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีภารกิจในการจัดการศึกษา แก่นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
และระดับประถมศึกษาและ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนหนองจอกที่มีฐานะครอบครัวจัดเป็นคนชนชั้นกลางถึง
ยากจน สภาพชุมชนมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีความเป็นอยู่แบบชุมชนแออัด มีการมั่วสุมของ
เยาวชนและมิจฉาชีพ มีสถานเริงรมย์ และร้านเกมอยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน ความหลากหลายของ
ชุมชน ทาให้เกิดความเสี่ยง ต่อความปลอดภัย โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน การคมนาคมในชุมชน มีสภาพ
การจราจรคับคั่งในบางเวลา ถนนแคบรถส่วนทางกันได้ลาบาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ใน
ขณะเดียวกันสภาพของนักเรียนก็มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านศักยภาพ ในการเรียนรู้ ต้องการได้รับความ
ช่วยเหลือ และเด็กบางคนจัดเป็นกลุ่มสมาธิสั้น ซึ่งต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส่วนเด็กนักเรียน
ในช่วงชั้นที่ 2 โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 เป็นช่วงเข้าสู่วัยรุ่น จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการประสบภัยถูก
ล่อลวง และการชักจูงให้ทดลองเกี่ยวกับยาเสพติดชนิดต่าง ๆ โรงเรียนจึงต้องจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้สามารถปรับตัวในสังคมได้อย่างมีความสุข รู้จักป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ได้ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัว
เคียวจึงเห็นความสาคัญจึงได้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือตามสภาพความจาเป็นทางด้านสุขภาพจิตเครื่องเขียน
อุปกรณ์การเรียน ศักยภาพในการเรียนรู้ ทุนการศึกษา และปรับตัวในสังคม
2. เพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยในอุบัติเหตุ การถูกทาร้าย การล่วงละเมิดทางเพศ การล่อลวง
และชักจูงเกี่ยวกับสารเสพติดต่างๆ โดยความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ครู และชมชน
3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักป้องกันต้นเอง จากอันตรายต่างๆ และสิ่งเสพติดทุกชนิด
4. เพื่อให้นักเรียนรู้จักปรับตัวในสังคม ได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อ
บุคคลอื่นๆ
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 10 เรียนดีและหรือขาดแคลนได้รับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายในการเรียน
2. นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลตนให้มีความปลอดภัย ปลอดปัญหาทางเพศ ยาเสพติด
และสิ่งมอมเมา
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลการดาเนินงานของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1.โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้าระวังความปลอดภัยของเด็กโดยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และ
ชุมชน อยู่ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินงำน โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมกำร
- ศึกษาและวิเคราะห์ผลการดาเนินงานใน
รอบปีที่ผ่านมา สภาพปัญหา
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
-จัดเวรรักษาการณ์ประจาวัน
-จัดประชุมรถ-รับส่งนักเรียน
- ประสานตารวจจราจร
- จัดหาทุนการศึกษา
-จัดกิจกรรมการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
และสิ่งมอมเมา
3. ขั้นประเมินผล
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข

ระยะเวลำ
เมษายน 2561

พฤษภาคม
2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561

งบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ
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- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

มีนาคม 2562

งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น ……………………6000…………………….. บำท

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ทุนการศึกษา

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำยกำร
ค่าพาหนะ
ค่าเบ็ดเตล็ด

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

5,000
1,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

6000

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

5,000
1,000

บำท

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

5,000
1,000
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

วันงดสูบบุหรี่โลก

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำยกำร
อุปกรณ์จัดนิทรรศการ
จัดบอร์ดให้ความรู้

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

1500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

1500

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

1500

บำท

ลงชื่อ
(...........................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จำนวนเงิน

1500
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำร

เครื่องมือ

1.นักเรียนร้อยละ 90 รู้จักดูแลตน -ตรวจสอบสภาพจริงของ
ให้มีความปลอดภัย ปลอดปัญหา เหตุการณ์
ทางเพศ ยาเสพติด และสิ่งมอมเมา
- สังเกตพฤติกรรม

-บันทึกข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในโรงเรียน

2. ผู้เรียนร้อยละ 10 เรียนดีและ - ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่ได้รับ
หรือขาด แคลนได้รับทุนการศึกษา ความรับความช่วยเหลือ
หรือการช่วยเหลือ ค่าใช้จ่ายในการ
เรียน

แบบยันทึกรายชื่อเด็กที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ

3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มี - ประเมินความพึงพอใจ
ความพึงพอใจในผลการดาเนินงาน
ของโครงการ

- แบบประเมินความพึงพอใจ

4. โรงเรียนมีเครือข่ายเฝ้า
- การประชุมผู้ปกครอง
ระวังความปลอดภัยของเด็กโดย - การเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง
ความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง
ชุมชนในงานต่าง ๆ
และชุมชน อยู่ในระดับดี

รายงานการประชุมผู้ปกครอง

-แบบสังเกตพฤติกรรม

รายงานกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน
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ชื่อโครงกำร โครงกำรธนำคำรโรงเรียน
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 2
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ความ
เป็นอยู่ในสังคมต้องปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอย่าง สุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย ไม่รู้จักการประหยัดและออม มีการใช้จ่ายเงินโดยไม่คานึงถึงความจาเป็นและค่าของเงิน ดังนั้น ทาง
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จึงเห็นความจาเป็นที่จะต้องปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการประหยัด เก็บออมเงิน
จากค่าอาหาร ค่าขนม ที่ผู้ปกครองให้มาในแต่ละวัน โดยเน้นให้ออม 1 ส่วน ใน 3 ส่วน ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้นักเรียนใช้เงินที่ตนมีให้เกิดมีประโยชน์ คุ้มค่ามากที่สุด และมีเงินออมฝากธนาคาร เก็บไว้ใช้
เมื่อยามจาเป็น ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จึงเห็นควรทาโครงการธนาคารโรงเรียนขึ้นมา โดยได้รับ
การสนับสนุนจากมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้มี
การจัดตั้งธนาคารโรงเรียนขึ้นภายในโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เปิดโอกาสอานวยความสะดวกให้
นักเรียน คุณครู ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามาฝากเงินในธนาคารโรงเรียน ซึ่งทางธนาคารจัดวางระบบในการทา
บัญชีในรูปแบบธนาคารทั้งระบบ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่นักเรียนได้ทาหน้าที่เป็นพนักงานการเงิน พนักงานบัญชี
และผู้จัดการในธนาคารโดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ในโครงการนี้นอกจากจะส่งเสริมความประหยัด
และความพอเพียงแล้วยังส่งเสริมทางด้านการทางานเป็นระบบ ฝึกให้เด็กได้มีความรับผิดชอบ มีวินัยทางด้าน
การเงินและการบริหารจัดการกับธนาคารโรงเรียน นอกจากนี้ทางโครงการธนาคารโรงเรียนได้จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการให้ความรู้และการส่งเสริมการออมเงินอย่างถูกวิธีเพื่อที่จะให้เด็ก ๆ ในโรงเรียนมีนิสัยรักการออม
และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากขึ้น
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยประหยัดรู้จักเก็บออม
เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของเงินและสร้างนิสัยการประหยัดตามหลักของความพอเพียง
เพื่อให้นักเรียนรู้จักการทางานอย่างมีระบบ ตามขั้นตอน
เพื่อฝึกให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยล ะ 80 รู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยประหยัดรู้จักเก็บออม
3. นักเรียนร้อยละ 80 เห็นคุณค่าของเงินและสร้างนิสัยการประหยัดตามหลักของความพอเพียง
4. นักเรียนร้อยละ 80 รู้จักการทางานอย่างมีระบบ ตามขั้นตอน
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นและใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่า ในระดับคุณภาพดี
สถำนดำเนินงำน
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมกำร
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
เมษายน 2562
คณะกรรมการดาเนินงาน
- นาเสนอข้อมูลโดยผ่านผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
พฤษภาคม
- จัดทาเอกสารบัญชีในการฝากเงินและ
2562
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ทางธนาคาร
- จัดอบรมให้ความรู้กรรมการในการรับฝาก
เงิน และการจัดทาบัญชีต่าง ๆ
- ตรวจสอบบัญชีและนาเงินส่งธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์
3. ขั้นประเมินผล
มีนาคม 2561
- กากับ ดูแลและติดตามการดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
กุมภาพันธ์ 2561
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
มีนาคม 2562
พัฒนางานต่อไป
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ธนาคารโรงเรียน

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

รำยกำร
กระดาษ A4 80 แกรม
หมึกเครื่องพิมพ์
เครื่องคิดเลขใหญ่ Casio
แม็ค
ลูกแม็ค
ดินสอ (ของที่ระลึก)
ปากกา (ของที่ระลึก)
ปากกาลบคาผิด
กรรไกร
มีดคัตเตอร์
กาวลาเทค
กาวสองหน้าบาง
เทปใส
ค่าถ่ายเอกสาร

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

4
2
1
1
6
5
5
1
1
1
1
2
2
500

120
400
550
80
10
120
120
60
50
70
150
25
25
1

480
800
550
80
60
600
600
60
50
70
150
50
50
500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
1500
ลงชื่อ
(นางฐิตาภรณ์ สุคาร)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

480
800
550
80
60
600
600
60
50
70
150
50
50
500

จำนวนเงิน

480
800
550
80
60
600
600
60
50
70
150
50
50
500
บาท
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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 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 3

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ นำงเยำวมำลย์ พุคยำภรณ์ , นำงสุกำนดำ นำคสุขปรั่ง , นำงไพรวัลย์ วิลำศรี
ระยะเวลำดำเนินกำร พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562
หลักกำรและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ปรับปรุงเพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการใช้หลักสูตรที่ผ่านมาและเพื่อช่วยให้การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยึดหลักการและแนวคิด
สาคัญคือ มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน กาหนดให้สถานศึกษาจัดทาหลักสูตร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีการพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีหลักสูตรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว ซึ่งได้รับโอกาสให้
เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อม โดยเริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนได้จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ปี ได้มีทบทวนปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และปีการศึกษา 2561 มีการปรับใช้หลักสูตรปฐมวัย
พ.ศ. 2560 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระ
ภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปีที่ผ่านมาโรงเรียนได้นาผลจากการประเมิน และนิเทศ
ติดตามผลการนาหลักสูตรไปใช้ ดังนั้นโรงเรียนจึงจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
2. เพื่อให้ครูได้ศึกษาทาความข้าใจหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
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3. เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
- ครูร้อยละ 80 เข้าใจหลักสูตรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
- ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับ
หลักสูตรและเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เชิงคุณภำพ
- โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินงำน
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลผลการนาหลักสูตรไปใช้
2. ประชุมคณะครู วางแผนดาเนินการจัดทาเอกสารและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ในเรื่องการทา
คาอธิบายรายวิชาพื้นฐาน รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดทาโครงการสร้างหน่วย
การเรียนรู้ การจัดทารายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ การจัดทาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การจัดทา
รายละเอียดและแนวการจัดการเรียนการสอนสาหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเลื่อนชั้นเรียนและ
การจัดระดับการศึกษา
3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น
4. หลักสูตรฉบับปรับปรุงแก้ไขไปใช้และติดตามนิเทศตรวจสอบการนาหลักสูตรไปใช้
5. สรุปผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
งบประมำณ

