โครงการฝายวิชาการ
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองมาตรฐานของ อปท.

ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ฝายวิชาการ
นายกุลวิณ ถานะกอง และคณะครูฝายวิชาการ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ 2559
1.1, 1.4, 1.7, 2.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 7.1, 7.2, 7.8, 10.1, 15.1

1. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนู ญแห8งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กําหนดให=บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม8น=อยกว8าสิบสองป)ที่รัฐจะต=องจัดให=ทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม8เก็บค8าใช=จ8าย ผู=ยากไร= ผู=พิการ หรือผู=อยู8ใน
สภาวะลําบาก ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให=การศึกษาเปEนกระบวนการ
เรียนรู=เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม การจัดการศึกษาต=องเปEนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให=เปEนมนุษยGที่
สมบู ร ณG ทั้ ง ร8 า งกาย จิ ต ใจ สติ ปH ญ ญา ความรู= แ ละคุ ณ ธรรม มี จ ริ ย ธรรมและวั ฒ นธรรมในการดํ า รงชี วิ ต
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห8 งชาติ ดั งกล8 า วกํ า หนดให= มี ก ารศึ ก ษาภาคบั ง คั บ 9 ป) การจั ด การศึ ก ษามุ8 ง เน= น
ความสําคัญทั้งด=านความรู= ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนเรียนรู= และความรับผิดชอบต8อสังคมโดยยึด
หลักผู=เรียนเปEนสําคัญที่สุด
ด=วยตระหนักในภารกิจดังกล8าว โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด ได=จัดการเรียนการสอนที่เน=นให=นักเรียน
คิ ด เปE น ทํ า เปE น และแก= ปH ญ หาเปE น แต8 เนื่ องจากโรงเรี ย นตั้ งอยู8 ในชุ มชนค8 อนข= างใหญ8 แวดล= อมไปด= วยโรงงาน
อุตสาหกรรมดังนั้น ในแต8ละป)จะมีนักเรียนย=ายเข=า – ออกเปEนจํานวนมาก นักเรียนส8วนใหญ8ร=อยละ 70 – 80
เปEนเด็กที่มีภูมิลําเนาอยู8ต8างจังหวัด จากปHญหาการย=ายเข=า – ออกของนักเรียนนี่เองสร=างปHญหาต8อการจัดการเรียน
การสอนของครูเปEนอย8างมาก เพราะพื้นฐานความรู=ของนักเรียนที่ย=ายเข=าแต8ละคนแตกต8างกันมาก ทําให=การวัดผล
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นไม8 เปE น ไปตามเปL า หมายของโรงเรี ย น แต8 จ ากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานรอบ 3 (พ.ศ.2554) ผ8 านเกณฑG มาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ)
ดังนั้น โรงเรียนจึงต=องจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเปEนโครงการต8อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียน
ให=มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เปEนที่ยอมรับของชุมชนและหน8วยงานต=นสังกัด
2. วัตถุประสงค)
เพื่อพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนทุกกลุ8มสาระให=มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. เป+าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาไทยไม8ต่ํากว8าร=อยละ 70
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตรGไม8ต่ํากว8าร=อยละ 65
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาวิทยาศาสตรGไม8ต่ํากว8าร=อยละ 70
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาสังคมศึกษาฯ ไม8ต่ํากว8าร=อยละ 70
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาไม8ต่ํากว8าร=อยละ 80
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาศิลปศึกษาไม8ต่ํากว8าร=อยละ 80
7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีไม8ต่ํากว8าร=อยละ 80
8. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาภาษาอังกฤษไม8ต่ํากว8าร=อยละ 65
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เชิงคุณภาพ
นักเรียนได=รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1 ประชุมฝายวิชาการวางแผนจัดทําโครงการ
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3 แต8งตั้งผู=รับผิดชอบ
4 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
4.1 กิจกรรมวันพ8อแห8งชาติ
4.2 วันสุนทรภู8 / วันต8อต=านยาเสพติด
4.3 วันภาษาไทย
4.4 กิจกรรมวันแม8แห8งชาติ
4.5 สัปดาหGวิทยาศาสตรG
4.6 กิจกรรมส8งเสริมการใช=ห=องสมุด
4.7 กิจกรรมส8งเสริมการอ8าน
4.8 กิจกรรมส8งเสริมการใช=เครื่องมือวัดผล
ประเมินผล
4.9 กิจกรรมสอนซ8อมเสริม
4.10 กิจกรรมจัดหาวัสดุการศึกษา
4.11 กิจกรรมจัดหาวัสดุสื่อ
5 วัดผลประเมินผล

ระยะเวลา
ส.ค.58
ก.ย.58
ต.ค.58
4 ธ.ค.58
24 มิ.ย.58
29 ก.ค.59
11 ส.ค.59
18 ส.ค.59
พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙
พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙
พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙

ผู=รับผิดชอบ
กุลวิณ
กุลวิณ
ฝายบริหาร
วรรดี/ฉัฐรัชตG/ศรัณยา/นิตยา
กรรณิการG / วิราภรณG
พวงแก=ว/ไพรินทรG/การเวก
วทันยา/ชลดา/นิตยา
พิเชษฐG/สมใจ/ศรัณยา
ไพรินทรG / การเวก
กัญญาณัท/นิตยา
ศรัณยา/วรรดี/พิมลมาศ

พ.ย.๕๘-ก.ย.๕๙
พ.ค. - ส.ค. 5๙
พ.ค. - ส.ค. 5๙
ก.ย.5๙

ฉัฐรัชตG/สุดใจ/วทันยา
นิตยา/กัญญาณัท/สมใจ
นิภาพร/นิตยา/สมใจ
สมใจ/สมเด็จ

5. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ 255๙
ปรากฏในแผนงานฝายวิชาการ โดยตั้งจ8ายจากงานการศึกษาไม8กําหนดระดับ จํานวน ๓๒๕,000 บาท เพื่อเปEน
ค8าใช=จ8ายในกิจกรรมต8าง ๆ ดังนี้
งบประมาณ
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใช=งบประมาณ
(บาท)
ค8าตอบแทน ค8าใช=สอย
ค8าวัสดุ
รายละเอียดการใช=งบประมาณแต8ละกิจกรรม
4.1 กิจกรรมวันพ8อแห8งชาติ
๑๕,000
๑๕,000
4.2 กิจกรรมวันสุนทรภู8 / กิจกรรมวันต8อต=านยาเสพติด
๑๕,000
๑๕,000
4.3 กิจกรรมวันภาษาไทย
๑๕,000
๑๕,000
4.4 กิจกรรมวันแม8แห8งชาติ
๑๕,000
๑๕,000
4.5 กิจกรรมสัปดาหGวิทยาศาสตรG
๑๕,000
๑๕,000
4.6 กิจกรรมส8งเสริมการใช=ห=องสมุด
๕0,000
๕0,000
4.7 กิจกรรมส8งเสริมการอ8าน
4.8 กิจกรรมส8งเสริมการใช=เครื่องมือวัดผล
.
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กิจกรรมการใช=งบประมาณ
4.9 กิจกรรมสอนซ8อมเสริม
4.10 กิจกรรมจัดหาวัสดุการศึกษา
4.11 กิจกรรมจัดหาวัสดุสื่อ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ
(บาท)

