แผนงานโครงการ/กิจกรรม
งานบริหารทัว่ ไป

โครงการ
เสริมสร้ างพัฒนาสุ ขภาพอนามัยและจิตสั งคม
แผนงาน ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
ลักษณะโครงกา ร
โครงการต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้ อที่
1, 2 , 3
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน :มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
: 1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้เรียน
(ข้ อ 4 สุ ขภาวะทางร่ างกายและลักษณะจิตสั งคม)
1. หลักการและเหตุผล
การมีสุขภาวะที่ดีและมี จิตสังคม ถือเป็ นลักษณะอันพึงประสงค์ประการแรกของคนไทย
แต่ปัจจุบนั สถานการณ์ปัญหาสุ ขภาพและการสาธารณสุ ขได้เปลี่ยนแปลงไปตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีท้ งั นี้สาเหตุเนื่องมาจากการมีพฤติกรรมสุ ขภาวะที่ไม่ถูกต้องของบุคคลตลอดจนปั ญหา
สภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและทางสังคม ซึ่ งนับวันแนวโน้มของปั ญหาเหล่านี้มีความรุ นแรงขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีสุขภาวะที่ดี และมี จิตสังคม ซึ่งเป็ นการวางรากฐานด้านสุ ขภาพให้เข้มแข็ง
ด้วยการเตรี ยมความพร้อมเพื่อป้ องกันปั ญหาสุ ขภาพตั้งแต่แรกเริ่ มเพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเผชิญกับปั ญหาและ
สภาวการณ์ที่คุกคามต่อสุ ขภาพได้โรงเรี ยน เจริ ญวิทยา จึงได้พฒั นาผูเ้ รี ยนให้มีสุขภาวะที่ดีและมี
สุ นทรี ยภาพดีข้ ึนเพื่อมุ่งเน้นให้แสดงออกที่เหมาะสมของตนเพื่อหลีกเลี่ยงในสถานการณ์ ที่ไม่พึงประสงค์
โดยเฉพาะการดูแลสุ ขภาพและออกกาลังกายสม่าเสมอ ป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อผูเ้ รี ยน เรี ยนรู ้เกี่ยวกับตนเองและเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัว
รวมทั้งการความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุและปั ญหาทางเพศ ซึ่ งมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาวะที่ดีและมี
จิตสังคม
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ และออกกาลังกายสม่าเสมอ
2.2 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
2.3 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่
เสี่ ยง
ต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ
2.4 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
2.5 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
2.6 เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์

กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ
3. เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
3.1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ

87 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ สุ ขนิสัย และออกกาลังกายอย่าง

สม่าเสมอ
3.2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 สามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
ตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย และอุบตั ิเหตุรวมทั้งปั ญหาทางเพศ
3.4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
3.5 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผอู ้ ื่น
3.6 ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /
นาฏศิลป์
กีฬา/นันทนาการ
ด้ านคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ สุ ขนิสัย และออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพ
ติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง โรคภัย อุบตั ิเหตุ และปั ญหาทางเพศ เห็น
คุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
มีมนุษ ย์สัมพันธ์ ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่น
รวมทั้งสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตาม
จินตนาการ
4 . ขั้นตอนการดาเนินงาน (PDCA)
3.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานเพื่อจัดทางาน/โครงการ
3.2 กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ งบประมาณ และวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3.3 ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดวางแผน
3.4 ตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ
3.5 วิเคราะห์และสรุ ปผลการดาเนินโครงการเพื่อวางแผนพัฒนางานในครั้งต่อไป
3.6 รายงานผลการดาเนินโครงการต่อฝ่ ายบริ หาร

5. รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการ
- กิจกรรมเฝ้ าระวัง
โรคติดต่ อและสารเสพติด
วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. ประชุมชี้แจง
รายละเอียดของกิจกรรม
3. วางแผนการดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามกิจกรรม
5. ประเมินผลและสรุ ปผล
การดาเนินงาน
- กิจกรรมโรงเรียน
ส่ งเสริมสุ ขภาพ(อาหาร
กลางวัน)
วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงวิธี
ดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามกิจกรรม
5. ประเมินผลและ
สรุ ปผลการทากิจกรรม

ระยะเวลา
พฤษภาคม 2562
- มีนาคม 2563

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87รู ้เท่าทัน
และปฏิบตั ิให้พน้ จากสิ่ ง
เสพติดและอบายมุขต่างๆ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87รู้จกั ดูแล
ตนเองให้ปลอดภัยโรคภัย
ไข้เจ็บและอุบตั ิเหตุต่างๆ
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87รู้จกั
วิธีการป้ องกันโรคติดต่อ
ต่างๆรวมถึงปั ญหาทางเพศ

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
2,500 บาท อ.วีรยุทธ สังข์คง

พฤษภาคม 2562
- มีนาคม 2563

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้รับ
บริ การการตรวจสุ ขภาพ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้รับ
บริ การอาหารเสริ มนมและ
อาหารกลางวัน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีนิสัย
รักการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ปฏิบตั ิ
ตนตามหลักสุ ขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุ ขภาพ

5,000 บาท

อ.มโนเชาว์
มูลสมบัติ

กิจกรรม/วิธีการ

ระยะเวลา

พฤษภาคม 2562
- กิจกรรมโรงเรียน
- มีนาคม 2563
ส่ งเสริมสุ ขภาพ (นม)
วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
3. ประชุมชี้แจงวิธี
ดาเนินงาน
4. ดาเนินงานตามกิจกรรม
5. ประเมินผลและสรุ ปผล
การทากิจกรรม

- กิจกรรมแอโรบิกยามเช้ า พฤษภาคม 2562
- มีนาคม 2563
วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. ประชุมชี้แจง
รายละเอียดของกิจกรรม
3. ดาเนินงานตามกิจกรรม
4. ประเมินผลและสรุ ปผล
การทากิจกรรม

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมาณ

1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้รับ
บริ การการตรวจสุ ขภาพ
จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้รับ
บริ การอาหารเสริ มนมและ
อาหารกลางวัน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีนิสัย
รักการออกกาลังกายอย่าง
สม่าเสมอ
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ปฏิบตั ิ
ตนตามหลักสุ ขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มี
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สุ ขภาพ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87มี
สุ ขภาพร่ างกายที่แข็งแรง
และมีจิตใจที่ร่าเริ งแจ่มใส
อยูเ่ สมอ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87สามารถ
นาวิธีการออกกาลังกายไป
ปฏิบตั ิได้จริ งใน
ชีวติ ประจาวัน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87สามารถ
อยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
ความสุ ข

5,000 บาท

5,000 บาท

ผู้รับผิดชอบ
อ.มโนเชาว์
มูลสมบัติ

อ.วิทยา
แก้วคุม้ ภัย

กิจกรรม/วิธีการ
ระยะเวลา
- กิจกรรมกีฬาสี ภายใน พฤษภาคม 2562
- มีนาคม 2563
วิธีดาเนินงาน
1 เสนอกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2 ประชุมชี้แจง
รายละเอียดของกิจกรรม
3 ดาเนินงานตามกิจกรรม
4 ประเมินผลการ
ดาเนินงานและสรุ ปผล
กิจกรรม
3 ก.พ. 2563- 28
-กิจกรรมทัศนศึกษา
ก.พ. 2562
วิธีดาเนินงาน
1.1 เสนอโครงการเพื่อ
อนุมตั ิ
1.2 ประชุมวางแผนชี้แจง
รายละเอียดของกิจกรรม
โดยให้ครู ประจาชั้นตั้งแต่
ระดับประถมศึกษาปี ที่ 1
ถึงมัธยมศึกษาปี ที่ 3 เข้า
ร่ วมประชุมเพื่อทราบ
รายละเอียดในการดาเนิน
กิจกรรมทัศนศึกษา
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน โดยแต่งตั้งครู
ผูร้ ับผิดชอบในการ
ควบคุมดูแลนักเรี ยนขณะ
ไปทัศนศึกษา ณ แหล่ง
เรี ยนรู้