4,000 บาท
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมกำร
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
- ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรไปใช้นาเสนอ
ประธานกรรมการบริหารสถานศึกษา
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
- ประชุมคณะครู วางแผนดาเนินการจัดทา
เอกสารและแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้
- ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและบริบทของท้องถิ่น
3. ขั้นประเมินผล
- ติดตามนิเทศตรวจสอบการนาหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ระยะเวลำ

งบประมำณ

เมษายน 2561

4,000

พฤษภาคม
2561

มีนาคม 2561

ไปใช้
- ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน
- สรุปผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ
รายงานผลการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่องรายงานผลการ
ดาเนินงาน
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ทรัพยำกร
รำยกำร
1
2
3
4
5
6
7
8

กระดาษถ่ายเอกสารพร้อม
ปริ้นงาน
ค่าเข้าร่วมอบรมสัมมนา

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

500

2

1,000

1,000

1,000

3,000

3,000

3,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

4,000

ลงชื่อ
(นำงสำววัชรำภรณ์ มูลยังกำย)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

บำท

จำนวนเงิน
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กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

1. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับ - ตรวจสอบ/ประเมินความ
บริบทของโรงเรียน ในระดับดี

เครื่องมือ
แบบประเมินหลักสูตร

เหมาะสม/สอดคล้องของ
หลักสูตร

2. ครูร้อยละ 80 เข้าใจหลักสูตรและ

ทดสอบความรู้ความเข้าใจ

แบบทดสอบ

สังเกตการณ์จัดการเรียน

แบบสังเกตการสอน

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
3. ครูร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตร การสอน
และเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยใน

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 2,4

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวณัฐวดี หงษ์ศรี
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบประกัน
คุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 กาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัด
ให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับ
ศักยภาพของผู้เรียนและแนวทางการจัดการศึกษาแห่งชาติ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและอัตลักษณ์ของ
ทางโรงเรียน มีการดาเนินการอย่างครบถ้วนครอบคลุมภารกิจตามกฎกระทรวง
2. เพื่อให้มีข้อมูลผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสาหรับใช้ในการวางแผนพัฒนา
โรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อให้ทางโรงเรียนมีพัฒนาการของคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อประกันความสาเร็จและความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้ปกครองจากการเข้ารับการศึกษากับ
ทางโรงเรียน
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เป้ำหมำย
เชิงประมำณ
สถานศึกษาร้อยละ 90 เป็นไปตามกฎกระทรวงระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน
เชิงคุณภำพ
สถานศึกษามีระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษามีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพื่อรับรองการประเมินภายนอก
สถำนศึกษำที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมกำร
- ศึกษาหลักการ วิธีการและแนวปฏิบัติใน เมษายน 2561
2280
การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
พฤษภาคม
- กาหนดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
2561
สาหรับการประเมินคุณภาพภายในให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตาม
กฎกระทรวง
-จัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาและแผนปฏิบัติการประจาปี
-ดาเนินการตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนการปฏิบัติการประจาปี
3. ขั้นประเมินผล
มีนาคม 2561
-พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล
แผนงานโครงการ/กิจกรรมตามแผน
รวมทั้งเครื่องมือวัดและประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
ปรับปรุงแก้ไขและนาไปใช้อย่างต่อเนื่อง
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4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน/
พัฒนางานต่อไป

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562

งบประมำณ 2,280 บาท

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
ทรัพยำกร
รำยกำร

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

จำนวนเงิน

1

กระดาษ A4 ขนาด 80 แก
รม
( แพ็ค 5 รีม )

2

540

1,080

1,080

1,080

2

กระดาษอาร์ตมันเลเซอร์
A4
ขนาด 150 แกรม
ค่าถ่ายเอกสาร
แผ่นซีดี

1

100

100

100

100

10

1,000
100

1,000
100

1,000
100

3
4
5
6
7
8

10

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

2,280

ลงชื่อ
(นำงสำวณัฐวดี

หงษ์ศรี)

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

1. มีระบบประกันคุณภาพภายใน 1. ตรวจสอบสภาพจริงของการ
เป็นไปตามกฎกระทรวง
ดาเนินประกันคุณภาพภายใน
สะท้อนอัตลักษณ์ของทางโรงเรียน
และนาไปปฏิบัติได้จริง

2. ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ 2. ตรวจสอบสภาพจริงของการ
ที่นาไปใช้พัฒนาและปรับปรุงแก้ไข จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และ
แผน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
การนาข้อมูลไปใช้
คุณภาพในปีถัดไป
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน 3. ตรวจสอบสภาพจริง
มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือประเมิน
1. แผน/โครงการ/กิจกรรม
ประกันคุณภาพภายใน
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

1. ตรวจสอบความพึงพอใจ

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ

2. สัมภาษณ์

2. แบบสัมภาษณ์โดยเจาะจงผู้ถูก
สัมภาษณ์และมีโครงสร้าง
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน

ลักษณะของโครงกำร  ใหม่ 

ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 1

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นางสาววรภัคภาวัลย์ เย็นใจรอด
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นการประเมินศักยภาพของผู้เรียนในการอ่านหนังสือ
เอกสารและสื่อต่างๆ เพื่อหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อความสุนทรีย์และประยุกต์ใช้ นาเนื้อหาสาระที่
อ่านมาวิเคราะห์นาไปสู่การแสดงความคิดเห็น การสังเคราะห์ สร้างสรรค์ การแก้ปัญหาถ่ายทอดความคิดด้วย
การเขียนที่มีสานวนภาษาถูกต้องและเป็นเงื่อนไขที่สาคัญที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องได้รับการประเมินให้ผ่านเกณฑ์
จึงได้รับการตัดสินใจให้ผ่านการเลื่อนชั้นในแต่ละระดับการศึกษา
ซึ่งโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้มีการจัดการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
อย่างต่อเนื่อง สรุปผลเป็นรายปี/รายภาค เพื่อให้ผู้เรียนผ่านการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน
และได้รับการตัดสินให้ผ่านการเลื่อนชั้นเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาที่จะช่วยให้ผู้เรียนทุกคน
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
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ระหว่างบุคคลและพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
4 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลงานของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. นักเรียนมีความภาคภูมิใจเมื่อได้รับรางวัลการประกวด//แข่งขันทางวิชาการ
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมกำร
- ศึกษาหลักการ วิธีการและแนวปฏิบัติ
- จัดประชุมวางแผนพร้อมทั้งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน
2.ขั้นดำเนินกำร (กิจกรรม)
- จัดกิจกรรมวันวิชาการ

ระยะเวลำ

งบประมำณ

เมษายน 2561

3500

พฤษภาคม
2561

- จัดกิจกรรมโครงงานนักเรียน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถและ
ความถนัดพิเศษของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ
- จัดกิจกรรมอ่านวันละนิดคิดเขียนอย่างมี
เหตุผล (หมอภาษา)
3. ขั้นประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง

มีนาคม 2562

ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และหลังกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป
งบประมำณ 3,500 บาท

กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววรภัคภา
วัลย์ เย็นใจรอด
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน
ทรัพยำกร

1
2
3
4
5

รำยกำร
กระดาษ A4
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าเกียรติบัตร
ค่ารางวัลการแข่งขัน
ค่าปกรายงานเข้าเล่ม

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

10
1
50

100
500
500
1,000
10

1,000
500
500
1,000
500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

3,500

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

จำนวนเงิน

1,000
500
500
1,000
500

บำท

ลงชื่อ
(......................................................................)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม
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กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

1.นักเรียนร้อยละ 80 ผ่านการ

แบบรายการสังเกต

-แบบประเมินการอ่านคิด

ประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์

-อ่านข้อความถูกต้อง

วิเคราะห์เขียน

และเขียน

-ตอบคาถามและเล่าเรื่อง

-ตารางวิเคราะห์กิจกรรมการ

-ตรวจสอบผลการผ่านการ

เรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนเกิด

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
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำน

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงผอบ ยโสวันต์
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญที่สุดและหัวใจที่สาคัญของโรงเรียนในการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้และเข้าถึงสารสนเทศอย่างกว้างขวาง นักเรียนสามารถเข้ามาใช้ห้องสมุดในการเรียนรู้ได้ทั้งในเวลาและ
นอกเวลาเรียน สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ แตกต่างจากประสบการณ์การ
เรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นการมีห้องสมุดที่สมบูรณ์ย่อมตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่าง
หลากหลายเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากลและมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิตและใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และโครงการพัฒนาห้องสมุดต้องมีการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่ดี หนังสือดี
และกิจกรรมดี บรรยำกำศดี เพื่อตระหนักถึงการพัฒนานักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้
อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในขณะนี้งานห้องสมุดได้พัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ใช้ในการให้บริการและการจัดการงานห้องสมุด ส่งผลให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนมีความสะดวก
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงได้ดาเนินการโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ และทันสมัยยิ่งขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้า และความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้มากยิ่งขึ้น
3. เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถใช้ห้องสมุดและสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัยยิ่งขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 80 มีนิสัยรักการอ่าน การค้นคว้าการศึกษาค้นคว้าและความสนใจใฝ่เรียนใฝ่รู้
3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้ห้องสมุดสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้
4. นักเรียนครู ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในการดาเนินงานของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์และทันสมัย ความสามารถใช้ห้องสมุดเป็นสื่อ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ได้และพร้อมบริการให้เป็นระบบครบวงจร
2. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์และการเขียนได้ดีขึ้น
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ศึกษาและสารวจปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินการห้องสมุดของโรงเรียนในรอบปี
ที่ผ่านมาและแนวทางการปรับปรุงแก้ไข
2.ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
- วางแผนพัฒนาห้องสมุด
- จัดซื้อ จัดจ้าง
- กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่
- กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
- กิจกรรมการประกวดคาขวัญห้องสมุด
3. ขั้นประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และหลังกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป

ระยะเวลำ

งบประมำณ

เมษายน 2561

111,200

พฤษภาคม
2561

มีนาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2561
มีนาคม 2562

ผู้รับผิดชอบ
นางผอบ ยโสวันต์
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งบประมำณ 111,200 บาท
รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม พัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน
ทรัพยำกร

1
2
3
4
5

รำยกำร
ซ่อมแซมห้องสมุด ค่าแรง
ค่าลงโปรแกรม
จัดซื้อหนังสือ
ทาป้ายติดตั้ง
คณะกรรมการ
เบ็ดเตล็ด

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

-

-

7,000
53,500
50,000
300

7,000
53,500
50,000
300

-

-

400

400

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

111,200

ลงชื่อ
( นางผอบ ยโสวันต์)
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

บาท

จำนวนเงิน
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กำรประเมินผล
กำรประเมินผล

วิธีกำร

เครื่องมือ

1. นักเรียนร้อยละ 80 ใช้แหล่งเรียนรู้ที่

- สังเกตการณ์เข้าใช้ห้องสมุด - แบบสังเกตการณ์เข้าใช้

สมบูรณ์และทันสมัย

- ตรวจสอบการใช้ ยืม - คืน
หนังสือ
- สอบถาม/สัมภาษณ์

ห้องสมุด บันทึกการเข้า
ใช้ห้องสมุด การยืม คืน
หนังสือ
- สอบถาม/สัมภาษณ์

2. นักเรียนร้อยละ 85 มีนิสัยรักการอ่าน

- สังเกตพฤติกรรม

- แบบสังเกตพฤติกรรม

ค้นคว้าและความสนใจใฝ่เรียนรู้

- ตรวจผลงานการเข้าร่วม

- บันทึกการจัดกิจกรรม

กิจกรรมห้องสมุด

และเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียน

3. นักเรียนร้อยละ 80 มีความสามารถใช้

- ตรวจบันทึกการใช้สื่อ

- แบบบันทึกการเข้าใช้

ห้องสมุดสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ได้

เทคโนโลยีการเรียนรู้

เทคโนโลยี

4. นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน ร้อยละ - สอบถามความพึงพอใจ