ค8าตอบแทน

ค8าใช=สอย

ค8าวัสดุ

100,000
100,000
๓๒๕,000

-

-

100,000
100,000
๓๒๕,000

งบดําเนินการ

หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ8ายได=
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ8งชี้สภาพความสําเร็จ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ8มสาระ
- นักเรียนเรียน ม.3 ต8อในระดับที่สูงขึ้น
- มีเครื่องมือวัดผลประเมินผล

วิธีการวัดผลประเมินผล
- สอบถาม
- ทดสอบ
- สังเกต

เครื่องมือวัดผล
- แบบสอบถาม
- แบบทดสอบ
- แบบรายงานผลสัมฤทธิ์

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ8มสาระวิชาสูงขึ้นตามเปLาหมาย

ลงชื่อ……………….….…………….….ผู=เสนอโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ…………………………...…..….ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ............................................ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร)ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฝายวิชาการ
นางศรัณยา เจริญจิตรG นายกุลวิณ ถานะกอง นางวทันยา ทองรอด
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ป)งบประมาณ 2559
1
1,1, 2.1, 5.2, 7.1, 8.2, 10.1, 12.3, 13.2, 14.1, 15.1, 16.1

1. หลักการและเหตุผล
ด= ว ยพระราชบั ญ ญั ติ การศึ กษาแห8 งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ กษา มาตรา ๔๘ บั ญ ญั ติไว=ว8า “ให= ห น8วยงานต=น สังกัดและสถานศึกษาจัดให= มีระบบการประกั นคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษา และให=ถือว8าการประกันคุณภาพภายในเปEนส8วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต=อง
ดําเนินการอย8างต8อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป)เสนอต8อหน8วยงานต=นสังกัด หน8วยงานที่เกี่ยวข=อง และ
เป^ดเผยต8อสาธารณชน เพื่อนําไปสู8การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก” การประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปEนกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพราะเปEนระบบที่สร=าง
ความมั่ น ใจให= ทั้ งผู= บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา ตลอดจนผู= ป กครอง ชุ ม ชนและสั งคมเชื่ อ มั่ น ได= ว8 า
สถานศึ ก ษาสามารถจั ด การศึ กษา ให= มี คุณ ภาพมาตรฐานอย8 างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู= สํ า เร็ จ การศึ กษาต= อ งมี ค วามรู=
ความสามารถ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคGตามที่หลักสูตรกําหนดและสังคมต=องการ ฉะนั้นทางสถานศึกษาจึงได=
จัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อให=เกิดความต8อเนื่องและเปEนการสนองนโยบายดังกล8าว
2. วัตถุประสงค)
1) เพื่อตรวจสอบคุณภาพและผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขององคGกร
ปกครองส8วนท=องถิ่น
2) เพื่อนําผลการประเมินมาจัดทําข=อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน และนํามาใช=
ในการตัดสินใจวางแผนพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
3) เพื่อรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนต8อหน8วยงานที่เกี่ยวข=องและสาธารณชน
4) เพื่อเตรียมความพร=อมในการรับการประเมินจากองคGกรภายนอก เพื่อนําไปสู8การรับรองคุณภาพการศึกษา
3. เป+าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1) นักเรียนทุกคนได=รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑGมาตรฐานที่กําหนดอย8างต8อเนื่องตลอดเวลา
2) บุคลากรในโรงเรียนและผู=เกี่ยวข=อง ได=ทราบความก=าวหน=าผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3.2 เชิงคุณภาพ
1) นักเรียนได=รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มตามศักยภาพ
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู=ความเข=าใจ สามารถปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการพัฒนาการศึกษาได=ตาม
เกณฑGมาตรฐานที่กําหนด
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4. ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
การดําเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมฝายวิชาการเพื่อปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. ระยะที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําเครื่องมือประเมิน
มาตรฐานรายตัวบ8งชี้
4. แต8งตั้งคณะทํางานจัดทํารายงานประจําป)การศึกษา 2559
5. ระยะที่ 2 สรุปมาตรฐาน
6. จัดทํารายงานประจําป)การศึกษา 2558 (SAR)
๗. ประเมินผลโครงการและจัดทํารายงาน
๘. จัดทํารูปเล8มรายงานเทศบาลและอัพโหลดขึ้นเว็บของกรมฯ

ระยะเวลา
ส.ค.58
ก.ย.58
ต.ค.58

ผู=รับผิดชอบ
นายกุลวิณ ถานะกอง
นายกุลวิณ ถานะกอง
นางเสาวลักษณG/นายกุลวิณ

ม.ค.59
มี.ค.59
มี.ค.-พ.ค.59
พ.ค.59
มิ.ย.-ก.ค.๕๙

ฝายบริหาร
ฝายวิชาการและคณะครู
ศรัณยา/นายกุลวิณ/วทันยา
นางศรัณยา
นางศรัณยา / นายกุลวิณ

5. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ 255๙
ปรากฏในแผนงานวิชาการ เพื่อเปEนค8าถ8ายเอกสาร ค8าอาหาร ค8าอาหารว8างและเครื่องดื่ม โดยตั้งจ8ายจากงาน
การศึกษา จํานวน 30,000 บาท
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวรายจ8ายได=
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ8งชี้ความสําเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
- นักเรียนได=รับการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑGฯ - ทดสอบ
- เครื่องมือประเมินของ อปท.
- บุคลากรได=ทราบความก=าวหน=า
- สอบถาม
- แบบสอบถาม
- รายงานประจําป) (SAR)
- แบบรายงานของ อปท.
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1) นักเรียนทุกคนได=รับพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑGมาตรฐานการศึกษา
2) บุคลากรในโรงเรียนมีความรู=และมีทักษะกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
3) โรงเรียนมีความพร=อมในการรับการประเมินจากองคGกรภายนอก
ลงชื่อ..............................................ผู=เสนอโครงการ
( นางศรัณยา เจริญจิตรG )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ...............................................ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ...............................................ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
กลุมงาน
วิชาการ
ผูรับผิดชอบ
นางวิราภรณG รัตนอารี, นางสาวพวงแก=ว โคจรานนทG, นางศรัณยา เจริญจิตรG
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ระยะเวลาดําเนินการ
ป)งบประมาณ 2559
สอดคลองยุทธศาสตร)ขอที่
1
สอดคลองมาตรฐาน อปท.
1.2, 1.4, 2.2, 5.1, 6.1, 8.1, 10.1, 14.4, 15.1, 16.1
1. หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการได=มีคําสั่งที่ สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง ให=ใช=
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในโรงเรียนต=นแบบและโรงเรียนที่มีความพร=อมการใช=
หลักสูตรในป)การศึกษา ๒๕๕๒ และใช=ในโรงเรียนทั่วไปในป)การศึกษา ๒๕๕๓ โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผล
พิทยาคาร) จึงได=ดําเนินการจัดทําหลักสูตรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อใช=เปEนกรอบและทิศทางในการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ไปสู8การปฏิบั ติอย8างมีประสิทธิภาพ เพื่อให=ผู=เรียนมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู=ที่กําหนดในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ8งพัฒ นาผู=เรียนทุกคนให=มี
ความสมดุลทั้งด=านร8างกาย ความรู= คุณธรรม มีจิตสานึกในความเปEนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยGทรงเปEนประมุข มีความรู=และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเปEนต8อ
การศึกษาต8อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ8งเน=นผู=เรียนเปEนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว8า ทุกคน
สามารถเรียนรู=และพัฒนาตนเองได=เต็มตามศักยภาพ
จากการใช=หลักสูตรโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน พุ ทธศั กราช ๒๕๕๑ พบว8ายังมีข=อบกพร8องที่ สมควรพั ฒ นาและปรับ ปรุง ให=
เหมาะสมสอดคล=องกับสภาพของโรงเรียน ปHญหาในชุมชน สังคมภูมิปHญญาท=องถิ่น จึงเห็นสมควรจัดทําโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค)
1. เพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให=สอดคล=องกับเปLาหมายของโรงเรียน
2. เพื่อให=นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑGมาตรฐานของโรงเรียน
3. เพื่อให=หลักสูตรสถานศึกษาสนองตอบต8อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจ
3. เป+าหมาย
- ปรับปรุงแก=ไขหลักสูตรสถานศึกษาให=เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ชุมชน และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
1
2
3
4
6
๗