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 มีสุขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรงและมี
จิตใจร่ าเริ งแจ่มใส
2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและสามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
มีความสุ ข
3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 มีความ
รัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย
1.นักเรี ยนร้อยละ 95 เข้า
ร่ วมกิจกรรม
2.นักเรี ยนร้อยละ 85 มี
ประสบการณ์ตรงและได้
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้นอก
ห้องเรี ยนเพิ่มมากขึ้น
3.นักเรี ยนร้อยละ 85
สามารถนาความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการ
ทัศนศึกษา

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
30,000 บาท อ.วีรยุทธ สังข์คง

147,400

นางบุญสม
ทองทวี

6. งบประมาณและทรัพยากร
ที่
รายละเอียด
1. งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
2. งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
7. การประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ด้ านปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ สุ ขนิสัย
และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และสมรรถภาพทางกายตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 สามารถป้ องกันตนเองจากสิ่ งเสพ
ติดให้โทษ และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความรุ นแรง
โรคภัย และอุบตั ิเหตุรวมทั้งปั ญหาทางเพศ
4. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติ
ผูอ้ ื่น
6. ผูเ้ รี ยนร้อยละ
87 มีผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ ดนตรี /นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ
ด้ านคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีสุขนิสัยในการดูแลสุ ขภาพ สุ ข
นิสัย และออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ มีน้ าหนัก ส่ วนสู ง และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน สามารถป้ องกันตนเองจาก
สิ่ งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ ยงต่อความ
รุ นแรง โรคภัยและอุบตั ิเหตุ และปัญหาทางเพศ เห็นคุณค่าใน
ตนเอง มีความมัน่ ใจ กล้าแสดง
ออกอย่างเหมาะสม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผอู ้ ื่นรวมทั้ง
สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่ วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี /
นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

สังเกต

แบบสังเกต

ทดสอบ
สมรรถภาพ
สังเกต

แบบบันทึก

สังเกต

แบบสังเกต

สังเกต

แบบสังเกต

สรุ ปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

แบบประเมิน
โครงการ

สรุ ปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

แบบประเมิน
โครงการ

ความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึง
พอใจ

แบบสังเกต

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

ผลลัพธ์ (Outcomes)
ผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา ในปี การศึกษา 2562 ได้รับการพัฒนา
ให้มีสุขภาวะที่ดีและมีจิตสังคมตามเกณฑ์ที่โรงเรี ยนกาหนด

สังเกต
สัมภาษณ์

แบบสังเกต
แบบสัมภาษณ์

ผูเ้ สนอโครงการ
.....................................
(นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
.........................................
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

ชื่อโครงการ
ประสงค์
แผนงาน
ลักษณะโครงกา ร
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน:

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ค่ านิยมและคุณลักษณะอันพึง

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
โครงการต่ อเนื่อง
พฤษภาคม 2562 - มีนาคม 2563
นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
ข้ อที่ 1, 2 , 3
:มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้เรียน
(ข้ อที่ 1 การมีคุณลักษณะและค่ านิยมทีด่ ีตามสถานศึกษา
กาหนด)
………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนเป็ นสถาบันการศึกษาที่สาคัญยิง่ ในการมีส่วนส่ งเสริ มและปลูกฝังค่านิยมด้านคุณธรรม
จริ ยธรรม สานึกความเป็ นไทย ให้ความรู ้ ความเข้าใจและอุดมการณ์ประชาธิ ปไตยกับนักเรี ยน อันจะเป็ น
พื้นฐานในการปฏิบตั ิตนให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม สานึกความเป็ นไทย มีความรู ้ ความเข้าใจในเรื่ อง
วิถีชีวติ การปกครองแบบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์ ทรงเป็ นประมุข และการจัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
ด้านประชาธิปไตย(Democracy) คุณธรรม(Decency) และห่างไกลยาเสพติด (Drug-Free) อันจะเป็ นแนวทาง
ให้เด็กและเยาวชนซึ่ งเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาชาติบา้ นเมือง นาไปปฏิบตั ิ ประยุกต์ใช้ในชีวติ เพื่อเป็ น
พลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีคุณธรรมจริ ยธรรม และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรี ยน
2.2 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.3 เพื่อส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอุดมการณ์ประชาธิ ปไตย
สังคมไทยและสังคมโลก
2.4 เพื่อให้นกั เรี ยนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม และมีจิตอาสาสังคม
2.5 เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมสาหรับครู และนักเรี ยนโดยการมีส่วนร่ วมทาความดี
ถวาย
เป็ นพระราชกุศลสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระ
เจ้าอยูห่ วั

3.เป้าหมาย ( มาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน/โรงเรียน)
3.1 ด้ านปริมาณ
นักเรี ยนโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา ปี การศึกษา 2562 เข้าร่ วมกิจกรรมในโครงการร้อยละ 87
3.2 ด้ านคุณภาพ
3.2.1 นักเรี ยนมีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
3.2.2 นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา
3.2.3 นักเรี ยนมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิตนดี เป็ นจริ งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3.2.4 นักเรี ยนดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือมีส่วนร่ วมทาความดีถวายเป็ นพระราชกุศล
สานึก
ในพระมหากรุ ณาธิ คุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
3.2.5 นักเรี ยนยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอุดมการณ์ประชาธิ ปไตยและยึดมัน่ ใน
วิถี
ชีวติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
3.2.6 นักเรี ยนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และมีจิต
อาสา
เสี ยสละเพื่อสังคมส่ วนรวม
4 ขั้นตอนการดาเนินงาน (PDCA)
3.1 ประชุมวางแผนการดาเนินงานเพื่อจัดทางาน/โครงการ
3.2 กาหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ งบประมาณ และวัสดุ-อุปกรณ์ในการปฏิบตั ิงานตามโครงการ
3.3 ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดวางแผน
3.4 ตรวจสอบและประเมินผลขั้นตอนการดาเนินงานต่างๆ
3.5 วิเคราะห์และสรุ ปผลการดาเนินโครงการเพื่อวางแผนพัฒนางานในครั้งต่อไป
3.6 รายงานผลการดาเนินโครงการต่อฝ่ ายบริ หาร

5 รายละเอียดกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการ
ระยะเวลา
พฤษภาคม 62 -กิจกรรมไหว้ ครู
1. เสนอโครงการเพื่ออนุมตั ิ มิถุนายน 62
2. ประชุมชี้แจง
3. วางแผนดาเดินการ
4. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ดาเนินการ
5. ดาเนินงาน
6. ประเมิลผลและสรุ ปผล
โครงการ

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ระลึกถึง 2,000 บาท
อ.สุ ธารัตน์
พระคุณครู อาจารย์
ดาเกลี้ยง
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้
แสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู อาจารย์
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้ช่วย
อนุรักษ์วฒั นธรรมไทย

กิจกรรม/วิธีการ
ระยะเวลา
พ.ค.62 -มี.ค.63
-กิจกรรมไหว้สวยด้ วย
จรรยา
วิธีการดาเนินงาน
1.เสนอกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชุมชี้แจง
3.วางแผนดาเนินการ
4.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ดาเนินงาน
5.ดาเนินงาน
6.ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
7.สรุ ปผลการดาเนินงาน
-กิจกรรมอบรมคุณธรรม พฤษภาคม 62 กรกฎาคม 62
จริยธรรม
วิธีการดาเนินงาน
1.เสนอกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชุมชี้แจง
3.วางแผนดาเนินการ
4.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ดาเนินงาน
5.ดาเนินงาน
6.ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
7.สรุ ปผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มี
2,000 บาท
นายมโนเชาว์
กิริยามารยาทที่ดีงามตาม
มูลสมบัติ
วัฒนธรรมไทย
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ไหว้ใน
ระดับต่างได้อย่างถูกต้อง
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 สามารถ
ปฏิบตั ิตามมารยาทไทยได้
อย่างถูกต้องใน
ชีวติ ประจาวัน