- แบบสังเกตความพึง

85 มีความพึงพอใจในผลการดาเนินโครงการ

พอใจ

5. ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

- ตรวจสอบระบบในตอนการ - รายการหนังสือ

สมบูรณ์และทันสมัยและพร้อมที่จะบริการที่

ให้บริการห้องสมุด

เป็นระบบครบวงจร

- สถิติการใช้บริการ
ห้องสมุด

6. นักเรียนมีทักษะการอ่าน การคิด วิเคราะห์ - ประเมินทักษะการอ่าน คิด - แบบประเมินทักษะการ
และการเขียนดีขึ้น

วิเคราะห์และเขียน

อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำชีวิตพิชิตปัญหำ

ลักษณะของโครงกำร  ใหม่ 

ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 1

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์ นำงฐิตำภรณ์ สุคำร
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
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 และมีเจตคติที่

ดีต่ออาชีพสุจริต
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสังคม สามารถใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา

การเผชิญสถานการณ์และลดการขัดแย้ง
2. นักเรียนร้อยละ 85 มีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอก

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

คติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ เพื่อให้นักเรียนผ่านกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนตามเกณฑ์ที่กาหนด
เชิงคุณภำพ
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันในการแก้ปัญหา และการดาเนินใน
ชีวิตประจาวันได้
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กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมการ
- ศึกษาและสารวจปัญหาอุปสรรคในการ
ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไข
2.ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม)
ดาเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

ระยะเวลำ

งบประมำณ

เมษายน 2561

201,150

พฤษภาคม
2561

- กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
- กิจกรรมแนะแนว
- กิจกรรมชมรมนักเรียน
- กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะ
ประโยชน์
- กิจกรรมทัศนศึกษา
- กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
- กิจกรรมในวันสาคัญต่าง ๆ
- กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพในการ
แสดงออกตามศักยภาพ
3. ขั้นประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และหลังกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป
สถำนที่ดำเนินกำร
งบประมำณ

มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

โรงเรียน บ้าน ชุมชน วัด

201,150 บาท

ผู้รับผิดชอบ
นางสุภาพร ทุริยา
นนท์
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

โครงงานนักเรียน

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7

รำยกำร
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด
60X60 ซม. สีฟ้า
ฟิวเจอร์บอร์ดขนาด
120X60 ซม. สีฟ้า
กระดาษสีชมพู
กระดาษสีเหลือง
กระดาษสีแสด
กระดาษหน้าปกรายงาน
สีเขียวอ่อน
กาวสองหน้าบาง

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

2

30

60

60

1

50

50

50

2
2
2
20

10
10
10
5

20
20
20
100

20
20
20
100

1

50

50

50

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

320

ลงชื่อ
(นางสาวรุ่งทิวา

แพงทรัพย์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

บาท

จำนวนเงิน
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม ชมรมนักเรียน
ทรัพยากร

1
2
3
4

5
6
7
8

รายการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษา และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

งบประมาณ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

แหล่งงบประมาณ
รายได้
อุดหนุน

จานวนเงิน

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

3,000

1,500

3,000

3,000
1,500

1,500
1,500

3,000
1,500

3,000

1,500

3,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

16,500

ลงชื่อ
( นำงเยำวมำลย์

พุยำภรณ์)

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ห้องพยาบาล

ทรัพยากร
รายการ
1 ยาซาร่าลดไข้
(ชนิดน้า 60 มล.)
2 พาราเซตามอล (ชนิดเม็ด)
3 พลาสเตอร์ยา
(ผ้าสีน้าตาล)
4 ยาธาตุน้าขาว
(ตรากระต่ายบิน)
5 ยาธาตุน้าแดง
(ตราวิทยาศรม)
6 ยาลดกรดในกระเพาะ
7 ยาหม่องตราถ้วยทอง
8 ยาหยอดตา
9 สาลี 200 กรัม
10 เบตาดีน
11 ผ้าก๊อส 2 นิ้วX5หลา
12 หน้ากากอนามัย

งบประมาณ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

2

50

100

100

2
2

70
60

140
120

140
120

3

60

180

180

3

45

125

125

1
2
1
1
2
3
2

80
35
50
50
55
10
130

80
70
50
50
110
30
260

80
70
50
50
110
30
260

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมาณ
รายได้
อุดหนุน

1,315

ลงชื่อ
( นำงสำวรุ่งทิวำ

แพงทรัพย์)

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จานวนเงิน
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด (ป.1-ป.3)
ทรัพยากร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายการ
ป้ายไวนิลหน้าเสือ
เชือกฟาง
ลวดขนาดกลาง
กระดาษสี (คละสี)
กระดาษเทาขาว
กาวลาเท็ค
กาวหนังไก่
กาวสองหน้าแบบบาง
ปากกาเคมีสีน้าเงิน
แป้งจอนห์สัน (ใหญ่)
น้าหวานแฮลบลูบอยสีทอง
น้าแข็ง
อาหารกลางวัน

งบประมาณ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

1
1
1
10
4
1
3
2
2
3
12
3
200

250
30
30
10
30
60
25
30
20
50
50
40
30

250
30
30
100
120
60
75
60
40
150
600
120
6000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมาณ
รายได้
อุดหนุน

250
30
30
100
120
60
75
60
40
150
600
120
6000

7,635

ลงชื่อ
(นำงฐิตำภรณ์

จานวนเงิน

สุคำร)

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ลูกเสือ –ยุวกาชาด อยู่ค่ายพักแรม ป.4-6

ทรัพยากร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
รายหัวลูกเสือ - ยุวกาชาด
รายหัวครูผู้ควบคุม
ค่าพาหนะ

งบประมาณ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

220
310
3

550
315
24,000

121,000
3,150
72,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมาณ
รายได้
อุดหนุน

196,150

ลงชื่อ
(นำงสุภำพร

ทุริยำนนท์)

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

จานวนเงิน

121,000
3,150
72,000

บำท
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รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม

ทัศนศึกษา ป.ปลาย

ทรัพยากร
รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ค่ารถ
ค่าบัตรผ่าน
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าน้าดื่ม และของว่าง
เบ็ดเตล็ด

งบประมาณ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

แหล่งงบประมาณ
รายได้
อุดหนุน

3
9
9

35

22,500
40,000
10,000
4,000
2,000

22,500

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

40,000
10,000
4,000
2,000

78,500

ลงชื่อ
(นำงสำวพรพิมล วันทำวัฒน์)
ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

บำท

จานวนเงิน

40,000
22,500
4,000
2,000
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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

1. บัญชีรายชื่อนักเรียนร่วม
กิจกรรม

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

2. ผลงานการประเมินการเข้า
ร่วมเรียนรู้

5. แบบสังเกตการทางานกลุ่ม
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90
มีความพึงพอใจในผลของ
โครงการ

ประเมินความพึงพอใจ

6. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สังเกตพฤติกรรม
ในทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันใน
การแก้ปัญหา และการดาเนิน
ในชีวิตประจาวันได้

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสังเกตพฤติกรรม
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ชื่อโครงกำร โครงกำรศูนย์พัฒนำกำรเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ(ห้องมัลติมีเดีย)
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 2

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวลีลำวดี ครองพันธ์
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
การปฏิรูปการศึกษา คือการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปในแนวทางที่
ส่งเสริมผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ และทักษะ
ที่จาเป็นตามหลักสูตร และมีภูมิคุ้มกันเพื่อการดารงชีวิตในโลกแห่งอนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การที่
จะพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่มีทั้ง
คุณประโยชน์และพิษภัย สถานศึกษาจะต้องมีทั้งครูดี และครูเก่งมาร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีสื่อ
การเรียนรู้ สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้
ที่มีความหมาย และมีคุณค่า ต่อเด็ก ซึ่งเด็กที่ได้รับการจัดประสบการณ์ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างมีคุณภาพนั้น
จะช่วยพัฒนาความคิด มีทักษะในการคิดได้อย่างหลากหลาย มีความลุ่มลึกในองค์ความรู้ที่จาเป็น และส่งผล
ให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ฐานความรู้ได้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันสื่อการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนามาใช้ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน วงการศึกษาในปัจจุบัน ได้มีการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน และการสื่อสาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบมัลติมีเดีย หรืออาจใช้
ในลักษณะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยเฉพาะก็ได้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามัลติมีเดียจะกลายมาเป็น
เครื่องมือที่สาคัญทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะว่ามัลติมีเดียสามารถที่จะนา เสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว
ดนตรี กราฟิก วัสดุตีพิมพ์ ภาพยนตร์ และวีดีทัศน์ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่สาคัญเหมาะสาหรับผู้เรียนทุก
ระดับชั้น การใช้มัลติมีเดียทางการเรียนการสอน ก็เพื่อทางเลือกในการเรียน และตอบสนองรูปแบบของ
การเรียนของนักเรียนที่แตกต่างกัน การจาลองสถานการณ์ของวิชาต่าง ๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่ทาให้นักเรียน
ได้รับประสบการณ์ตรง โดยสามารถที่จะทบทวนขั้นตอนและกระบวนการได้เป็นอย่างดี นักเรียนอาจจะเรียน
ออกเสียงและฝึกพูด การใช้มัลติมีเดียเพื่อเป็นวัสดุหรือสื่อทางการสอน หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ซึ่งทาให้การสอนมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้วัสดุการสอน ธรรมดา และสามารถ
เสนอเนื้อหาได้ลึกซึ่งกว่าการสอนที่สอนตามปกติ การเตรียมนาเสนอไว้อย่างเป็นขั้นตอน และใช้สื่อประเภท
ภาพประกอบการบรรยายและใช้ข้อความนาเสนอในส่วนรายละเอียดพร้อมภาพเคลื่อนไหว หรือใช้วีดี
ทัศน์ เช่นนี้ แล้วก็จะทาให้การสอนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือ เอกสาร สื่ออีเล็กทรอนิกส์ สื่อ Social medias
และ Network ต่าง ๆ
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน หรือชิ้นงานการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้จากสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
3. ผู้ปกครองครูและนักเรียนรวมทั้งชุมชน สามารถเข้าใช้ห้องเทคโนโลยี เนื้อหาความรู้และนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
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 เนื้อหาความรู้และ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
2. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลำ
งบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ
1. ขั้นเตรียมการ
- ศึกษาและสารวจปัญหาอุปสรรคในการ เมษายน 2561
ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาและแนว
ทางการพัฒนา
2. นาเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ให้ความเห็นชอบ

120

กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
2.ขั้นดาเนินการ
- จัดซื้อ จัดจ้าง

ระยะเวลำ
พฤษภาคม
2561

- จัดระบบและทาทาเนียบ สื่อออนไลน์
และออฟไลน์ประจาศูนย์ฯ มีมาตรการ
กระตุ้นการใช้สื่อให้ทั่วถึงและแพร่หลาย มี
ระบบควบคุมกากับการนาไปใช้ การดูแล
สื่อให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ
- จัดอบรมพัฒนาการใช้สื่อและสร้างสื่อแก่
ครูผู้สอน ให้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า
ของสื่อ มีแนวทางเข้าถึงสื่ออย่าง
หลากหลายในโลก cyber และสามารถ
จัดทาสื่อง่าย ๆ ได้
3. ขั้นประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ และหลังกิจกรรม
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป

มีนาคม 2562

กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

งบประมำณ
500,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวลีลาวดี
ครองพันธ์
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งบประมำณ ……500,000……………… บาท

รำยละเอียดงบประมำณ โครงกำร/กิจกรรม ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ (ห้องมัลติมีเดีย)
ทรัพยำกร
รำยกำร
1

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

จำนวนเงิน

1

19,700

19,700

19,700

19,700

19,700

1

14,000

14000

14000

14000

14000

1

30,000

30,000

30,000

1
1

25,000
80,000

25,000
80,000

25,000
80,000

1

30,000

30,000

30,000

30,000

1

2,500

2,500

2,500

2,500

1
1

3500
20,000

3500
20,000

3500
20,000

3500
20,000

1
1
30

15,000
15,000
900

15,000
15,000
27,000

15,000
15,000
27,000

15,000
15,000
27,000

Model : VERTEX XD-2120

Brightness : 3300 ANSI
Contrast : 4600:1
Resolution : 1024x768
(XGA)

2

3
4
5
6
8

9
10
11
12
13

VERTEX จอมอเตอร์ไฟฟ้า
(Moterized screen)-120
นิ้ว MW สัดส่วน 16:9 /
16:10
Visaulizer เครื่องฉายสาม
มิติ
โน้ตบุ๊ค
ชุดเครื่องเสียงพร้อม
ไมโครโฟน และ ลาโพง
กล้องบันทึกภาพ(บันทึก
วิดีโอได้)
เครื่องบันทึกเสียงSONY
รุ่น ICD-PX470 เครื่อง
บันทึกเสียงระบบดิจิตอล
พร้อม USB ในตัว 4GB
ติดตั้งสัญญาณWi-fi
กั้นห้องเครื่องเสียงและ
เก็บอุปกรณ์
ติดม่านกันแสง
เวทียกพื้น
โต๊ะพับ 45x120 x75 ซ.ม.

30,000
25,000

25,000
80,000
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14
15
16
17
18

เก้าอี้
โต๊ะวางอุปกรณ์
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ค่าซ่อมบารุงและปรับปรุง
ซอฟต์แวร์

60
1
2

450
3000

27,000
3000
70000

27,000
3000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
ลงชื่อ
(นำงสำวลีลำวดี

ครองพันธ์)

ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม

27,000
3000
70000
14000
5000
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กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำร

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความสามารถ
ค้นคว้าหาความรู้จากสื่อเล็กทรอนิกส์
และสื่อจาก Network ต่าง ๆ
2. ผู้เรียนร้อยละ 80 สามารถสร้างสรรค์ผลงาน
หรือชิ้นงานการเรียนรู้ผ่านการสืบเสาะหาความรู้
จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้

1. การทดสอบ
2. การประเมินผู้เรียน
ตามสภาพจริง
1. ตรวจสอบผลงานผู้เรียน

เครื่องมือ
1.
2.
3.
1.

แบบทดสอบ
ผลงาน / ชิ้นงานนักเรียน
แฟ้มสะสมงานนักเรียน
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
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ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นำฏศิลป์ วรรณศิลป์
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 3
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 1

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำยธัชธร ยืนยง , นำงสำวอภิสรำ สีนุสิทธิ์
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
การสร้างจิตสานึกความเป็นไทยให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความเป็นไทยสิ่งสาคัญประการหนึ่ง
คือ การได้เรียนรู้ในด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และ นันทนาการ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของบรรพบุรุษไทย โดยได้ผสมผสานภูมิปัญญาในแต่ละเรื่องไว้อย่าง
กลมกลืน เมื่อเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา รู้คุณค่า และเกิดทักษะทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
วรรณศิลป์ และนันทนาการซึ่งจะทาให้เกิดความซาบซึ้งรักและหวงแหนจนเกิดการอนุรักษ์และสืบทอดมรดก
อันล้าค่าในด้านต่างๆเหล่านี้จากบรรพบุรุษให้ยั่งยืนสืบไปในสังคมไทย
เพื่อเป็นการตอบสนองตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวจึงได้มีการจัดตั้งชมรมที่
ส่งเสริมความถนัดของผู้เรียนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และ นันทนาการซึ่งมี
การฝึกซ้อมเพื่อร่วมแสดงและทาการแข่งขันในโอกาสต่างๆที่จัดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการยกระดับความรู้
ความสามารถของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพอย่างมีความสุขสืบไปในสังคม ดังนั้น
ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเห็นความสาคัญในการส่งเสริมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์และ
นันทนาการจึงเห็นสมควรจัดโครงการนี้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในและนอกโรงเรียน
2. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายและแผนการส่งเสริมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร
3. เพื่อให้ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
4. เพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวด / แข่งขันกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในกิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรในและนอก
โรงเรียนได้
2. นักเรียนร้อยละ 80 สนับสนุนนโยบายและแผนการส่งเสริมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร
3. นักเรียนร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ
4. นักเรียนร้อยละ 85 ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมและการประกวดแข่งขันกิจกรรมที่
เกี่ยวข้อง
เชิงคุณภำพ
1. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
3. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สถำนที่ดำเนินกำร
1. โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
2. สถานที่จัดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ
3. สถานที่จัดแสดงกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรม/ระยะเวลำดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
ขั้นเตรียมการ
1. ศึกษากิจกรรมในหลักสูตรและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพื่อนามาวางแผนการจัด
กิจกรรมและเตรียมจัดทาโครงการ
2. ประชุมผู้ที่มีความเกี่ยวข้องและวางแผน
2.ขั้นดาเนินการ
1.จัดตั้งชมรมนักเรียน
2.จัดการฝึกซ้อมตามความสามารถและทักษะ
3.จัดแข่งขันภายในโรงเรียนและคัดเลือก

ระยะเวลำ
พฤษภาคม
2561

พฤษภาคม
2561

งบประมำณ
19285

ผู้รับผิดชอบ
นายธัชทร ยืนยง
นางสาวอภิสรา
สีนุสิทธิ์
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ตัวแทนส่งแข่งขันนอกโรงเรียน
ขั้นวัดและประเมินผล
มีนาคม 2562
- ประเมินผลการดาเนินโครงการ สรุปผล
และรายงานต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
กุมภาพันธ์
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
2562
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป
งบประมำณ

19,285 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

ร่วมกิจกรรมและการประกวดแข่งขันกิจกรรมที่

รางวัล

เกี่ยวข้อง
5. นักเรียนเกิดสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ดี

สังเกตพฤติกรรม

แบบสังเกตพฤติกรรม

6. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ประเมินลักษณะอันพึงประสงค์ แบบประเมินคุณลักษณะอันพึง
พึงประสงค์

7. นักเรียนสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี สังเกตพฤติกรรม
ความสุข

แบบสังเกตพฤติกรรม
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ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 3

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร
หลักกำรและเหตุผล

นำงสำวพรพิมล วันทำวัฒน์
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

ปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากนโยบายรัฐบาลที่มี
การสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เพื่อตัอนรับการเปิดประตูสู่อาเซียนที่กาลังจะเกิดขึ้น และมีมติ
ตกลงกันว่า ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารคือภาษาอังกฤษ แต่ในทางกลับกัน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่
ผ่านมากลับไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควร

เนื่องจากส่วนหนึ่งขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง

และต่อเนื่อง

สาเหตุที่สาคัญอีกอย่างคือ การสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษ การจัดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
การสอน การนาเสนอในรูปแบบที่หลากหลาย นับว่ายยังน้อยมาก ส่งผลให้คะแนน O-NETของภาษาอังกฤษ
ต่ากว่าวิชาอื่นๆ

ทางโรงเรียนได้เห็นความสาคัญของการพมนาภาษาอังกฤษ ที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาให้ดีขึ้น

อย่างน้อยที่สุด คะแนนผลสอบ O-NET จะต้องสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นลาดับ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของการ
ติดต่อสื่อสารในโลกปัจจุบัน

โดยมุ่งให้นักเรียนมีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งการใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างมี

ประสิทธิภาพด้วยการจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายในการเรียนรู้ จัดให้มีการสอนเสริมทั้งในเวลา และนอกเวลา
นิเทศ ติดตามตรวจสอบ อย่างต่อเนื่องจริงจังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาที่สูงขึ้นต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อต้องการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษและเพิ่มอัตรากาลังให้เพียงพอ
2. เพื่อต้องการให้มีการส่งเสริมสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนการสอน
3. เพื่อพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
5. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในผลของโครงการ
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เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. นักเรียนร้อยละ 90 มีการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
2. นักเรียนร้อยละ 98 มีทัศนะคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีการพัฒนา และมีอัตราที่เพียงพอ
2. ครูสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนการสอนได้มากขึ้น
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
2. นาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์
และวางแผนจัดกิจกรรม
2.ขั้นดาเนินการ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทัศนคติ ต่อการเรียน

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561

พฤษภาคม
2561

ภาษาอังกฤษ
- จัดหาเพื่อนาสื่อ เทคโนโลยี มาใช้ในการ
เรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนการสอน
ให้หลากหลาย
3.ขั้นวัดและประเมินผล

มีนาคม 2562

- ประเมินผลการดาเนินโครงการ สรุปผล และ
รายงานต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป

กุมภาพันธ์
2562

งบประมาณ
28220

่รั
ผู บผิดชอบ
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งบประมำณ 28220 บำท

รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รำยกำร
สื่อการสอนภาษา
คอมพิวเตอร์
กระดาษโปสเตอร์สีอ่อน
กระดาษโปสเตอร์สีแข็ง
เบ็ดเตล็ด

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

10000
16000
1000
1000
220

รวมเป
่นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

10000
16000
1000
1000
220

บาท

28220

ลงชื่อ
(นางสาวพรพิมล

วันทาวัฒ่)
น

่รั
ผู บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงิน

10000
16000
1000
1000
220
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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
นวัตกรรมการเรียนการสอนได้มากขึ้น

แบบบันทึกทะเบียนสื่อ

ตรวจสอบการบันทึก
ทะเบียนสื่อ

รายชื่อครู ภาษาอังกฤษ ต่อ
จานวนนักเรียน
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ชื่อโครงกำร โครงกำรส่งเสริมพัฒนำกำรกำรเรียนรู้เด็กปฐมวัย
ลักษณะของโครงกำร  ใหม่  ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 1
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 ค้นพบ
ด้วยตนเอง คิด ลงมือแก้ปัญหา เลือก ตัดสินใจ ใช้ภาษาสื่อความหมาย คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ครูและผู้ดูแลเด็กจึงต้องจัดการอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์อย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการในและนอกหลักสูตร ให้เด็กได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ส่งเสริมให้เด็กรู้จักสังเกต
สารวจ สร้างสรรค์ และยิ่งทาให้เด็กมีความกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม จะยิ่งทาให้เด็กเกิดการเรียนรู้
และมีพัฒนาการดีขึ้นทั้งทางร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมี
ความตระหนักในการพัฒนาเด็กปฐมวัย และได้จัดให้มีโครงการ/ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้ง
ในและนอกหลักสูตร โดยบูรณาการไปในแผนการจัดประสบการณ์ และให้สอดคล้องกับตารางการจัด
กิจกรรมประจาวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัยทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา
2. เพื่อให้เด็กอนุบาลมีความรู้พื้นฐานสมวัย และพร้อมศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. เด็กร้อยละ 90 มีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย
2. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสมวัย
3. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย
4. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
5. เด็กร้อยละ 85 มีความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคลและสถานที่แวดล้อมตัวเด็ก ธรรมชาติรอบตัว
และสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเด็ก
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6. เด็กร้อยละ 85 มีความพร้อมศึกษาต่อ ในระดับประถมศึกษา
7. ผู้ที่มีสาวนเกี่ยวข้องร้อยละ 85 มีความพึงพอใจในผลงานของโครงการ
เชิงคุณภาพ
เด็กมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เด็กสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
2. วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ
3. มอบหมายงาน
2.ขั้นดาเนินการ
1.จัดทาสื่อ เครื่องมือวัดและประเมินผล