ขั้นตอนการดําเนินงาน
ประชุมครูฝายวิชาการเพื่อจัดทําโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต8งตั้งผู=รับผิดชอบ
ดําเนินการปรับปรุงแก=ไขหลักสูตร
สรุป/ประเมินผล
จัดพิมพGและทํารูปเล8ม

ระยะเวลา
ส.ค.58
ก.ย.58
ต.ค.58
มี.ค.59
มี.ค.59
มี.ค.-เม.ย.๕๙

ผู=รับผิดชอบ
นายกุลวิณ ถานะกอง
นายกุลวิณ ถานะกอง
ฝายบริหาร
ฝายวิชาการและคณะครู
นางวิราภรณG รัตนอารี
นางวิราภรณG รัตนอารี
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5. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ 255๙ ปรากฏใน
แผนงานวิชาการ โดยตั้งจ8ายจากงานการศึกษาไม8กําหนดระดับ จํานวน ๓0,000 บาท เพื่อเปEนค8าใช=จ8าย ดังนี้
กิจกรรมการใช=งบประมาณ
กิจกรรมการใช=งบประมาณ
1. ค8าอาหารกลางวันและอาหารว8าง
2. ค8าจัดทําเอกสารหลักสูตร
3. ค8าจัดทําเอกสารแบบ ปพ.5-6/กิจกรรมพัฒนาผู=เรียน
รวม

งบประมาณ
งบดําเนินการ
(บาท)
ค8าตอบแทน ค8าใช=สอย
7,000
3,000
20,000
๓0,000
-

ค8าวัสดุ
7,000
3,000
20,000
๓0,000

หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ8ายได= (ตรงสีเหลืองป)ต8อไปอย8าใส8รายละเอียดนะครับเพ8)
6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ8งชี้สภาพความสําเร็จ
1. หลักสูตรที่ได=รับการปรับปรุงแก=ไข

วิธีการวัดผลประเมินผล
สอบถาม

เครื่องมือวัดผล
แบบสอบถาม

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- หลักสูตรสถานศึกษาที่ได=รับการพัฒนาปรับปรุงแก=ไขให=เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
ลงชื่อ…………..……………….……...….ผู=เสนอโครงการ
( นางวิราภรณG รัตนอารี )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ.............................................ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ.............................................ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน)
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินงาน
สอดคลองยุทธศาสตร)ขอที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.

การวิจัยในชั้นเรียน
ฝายวิชาการ
นางชลดา รักแจ=ง นางสาวพวงแก=ว โคจรานนทG นางสาวไพรินทรG นาทวรทัต
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ 2559
1
1.3, 1.7, 1.8, 5.5

1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 24 และมาตรา 30 ได=ให=ความสําคัญกับการนํา
วิจัยในชั้นเรียนไปใช=ในกิจกรมการเรียนการสอน โดยกําหนดให=สถานศึกษาและหน8วยงานที่เกี่ยวข=องดําเนินการ
สนับสนุนให=ผู=สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล=อม สื่อการเรียน และสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อให=ผู=เรียนเกิด
การเรียนรู= มีความรอบรู= และใช=การวิจัยเปEนส8วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู= ทั้งนี้ผู=สอนและผู=เรียนอาจเรียนรู=ไป
พร=อมกันจากสื่อการเรียนการสอน และแหล8งวิทยาการต8างๆ นอกจากนี้สถานศึกษาควรพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนให=มีประสิทธิภาพ โดยส8งเสริมให=ผู=สอนสามารถทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู=ที่เหมาะสมกับผู=เรียนในแต8ละระดับ
การศึกษา
การวิจัยในชั้นเรียน นอกจากจะเปEนประโยชนGในด=านการจัดการเรียนการสอนให=สอดคล=องกับสภาพที่เปEน
จริงแล=ว ยังเปEนประโยชนGต8อการพัฒนาวิชาชีพครู โดยครูผู=สอนสามารถนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปใช=เปEนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอเลื่อนระดับหรือปรับตําแหน8งให=สูงขึ้นตามหลักเกณฑGของ ก.ค.ได=
2. วัตถุประสงค)
1. เพื่อส8งเสริมให=ครูจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก=ปHญหาการจัดการเรียนการสอน และรู=จัก
นําผลการพัฒนามาประยุกตGและปรับใช=ในกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู=เรียน
2. เพื่อนําเสนอและเผยแพร8ผลงานการวิจัยของครูผู=สอน
3. เพื่อรองรับการประเมินจาก สมศ.
3. เป+าหมาย
เชิงปริมาณ
1. ครูผู=สอนจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาและแก=ปHญหาการจัดการเรียนการสอนร=อยละ 90
2. ครูนําเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง
เชิงคุณภาพ
ครูผู=สอนนําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการพัฒนาแก=ปHญหามาประยุกตGและ
ปรับใช=ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น)
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินงาน/กิจกรรม
1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3. แต8งตั้งเจ=าหน=าที่ผู=รับผิดชอบ
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. นําเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน
6. ประเมินผล / รายงานผล
5. งบประมาณ

ระยะเวลา
สิงหาคม 2558
กันยายน 2558
ตุลาคม 2558
ตลอดป)การศึกษา
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
มี.ค. 2559 / ก.ย. 2559

ผูรับผิดชอบ
นายกุลวิณ ถานะกอง
นายกุลวิณ ถานะกอง
ฝายบริหาร
นางชลดา และคณะ
ครูประจําวิชา
นางชลดา รักแจ=ง

จํานวน - บาท

6. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- ครูนําเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

วิธีการวัดและประเมินผล
- ผลงานการวิจัยในชั้นเรียน

เครื่องมือ
- บัญชีส8งงานวิจัย

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูมีความสามารถในการจัดทําวิจัยในชั้นเรียนและนําผลการวิจัยมาประยุกตGและปรับใช=ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู=เรียน
2. ครูนําเสนอผลงานการวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง
3. ผู=เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจากการพัฒนาและแก=ปHญหาของครู
ลงชื่อ………....................................ผู=เสนอโครงการ
( นางชลดา รักแจ=ง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ............................................ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง)
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ...........................................ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร)ขอที่
สอดคลองมาตรฐานของ อปท.