1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87มี
66,000บาท
พฤติกรรมที่ดีข้ ึนมี
คุณธรรม จริ ยธรรม
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 กล้า
เผชิญสถานการณ์ รู้จกั
แก้ไขปั ญหาได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับวัย
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87สามารถ
ดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้
อย่างมีความสุ ข
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 สามารถ
ทาประโยชน์และสิ่ งที่ดีงาม
ให้กบั สังคมและ
ประเทศชาติ

อ.สาริ ศ จริ ตงาม
อ.มโนเชาว์
มูลสมบัติ

6. งบประมาณและทรัพยากร
ที่
รายละเอียด
1. งบเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว
2. งบอุดหนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

7. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1. นักเรี ยนมีความเอื้ออาทรและกตัญญู
1.สังเกต
กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2.สอบถาม
2. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของ
3.ทดสอบ
สถานศึกษา
3. นักเรี ยนมีความซื่อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิตนดี
เป็ นจริ งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น
4 .นักเรี ยนดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือมีส่วนร่ วมทาความดีถวายเป็ นพระราช
กุศลสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั
5. นักเรี ยนยอมรับในความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอุดมการณ์
ประชาธิ ปไตยและยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
6 .นักเรี ยนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
และมีจิตอาสาเสี ยสละเพื่อสังคมส่ วนรวม

งบประมาณ

หมายเหตุ

เครื่องมือทีใ่ ช้
ผู้รับผิดชอบ
1.แบบสังเกต นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
2.แบบสอบถาม
3.แบบทดสอบ

8.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนร้อยละ
87 มีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2. นักเรี ยนร้อยละ
87 ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา
3. นักเรี ยนร้อยละ
87 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิตนดี เป็ นจริ งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
4. นักเรี ยนร้อยละ
87 ดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีส่วนร่ วมทาความดีถวายเป็ น
พระราชกุศลสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
1. นักเรี ยนร้อยละ 87 ยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอุดมการณ์ประชาธิ ปไตย
และ
ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
6. นักเรี ยนร้อยละ
87 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
และมีจิตอาสาเสี ยสละเพื่อสังคมส่ วนรวม

ผูเ้ สนอโครงการ
.....................................
(นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
.........................................
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

โครงการ
เสริมสร้ างความสั มพันธ์ และความร่ วมมือในการบริหารทางการศึกษาแบบมีส่วนร่ วม
แผนงาน ด้ าน
การจัดการศึกษา
ลักษณะโครงการ โครงการต่ อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน
กลยุทธ์ ท2ี่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ เป็ นระบบ
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ น
สาคัญ
สนอง มาตรฐานการศึกษา
:มาตรฐานที่ 2กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
กลุ่มงานทีร่ ับผิดชอบ การบริหาร
งานทัว่ ไป โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นา
ยมโนเชาว์ มูลสมบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม
2562 – มีนาคม 2563
.....................................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 การ
บริ หารงานของสถานศึกษา จะต้องได้รับการร่ วมมือระหว่างชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาเป็ นบุคคลที่
ได้รับบทบาท หน้าที่ ส่ งเสริ ม ดูแล และติดตาม การบริ หารงานในสถานศึกษานั้น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรี ยนและชุมชน จึงต้องมีการประชุมวางแผนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู ้ และชี้แจงแนวปฏิบตั ิในการทางานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
2. เพื่อประชุมภาคี 4 ฝ่ าย
3. เพื่อเครื อข่ายผูป้ กครอง
4. เพื่อกากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา
3. ตัวชี้วดั
1. ร้อยละของสถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
การศึกษา
2. ร้อยละของสถานศึกษามีการประชุมภาคี 4 ฝ่ ายอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3. ร้อยละของสถานศึกษามีการประชุมผูป้ กครอง(เครื อข่ายผูป้ กครอง)
อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
4. ร้อยละของการให้มีการกากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา

4. เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
1. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี การศึกษา
2. เพื่อประชุมภาคี 4 ฝ่ าย อย่างน้อยภาคเรี ยนละ1 ครั้ง
3. สถานศึกษามีการประชุมผูป้ กครอง (เครื อข่ายผูป้ กครอง) อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
4.
เพื่อกากับติดตามดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรี ยนละ1 ครั้ง
เชิ งคุณภาพ
สถานศึกษามีการบริ หารจัดการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
10,000 บาท ผอ.วิรัช
1.ประชุ มคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย 1.ร้อยละ 87 ของ
2 ครั้งต่อปี สถานศึกษามีการประชุม
หาญกล้า
วิธีดาเนินการ
การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
อ.มโนเชาว์
1.ประสานงานกับคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน อย่างน้อย 2
อ.สาริ ศ
สถานศึกษา
ครั้งต่อปี การศึกษา
อ.วีรยุทธ
2.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
2.ร้อยละ 87 คณะกรรมการ
3.ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
สถานศึกษาได้เข้ามามีส่วน
ในด้านการจัดการศึกษาของ
ร่ วม และมีบทบาทหน้าที่
สถานศึกษา
ในด้านการจัดการศึกษา
4.ติดตามและประเมินผล
ของสถานศึกษา
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
อย่างน้อย 1.ร้อยละ 87 ของ
5,000 บาท
2.ประชุ มภาคี 4 ฝ่ าย
ภาคเรี ยน สถานศึกษามีการประชุม
วิธีดาเนินการ
ละ 1 ครั้ง ภาคี 4 ฝ่ ายอย่างน้อยภาค
1.ประสานงานกับภาคี 4 ฝ่ ายของ
เรี ยนละ 1 ครั้ง
สถานศึกษา
2.ร้อยละ 87 ภาคี 4 ฝ่ ายได้
2.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
เข้ามามีส่วนร่ วม และมี
3.ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงาน
บทบาทหน้าที่ในด้านการ
ในด้านการจัดการศึกษาของ
จัดการศึกษา ของ
สถานศึกษา
สถานศึกษา
4.ติดตามและประเมินผล
4.ร้อยละ 87 ของการให้มี
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน
การกากับติดตามดูแลและ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของสถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.วิรัช
หาญกล้า
อ.มโนเชาว์
อ.สาริ ศ
อ.วีรยุทธ

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
3.ประชุ มผู้ปกครอง
(เครือข่ ายผู้ปกครอง)
วิธีดาเนินการ
1.ประสานงานกับครู ประจาชั้น
2.ประชุมชี้แจงครู เกี่ยวกับการประชุม
ผูป้ กครองนักเรี ยน/เครื อข่าย
ผูป้ กครอง
3.ประชาสัมพันธ์/แจ้งหนังสื อให้
ผูป้ กครอง/เครื อข่ายผูป้ กครอง
ตระหนักเห็นความจาเป็ นและ
ความสาคัญของผูป้ กครองนักเรี ยน
4.ดาเนินงานกิจกรรมประชุม
ผูป้ กครองนักเรี ยนตามระดับชั้นเรี ยน
4.ติดตามและประเมินผลงานและหา
แนวทางแก้ปัญหา
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน

6.งบประมาณโดยประมาณ

25,000

ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
อย่างน้อย 1.ร้อยละ 100 ของ
ภาคเรี ยน สถานศึกษามีการประชุม
ละ 1 ครั้ง ผูป้ กครองนักเรี ยน
(เครื อข่ายผูป้ กครอง)อย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
2.ร้อยละ 87 ได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วม และมีบทบาท
หน้าที่ในด้านการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
10,000 บาท ผอ.วิรัช
หาญกล้า
อ.มโนเชาว์
อ.สาริ ศ
อ.วีรยุทธ
และคณะครู
ทุกคน