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561

พฤษภาคม
2561

พัฒนาการแต่ละด้านของเด็ก
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ
3.ขั้นวัดและประเมินผล

มีนาคม 2562

- ประเมินผลการดาเนินโครงการ สรุปผล และ
รายงานต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป
งบประมำณ 129129 บำท

กุมภาพันธ์
2562

งบประมาณ
129,129

่รั
ผู บผิดชอบ
ครูสุกานดา

133

รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม ่งเสริ
ส มพัฒนาการเรียนรู
่ปฐมวัย
ทรัพยากร
จานวน
หน่วย

รายการ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

งบประมาณ
ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

กิจกรรมหนูทาได้
กิจกรรมฝึกหัดคัดลายมือ
กิจกรรมเกมการศึกษา
กิจกรรมศิลปะน่ารู้
กิจกรรมนิทานพาเพลิน
หนูน้อยวิทยาศาสตร์
อัจริยภาพรุ่นเยาว์
หนูน้อยเอ็กเซอร์ไซส์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
หนูน้อยรักการอ่าน
กิจกรรมบัณฑิตน้อย
กิจกรรมทัศนศึกษา

แหล่งงบประมาณ
รายได้
อุดหนุน

จานวนเงิน

64199

64,930
4000
1310
1100
1000
2400
1000
1000
2700
500
6920

129,129
4000
1310
1100
1000
2400
1000
1000
2700
500
6920

43000

73827

46789
30827

รวมเป
่นเงินทั้งสิ้น

129,129

บาท

ลงชื่อ
( นางสุกานดา นาคสุขปรั่ง)
่รั
ผู บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
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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

1. สังเกตพฤติกรรมด้านสังคม
2. ตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปะ วัฒนธรรม การออมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการ
ด้านอารมณ์จิตใจสมวัย

3. เด็กร้อยละ 85 มีพัฒนาการ
ด้านสังคมสมวัย

อารมณ์จิตใจ
2. แบบประเมินผลงาน/ชิ้นงาน
3. แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

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
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ชื่อโครงกำร โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ครูปฐมวัย
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 3

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสุกำนดำ นำคสุขปรั่ง
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กปฐมวัยเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทุกด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมไป
พร้อมกัน ซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเล็งเห็น
แนวทางในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อสร้างเสริมให้เด็กปฐมวัยได้
เติบโตมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเหมาะสมกับวัย เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขและเติบโต
เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไป จึงได้จัดประชุมวางแผนการจัดทาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้น
เด็กเป็นสาคัญ และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเสริมสร้างการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ เพื่อ
เชื่อมโยงให้เด็กได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน โดยบันทึกและประเมินพัฒนาการของเด็ก การวิจัยในชั้นเรียน
จัดทารายงานการประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยนาผลการประเมินไปใช้พัฒนาเด็กได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการปฐมวัยศึกษา สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่แวดล้อมเด็ก และบรรลุผลตามจุดหมายที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูมีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
2. เพื่อให้ครูมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลเน้นเด็กเป็นสาคัญ
3. เพื่อให้ครูมีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและความต้องการของเด็ก
4. เพื่อให้ครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
5. เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ครูร้อยละ 95 มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กครบทุกด้าน
2. ครูร้อยละ 90 มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผลเน้นเด็กเป็นสาคัญ
3. ครูร้อยละ 90 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและความต้องการของเด็ก
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4. ครูร้อยละ 90 มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและครอบครัว
5. เด็กร้อยละ 95 มีพัฒนาการสมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
6. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. เด็กมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
2. เด็กสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
ระยะเวลา
งบประมาณ
่รั
ผู บผิดชอบ
1.ขั้นเตรียมกำร
พฤษภาคม
22,500
1. ประชุมผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
2561
2. วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านต่าง ๆ
3. มอบหมายงาน
พฤษภาคม
2.ขั้นดาเนินการ
2561
1.จัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2561
2.จัดทาแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้
3. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมประจาวัน
4. จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนและสื่อเทคโนโลยีแก่เด็กปฐมวัย
5.จัดสภาพแวดล้อม วัสดุ อุปกรณ์ ของเล่น
ของใช้ และจัดบรรยากาศในการเรียนรู้
3.ขั้นวัดและประเมินผล

มีนาคม 2562

- ประเมินผลการดาเนินโครงการ สรุปผล และ
รายงานต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป
งบประมำณ 22500 บำท

กุมภาพันธ์
2562
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รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม โครงกำรจัดประสบกำรณ์กำรจัดกำรเรียนรู้ครูปฐมวัย
ทรัพยำกร
รำยกำร

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

1 ค่าอบรม
2 ค่าพาหนะ
3 ค่าอาหาร
4
5

แหล่งงบประมำณ
รายได้
อุดหนุน

12000
5000
5500

รวมเป
่นเงินทั้งสิ้น

22500

บาท

ลงชื่อ
(นางสาวสุกานดา นาคสุขปรั่ง)
่รั
ผู บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

จำนวนเงิน

12000
5000
5500
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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
สมวัย และมีความพร้อมศึกษาต่อ
ในระดับประถมศึกษา
6. เด็กผ่านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

วิธีกำร
ทดสอบ , ตรวจสอบสภาพจริง

เครื่องมือ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ทดสอบ , สอบถาม , สัมภาษณ์

แบบรวบรวมข้อมูล

สอบถาม , ร่องรอยการปฏิบัติ

แบบรวบรวมข้อมูล

ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ทดสอบ , ตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบหลักฐาน ,ร่องรอย
การปฏิบัติ

ประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์

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

แบบสังเกตพฤติกรรม
แบบประเมินความพึงพอใจ
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ชื่อโครงกำร โครงกำรพัฒนำระบบกำรวัดผลและประเมินผล
ลักษณะของโครงกำร
ใหม่
✓ ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำววัชรำภรณ์ มูลยังกำย
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ปรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑1
ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และเริ่มใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑โรงเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขระบบ
การวัดและประเมินผลให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรมาตลอด โดยนาแนวทางการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ / กระบวนการจัดเก็บ / การรวบรวม / การตรวจสอบ / การตีความผลการเรียนรู้ / การพัฒนาผู้เรียน
ให้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลาง ฯ ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล นาเครื่องมือไปวัดด้วยเทคนิควิธีการที่มี
ความหลากหลายตรงกับธรรมชาติวิชาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ได้ผลการประเมินที่ตรงตาม
สภาพจริง สะท้อนสมรรถนะที่สาคัญในการประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมินการอ่าน
คิดวิเคราะห์และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับ
ห้องเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ มีขั้นตอนบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียน ตลอดจนเอกสารหลักฐานทางการศึกษาที่ถูกต้องชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นหลักฐาน
รับรองการประเมินภายในและการประเมินภายนอกตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา แต่การดาเนินการที่
ผ่านมายังไม่ครบถ้วนครอบคลุมภารกิจที่กาหนด ยังต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่นอยู่เสมอ กระบวนการวัดและประเมินผลจึงต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ดังนั้น เพื่อให้มีระบบการวัดและประเมินผลเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ และ
สามารถนาไปใช้อย่างประสิทธิผล จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบการวัดผลและประเมินผลที่มาตรฐานถูกต้องตามหลักการวัดผลและประเมินผลตาม
หลักสูตร
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2. เพื่อให้มีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ การประเมินการคิดวิเคราะห์
และเขียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีคุณภาพมีความ
หลากหลายสอดคล้องกับสภาพจริงของการเรียนการสอนเหมาะสมกับหลักสูตร
3. เพื่อให้มีข้อมูลด้านเอกสารผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ถูกต้องสาหรับการวางแผนพัฒนา และ
ปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และใช้ตัดสินการเลื่อนชั้นเรียนตามระเบียบที่กาหนด
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ระบบการวัดและประเมินการศึกษาร้อยละ 90 เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลของสถานศึกษา
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
1. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรและมีคุณภาพไม่ต่ากว่า ระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง
2. วางแผนการจัดกิจกรรมการวัดและ
ประเมินผลประจาปี
3. มอบหมายงาน
2.ขั้นดำเนินกำร
1.ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผล
ของโรงเรียน
2. ดาเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
8 กลุ่มสาระ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ การ
อ่านคิดวิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนระหว่างปี และปลายปีให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติวิชาด้วยวิธีการที่มีความหลากหลาย
3. ประสานงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดการประเมินคุณภาพระดับเขต
พื้นที่ และการจัดการประเมินคุณภาพ

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561

พฤษภาคม
2561

งบประมาณ

่รั
ผู บผิดชอบ

176,487

นางสาววัชราภรณ์
มูลยังกาย
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ระดับชาติ
3.ขั้นวัดและประเมินผล

มีนาคม 2562

1. รวบรวมผลการประเมิน จัดทาข้อมูลสถิติ
และการแปรผลข้อมูล จัดทาเป็นรูปเล่ม
รายงาน
2.บันทึกผลการประเมินในแบบ ปพ. และ
เอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียน
3.ตัดสินผลการเรียนปลายปี และการเลื่อนชั้น
เรียน
4. สรุปผลและประเมินผลรายงานผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและแนว
ทางแก้ไข
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในพัฒนางานต่อไป
งบประมำณ 176,487 บำท

กุมภาพันธ์
2562
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รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม

วัดผลและประเมินผล

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รำยกำร
ปากกาแดง
คัตเตอร์
เชือกฟางม้วนใหญ่
แม็กเย็บกระดาษ
ขนาด No.10
แม็กเย็บกระดาษ
ขนาด No.35
ลูกแม็ก ขนาด No.10
ลูกแม็ก ขนาด No.35
เครื่องเจาะกระดาษ
ขนาด No.85
กาวลาเท็กซ์
ขนาด 32 ออนซ์
กระดาษ A4
ขนาด 80 แกรม
ระเบียนสะสม
สมุดพก
บัญชีเวลาเรียน
ค่าถ่ายเอกสาร (สอบนอก
ตาราง 2 ภาคเรียน)
กระดาษ A3
ขนาด 70 แกรม

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

จำนวนเงิน

24
5
1
10

10
20
30
38

240
100
30
380

240
100
30
380

2

145

290

290

10
2
2

11
16
330

110
32
660

110
32
660

1

70

70

70

2

100

200

200

90
420
15
2

25
20
45
2,500

2,250
8,400
675
5,000

2,250
8,400
675
5,000

1

210

210

210

143

รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม

วัดผลและประเมินผล ้อ)
(ต

ทรัพยากร
รายการ
16 อนุบาล 1 ชุดละ 70 บาท
อนุบาล 2 ชุดละ 70 บาท
อนุบาล 3 ชุดละ 70 บาท
ป.1-2 ชุดละ 70 บาท
ป.3
ชุดละ 105 บาท
ป.4-5 ชุดละ 115 บาท
ป.6
ชุดละ 115 บาท
รวมค่าข้อสอบเทอมละ
17 ค่าดูแลระบบวัดผล
ประเมินผลรายปี