นิเทศภายใน
วิชาการ
นางสาวสุดใจ คําหวาย นางสาวกรรณิการG ธีสระ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ป)งบประมาณ 2559
1
1.4 ,1.5 ,1.6, 1.9, 5.2, 5.6

1. หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให=สอดคล=องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห8งชาติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษานั้น ภารกิจหลักของโรงเรียน คือ การจัดกระบวนการเรียนการสอนให=นักเรียนเกิด
การเรีย นรู=เต็ มตามศั กยภาพ เปE น การเรี ย นรู= ต ามความต= องการ ตามความสนใจของผู= เรี ย นและเรี ย นรู= อย8 างมี
ความสุข กระบวนการเรียนการสอนต=องยึดผู=เรียนเปEนศูนยGกลาง โดยครูต=องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการ
สอนใหม8 ซึ่งการดําเนินการดังกล8าวจะสําเร็จตามเปLาหมายที่วางไว=นั้น โรงเรียนต=องมีกระบวนการนิเทศ ติดตาม
อย8างต8อเนื่องและเปEนระบบ สามารถให=คําแนะนํา คําปรึกษาหารือและช8วยเหลือครูในการแก=ปHญหาการเรียนการ
สอน ตลอดจนส8งเสริมให=ครูได=ช8วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณGและวางแผนการสอนร8วมกัน
จนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให=นักเรียนเกิดการเรียนรู=อย8างต8อเนื่อง เปEนการเรียนรู=ด=วยตนเองสร=างองคG
ความรู=และเปEนการเรียนรู=ตลอดชีวิต
2. วัตถุประสงค)
1. เพื่อส8งเสริมให=ครูพัฒนาการเรียนการสอนให=นักเรียนได=เรียนรู=เต็มตามศักยภาพ
๒. ครูจัดการสอนที่ยึดผู=เรียนเปEนสําคัญ และประเมินผลโดยใช=แฟLมสะสมงาน
2. เพื่อส8งเสริมให=ครูพัฒนาและปรับปรุงบรรยากาศให=เอื้อต8อการเรียนรู=ของนักเรียน
3. เพื่อช8วยเหลือครูแก=ปHญหาในการจัดการเรียนการสอน
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให=เข=าสู8มาตรฐานตามที่กําหนด
3. เป+าหมาย
เชิงปริมาณ
- นิเทศติดตามในด=านการจัดการเรียนการสอนของครู จํานวน 38 คน
เชิงคุณภาพ
- ครูผู=สอน 3๘ คน ได=รับการพัฒนาและจัดการเรียนการสอนได=อย8างมีประสิทธิภาพ
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินการ
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1 ประชุมวางแผนจัดทําโครงการ
2 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
3 แต8งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
5 สร=างเครื่องมือการนิเทศ (เพิ่มเติม)
6 กิจกรรมการนิเทศ (ภาคเรียนละ 1 ครั้ง)
- การตรวจเยี่ยมชั้นเรียน
7 ประเมินผล

ระยะเวลา
ส.ค. 2558
ก.ย. 2558
ต.ค. 2558
พ.ย. 2558
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559
มี.ค.2559, ก.ย. 2559

ผู=รับผิดชอบ
นายกุลวิน ถานะกอง
นายกุลวิน ถานะกอง
ฝายบริหาร
ฝายวิชาการ
ฝายบริหาร/ผู=ที่ได=รับมอบหมาย
นางสาวสุดใจ คําหวาย
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5. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ตองการ
1. บุคลากร : ผู=บริหารสถานศึกษา รองผู=บริหารสถานศึกษา หรือผู=ที่ได=รับมอบหมาย
2. งบประมาณในการจัดทําเครื่องมือ : วัสดุรายหัว
6. การประเมินผล
- แบบบันทึกการเยี่ยมชั้นเรียน
- แบบสอบถามการนิเทศ
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ครูได=รับการพัฒนาในด=านต8างๆ และสามารถนํามาใช=ในด=านการเรียนการสอนอย8างมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ................................................ผู=เสนอโครงการ
( นางสาวสุดใจ คําหวาย )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ...............................................ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ...............................................ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทศาสตร)ขอที่
สอดคลองมาตรฐานของ อปท.

ส8งเสริมความเปEนเลิศทางวิชาการ
ฝายวิชาการ
นางการเวก ลิขิตผลิน นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด นางวิราภรณG รัตนอารี
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ป)งบประมาณ 255๙
๑
1, 2, 5, 8, 10, 15, 16