บาท

7. การประเมินผล
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
1. จานวนครั้งที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2.จานวนครั้งที่ประชุมภาคี 4 ฝ่ าย
3.จานวนครั้งที่ประชุมที่ประชุมผูป้ กครองนักเรี ยน
(เครื อข่ายผูป้ กครอง)
4. ประสิ ทธิภาพของการบริ หารจัดการในสถานศึกษา

วิธีวดั และประเมินผล
นับจานวนครั้ง

เครื่องมือทีใ่ ช้
บันทึกการประชุม

นับจานวนครั้ง
สอบถาม

บันทึกการประชุม
แบบสอบถาม

8. ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1.ร้อยละ
93 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อย 2 ครั้งต่อ
ปี การศึกษา
2. ร้อยละ 93 สถานศึกษามีการประชุมภาคี 4 ฝ่ ายอย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
3. ร้อยละ 93 สถานศึกษามีการประชุมผูป้ กครอง(เครื อข่ายผูป้ กครอง) อย่างน้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
4. สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อโรงเรี ยนและชุมชน
5. สถานศึกษาได้รับการติดตาม กากับ ดูแลและขับเคลื่อนการดาเนินงานของสถานศึกษาแบบ
มีส่วนร่ วม อย่างต่อเนื่องและมีประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงาน

ลงชื่อ...........................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ลงชื่อ.........................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

โครงการ
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน

จัด

สภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้
โครงการต่ อเนื่อง
กลยุทธ์ ท2ี่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ เป็ นระบบ
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ น

สาคัญ
สนองมาตรฐานการศึกษา
เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน

:มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
:มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
กลุ่มงานรับผิดชอบ การบริหารฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562- มีนาคม 2563
..........................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 มาตรา 22-30 ได้จดั การศึกษาสรุ ป
ได้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้พฒั นาตนเองได้ จึงต้องส่ งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง ครู ตอ้ งจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อสร้างการเรี ยนรู้การจัดการจากประสบการณ์จริ ง ครู ตอ้ งจัดบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมและสื่ อเพื่อสร้างการเรี ยนรู ้เสริ มการจัดการแหล่งเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ทุกรู ปแบบ มีการวัดและ
ประเมินผลอย่างเหมาะสม
ดังนั้นโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา จึงได้พฒั นาให้มีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริ การที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เพื่อให้ผเู้ รี ยนได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู ้ ทักษะ คุณธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และอยูใ่ นสังคม
ได้อย่างมีความสุ ข
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย มี
สิ่ ง
อานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยน
2.2 เพี่อให้สถานศึกษาจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของผูเ้ รี ยน
2.3 เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาจัดห้องสมุด ที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

3. ตัวชี้วดั
3.1 ร้อยละของสถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่ง
เรี ยนรู้
สาหรับผูเ้ รี ยน
3.2 ร้อยละของผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ อนามัย และความปลอดภัย
3.3 ร้อยละของสถานศึกษามีหอ้ งสมุด ที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT
ที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม
4. เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
4.1 สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาดและปลอดภัย
มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่ง
เรี ยนรู้
สาหรับผูเ้ รี ยนร้อยละ 87
4.2 ผูเ้ รี ยนเข้าร่ วม กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ อนามัย และความปลอดภัย ร้อยละ 87
4.3 มีหอ้ งสมุด ที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
หรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม ร้อยละ 87
ด้ านคุณภาพ
สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาด ต่อสุ ขภาพ อนามัย และความ
ปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้
สาหรับผูเ้ รี ยนจัด ห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและ
หรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1.พัฒนาจิตสานึกในการอนุรักษ์ และ ตลอดปี 1.ร้อยละ 87 สถานศึกษามี 120,000บ. ผอ.วิรัช
การศึกษา ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
หาญกล้า
พัฒนาสิ่ งแวดล้อม
อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาด
อ.สาริ ศ
- กิจกรรมธนาคารขยะ
และปลอดภัย มีสิ่งอานวย
จริ ตงาม
วิธีดาเนินการ
ความสะดวก พอเพียง อยู่
1. ประชุมชี้แจง รับทราบปั ญหา
ในสภาพใช้การได้ดี
2. พัฒนาปรับปรุ ง บารุ ง ซ่อมแซม
สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมี
อาคารเรี ยนอาคารประกอบ
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
สิ่ งแวดล้อมและบริ เวณ
ตลอดจนพัฒนาจัดหาสิ่ งอานวยความ
สะดวก
3. ผูบ้ ริ หารนิเทศ กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงาน
4. สรุ ป และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ตลอดปี 1. ร้อยละ 85.59 ของการ
130,000 บ. ผอ.วิรัช
- กิจกรรมปรับปรุ งภูมิทศั น์
การศึกษา ปรับปรุ งห้องเรี ยนและห้อง
หาญกล้า
วิธีดาเนินการ
พิเศษ
อ.สาริ ศ
1. ประชุมชี้แจง รับทราบปั ญหา
2. ร้อยละ 85.59 ของ
จริ ตงาม
2. พัฒนาปรับปรุ ง บารุ ง ซ่อมแซม
ห้องน้ าที่ได้รับการดูแลและ
อาคารเรี ยนอาคารประกอบ
ปรังปรุ งให้อยูใ่ นสภาพ
สิ่ งแวดล้อมและบริ เวณ
พร้อมใช้สะอาดปลอดภัย
ตลอดจนพัฒนาจัดหาสิ่ งอานวยความ
3. ร้อยละ 85.59 ของภูมิ
สะดวก
ทัศน์ของโรงเรี ยนได้รับการ
3. ผูบ้ ริ หารนิเทศ กากับ ติดตาม
พัฒนา
ตรวจสอบ และประเมินผลการ
4. ร้อยละ 85.59 ของการ
ปฏิบตั ิงาน
ปรับปรุ งซ่อมแซมระบบ
4. สรุ ป และรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
ไฟฟ้ า ประปา
5. ร้อยละ 85.59 ของการ
ปรับปรุ งสนานกีฬา

6. งบประมาณโดยประมาณ 250,000 บาท
7. ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 25 62 – มีนาคม 2563
8. สถานที่ โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
9. การประเมินผลการทางาน
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ด้ านปริมาณ
1. สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง
สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ น
สภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับ
ผูเ้ รี ยน ร้อยละ 87
2. กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของ
ผูเ้ รี ยน ร้อยละ 87
3. สถานศึกษาจัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและหรื อเรี ยนรู ้แบบมี
ส่ วนร่ วม
ร้อยละ 87
ด้ านคุณภาพ
สถานศึกษามีหอ้ งเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ อาคารเรี ยนมัน่ คง สะอาด
และปลอดภัย มีสิ่งอานวยความสะดวก พอเพียง อยูใ่ นสภาพใช้
การได้ดี สภาพแวดล้อมร่ มรื่ น และมีแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับผูเ้ รี ยน
จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุ ขภาพอนามัยและความปลอดภัย
ของผูเ้ รี ยน จัดห้องสมุดที่ให้บริ การสื่ อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่เอื้อให้ผเู ้ รี ยนเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และหรื อเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วม

วิธีการประเมินผล

เครื่องมือทีใ่ ช้

สารวจ

แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

สารวจ

แบบสารวจ

ลงชื่อ.......................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป
ลงชื่อ.......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

โครงการ
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน

การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการต่ อเนื่อง
กลยุทธ์ ท2ี่ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้ เป็ นระบบ
กลยุทธ์ ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ น

สาคัญ
สนองมาตรฐานการศึกษา
เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน

:มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
:มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
กลุ่มงานรับผิดชอบ การบริหารฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562- มีนาคม 2563
..........................................................................................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ที่ทนั สมัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น
จาเป็ นจะต้องจัดบรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
เหมาะสมจะสามารถส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอนได้อย่างดี ครู สามารถเข้าถึงสาระและ
สารสนเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอน สิ่ งสนับสนุนและสิ่ งอานวยความสะดวกและบริ การต่าง ๆ ซึ่ งครู
สามารถสอนนักเรี ยนเกี่ยวกับวิธีคน้ หาข้อมูลจากอินเทอร์ เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสอนแนวคิด
และความรู ้บางประการให้แก่นกั เรี ยนในลักษณะที่มีชีวติ ชีวาและมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ทาให้นกั เรี ยนมี
ความสนใจมากขึ้น นอกจากนั้นการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอก จาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูล
สารสนเทศที่ถูกต้องเพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาส่ งเสริ มคุณภาพการศึกษาร่ วมกัน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริ หารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารภายในโรงเรี ยน ไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
2. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อการบริ หารและการจัดการเรี ยนรู้ได้ตามศักยภาพ
3.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ในการแสวงหาความรู้ของ
ครู และผูเ้ รี ยน บุคลากรทางการทางศึกษา
4.เพื่อสร้างในการเข้าถึงเครื อข่ายแหล่งเรี ยนรู ้แก่ครู ผูเ้ รี ยน บุคลากรทางการศึกษา

3.เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
1.ติดตั้งระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ระบบสื่ อสารโทรคมนาคม และระบบ(Server) สนับสนุนงาน
ด้านการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษา ร้อยละ 83
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์สถานศึกษา ร้อยละ 80
3.พัฒนาระบบเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และเว็บไซต์บริ การแหล่งเรี ยนรู ้สาหรับครู ผูเ้ รี ยน
และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 83
4. พัฒนาความรู ้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร แก่ครู ผูเ้ รี ยน
และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 83
5. ดูแล รักษา และซ่อมบารุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ร้อยละ 83
ด้ านคุณภาพ
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดโครงการ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรี ยนเพื่อที่จะส่ งเสริ ม
ระบบเทคโนโลยีภายในสถานศึกษา
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
อ.มโนเชาว์
1. กิจกรรมส่ งเสริมระบบเทคโนโลยี ตลอดปี 1.ติดตั้งระบบเครื อข่าย
การศึกษา อินเทอร์เน็ต ระบบสื่ อสาร
มูลสมบัติ
ภายในสถานศึกษา
โทรคมนาคม และระบบ
อ.สาริ ศ จริ ตงาม
วิธีดาเนินการ
(Server) สนับสนุนงานด้าน
1 เสนอโครงการ
การบริ หารจัดการภายใน
2 ประชุมชี้แจง
สถานศึกษา ร้อยละ 83
3 แต่งตั้งคณะทางาน
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูล
4 ดาเนินงานตามโครงการ
สารสนเทศ เว็บไซต์
5 สรุ ปผลการดาเนินงานตามโครงการ
สถานศึกษา ร้อยละ 80
6 จัดทารายงานผลการดาเนิน
3.พัฒนาระบบเครื อข่ายการ
โครงการ
เรี ยนรู้และเว็บไซต์บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับครู
ผูเ้ รี ยน และบุคลากร
ทางการศึกษา ร้อยละ 83

4. พัฒนาความรู้ ทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร แก่ครู ผูเ้ รี ยน
และบุคลากรทางการศึกษา
ร้อยละ 83
5. ดูแล รักษา และซ่อม
บารุ งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร
ร้อยละ 83
6. งบประมาณโดยประมาณ 20,000
7. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
8. สถานที่ดาเนินกิจกรรม
1.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
2. แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน

บาท

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ด้ านปริมาณ
1.ติดตั้งระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ระบบสื่ อสาร
โทรคมนาคม และระบบ( Server) สนับสนุนงานด้านการบริ หาร
จัดการภายในสถานศึกษา ร้อยละ 83
2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เว็บไซต์
สถานศึกษา ร้อยละ 80
3.พัฒนาระบบเครื อข่ายการเรี ยนรู ้และเว็บไซต์บริ การ
แหล่งเรี ยนรู ้สาหรับครู ผูเ้ รี ยน และบุคลากรทางการศึกษา ร้อย
ละ 83
4. พัฒนาความรู้ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร แก่ครู ผูเ้ รี ยน และบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 83
5. ดูแล รักษา และซ่อมบารุ งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสาร ร้อยละ 83
ด้ านคุณภาพ
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดโครงการ จัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในโรงเรี ยนเพื่อที่จะส่ งเสริ มระบบ
เทคโนโลยีภายในสถานศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

สรุ ปผลการดาเนิน
กิจกรรม
สรุ ปผลการดาเนิน
กิจกรรม

แบบประเมิน
กิจกรรม
แบบประเมิน
กิจกรรม

สรุ ปผลการดาเนิน
กิจกรรม

แบบประเมิน
กิจกรรม

ลงชื่อ.......................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ลงชื่อ.......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

โครงการ
พัฒนาสถานศึกษาให้ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้ น
แผนงาน ด้ านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ลักษณะโครงการ
โครงการต่ อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน กลยุทธ์ ที่
4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้ มีประสิ ทธิภาพ
สนองมาตรฐานการศึกษา
:มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน :มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
สถานศึกษา
กลุ่มงานรับผิดชอบ การบริหารฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป โรงเรียนเจริญวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562- มีนาคม 2563
******************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์ของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา ที่กล่าวไว้วา่
“โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มุ่งพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้เต็มศักยภาพ คู่คุณธรรม สุ ขภาพจิตที่ดี ส่ งเสริ มและสื บสาน วัฒนธรรม นาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นภายใต้ การบริ หารแบบมีส่วนร่ วม สามารถดารงตนอยูต่ ามวิถี ประชาธิ ปไตยอย่างมี
ความสุ ข” และเป็ นโรงเรี ยนที่ได้ส่งเสริ มด้านมารยาทการไหว้ ซึ่ งมีอตั ลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “ไหว้
สวยด้วยจรรยา”
ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานของโรงเรี ยนตรงตามวิสัยทัศน์อตั ลักษณ์ของสถานศึกษาดังกล่าว
บุคลากรทุกฝ่ ายจึงได้จดั ทาโครงการนี้ข้ ึน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
2.2 เพื่อให้โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
3. ตัวชี้วดั
3.1 ร้อยละของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตาม
เป้ าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น
3.2 ร้อยละของโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

4. เป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
4.1 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น ร้อยละ 87
4.2 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา ร้อยละ 87
ด้ านคุณภาพ
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์
ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนดขึ้น และมีผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา
และจุดเน้นของสถานศึกษา
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี 1.นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อย 5,000 บาท อ.มโนเชาว์
1. ไหว้สวยด้ วยจรรยา
การศึกษา ละ 87 สามารถแสดงออก
อ.ณัฐรดี
วิธีดาเนินการ
ทางวัฒนธรรมไทยโดยการ
1.ประชุมชี้แจงขอบข่ายการ
ไหว้ได้
ดาเนินงาน
2.นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อย
2.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายงาน
ละ 87 มีนิสัยรักการไหว้
ผูร้ ับผิดชอบ
3.นักเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า ร้อย
3.ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
ละ 87 มีมารยาทในการ
-ให้ครู เวรประจาวันหน้าประตู
ไหว้ได้เหมาะสมกับวัย
โรงเรี ยนฝึ กนักเรี ยนไหว้ เมื่อลงจาก
รถโรงเรี ยนและผูป้ กครองมารับส่ ง
-ให้ครู ประจาชั้น/ ครู ประจาวิชาแต่ละ
ห้องเรี ยนฝึ กนักเรี ยนไหว้ก่อนออก
จากหลังเลิกเรี ยน-ทาเป็ นประจาทุก
วัน
4.กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ตลอดปี 1.ร้อยละ 87 ของ
15,000 บาท อ.สาริ ศ
2.เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
การศึกษา สถานศึกษามีการจัดทา
อ.อังคณา
(ตลาดนัดผักสวนครัว) ต่อจาก
ส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมตาม
ธนาคารขยะ
นโยบาย จุดเน้น แนว
วิธีดาเนินการ
ทางการปฏิรูปการศึกษา
1.ประชุมวางแผนกิจกรรม
เพื่อพัฒนาและส่ งเสริ ม
2.แต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม และ
สถานศึกษาให้ยกระดับ
กาหนดฝ่ ายงาน/หน้าที่ความ
คุณภาพสู งขึ้น
รับผิดชอบ
2.ร้อยละ 87 สถานศึกษามี
3.ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
การดาเนินงานบรรลุตาม
-ตลาดนัดผักสวนครัว
เป้ าหมาย และพัฒนาดีข้ ึน
-ธนาคารขยะ(แปลงขยะให้เป็ นทุน)
กว่าที่ผา่ นมา
4.กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน

6. งบประมาณโดยประมาณ 20,000
7. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2562 – มีนาคม 2563
8. สถานทีด่ าเนินกิจกรรม
1.โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
2. แหล่งเรี ยนรู ้ในชุมชน

บาท

9. การประเมินผลการดาเนินงาน
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ด้ านปริมาณ
3.1 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ ม
ให้ผเู้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่
กาหนดขึ้น
3.2 โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยน
บรรลุเป้ าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา
ร้อยละ 87
ด้ านคุณภาพ
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนบรรลุตามเป้ าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กาหนด
ขึ้น และมีผลการดาเนินงานส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมาย
วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา

วิธีการประเมิน

เครื่องมือทีใ่ ช้

สรุ ปผลการดาเนิน
กิจกรรม
สรุ ปผลการดาเนิน
กิจกรรม

แบบประเมิน
กิจกรรม
แบบประเมิน
กิจกรรม

สรุ ปผลการดาเนิน
กิจกรรม

แบบประเมิน
กิจกรรม

ลงชื่อ.......................................ผูเ้ สนอโครงการ
(นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป

ลงชื่อ.......................................ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
( นายวิรัช หาญกล้า )
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

ชื่อโครงการ
ส่ งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมในท้ องถิ่น
แผนงาน ฝ่ าย
บริหารงานทัว่ ไป
ลักษณะโครงกา ร โครงการต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม
2562 - มีนาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้ อที่
1
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
:มาตรฐานที่ 1คุณภาพของผู้เรียน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
: 1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้เรียน
(ข้ อที่ 2 ความภูมิใจในท้ องถิ่นและความเป็ นไทย)
………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรมเป็ นสิ่ งสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าวิถีชีวติ ที่ชุมชนและท้องถิ่นต่าง ๆ ได้พฒั นาและ
สร้างสรรค์ข้ ึนเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินชีวติ โดยแสดงออกในรู ปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้ง
ในรู ปแบบของวิถีชีวติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็ นต้น เพื่อเป็ นการปลูกจิตสานึกและ
กระตุน้ ให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และสื บ
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในปั จจุบนั วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี และวิถีชีวติ ที่ดีงามขาดการถ่ายทอดไปสู่ คนรุ่ นใหม่นอ้ ยใน
ขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น ดังนี้การสื บ
สานและอนุรักษ์ฟ้ื นฟูรวมทั้งการเสริ มสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็ นสิ่ งสาคัญ
ในการส่ งเสริ มให้เด็กและเยาวชนเป็ นผูส้ ื บทอดภูมิปัญญาจากผูร้ ู ้ในชุมชนเพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้
ตระหนักถึงความสาคัญของชุมชน มีความเข้าใสรากเหง้า ความเป็ นวัฒนธรรม การแบ่งปั นการเกื้อกูล
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกันมีการศึกษาเรี ยนรู ้วถิ ีการดารงชีวติ ของชุมชน
โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา พิจารณาเห็นความสาคัญทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่กาลังจะสลายไป จึงจัด
โครงการอนุรักษ์ ฟื้ นฟู สื บสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็ นอัตลักษณ์เฉพาะตัว
ของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่ งเสริ มสนับสนุนและอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถิ่นของชุมชน
2. เพื่อปลูกจิตสานึกให้เด็กและเยาวชน และประชาชนเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการอนุรักษ์ ฟื้ นฟูและสื บสานภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวติ ชุมชน
3. เพื่อให้เด็กเยาวชนในท้องถิ่นได้เรี ยนรู ้ความสาคัญ รู ้จกั วิถีชีวติ วัฒนธรรมของท้องถิ่นอันจะสร้าง
ความภูมิใจและสานึกรักบ้านเกิด

กลุ่มเป้าหมาย
ด้ านปริมาณ
1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 เข้าร่ วมกิจกรรม ประเพณี ไทย ภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 90 มีผลงานที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย ภูมิ
ปัญญา
ไทยและภูมิปัญญา
เชิ งคุณภาพ
1. ผูเ้ รี ยนภูมิใจในความเป็ นไทย เห็นคุณค่าภูมิปัญญาไทย นิยมไทยและดารงไว้ซ่ ึ งความเป็ นไทย
สามารถ ใฝ่ รู ้วถิ ีชีวติ ของคนในท้องถิ่นและนาไปประยุกต์ใช้ในการดารงชีวติ ประจาวันได้
2. ครู และผูเ้ รี ยนโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
มิ.ย. 62- 1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีความรู้ 5,000 บาท อ. สุ ธารัตน์
1.กิจกรรมเข้ าพรรษา
ก.ค. 62 ความเข้าใจกิจกรรมทาง
ดาเกลี้ยง
วิธีดาเนินการ
พระพุทธศาสนา
1.ประชุมชี้แจงขอบข่ายการ
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีความ
ดาเนินงาน
ร่ วมเป็ นอันดีระหว่างบ้าน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายงาน
วัด และโรงเรี ยนจากการได้
ผูร้ ับผิดชอบ
ทากิจกรรมร่ วมกัน
3.ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้ร่วม
4.กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
สื บสานวัฒนธรรมและ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ประเพณี อนั ดีงามทาง
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน
พระพุทธศาสนา
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 เกิด
ความเลื่อมใสศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
-กิจกรรมวันแม่
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมชี้แจงขอบข่ายการ
ดาเนินงาน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
3.ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
4.กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน

- กิจกรรมวันพ่อแห่ งชาติ
วิธีการดาเนินงาน
1.เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชุมชี้แจง
3.วางแผนดาเนินการ
4.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน
5.ดาเนินงาน
6.ประเมินผลการดาเนินงาน
7.สรุ ปผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
พ.ค. 62- 1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 เกิด
1,500 บาท อ.สมเจตน์
ธ.ค. 62 ความรักความสามัคคี จาก
ทิพย์รักษ์
การได้ร่วมกิจกรรม
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 กล้า
แสดงออกและมีความ
กระตือรื อร้นมากขึ้น
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87
ตระหนักถึงความสาคัญของ
วันแม่แห่งชาติ
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้ใช้
ความรู้ความสามารถ และ
ความคิดสร้างสรรค์ในการ
จัดทากิจกรรม การแต่ง
กลอน การเขียนเรี ยงความ
และการวาดภาพระบายสี
เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ
ก.ค.62– 1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีความ 2,000
ธ.ค.62
กตัญญูกตเวทีต่อบุพการี
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ซาบซึ้ ง
ในพระมหากรุ ณาธิคุณ
แสดงความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 ได้มี
ส่ วนร่ วมในการจัดกิจกรรม/
นิทรรศการในวันพ่อ
แห่งชาติ