งบประมาณ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

50
65
65
140
70
140
80
-

3,500
4,200
4,200
13,300
7,350
14,700
9,200
-

3,500
4,200
4,200
13,300
7,350
14,700
9,200
56,450
44,940

รวมเป
้นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมาณ
รายได้
อุดหนุน

176,487

ลงชื่อ
( วัดผลและประเมินผล )
้รั
ผู บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

จานวนเงิน

112,900
44,940

บาท
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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 4
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 2,3

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวไพรวัลย์ วิลำศรี
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
สถานศึกษามีภารกิจในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแนวทางที่กาหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2545) โดยครูผู้สอนจะต้องมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในการทาวิจัย ของครูนั้นสามารถจัดทาได้
หลากหลายรูปแบบและวิธีการ แต่แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมที่สุดสาหรับครูผู้สอน คือ การวิจัยปฏิบัติการใน
ชั้นเรียน ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลเหตุการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชั้นเรียนของครูผู้สอน แล้วหาวิธีการที่
เหมาะสมมาดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าปัญหาจะหมดไป จะทาให้ครูได้พบองค์ความรู้ที่สาคัญ
สาหรับครูในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการเรียนการสอน และสามารถนาไปใช้ได้ทันทีในสถานการณ์
จริง ซึ่งทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม/ศึกษาแนวความคิด/
ทฤษฎี/หลักการ/แนวทางการวิจัย/การนาสื่อเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่ๆ มาพัฒนา เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูมีการวิจัยในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด แต่การดาเนินการ
วิจัยที่ผ่านมายังไม่ครบถ้วนครอบคลุมภารกิจที่กาหนด ขาดการติด ตามกากับอย่างเป็นระบบ ต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้เรียน มีการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาในการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ง
โรงเรียนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อสามารถนาไปใช้และเผยแพร่ผลงานการวิจัยที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ครูทาวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น
2. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้าง และใช้สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหาของผู้เรียน เพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น
3. เพื่ อให้ ครูส ามารถวิเคราะห์ ข้อมูลผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และนามาปรับปรุง การเรียนการสอน
เพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
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4. เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. เพื่อให้ครูสามารถน าผลการประเมินมาปรับการเรียน และเปลี่ยนการสอนให้ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ร้อยละ 80 มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนาสื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ
2. ร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
เชิงคุณภำพ
โรงเรียนมีการวิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อยู่ในระดับ ดี
สถำนที่ดำเนินกำร
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
2.ขั้นดำเนินกำร
1.จัดนิเทศภายใน
2. ประชุม สัมมนา และอบรมครูเกี่ยวกับวิจัยเพื่อ
ปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน
3.ขั้นวัดและประเมินผล
1. ครูทาวิจัยและนาเสนอผลงานภาคเรียนละ
1 ครั้ง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
สรุป ผลการแก้ปั ญ หา/ประเมิน ผลการดาเนินการ
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561

พฤษภาคม
2561

งบประมาณ
2600

่รั
ผู บผิดชอบ
นางสาวไพรวัลย์
วิลาศรี
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งบประมำณ 2600 บำท

รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม

วิจัยในชั้นเรียน

ทรัพยากร
รายการ
1 กระดาษ A4
2 หมึกปริ้นสี
3 หมึกปริ้นสีดา

งบประมาณ

จานวน
หน่วย

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

4
1
2

100
400
800

400
400
1,800

รวมเป
่นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมาณ
รายได้
อุดหนุน

400
400
1,800

2,600

ลงชื่อ
(นางสาวไพรวัล่ย วิลาศรี)
่รั
ผู บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

บาท

จานวนเงิน

400
400
1,800
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รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาสื่อนวัตกรรม

ทรัพยำกร
รำยกำร
1 ค่าอาหารว่าง เช้า-เย็น
2 ค่าอาหารกลางวัน
3 ค่าถ่ายเอกสาร

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

40
40
30

20
50
4

800
2,000
120

รวมเป
่นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

800
2,000
120

5,840

ลงชื่อ
(นางสาวไพรวัล่ย

วิลาศรี)

่รั
ผู บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

บาท

จำนวนเงิน

800
2,000
120
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รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม

พัฒนาครู-บุคลากร (ภายนอก)

ทรัพยำกร
รำยกำร
1 ค่าตอบแทนวิทยากร
2 อาหารกลางวัน/
อาหารว่าง
3 ค่าเกียรติบัตร หมึกพิมพ์

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

6
40

1,200
120

7,200
4,800

14,400
4,800

40

50

2,000

2,000

รวมเป
่นเงินทั้งสิ้น

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

21,200

ลงชื่อ
(นางสุภาพร

ทุริยานนท
่)

่รั
ผู บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

บาท

จำนวนเงิน
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ประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรวัด

1. ร้อยละ 80 มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยเพื่อพัฒนา 1. ทดสอบ
สื่อ และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน 2. ตรวจผลงานการวิ จั ย
เป็นสาคัญ
ประจาสัปดาห์
3. สังเกตการสอน
4. ตรวจแผนการจั ด การ
เรียนรู้
5. ตรวจผลงานวิจัยในชั้น
เรียน

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

2. ร้อยละ 80 ได้รับการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับวิจัย 1. ทดสอบ
1. แบบบั น ทึ ก การเข้ า รั บ
ในชั้นเรียน
2. ตรวจบันทึกการเข้ารับ การอบรม
การอบรม
2. แบบทดสอบ
3.ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจใน
ผลของโครงการ

ประเมินความพึงพอใจ

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

แบบประเมินความพึงพอใจ
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 ซึ่ง
จะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ผลตามหลักสูตร มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
โดยกระบวนการบริหารจัดการจะทาหน้าที่ควบคุมกากับการดาเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ ดังนั้น
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จึงจาเป็นต้องจัดให้มีระบบนิเทศภายใน และดาเนินการนิเทศอย่างเป็น
ระบบครบวงจรและอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนิเทศภายในมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการเรียนการสอนอย่าง
แท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครูให้บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเป้าหมายทางการศึกษา
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ครูผู้สอนได้รับการนิเทศอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
2. นักเรียนโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวร้อยละ 85 ได้รับการพัฒนาทักษะในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้
3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในผลของโครงการ
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เชิงคุณภำพ
1. ครูผู้สอนได้มีการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ในระดับดี
2. นักเรียนมีความรู้และทักษะด้านสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ มีผลทางการเรียนรู้ ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
2.ขั้นดำเนินกำร
1. จัดกิจกรรมนิเทศดังนี้

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561

พฤษภาคม
2561

- ประชุมนิเทศภายในโดยผู้บริหาร
- สังเกตการสอน
- การเยี่ยมห้องเรียน
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.ขั้นติดตำมและประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินกิจกรรม / โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
สรุป ผลการแก้ปั ญ หา/ประเมิน ผลการดาเนินการ
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน

กันยายน
2561
กุมภาพันธ์
2562

งบประมาณ
3000

่รั
ผู บผิดชอบ
นางจรรยา
กิจนัทธี
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งบประมำณ

3,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม

นิเทศภายใน

ทรัพยำกร

1
2
3
4
5
6
7
8

รำยกำร
กระดาษถ่ายเอกสาร
ค่าถ่ายเอกสาร
ค่าปริ้นงาน
ค่าเย็บเล่มปกรายงาน
ค่าจัดพิมพ์เอกสาร
อุปกรณ์เอกสาร
ค่าถ่ายภาพ
ค่าจัดทาเครื่องมือในการ
นิเทศ

งบประมำณ

จำนวน
หน่วย

รำคำต่อ
หน่วย

จำนวนเงิน

1
100
80
4
1
5
10
5

100
2
5
100
500
100
50
100

100
200
300
400
500
500
500
500

แหล่งงบประมำณ
รำยได้
อุดหนุน

9
10

รวมเป
่นเงินทั้งสิ้น

3,000

ลงชื่อ
(นางจรรยา กิจนัทธี)
่รั
ผู บผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

บาท

จำนวนเงิน
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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 และการ
แข่งขัน ทักษะทางวิช าการนั กเรีย นเป็ น อีกกิจกรรมหนึ่ งที่ จะส่ งเสริมให้ นักเรียน ครู ผู้ บริห ารและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ลงมือฝึกปฏิบัติเรียนรู้และแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ทางโรงเรียนหนองจอก
กงลิบฮัวเคียวได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของกระบวนการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ประสบผลสาเร็จ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
สาหรับการจัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ถือเป็นหัวใจสาคัญในการพัฒนาผู้เรียน และถือ
เป็นหน้าที่ที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ
ฝึกให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คาดการณ์ กาหนดเป้าหมาย มีวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา มีทักษะการสื่อสาร ตลอดจนมีการพัฒนาด้านทักษะทางสังคม จึงเห็นสมควร จัด
ให้มีโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และทาการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มทักษะความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน และทุกๆ
กิจกรรมจะครอบคลุมในทุกๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
1) กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ
2) กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคิด คานวณ
3) กิจกรรมสอนซ่อมเสริมในด้านภาษาไทย
4) กิจกรรมฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุและผล (วิทยาศาสตร์)
5) กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
6) กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา
7) กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และสังคม
8) กิจกรรมส่งเสริมด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี
ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะทาให้ ผู้เรีย นได้มีการพัฒ นาตนเอง และมีความพร้อมที่จะก้าวต่อไปในอนาคตด้าน
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการซ่อมเสริมและพัฒนาตนเอง ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีการเพิ่มพูลองค์ความรู้ และส่งเสริมความสามารถของผู้เรียนไปในแนวทางที่ดีอย่าง
มีคุณภาพ
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
1. ผู้เรียนทั้งหมด (ทุกระดับชั้น) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
เมื่อเปรียบเทียบจากผลการเรียนของปีการศึกษา 2560
2. ผู้เรียนทั้งหมด (ทุกระดับชั้น) ต้องได้รับการพัฒนาตนเอง ร้อยละ 50 จากกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ในด้านต่าง ๆ ต่อปีการศึกษา
เชิงคุณภำพ
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้น/ดีขึ้น
2. ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองจากกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อมีจุดเด่นด้านวิชาการ
ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้
สถำนที่ดำเนินงำน
สถานศึกษา:

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
2.ขั้นดำเนินกำร
- ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนโครงการ และ
จัดผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสามารถและความถนัดในการจัดกิจกรรม
- กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านวิชาการ
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการคิด
คานวณ
- กิจกรรมสอนซ่อมเสริมในด้านภาษาไทย
- กิจกรรมฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุและผล
(วิทยาศาสตร์)

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561
พฤษภาคม
2561

งบประมาณ
92000

่รั
ผู บผิดชอบ
นางเยาวมาลย์
พุคยาภรณ์
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- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
- กิจกรรมส่งเสริม 3ภาษา
- กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และสังคม
- กิจกรรมส่งเสริมด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี
- กิ จ กรรมฝึ ก ทั ก ษะการคิ ด อย่ า งมี เหตุ แ ละผล
(วิทยาศาสตร์)
- กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ ดนตรี
นาฏศิลป์
- กิจกรรมส่งเสริมด้านภาษา
- กิจกรรมส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และสังคม
- กิจกรรมส่งเสริมด้านการสื่อสาร และเทคโนโลยี
3.ขั้นติดตำมและประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินกิจกรรม / โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
สรุป ผลการแก้ปั ญ หา/ประเมิน ผลการดาเนินการ
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน

กันยายน
2561
กุมภาพันธ์
2562
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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
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

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
- แบบประเมิน
ทักษะ
และการปฏิบัติต่าง

4. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีความคิดสร้างสรรค์
และมีจินตนาการ

ตรวจผลงาน

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

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

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 1
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่ 3

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวณัฐวดี หงษ์ศรี
พฤษภำคม 2560 - เมษำยน 2561

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเป็นโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 96 ปีที่แล้วโดยชาวจีนโพ้นทะเล ซึ่งมี
จุดประสงค์ให้ลูกหลานมีที่เรียน และได้เรียนรู้ภาษาจีน ขณะนี้สังคมโลกกาลังเปลี่ยนแปลง หลังจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีนโยบายเปิดประเทศ และมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ ไปสู่ทุนนิยมมากขึ้น ทาให้
อิทธิพลของจีนแผ่ขยายไปทั่วโลก ประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย จึงต้องมีการปรับตัวให้ เข้ากับกา ร
เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันไทย – จีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างแน่นแฟ้น โรงเรียนได้รับครูอาสาสมัครจีนเข้า
มาทาการสอน และครูคุรุทายาท ตาครูคุรุทายาทยังขาดประสบการณ์ ในการจัดการเรียนการสอนทาให้ไม่
ครอบคลุมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและการควบคุมนักเรียน โรงเรียนได้ต ระหนักถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียน
การสอนของครูจีน จึงได้ส่งครูไทยที่สอนภาษาจีนไปสัมมนาศึกษาและดูงานที่เมืองชิงเต่า ประเทศจีน และเพื่อให้
นักเรียน ชุมชน ผู้ที่ต้องการพัฒ นาทางด้านภาษาจีน เข้ามาศึกษาเรียนรู้ จึงได้จัดโครงการส่ งเสริมการสอน
ภาษาจีนขึ้นจากการดาเนินงานที่ผ่านมา โรงเรียนเปิดสอนภาษาจีน สัปดาห์ละ 2 คาบ และ 3 คาบ ปัจจุบันเปิด
สอนสัปดาห์ละ 5 คาบ มีครูสอนภาษาจีนรวม 4 คน ทางโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ของสมาคมจงหัว นักเรียนได้รับรางวัลชมเชย ประกวดแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ของสานักงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐานเขตลพบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประกวดแข่งขันการร้องเพลงของสมาคมโรงเรียนเอกชน
สอนภาษาจีนได้รับรางวัลเหรียญทอง ประกวดแข่งขันเล่านิทานของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน นอกจากนี้โรงเรียนยังได้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและแลกเปลี่ยนภูมิปัญญากับโรงเรียน องค์กร
และสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ย วข้องกับ ชาวจี น อย่างต่อเนื่อง ทาให้ ทราบข้อมูล ข่าวสาร และการเปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 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
วิธีดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
2.ขั้นดำเนินกำร
1. จัดตารางเรียนตารางสอนภาษาจีนตามหลักสูตร
2. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการเสริมทักษะ
ภาษาจีน
3. จัดหาสื่อเทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียน

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561

พฤษภาคม
2561

งบประมาณ
250,000

่รั
ผู บผิดชอบ
นางสาวณัฐวดี
หงษ์ศรี
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การสอนภาษาจีน
3.ขั้นติดตำมและประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินกิจกรรม / โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง

กันยายน
2561
กุมภาพันธ์
2562

4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
สรุป ผลการแก้ปั ญ หา/ประเมิน ผลการดาเนินการ
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น 250,000 บำท
กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำร

1. โรงเรียนจัดโครงการ กิจกรรม

- ศึกษาหลักสูตรการเรียนการ

ส่งเสริมให้ผู้เรียน บรรลุตามเป้าหมาย

สอนภาษาจีน

เครื่องมือ
หลักสูตรภาษาจีน

วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของ
สถานศึกษา ระดับดี
2.ผลการดาเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียน

- ตรวจสอบสภาพจริง

บรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา

ความพึงพอใจ

และจุดเน้นของสถานศึกษา ระดับดี
3.คณะกรรมการ ครูบุคลากร ผู้เรียน
ผู้ปกครอง ชุมชนร้อยละ 90 ยอมรับ
และพึงพอใจในการพัฒนาเอกลักษณ์
ของโรงเรียน

แบบสอบถาม / สัมภาษณ์

สอบถามความพึงพอใจ

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

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยวิชำกำร
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

นำงสำวณัฐวดี หงษ์ศรี
พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวเป็นโรงเรียนจีนที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้วโดยชาวจีนที่อพยพเข้ามาและ
ได้ริเริ่มการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาของไทยและสอนภาษาจีนให้แก่ลูกหลาน ซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากศาล
เจ้ าปุ งเถ้ากงมาโดยตลอด ประเทศจีน มีนโยบายเปิดประเทศมีการพัฒ นาระบบเศรษฐกิจไปสู่ ทุนนิยม ทาให้
อิทธิพลของจีนแผ่ขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ปัจจุบันไทย-จีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างแน่นแฟ้น
โรงเรียนได้ตระหนักถึงศิลปวัฒนธรรมไทย-จีนจึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีนเพื่อให้นักเรียน ชุมชน
ใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้ภาษาจีน และวัฒนธรรมต่างๆที่คนไทยเชื้อสายจีนประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยการ
นาความรู้ทักษะ ไปใช้ในการการดาเนินชีวิตและศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา นักเรียนและชุมชนให้ความสนใจสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีหาก
ขาดการส่งเสริม และดาเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย-จีน วัฒนธรรมและประเพณีบางอย่าง จะสูญหายชน
รุ่นหลังจะไม่ได้พบเห็นอีก เช่นประเพณีไหว้พระจันทร์ การแต่งกายแบบจีนโบราณ การกล่าวคาทักทายการพูด
ภาษาจีนตามท้องถิ่นที่อยู่ เพื่อให้เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นการปลุกจิตสานึกในการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีการดาเนินชีวิตให้คงอยู่ตลอดไป ทางโรงเรียนจึงได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม
ไทย-จีนอย่างต่อเนื่อง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูบุคลากร และผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมในการสืบสานด้านวัฒนธรรม
2. เพื่อให้ ชุมชนคณะกรรมการบริหาร ครูบุคลากรยอมรับ และพึงพอใจในการพัฒนาเอกลักษณ์
ของโรงเรียน
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3. เพื่อให้ผู้เรียนมีศักยภาพด้านภาษาจีน สามารถเข้าร่วมประกวดการแข่งขัน และได้รับรางวัล
การประกวดกิจกรรมภาษาจีน
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
วิธีดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2 . แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
2.ขั้นดาเนินการ
ดาเนินกิจกรรมดังนี้
1. จัดตั้งชมรมรักษ์ภาษาจีน
2.จัดกิจกรรมดนตรีนาฏศิลป์ และนันทนาการ
แบบจีน
3.จัดกิจกรรมการแสดงตามวัฒนธรรม
ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวจีน
4. จัดกิจกรรมวันสาคัญ เช่น วันตรุษจีน ไหว้
พระจันทร์ ประเพณีงานงิ้วหนองจอก

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561
พฤษภาคม
2561

งบประมาณ

่รั
ผู บผิดชอบ
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5.ฝึกซ้อมทักษะด้านภาษาจีน แล้วจัด
ประกวดและแข่งขันภายใน ภายนอกโรงเรียน
6. ฝึกซ้อมการแสดงและกิจกรรมนันทนาการ
หมู่แบบจีน จัดส่งการแสดงภายใน-ภายนอก
7.โรงเรียนจัดกิจกรรม Chinese Day
3.ขั้นติดตำมและประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ และเมื่อสิ้นสุดการ
ดาเนินกิจกรรม / โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุง
แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
สรุป ผลการแก้ปั ญ หา/ประเมิน ผลการดาเนินการ
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน

กันยายน
2561
กุมภาพันธ์
2562
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ชื่อโครงกำร

เสริมสร้ำงวินัยครูและบุคลำกร

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยบุคลำกร
ผู้รับผิดชอบ

นำงสุภำพร ทุริยำนนท์

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูง สิง่ สาคัญที่อาชีพครูจะต้องยึดถือ คือการมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู และเป็นแม่แบบให้แก่ศิษย์ เพื่อรักษาหรือส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงละฐานะของความ
เป็นครู ดังนั้นสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เพื่อกาหนดให้ครูและบุคลากรทุกคนต้องยึดถือ
ปฏิบัติ ทางโรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการส่งเสริมครู พร้อมทั้งปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบข้อบังคับ คาสั่งในการปฏิบัติงานหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม อีกทั้งยังเป็นการ
ป้องกันการกระทาผิดของครูและบุคลากรและภาพลักษณ์ภายในโรงเรียน 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
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1.โรงเรียนสามารถบริหารงานครูและบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับดี
สถำนที่ดำเนินกำร โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว
วิธีกำรดำเนินกำร
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2 . แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
2.ขั้นดาเนินการ
1.กาหนดข้อปฏิบัติ ระเบียบวินัยและการรักษาวินัย
ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมช่วย
ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมของครู
และบุคลากรเสนอต่อผู้บริหาร
2.จัดระเบียบการปฏิบัติหน้าที่และจัดทาคู่มือครู
เกี่ยวกับ การลา,การอยู่เวรรักษาการณ์ประจาวัน,
การปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากร,การลงโทษ
ทางวินัยและการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561
พฤษภาคม
2561

3.จัดทาทะเบียนประวัติครูและบุคลากร
4. งานจัดทาบัญชีชั้นเรียนและมอบหมายหน้าที่
3.ขั้นติดตำมและประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรม /
โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
สรุป ผลการแก้ปั ญ หา/ประเมิน ผลการดาเนินการ
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน
งบประมำณโครงกำร

20,000 บาท

กันยายน
2561
กุมภาพันธ์
2562

งบประมาณ

่รั
ผู บผิดชอบ
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กำรติดตำมและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1.โรงเรียนมีการบริหารงานอย่างระบบ

- ตรวจสอบตามสภาพจริง
- ตรวจสอบเอกสาร
- ตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอย
การปฏิบัติงาน

- ตรวจสอบสภาพจริง
- บันทึก/เอกสาร
- หลักฐาน/บันทึก

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
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โครงกำรฝ่ำยงบประมำณ
1. งานการเงินและบัญชี
2. โครงการการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์
3. โครงการปรับปรุงระบบงานธุรการและงานสารบรรณ
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรกำรเงินและบัญชีโรงเรียน

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยงบประมำณ
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว จัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับก่อนประถมศึกษา
โดยได้รับการอุดหนุนงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนรายบุคคล อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหาร
เสริม (นม) อุดหนุนตามนโยบาย 15 ปี เรียนดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพเป็นค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การ
เรียน เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีการจัดเก็บเงิน
จากผู้ปกครองเป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น เพิ่มเติมตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกาหนด รวมทั้งมีรายได้อื่น ๆ อีกจานวนหนึ่ง ในแต่ละปี
ทางโรงเรียนมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประกอบด้วย เงินเดือนครู บุคลากรและลูกจ้าง ค่าตอบแทนวิทยากรสอน
ภาษาจีน วิทยากรสอนภาษาอังกกฤษ ค่าวัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษาและค่าซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายใน
การจัดอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ค่าใช้จ่ายที่จัดให้ผู้ปกครองและนักเรียนตามนโยบาย 15 ปี เรียน
ดี เรียนฟรี อย่างมีคุณภาพ ค่าใช้จ่ายตามแผนการบริหารงานฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่าย
บุคลากร ฝ่ายธุรการ การเงินและพัสดุ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ

ของโรงเรียน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งการใช้จ่ายงบประมาณบังเกิดประโยชน์
และคุ้มค่ามากที่สุด จึงจาเป็นต้องมีการจัดระบบงานบัญชีโรงเรียน ให้เป็นระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการงบประมาณและการเงินที่มีประสิทธิภาพ บริสุทธิ์ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่อให้สามารถควบคุม กากับและติดตามการรับและจ่ายงบประมาณทางการเงิน ตลอดจนการ
ใช้งบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและเกิดประโยชน์คุ้มค่ามากที่สุด
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3. เพื่อให้มีงบดุลบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสม และมีการรายงานการเงินต่อคณะกรรมการ บริหาร
โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด ตามระเบียบที่กาหนด

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

โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว

วิธีกำรดำเนินงำน
กิจกรรม/ขั้นตอน
1.ขั้นเตรียมกำร
1. ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.สารวจรายการค่าใช้จ่ายและยอดรายจ่ายของทาง
โรงเรียน ตามสภาพจริงในรอบปีที่ผ่านมาเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อทราบ
2 . แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบหมายงาน
2.ขั้นดาเนินการ
1.จัดทาประมาณการค่าใช้จ่ายของทางโรงเรียน
สาหรับปีการศึกษาถัดไปเป็นรายปี / รายภาค
การศึกษาตามแผนงาน / โครงการในแผนปฏิบัติ
การประจาปี เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
เพื่อขออนุมัติ
3.จัดทาประกาศกาหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ระยะเวลา
พฤษภาคม
2561

พฤษภาคม
2561

งบประมาณ

่รั
ผู บผิดชอบ
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และค่าธรรมเนียมอื่น ตามกรอบการจัดเก็บที่
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
อนุญาต เสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ประกาศให้
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทราบ แล้วดาเนินการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมตามประกาศที่กาหนด
4. จัดทาประมาณการ และรับ -จ่าย เงินอุดหนุน
รายบุคคล เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี เรียน
ดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และเงินอุดหนุนอื่น ๆ
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ เสนอ
ต้นสังกัดและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อรับทราบ
5. ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ตามแผนงาน / โครงการและกิจกรรมที่กาหนด
พร้อมเก็บรวบรวมหลักฐานการเบิกจ่ายไว้เพื่อ
ตรวจสอบ รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการจ่าย
และสรุปงบดุลบัญชีให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทาการ
ตรวจสอบบัญชีทาการตรวจสอบก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และสานัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
6. ติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ประเมินผลการใช้งบประมาณ เทียบประมาณการ
รายรับและรายจ่ายตามปฏิทินปฏิบัติงานโครงการ
และกิจกรรมประจาปี

7

จัดทางบดุลบัญชีโรงเรียนให้ผู้ตรวจสอบบัญชีทา
การตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน และรายงานต้นสังกัด
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กันยายน
2561
กุมภาพันธ์
2562

3.ขั้นติดตำมและประเมินผล
- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลระหว่าง
ดาเนินการ และเมื่อสิ้นสุดการดาเนินกิจกรรม /
โครงการ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
4. ขั้นปรับปรุงแก้ไข
สรุป ผลการแก้ปั ญ หา/ประเมิน ผลการดาเนินการ
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขพัฒนาผู้เรียน
งบประมำณ

290,000 บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1. โรงเรียนมีการจัดทาบัญชีและรายงาน

ตรวจสอบสภาพจริง

1. บันทึกการตรวจสอบบัญชี

ทางการเงินเป็นปัจจุบัน
2. โรงเรียนมีระบบกากับติดตามตรวจสอบ

2. งบดุลบัญชีโรงเรียน
ตรวจสอบสภาพจริง

และประเมินผลการใช้งบประมาณ

1. บันทึกขออนุมัติโครงการ
/ กิจกรรมและของบประมาณ

ให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่ามากที่สุด

2. บันทึกการประชุม

เน้นผลผลิตและผลลัพธ์

3. บันทึกผลการตรวจสอบภายใน

3. โรงเรียนมีระบบงานการเงินที่มี
ประสิทธิภาพมีที่มาที่ไป โปร่งใส
และตรวจสอบได้

ตรวจสอบสภาพจริง

1. เอกสาร / หลักฐานทางการเงิน
2. รายการบัญชีรายรับ – จ่าย
และงบดุลบัญชีโรงเรียน
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรจัดหำพัสดุ และครุภัณฑ์

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ 5
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยธุรกำร กำรเงิน และพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียวมีการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา
มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น 795 คน ครูและบุคลากร 46 คน และยังมีเจ้าหน้าที่ในการประสานงาน บุคคล
องค์กร ผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ซึ่งการดาเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผลสาเร็จอย่างราบรื่น เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนั้น
จาเป็นต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 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
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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
1.2 ศึกษา และสารวจความต้องการสื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ
สาหรับการใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทั้งระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา
1.3 ศึกษาและสารวจความต้องการหนังสือแบบเรียน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน เสื้อผ้า
เครือ่ งแต่งกาย 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
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5. จัดระบบการเก็บรักษาและการนาไปใช้ จัดให้มีทะเบียนคุม – การยืม และส่งคืนเข้าที่ จัดให้มี
ผู้ดูแลรักษา และรับผิดชอบ จัดศูนย์สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
6. จัดตั้งร้านสหกรณ์โรงเรียน จัดจาหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จัด

ให้มีเจ้าหน้าที่ประจาและทาบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
7. ติดตามตรวจสอบการดาเนินงาน รายงานผล ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
งบประมำณที่ใช้ดำเนินกำรทั้งสิ้น

1,035,000

บำท

กำรประเมินผล
ตัวบ่งชี้ควำมสำเร็จ

วิธีกำรประเมิน

เครื่องมือประเมิน

1. โรงเรียนมีระบบข้อมูล และสารสนเทศ

1. ตรวจสอบสภาพจริง

แบบบันทึกการใช้สารสนเทศ

ว่าด้วยการพัสดุ
2. ครูและบุคลากร 45 คน นักเรียน 815

2. ตรวจผลงาน
ตรวจสอบสภาพจริง

คน

แบบบันทึกการยืม – การใช้
ทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์

มีวัสดุฝึกสอน สอบและใช้อย่างเพียงพอ
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการพัสดุและ
สินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดยึดหลัก ความพอเพียงและรักษา
สิ่งแวดล้อม

1. ลงทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์

1. ทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์

2. บันทึกการยืม - การใช้

2. แบบบันทึกการยืม – การใช้

ตรวจสอบสภาพจริง

แบบบันทึกการสังเกต
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ชื่อโครงกำร

โครงกำรพัฒนำระบบงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร

ลักษณะของโครงกำร

ใหม่

✓ ต่อเนื่อง

สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

มำตรฐำนที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ฝ่ำยธุรกำร กำรเงิน และพัสดุ
ผู้รับผิดชอบ

นำงสำวสุวิมล จันทร์อ่อน

ระยะเวลำดำเนินกำร

พฤษภำคม 2561 - เมษำยน 2562

หลักกำรและเหตุผล
โรงเรียนหนองจอกกงลิบฮัวเคียว บริหารจัดการศึกษาภายใต้การกากับดูแลของสานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) มีหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และสถานศึกษาอื่น
ๆ ที่จะต้องติดต่อสื่อสารและประสานงานร่วมกันเป็นจานวนมาก รวมทั้งการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณี ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชน และเจ้าหน้าที่ตารวจ ในการเฝ้าระวัง
ความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ของผู้เรียน ในขณะเดียวกันภายในสถานศึกษายังแบ่งโครงสร้าง
องค์กรการบริหารออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร ฝ่าย

ธุรการ การเงินและพัสดุ และฝ่ายกิจการพิเศษ นอกจากนี้ยังต้องมีการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะกรรมการ

ร่วม 4 ฝ่าย เครือข่ายผู้ปกครอง และผู้ปกครองนักเรียน เพื่อทาความ

เข้าใจแนวการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษา รวมทั้งข้อตกลงระหว่างสถานศึกษากับนักเรียน
ผู้ปกครอง

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง องค์กรเครือข่ายและมูลนิธิที่ร่วมจัดการศึกษา จากการศึกษาผลการ

ดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารและการประสานงานทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ส่งผลกระทบต่อความเข้าใจของนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ซึ่งเป็นบ่อ
เกิดของภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อสถานศึกษา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดต่อประสานงานภายใน
และภายนอกยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงได้จัดทาโครงการ นี้ขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้มีระบบงานสารบรรณและงานธุรการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกและคล่องตัวในการติดต่อ
ประสานงาน หนังสือหรือเอกสารที่จัดทาถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ
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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
2. ครู บุคลากร ผู้เรียน ผูป้ กครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ในการรับบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศของสถานศึกษา
เชิงคุณภำพ
1. สถานศึกษามีระบบติดตามกากับการดาเนินงาน และนาผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่อง 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 รวมทั้งการขอรับบริการ
เกี่ยวกับงานธุรการให้ครู บุคลากร และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบแนวทางการดาเนินงานและบทบาท
หน้าที่ของตนเอง
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3. จัดทาระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ ติดประกาศไว้ที่บอร์ดนิเทศ นาลง
วารสารประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน
4. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร หนังสือราชการ เอกสารหลักฐานการศึกษา และแบบพิมพ์ต่าง ๆ
ดังต่อไปนี้
4.1 จัดทาสมุดลงรับ - ส่งหนังสือราชการและหนังสือติดต่อประสานงานอื่น ๆ ให้มีความเป็น
ปัจจุบัน มีรายการและเลขทะเบียนรับและส่งมอบอย่างชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตามการดาเนินงานหรือ
การปฏิบัติของผู้ที่ได้รับมอบหมาย
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
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 เพื่อป้องกันการสูญหาย
4.7 จัดระบบแฟ้มงานลงในโปรแกรมการบริหารงานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่ขนานกับ
ระบบงานปกติ และนาข้อมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ คาสั่ง หนังสือสั่งการและมอบหมาย
งานลงในเว็บไซต์ของสถานศึกษา
5. ติดตามกากับการดาเนินงานด้านธุรการ ตรวจสอบผลการดาเนินงานและปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
ระบบระเบียบและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
6. ประเมินผลการดาเนินงาน รายงานผลโครงการ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขโครงการในปีถัดไป
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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
3. สถานศึกษามีระบบติดตามกากับการ
ดาเนินงาน และนาผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ระดับดี

สอบถาม / สัมภาษณ์

4. สถานศึกษามีการพัฒนาโปรแกรมการบริหาร
และการจัดเก็บหนังสือ / เอกสารในระบบ
คอมพิวเตอร์ ระดับดี

ตรวจสอบสภาพจริง

ตรวจสอบสภาพจริงของ
การปฏิบัติงาน

เครื่องมือประเมิน
1. หนังสือรับ - ส่ง
2. แฟ้มเอกสาร / การจัดเก็บ
3. หนังสือติดต่องาน
4. รายงานผลการดาเนิน
โครงการ
5. บันทึกการประชุม
แบบประเมินความพึงพอใจ

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