1. หลักการและเหตุผล
การจั ด การศึ ก ษาต= อ งยึ ด หลั กผู= เรี ย นทุ ก คนมี ค วามสามารถเรี ย นรู= และพั ฒ นาตนเองได= โดยถื อผู= เรี ย นมี
ความสําคัญที่สุด ดังนั้นการจัดกระบวนการเรียนรู= เนื้อหาสาระ และกิจกรรม ต=องสอดคล=องกับความสนใจ และ
ความถนัดของผู=เรียน โดยคํานึงถึงความแตกต8างระหว8างบุคคล การฝgกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณG การแก=ปHญหา ต=องจัดกิจกรรมให=ผู=เรียนได=เรียนรู=จากประสบการณGจริง คิดเปEน ทําเปEน แก=ปHญหาเปEน
รักการอ8าน และเกิดการใฝรู=อย8างต8อเนื่อง
งานวิชาการถือว8าเปEนหัวใจสําคัญของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งจะต=องอาศัยการจัด
กิจกรรม เพื่อส8งเสริมสนับสนุนให=การเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคGของหลักสูตร ดังนั้นโรงเรียนจึงจําเปEนจะต=อง
จัดกิจกรรมเพื่อส8งเสริมให=เหมาะสมกับสติปHญญา และความสามารถของนักเรียน เพื่อพัฒนาด=านทักษะพิสัย พุทธิ
พิสัย จิตพิสัย เพื่อนําไปสู8การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให=สูงขึ้นตามเปLาหมายของโรงเรียน และ
การจัดกิจกรรมส8งเสริมสนับสนุนให=นักเรียนมีความเปEนเลิศด=านวิชาการ วิชาชีพ และมีสุนทรียภาพ ด=านดนตรี กีฬา
ศิลปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐGคิดค=นนวัตกรรมใหม8ๆ ในการเตรียมพร=อมให=เด็กนักเรียนให=เปEนผู=ที่มีพร=อมด=วย
คุณลักษณะที่พึงประสงคG (เก8ง ดี มีสุข) จึงเปEนการสร=างโอกาสให=แก8เด็กได=แสดงออกซึ่งศักยภาพ ตลอดจนสนับสนุน
ส8งเสริมให=ครูและบุคลากรทางการศึกษาได=ใช=ความรู= ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย8างเต็มตาม
ความสามารถ โดยส8งนักเรียนเข=าประกวดในโครงการแข8งขันคนเก8งในโรงเรียนท=องถิ่นทั้งในระดับองคGกรปกครองส8วน
ท=องถิ่น และระดับประเทศ และส8งนักเรียนเข=าประกวดในงานมหกรรมทางวิชาการขององคGกรปกครองส8วนท=องถิ่น
ระดับภาคและระดับประเทศ
2. วัตถุประสงค)
1. เพื่อส8งเสริมให=ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวค=นคว=าหาความรู=ด=านวิชาการอยู8แสมอ
2. เพื่อส8งนักเรียนเข=าประกวดและแสดงศักยภาพในระดับองคGกรปกครองส8วนท=องถิ่นและระดับประเทศ
3. เพื่อส8งเสริมให=นักเรียนที่มีความสามารถได=มีโอกาสแสดงความสามารถและสร=างชื่อเสียงให=แก8โรงเรียน
และวงศGตระกูล
3. เป+าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- ส8งนักเรียนเข=าร8วมแข8งขันโครงการแข8งขันคนเก8งในโรงเรียนท=องถิ่น ใน 5 กลุ8มสาระการเรียนรู=
ได=แก8 ภาษาไทย คณิตศาสตรG วิทยาศาสตรG สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
- ส8งนักเรียนเข=าแข8งขันในงานมหกรรมทางวิชาการองคGกรปกครองส8วนท=องถิ่นระดับภาคและระดับประเทศ
3.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู=ความเข=าใจ และมีทักษะในเชิงวิชาการและในการดํารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการแข8งขัน
แลกเปลี่ยนเรียนรู=และประสบการณGซึ่งกันและกัน
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4. กิจกรรมขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ
2. จัดทําและเสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต8งตั้งคณะกรรมการผู=รับผิดชอบ
4. ดําเนินงาน
- ส8งนักเรียนแข8งขันในงานมหกรรมทางวิชาการในระดับ
องคGกรปกครองส8วนท=องถิ่น หรือระดับประเทศ
- ส8งนักเรียนแข8งขันคนเก8งในโรงเรียนท=องถิ่น
ระดับองคGกรปกครองส8วนท=องถิ่น
- ส8งนักเรียนแข8งขันคนเก8งในโรงเรียนท=องถิ่น
ระดับประเทศ
- ส8งนักเรียนแข8งขันในสังกัดอื่นๆ
5. ประเมินผล/สรุปรายงานผล

ระยะเวลา
ส.ค.5๘
ก.ย.5๘
พ.ย.58
มิ.ย.5๙ – ต.ค.5๙

ผู=รับผิดชอบ
นายกุลวิณ ถานะกอง
นายกุลวิณ ถานะกอง
ฝายบริหาร
คณะทํางานฯ/ครูประจําวิชา

มิ.ย.5๙ – ส.ค.5๙ คณะทํางานฯ/ครูประจําวิชา
มิ.ย.5๙ – ส.ค.5๙ คณะทํางานฯ/ครูประจําวิชา
ต.ค.58 – ก.ย.59 คณะทํางานฯ/ครูประจําวิชา
ก.ย.58
นางการวเก ลิขิตผลิน

5. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ 2558 ปรากฏใน
แผนงานวิชาการ โดยตั้งจ8ายจากงานการศึกษาไม8กําหนดระดับ จํานวน 50,000 บาท เพื่อเปEนค8าใช=จ8ายใน
กิจกรรมต8าง ๆ ดังนี้
งบประมาณ
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใช=งบประมาณ
ค8าตอบแทน ค8าใช=สอย ค8าวัสดุ
(บาท)
รายละเอียดการใช=งบประมาณ
50,000
1) ส8งนักเรียนเข=าแข8งขันมหกรรมวิชาการท=องถิ่น
ระดับองคGกรปกครองส8วนท=องถิ่น
- ค8าวัสดุ อุปกรณGในการแข8งขัน
- ค8าพาหนะในการนํานักเรียนไปแข8งขัน
- ค8าอาหารครูผู=ควบคุมและนักเรียน
- ค8าห=องพัก
2) ส8งนักเรียนเข=าแข8งขันมหกรรมวิชาการท=องถิ่นระดับประเทศ
- ค8าวัสดุ อุปกรณGในการแข8งขัน
- ค8าพาหนะในการนํานักเรียนไปแข8งขัน
- ค8าอาหารครูผู=ควบคุมและนักเรียน
- ค8าห=องพัก
รวมเปEนเงินทั้งสิ้น
50,000
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ8ายได=
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6. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ8งชี้สภาพความสําเร็จ
1. ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวค=นคว=าหาความรู=ด=าน
วิชาการ
2. นักเรียนได=เข=าประกวดในระดับองคGกรปกครองส8วน
ท=องถิ่นและระดับประเทศ
3. เหรียญรางวัลการแข8งขันประเภทต8างๆ

การวัดผลประเมินผล
เครื่องมือวัดผล
สังเกต
แบบสังเกต
สอบถาม
แบบสอบถาม
แบบตอบรับ
แบบตอบรับเข=าร8วมแข8งขัน
ภาพถ8าย
สอบถาม
เกียรติบัตร

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวค=นคว=าหาความรู=ด=านวิชาการอยู8เสมอ
2. นักเรียนได=เข=าประกวดในระดับองคGกรปกครองส8วนท=องถิ่นและระดับประเทศ
3. นักเรียนที่มีความสามารถได=มีโอกาสแสดงความสามารถและสร=างชื่อเสียงให=แก8โรงเรียน
ลงชื่อ……………………………….……….….ผู=เสนอโครงการ
( นางการเวก ลิขิตผลิน )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ…………………………….………….….ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ…………………………..……...…..….ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ

เข=าค8ายวิชาการ
ฝายวิชาการ
นายสมเด็จ มันทราช, นายพิเชษฐG หงษGทอง, นางสมใจ คําโท,
นางสาวกัญญาณัท คชเสนี
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ระยะเวลา
ป)งบประมาณ 2559
สอดคลองยุทธศาสตร)ขอที่
1
สอดคลองมาตรฐานของ อปท. 1.2, 1.6, 2.2, 5.4, 6.2, 8.1, 10.1, 15.1, 16.1