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
-กิจกรรมวันสารทเดือนสิ บ
วิธีดาเนินการ
1.ประชุมชี้แจงขอบข่ายการดาเนินงาน
2.แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ ายงาน
ผูร้ ับผิดชอบ
3.ดาเนินงานตามแผนกิจกรรม
4.กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดาเนินงาน
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ส.ค.62 ก.ย.62

- กิจกรรมวันลอยกระทง
วิธีการดาเนินงาน
1.เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2.ประชุมชี้แจง
3.วางแผนดาเนินการ
4.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินงาน
5.ดาเนินงาน
6.ประเมินผลการดาเนินงาน
7.สรุ ปผลการดาเนินงาน

ต.ค.62 พ.ย.62

- กิจกรรมวันขึน้ ปี ใหม่
วิธีดาเนินงาน
1 เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
2 ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรม
3 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ
5 ดาเนินงานตามกิจกรรม
6 ประเมินผลการดาเนินงานและ
สรุ ปผลกิจกรรม

ธ.ค. 62–
ม.ค. 63

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีส่วน 2,000 บาท
ร่ วมในการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87
ตระหนักถึงความสาคัญใน
การอนุรักษ์และสื บสาน
ประเพณี ไทย
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 สามารถ
นาความรู้ไปใช้ใน
ชีวติ ประจาวันได้
1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 มีส่วน 2,000 บาท
ร่ วมในการอนุรักษ์ประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87
ตระหนักถึงความสาคัญใน
การอนุรักษ์และสื บสาน
ประเพณี ไทย
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 รู้จกั การ
นาเอาวัสดุตามธรรมชาติมา
ประดิษฐ์กระทง
1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 เกิด
28,000 บาท
ความรักความสามัคคีจาก
การได้ร่วมกิจกรรม
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 กล้า
แสดงออกและมีความ
กระตือรื อร้นในการทา
กิจกรรม
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87ตระหนัก
ถึงความสาคัญของ

ผู้รับผิดชอบ
อ.เปรมสุ ดารัฐ
รักศีล

อ.อังคณา
จานงค์

อ.บุญสม
ทองทวี

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

วันขึ้นปี ใหม่
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87
นาความรู้และประสบการณ์
ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
6.งบประมาณโดยประมาณ
41,000
7. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. นักเรี ยนมีความเอื้ออาทรและกตัญญู
กตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2. นักเรี ยนปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของ
สถานศึกษา
3. นักเรี ยนมีความซื่อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิตนดี
เป็ นจริ งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น
4 .นักเรี ยนดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่ตน
นับถือมีส่วนร่ วมทาความดีถวายเป็ นพระราช
กุศลสานึกในพระมหากรุ ณาธิคุณและแสดง
ความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั
5. นักเรี ยนยอมรับในความคิดและ
วัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอุดมการณ์
ประชาธิ ปไตยและยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
6 .นักเรี ยนตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
และมีจิตอาสาเสี ยสละเพื่อสังคมส่ วนรวม

บาท
วิธีการประเมิน
1.สังเกต
2.สอบถาม
3.ทดสอบ

เครื่องมือทีใ่ ช้
ผู้รับผิดชอบ
1.แบบสังเกต นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
2.แบบสอบถาม
3.แบบทดสอบ

8.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนร้อยละ
87 มีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2. นักเรี ยนร้อยละ
87 ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา
3. นักเรี ยนร้อยละ
87 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิตนดี เป็ นจริ งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
4. นักเรี ยนร้อยละ
87 ดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีส่วนร่ วมทาความดีถวายเป็ น
พระราชกุศลสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
2. นักเรี ยนร้อยละ 87 ยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอุดมการณ์ประชาธิ ปไตย
และ
ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
7. นักเรี ยนร้อยละ 87 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
และมีจิตอาสาเสี ยสละเพื่อสังคมส่ วนรวม

ผูเ้ สนอโครงการ
.....................................
(นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป

ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
.........................................
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

ชื่อโครงการ
โครงการประชาสั มพันธ์ สร้ างความสมานฉันท์และความสามัคคี
แผนงาน ฝ่ าย
บริหารงานทัว่ ไป
ลักษณะโครงกา ร โครงการต่ อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม
2562 - มีนาคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ
สนองกลยุทธ์ โรงเรียน ข้ อที่
1
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
:มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
เพือ่ การประกันคุณภาพภายใน
: 1.2 คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ของผู้เรียน
(ข้ อที่ 3 การยอมรับทีจ่ ะอยู่ร่วมกับบนความแตกต่ างและ
หลากหลาย)
………………………………………………………………………………………………………
1. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรที่มีความสาคัญและมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรมากที่สุด คือ มนุษย์ (บุคลากร) บุคลากร
เป็ นผูก้ าหนดความสาเร็ จให้กบั องค์กร เพราะบุคลากร มีคุณสมบัติพิเศษเหนือทรัพยากรอื่น ๆ คือ การรู ้จกั
คิด สามารถใช้ความคิดปรับปรุ ง ดัดแปลงภาวะแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ในรู ปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย
รวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาให้ผา่ นพ้นไปด้วยดี แต่สิ่งที่ควบคุมได้ยากลาบากที่สุดก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนให้เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการ การปฏิบตั ิงานในองค์กร เป็ นความจาเป็ น
จะต้องอยูร่ วมกันเป็ นกลุ่ม การทาความเข้าใจที่ตรงกัน จึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นตามมา
เพื่อเป็ นการสร้างความสามัคคีของคนในองค์กร เนื่องจากปั จจุบนั เกิดสภาพปั ญหาความขัดแย้งของ
คนในองค์กร เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ าย การขาดความสามัคคี จึงได้จดั ทาโครงการ “ประชาสัมพันธ์สร้างความ
สมานฉันท์และความสามัคคี ใน โรงเรี ยนเจริ ญวิทยา เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในองค์กร
ให้แน่นแฟ้ นขึ้น และการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีทางานร่ วมกันระหว่างคนในองค์กร โดยใช้การจัดทา
กิจกรรมร่ วมกันเพื่อพบปะ พูดคุยและแลกเปลี่ยนทัศนคติร่วมกันระหว่างนักเรี ยนในโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา
2. วัตถุประสงค์
2. 1 เพื่อเสริ มสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในผูเ้ รี ยนให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
2.2 จัดกิจกรรมเสริ มสร้างความสามัคคีและการทางานเป็ นทีมเพื่อความสัมพันธ์อนั ดีในการทางาน
ร่ วมกันระหว่างนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง

3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
นักเรี ยนเจริ ญวิทยา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.2 เชิ งคุณภาพ
3.2.1 ความพึงพอใจของ
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
3.2.2
นักเรี ยนมีทศั นะคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกันเพิ่มขึ้น
5. กิจกรรม/วิธีดาเนินการ/ตัวชี้วดั ความสาเร็จของกิจกรรม
กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
1.ประชุ มผู้ปกครอง
(เครือข่ ายผู้ปกครอง)
วิธีดาเนินการ
1.ประสานงานกับครู ประจาชั้น
2.ประชุมชี้แจงครู เกี่ยวกับการประชุม
ผูป้ กครองนักเรี ยน/เครื อข่าย
ผูป้ กครอง
3.ประชาสัมพันธ์/แจ้งหนังสื อให้
ผูป้ กครอง/เครื อข่ายผูป้ กครอง
ตระหนักเห็นความจาเป็ นและ
ความสาคัญของผูป้ กครองนักเรี ยน
4.ดาเนินงานกิจกรรมประชุม
ผูป้ กครองนักเรี ยนตามระดับชั้นเรี ยน
4.ติดตามและประเมินผลงานและหา
แนวทางแก้ปัญหา
5.สรุ ป และรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
อย่างน้อย 1.ร้อยละ 100 ของ
ภาคเรี ยน สถานศึกษามีการประชุม
ละ 1 ครั้ง ผูป้ กครองนักเรี ยน
(เครื อข่ายผูป้ กครอง)อย่าง
น้อยภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง
2.ร้อยละ 87 ได้เข้ามามี
ส่ วนร่ วม และมีบทบาท
หน้าที่ในด้านการจัด
การศึกษา ของสถานศึกษา