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาถือเปEนสิ่งสําคัญยิ่ง การพัฒนาผู=เรียนให=มีคุณภาพและประสบความสําเร็จต=อง
อาศัยการฝgกฝน และจัดกิจกรรมเพื่อส8งเสริมทักษะ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ให=มีผู=เรียนมีส8วนร8วมในกระบวนการ
เรียนรู=มีเปLาหมายชัดเจน ทํางานเปEนกลุ8ม มีวินัยในตนเอง ด=วยวิธีการเรียนรู=ที่หลากหลายจะทําให=นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นฝายวิชาการจึงได=จัดโครงการเข=าค8ายวิชาการขึ้น
2. วัตถุประสงค)
1. เพื่อช8วยให=สามารถปรับตัวเข=ากับผู=อื่นได=
2. เพื่อให=นักเรียนได=รับความรู=และประสบการณGใหม8ๆทางด=านวิชาการ
3. เพื่อให=นักเรียนคิดเปEน ทําเปEนแก=ปHญหาเปEน
4. เพื่อให=นักเรียนได=ฝgกการทํางานเปEนกลุ8ม
5. เพื่อให=นักเรียนมีเจตคติที่ดีต8อการเรียน
3. เป+าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาป)ที่ 4–6
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 1–3
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความรู=และนําความรู=ไปใช=ในการแก=ปHญหาในชีวิตประจําวันได=
- นักเรียนมีเจตคติที่ดีต8อการเรียน
4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
การดําเนินงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผู=รับผิดชอบ
1. ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
ส.ค. 58
นายกุลวิณ
2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
ก.ย. 58
นายกุลวิณ
3. แต8งตั้งเจ=าหน=าที่ผู=รับผิดชอบ
พ.ย. 58
ฝายบริหาร
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
- ติดต8อสถานที่
ต.ค.58 – พ.ย.5๘ นายสมเด็จ/นายพิเชษฐG/สมใจ
- นํานักเรียนประถมไปเข=าค8ายวิชาการ
ธ.ค.58 – ก.ย.59 นายพิเชษฐG และครูช8วงชั้นที่ 2
- นํานักเรียนมัธยมไปเข=าค8ายวิชาการ
ธ.ค.58 – ก.ย.59 นายสมเด็จ และครูช8วงชั้นที่ ๓
๕. ประเมินผล
ก.ย. 5๙
นายสมเด็จ/นายพิเชษฐG/สมใจ
๖, รายงานผล
ก.ย. 5๙
นายสมเด็จ
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5. สถานที่ดําเนินงาน
อยู8ในระหว8างการติดต8อประสานงาน
6. งบประมาณ / ทรัพยากรที่ตองการ
ได=รับงบประมาณจากเงินโครงการสนับสนุนค8าใช=จ8ายในการัดการศึกษาตั้แต8ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ค8ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู=เรียน กิจกรรมวิชาการ ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ 255๙
ปรากฏในแผนงานวิชาการ โดยตั้งจ8ายจากงานการศึกษา จํานวน 300,000 บาทเพื่อเปEนค8าใช=จ8าย ดังนี้
งบดําเนินงาน
กิจกรรมและคําชี้แจงการใช=งบประมาณ
งบประมาณ
ตอบแทน ใช=สอย
วัสดุ
เข=าค8ายวิชาการ
300,000
- ค8าลงทะเบียน(อาหาร/ที่พัก/วิทยากร)
- ค8าอาหาร
- ค8าที่พัก
- ค8าวิทยากร
- ค8าพาหนะ
รวม
300,000
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวจ8ายได=
6. การประเมินนผล
1. แบบสํารวจความพึงพอใจ
2. สังเกตพฤติกรรมผู=เข=าร8วมกิจกรรม
7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีความรู=พื้นฐานและประสบการณGใหม8ๆ
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต8อการเรียนมากขึ้น
3. นักเรียนคิดเปEนทําเปEนและแก=ปHญหาเปEน
ลงชื่อ………………..………………...…….ผู=เสนอโครงการ
( นายสมเด็จ มันทราช )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ลงชื่อ………………..………………...…….ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง)
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ...............................................ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผู=รับผิดชอบโครงการ
หน8วยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคล=องยุทธศาสตรGที่
สอดคล=องมาตรฐานที่

พัฒนาทักษะด=านวิทยาศาสตรG
ฝายวิชาการ (กลุ8มสาระการเรียนรู=วิทยาศาสตรG)
นางสมใจ คําโท นายพิเชษฐG หงษGทอง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด (นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ 2559
1, 2
1.6, 3.1, 3.4, 5.3

1. หลักการและเหตุผล
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรGเปEนสิ่งจําเปEนในการพัฒนากระบวนการคิดของผู=เรียนและจะสามารถนํา
หลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตรGไปใช=ในชีวิตประจําวันได=เปEนอย8างดียิ่ง เพราะจะทําให=เปE นคนมีเหตุผล มีจิต
วิทยาศาสตรG และสามารถพัฒนาตัวเองให=มีความก=าวหน=าได=ในอนาคต ดังที่นาๆประเทศที่มีความเจริญแล=ว มักจะมี
ความเจริญมาจากการเรียนรู=และปฏิบัติได=ทางวิทยาศาสตรGทั้งสิ้น ประเทศไทยมักเปEนประเทศที่มีการบริโภคมากกว8า
การผลิตและจําหน8ายทําให=ประเทศยากจน หากเราปลูกฝHงความเปEนวิทยาศาสตรGให=กับนักเรียน อนาคตประเทศไทย
จะมีนักวิทยาศาสตรGที่สามารนําพาประเทศชาติให=เจริญรุ8งเรืองได=โรงเรียนเห็นความสําคัญในด=านทักษะวิทยาศาสตรG
ของนักเรียน ซึ่งเปE นพื้ นฐานของนักเรียนในการพั ฒ นาทักษะการคิ ดอย8างเปEน ระบบ คิดสร=างสรรคG วิเคราะหGการ
ทํางาน และเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางด=านวิทยาศาสตรG จึงได=จัดโครงการพัฒนาทักษะด=านวิทยาศาสตรG เพื่อพัฒนานักเรียน
ตามศักยภาพและเรียนได=อย8างมีความสุข ซึ่งจะส8งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
2. วัตถุประสงค)
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด=านวิทยาศาสตรGและก=าวทันเทคโนโลยี
2. เพื่อส8งเสริมและพัฒนาทักษะกระบวนการทางด=านวิทยาศาสตรGแก8ผู=เรียน
3. เพื่อเป^ดโลกทัศนGการเรียนรู=ทางวิทยาศาสตรG
4. เพื่อปลูกฝHงให=นักเรียนมีความสนใจทางวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี
3. เป+าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาได=รับการพัฒนาทักษะด=านวิทยาศาสตรG
- นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางด=านวิทยาศาสตรG มีเจตคติต8อการเรียนวิทยาศาสตรG
3.2 เชิงคุณภาพ
-นักเรียนมีทักษะและความคิดที่เปEนวิทยาศาสตรGมากขึ้นมีเหตุมีผล และสามารถนําไปใช=ใน
ชีวิตประจําวันได=
- นักเรียนได=รับการจัดการเรียนรู=อย8างต8อเนื่อง มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรG ทําให=
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
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4. ขั้นตอนการดําเนินงานและระยะเวลา
1.
2.
3.
4.

5.

กิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
แต8งตั้งผู=รับผิดชอบ
ดําเนินงานตามแผนงาน ประกอบด=วย
- จัดจัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณGวิทยาศาสตรG หรือ
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรG หรือนวัตกรรม
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตรGหรือสื่อ
วัสดุ -ครุภั ณฑG คอมพิ วเตอรG และวัสดุ - ครุ ภั ณฑG ทาง
วิทยาศาสตรG
สรุปผลโครงการ

ระยะเวลา
ก.ย. 58
ก.ย. 58
พ.ย. 58
ม.ค. 59–ก.ย.59

ผู=รับผิดชอบ
นางสมใจ คําโท
นางสมใจ คําโท
ผู=อํานวยการโรงเรียน
นางสมใจ คําโท
ฝายการเงินและพัสดุ

ก.ย. 59

นางสมใจ คําโท

5. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป) 2559 ปรากฏในแผนงานวิชาการ
โดยตั้งจ8ายจากงานการศึกษาไม8กําหนดระดับ จํานวน 100,000 บาท
งบประมาณ
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใช=งบประมาณ
(บาท)
ค8าตอบแทน ค8าใช=สอย ค8าวัสดุ
- จัดหาหรือจัดซื้ออุปกรณGวิทยาศาสตรG หรือเครื่องมือ
100,000
100,000
ทางวิทยาศาสตรG หรือนวัตกรรม เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตรG หรือสื่อ วัสดุ-ครุภัณฑGคอมพิวเตอรGและวัสดุ
– ครุภัณฑGทางวิทยาศาสตรG
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ8ายได=

๑๐๐,๐๐0

-

-

๑๐๐,๐๐0

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-นักเรียนได=รับความรู=ความเข=าใจและตระหนักถึงบทบาท
ของวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยี
-นักเรียนมีความสนใจ ใฝเรียนรู=สร=างจิตวิทยาศาสตรG
-มีความตระหนักถึงความสําคัญด=านการเรียนและมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรG
-มีทักษะการทํางานร8วมกัน สามารถสร=างองคGความรู=และมี
ความเปEนนักวิทยาศาสตรG
...

วิธีการประเมิน
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
- แบบประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนรู=

เครื่องมือที่ใช=
- แบบสังเกต
- แบบสอบถาม
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7. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางด=านวิทยาศาสตรGเปEนผู=ที่มีเหตุผลมี การคิดอย8างเปEนระบบ และ
ขั้นตอนสามารถนําความรู=ที่ได=รับไปใช=ในชีวิตประจําวัน
2. นักเรียนมีความสามารถทางวิทยาศาสตรGและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู8ความเปEนนักวิชาการ นักวิจัย
และนักวิทยาศาสตรGที่มีคุณภาพและทําประโยชนGต8อประเทศชาติได=เต็มศักยภาพ
3. ปลูกฝHงนักเรียนให=มีใจรักวิทยาศาสตรGเพิ่มขึ้นและทําให=ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ลงชื่อ..........................................ผู=เสนอโครงการ
( นางสมใจ คําโท )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ...........................................ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง)
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ............................................ ผู=อนุมัติโครงการ
(นางเสาวลักษณG อินแสน)
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
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โครงการ
แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร)ที่
สอดคลองมาตรฐานของ อปท.

ศูนยGการเรียนรู=อาเซียนศึกษา
ฝายวิชาการ
นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด นางสาวสุดใจ คําหวาย นางสาวนิภาพร สร=อยพวง
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด
ป)งบประมาณ 255๙
๑
1.๖, ๑.๙, 2.๒, ๒.3, ๓.๑, ๓.๔, 5.๑, ๕.๓, 6.๑, 8.๑, 10.๒, ๑๐.๓, ๑๐.๔, 15.๑, 16.๔

๑. หลักการและเหตุผล
รัฐ บาลไทยได= ร8ว มมื อกั บ อาเซี ย นในการเสริ ม สร= า งความแข็ งแกร8 งและความเจริ ญ รุ8 งเรือ งในภู มิ ภ าคทั้ ง
ทางด= านเศรษฐกิจ การเมื องและความมั่ นคง ตลอดจนสังคมและวัฒ นธรรมที่ส อดคล=องกับ กฎบัต รอาเซีย น และ
นโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร=างความสัมพันธGอันดีกับประเทศเพื่อนบ=าน และกลุ8มประเทศอาเซียน โดยใช=
การศึ กษาเปE น กลไกหลักในการขับ เคลื่อนการพั ฒ นา เพื่อเปEน รากฐานสําคั ญในการเสริมสร=างความเจริญ รุ8งเรือง
ทางด=านเศรษฐกิ จ การเมื องและความมั่น คง ตลอดจนสั งคมและวัฒ นธรรมของประเทศ ต8 อมาที่ ป ระชุมสุด ยอด
อาเซียนครั้งที่ 15 ได=ให=การรับรองปฏิญญาชะอํา-หัวหิน ว8าด=วยการเสริมสร=างความร8วมมือด=านการศึกษาเพื่อบรรลุ
ประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ8งปHน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย8างยั่งยืน
และได=กําหนดให=สาขาการศึกษาเปEนส8วนหนึ่งในการตอบสนองการสร=างประชาคมการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ภายใน ป) พ.ศ.2558 ดังนั้น เพื่อให=สอดรับนโยบายดังกล8าว ฝายวิชาการจึงได=จัดทําโครงการ
ศูนยGอาเซียนศึกษา เพื่อให=นักเรียน ครู มีความตระหนักรู=และเตรียมความพร=อมในการรับมือกับผลกระทบในการเข=า
สู8ประชาคมอาเซียนในป) ๒๕๕๘ ได=อย8างมีประสิทธิภาพ และทันกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2. วัตถุประสงค)
๑) เพื่อสร=างความรู=ความเข=าใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก8ผู=บริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
๒) เพื่อพัฒนาโรงเรียนให=เปEนศูนยGอาเซียนศึกษาให=เปEนแหล8งเรียนรู=เกี่ยวกับอาเซียนที่มีความพร=อมสําหรับ
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
3. เป+าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
1. จัดตั้งศูนยGอาเซียนศึกษาในโรงเรียน จํานวน ๑ ห=อง
2. ผู=บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในโรงเรียนพัฒนาสู8ประชาคมอาเซียน
๓. โรงเรียนได=รับการพัฒนาเปEนศูนยGการเรียนอาเซียน
3.2 เชิงคุณภาพ
1. ผู=บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษามีความรู=ความเข=าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
๒. ศูนยGอาเซียนศึกษามีความพร=อมในการเปEนแหล8งเรียนรู=เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
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4. กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
๑ ประชุมฝายวิชาการวางแผนจัดทําโครงการ
มอบหมายงานผู=รับผิดชอบ
๒ แต8งตั้งผู=รับผิดชอบ
๓ ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ประกอบด=วย
-จัดหาวัสดุครุภัณฑGประจําศูนยGการเรียนรู=
-ตกแต8งห=องศูนยGเรียนรู=อาเซียนศึกษา
-จัดทําระบบศูนยGข=อมูลพื้นฐานทั่วไปของประชาคมอาเซียน
-จัดหาสื่อเกี่ยวกับภาษาของประชาติอาเซียน
-ประชาสัมพันธGข=อมูลและความรู=อาเซียนให=แก8นักเรียน
-จัดทําตารางการใช=ห=องศูนยGการเรียนรู=
๔ วัดผลประเมินผล