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
10,000 บาท ผอ.วิรัช
หาญกล้า
อ.มโนเชาว์
อ.สาริ ศ
อ.วีรยุทธ
และคณะครู
ทุกคน

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
ระยะเวลา
พฤษภาคม 62
2. กิจกรรมส่ งเสริม
- มิถุนายน 62
ประชาธิปไตย
1.เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
2.ประชุมชี้แจง
3.วางแผนดาเนินการ
4.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ดาเนินงาน
5.ดาเนินงาน
6.ประเมินผลการดาเนินงาน
7.สรุ ปผลการดาเนินงาน

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87ช่วย
500 บาท
อ. ณัฐรดี
จรรโลงให้การปกครองใน
หนูเกลี้ยง
ระบอบประชาธิปไตยมี
ความมัน่ คงสื บต่อไป
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 สามารถ
นาหลักคุณธรรมมาใช้ใน
กระบวนการทาง
ประชาธิปไตยได้
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87
ตระหนักถึงความสาคัญ
และการปฏิบตั ิตนเป็ น
พลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 สามารถ
นาความรู ้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและ
ประเทศชาติต่อไป

พฤศจิกายน
3. กิจกรรมกีฬาสี ภายใน
2562- มกราคม
วิธีดาเนินงาน
1 เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณา 2563
อนุมตั ิ
2 ประชุมชี้แจงรายละเอียด
ของกิจกรรม
3 ดาเนินงานตามกิจกรรม
4 ประเมินผลการดาเนินงาน
และสรุ ปผลกิจกรรม

1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 มีสุขภาพ
ร่ างกายที่แข็งแรงและมี
จิตใจร่ าเริ งแจ่มใส
2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและสามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่าง
มีความสุ ข
3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 มีความ
รัก ความสามัคคี รู้แพ้ รู้
ชนะ รู้อภัย

30,000บาท

อ.วีรยุทธ สังข์คง

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
4.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วิธีดาเนินการ
1 เสนอโครงการ
2 ประชุมชี้แจงรายละเอียด
ของกิจกรรม
3 แต่งตั้งคณะทางาน
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
5 ดาเนินงานตามกิจกรรม
6 ประเมินและสรุ ปผล
กิจกรรม

ระยะเวลา
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
งบประมาณ
พฤษภาคม 2562- 1.ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 เกิด
2,000 บาท
กุมภาพันธ์ 2563 ความรักความผูกพัน ความ
สามัคคีระหว่างรุ่ นพี่รุ่น
น้องและคณะครู อาจารย์
2.ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 ให้ขวัญ
และกาลังใจแก่ผทู ้ ี่กาลังจบ
การศึกษา
3.ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 ให้ความ
ร่ วมมือในการเข้าร่ วม
กิจกรรม
4.ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 เกิด
ความคิดที่ดีและตระหนัก
เห็นความสาคัญในเรื่ อง
การศึกษา
พฤษภาคม 1 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 เข้าใจ
70,000บาท
-กิจกรรมเข้ าค่ ายพักแรม
ตุลาคม 2562
วิธีการและกระบวนการ
ลูกเสื อ – เนตรนารี
ของลูกเสื อ
วิธีดาเนินการ
2 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 มี
1 เสนอกิจกรรมเพื่อพิจารณา
คุณธรรมจริ ยธรรม มี
อนุมตั ิ
ระเบียบวินยั และทางาน
2 ประชุมชี้แจง
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมี
3 แต่งตั้งคณะทางาน
ความสุ ข
4 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์
3 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 ได้
การเข้าค่าย
ส่ งเสริ มเอกภาพและมีความ
5 ติดต่อประสานงานสถานที่
เข้าใจในหลักการของ
เข้าค่ายพักแรม
ลูกเสื อเพื่อนาความรู้และ
6 จัดทากาหนดการเข้าค่าย
ประสบการณ์ไปใช้ใน
7 จัดเตรี ยมอุปกรณ์และ
ชีวติ ประจาวันได้อย่าง
สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆใน
เหมาะสม
4 ผูเ้ รี ยนร้อยละ87 มีความรู้

ผู้รับผิดชอบ
อ.สมเจตน์
ทิพย์รักษ์

อ.มโนเชาว์
มูลสมบัติ

กิจกรรม/วิธีการดาเนิน
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสื อ –
เนตรนารี
8 ดาเนินงานตามกิจกรรม
9 ประเมินผลและสรุ ปผล
กิจกรรม

ระยะเวลา

ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
ความเข้าใจในการอยูค่ ่าย
พักแรม

พฤษภาคม 2562– 1. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87มีความ
มีนาคม 2563
เข้าใจและเจตคติที่ดีต่อครู
และโรงเรี ยน
2. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 เป็ นที่
ยอมรับของผูป้ กครองและ
สังคม
3. ผูเ้ รี ยนร้อยละ 87 เข้าใจ
ถึงบทบาทหน้าที่ของ
ตนเองและนามา
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวติ ประจาวัน
4. ผูป้ กครองร้อยละ 87
ให้ความร่ วมมือกับทาง
โรงเรี ยนในการให้ขอ้ มูล
ต่างๆ
6.งบประมาณโดยประมาณ
127,500 บาท

-กิจกรรมดูแลช่ วยเหลือ
นักเรียน
วิธีดาเนินงาน
1. เสนอกิจกรรมเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. ประชุมชี้แจง
รายละเอียดกิจกรรม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินงาน
4. เตรี ยมการและ
ดาเนินงานตามกิจกรรม
5. สรุ ปประเมินผลการ
ดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ

7. การวัดผลประเมินผล
ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
1.สังเกต
เชิงปริมาณ นักเรี ยนเจริ ญวิทยา ชั้น
2.สอบถาม
ประถมศึกษาปี ที่ 1 – มัธยมศึกษาปี ที่ 3
3.ทดสอบ
เชิ งคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม
2.นักเรี ยนมีทศั นะคติที่ดีในการปฏิบตั ิงานร่ วมกัน
เพิ่มขึ้น

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

15,000 บาท

อ.วีรยุทธ สังข์คง

เครื่องมือทีใ่ ช้
1.แบบสังเกต
2.แบบสอบถาม
3.แบบทดสอบ

ผู้รับผิดชอบ
อ.มโนเชาว์
มูลสมบัติ

8.ผลทีค่ าดว่าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนร้อยละ
87 มีความเอื้ออาทรและกตัญญูกตเวทีต่อผูม้ ีพระคุณ
2. นักเรี ยนร้อยละ
87 ปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา
3. นักเรี ยนร้อยละ
87 มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ปฏิบตั ิตนดี เป็ นจริ งทางกาย วาจา ใจทั้งต่อตนเอง
และผูอ้ ื่น
4. นักเรี ยนร้อยละ
87 ดาเนินชีวติ ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ มีส่วนร่ วมทาความดีถวายเป็ น
พระราชกุศลสานึกในพระมหากรุ ณาธิ คุณและแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั
1. นักเรี ยนร้อยละ 87 ยอมรับในความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีอุดมการณ์ประชาธิ ปไตย
และ
ยึดมัน่ ในวิถีชีวติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ น
ประมุข
6.
นักเรี ยนร้อยละ 87 ตระหนัก รู ้คุณค่า ร่ วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม มีใจเอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่
และมีจิตอาสาเสี ยสละเพื่อสังคมส่ วนรวม

ผู้เสนอโครงการ
.....................................
(นายมโนเชาว์ มูลสมบัติ)
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
ผูอ้ นุมตั ิโครงการ
.........................................
(นายวิรัช หาญกล้า)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเจริ ญวิทยา