ระยะเวลา
ก.ย.5๘

ผู=รับผิดชอบ

ต.ค.5๘

กุลวิณ
ที่ประชุมฝายวิชาการ
ฝายบริหาร

พ.ย.5๘ –ก.ย.๕๙
พ.ย.5๘ –ก.ย.๕๙
พ.ย.5๘ –ก.ย.๕๙
พ.ย.5๘ –ก.ย.๕๙
พ.ย.5๘ –ก.ย.๕๙
มิ.ย.5๙
ก.ย.5๙

ฝายพัสดุ
พิมลมาศและคณะ
พิมลมาศและคณะ
พิมลมาศและคณะ
พิมลมาศและคณะ
พิมลมาศและคณะ
พิมลมาศ

5. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากกรมส8งเสริมการปกครองท=องถิ่น
งบประมาณ
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใช=งบประมาณ
ค8าตอบแทน ค8าใช=สอย
ค8าวัสดุ
(บาท)
จัดหาจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑGประจําศูนยGการเรียนรู=
ตกแต8งห=องศูนยGเรียนรู=อาเซียนศึกษา จัดทําระบบ
ศูนยGข=อมูลพื้นฐานทั่วไปของประชาชาติอาเซียน
รวมงบประมาณทั้งสิ้น
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจ8ายได=
๖. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบ8งชี้สภาพความสําเร็จ
วิธีการวัดผลประเมินผล
เครื่องมือวัดผล
- นักเรียน ชุมชน มีแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนที่ - สอบถาม
- แบบสอบถาม
สามารถเปนแบบอยางได
- สังเกต
7. ผลที่คาดวาจะได$รับ
1. ครู นักเรียน บุคลากร ชุมชนเข=าใจในการเปEนพลเมืองประชาคมอาเซียน
2. ครู นักเรียน บุคลากร ชุมชนรู=หน=าที่บทบาทการเปEนพลเมืองประชาคมอาเซียน
3. ครู นักเรียน บุคลากร ผู=ปกครอง เกิดความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได=เปEนพลเมืองประชาคมอาเซียน
4. โรงเรียนมีแหล8งเรียนรู=ศูนยGอาเซียนศึกษา เปEนศูนยGกลางในการถ8ายทอดวิชาการ และองคGความรู=ที่จําเปEนใน
ประเทศอาเซียนให=แก8นักเรียน และผู=ที่สนใจ
ลงชื่อ……………..…………………….….ผู=เสนอโครงการ
( นางสาวพิมลมาศ สุทธิสอาด )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
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ลงชื่อ…………………………………….….ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล ๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ………………………..……...…..….ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดเทียนดัด

...
โครงการ

เป^ดโลกวิชาการ
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แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร)ที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

ฝายวิชาการ
นางสาวพวงแก=ว, นางนันทิกาญจนG, นายพิเชษฐG, นางวทันยา
โรงเรียนเทศบาล1วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ 2559
1
2.2, 5.4, 6.2, 8.1, 11.1, 11.2

1. หลักการและเหตุผล
สถานศึกษาร8วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคGกรปกครองส8วนท=องถิ่น ส8งเสริมความเข=มแข็งของนักเรียน
และชุ มชน โดยกระบวนการเรียนรู=ภายในโรงเรียน เผยแพร8และขยายสู8ชุ มชนมี การเรียนรู= สนั บ สนุ น ให= มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณGความรู=ในด=านต8างๆ พัฒนาการศึกษาระหว8างโรงเรียนกับชุมชน
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีการเรียนรู=จัดกิจกรรมอย8างหลากหลาย และเน=นผู=เรียน
เปEนสําคัญ มีการวัดผลประเมินผลอย8างหลากหลายรูปแบบให=เหมาะสมกับความแตกต8างระหว8างบุคคล ในแต8ละ
สาระการเรียนรู= เพื่อให=นักเรียนเกิดการเรียนรู= มีความรู=ความสามารถ นําไปดําเนินชีวิตในสังคมและเปEนพื้นฐานใน
การเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น เพื่อเปEนการสรุปผลการเรียนการสอนตลอดป)การศึกษา การแสดงผลงานนักเรียน เปEน
การส8งเสริมให=นักเรียนได=แสดงออกถึงความรู=ความสามารถ รู=จักการแก=ปHญหา และรู=จักการทํางานเปEนหมู8คณะมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณGแลกความรู=ในด=านต8างๆ ด=วยเหตุผลดังกล8าวทางโรงเรียนจึงจัดโครงการเป^ดโลกวิชาการขึ้น
2. วัตถุประสงค)
1. เพื่อเปEนการแสดงผลงานครูและนักเรียนตลอดป)การศึกษา
2. เพื่อให=นักเรียนรู=จักการทํางานเปEนหมู8คณะ
2. เพื่อส8งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู=
3. เป+าหมาย
เชิงปริมาณ
- ร=อยละ 95 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) ได=เข=าร8วมได=ร8วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนและผู=ปกครองมีความพึงพอใจในการเข=าร8วมกิจกรรม ร=อยละ 90
4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
ประชุมปรึกษาหารือการจัดทําโครงการ
เสนอขออนุมัติการจัดกิจกรรม
แต8งตั้งคณะทํางาน
ประชุมวางแผน
จัดแสดงผลงานครูและนักเรียน
5. ตามกลุ8มสาระการเรียนรู=
6. ติดตาม/ประเมินผล
รายงานผลการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ส.ค. 58
พ.ย. 58
ธ.ค. 58
ก.พ. 59
ก.พ. 59
มี.ค. 59

5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนเทศบาล1วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)

ผู=รับผิดชอบ
นายกุลวิณ ถานะกอง
นายกุลวิณ ถานะกอง
ฝายบริหาร
นางนันทิกาญจนG ขาวอินทรG
นางสาวพวงแก=ว โคจรานนทG,
นางวทันยา ทองรอด
นางงสาวพวงแก=ว โคจรานนทG
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6. งบประมาณ ใช=งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ 2559 ปรากฏใน
แผนงานวิชาการ เพื่อเปEนค8าเช8าเต็นทG ค8าปLายอิงคGเจ็ต ค8าวัสดุฝgก โดยตั้งจ8ายจากงานการศึกษา
จํานวน 100,000 บาท
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวรายจ8ายได=
7. การประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
การวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดประเมินผล
1. จํานวนนักเรียน ครู และบุคลากร ทางการศึกษาได=เข=า - สอบถาม
- แบบสอบถาม
ร8วมกิจกรรม
2. ความพึงพอใจของผู=ปกครอง ชุมชน ที่เข=าร8วมกิจกรรม - สอบถาม
- แบบสอบถาม
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. ครูและนักเรียนได=จัดแสดงผลงานที่เรียนมาตลอดป)การศึกษา
2. นักเรียนรู=จักการทํางานเปEนหมู8คณะมากขึ้น
3. นักเรียนทุกคนได=รับความรู=และประสบการณGตรงจากการจัดกิจกรรม
4. ชุมชนมีความพึงพอใจในการร8วมกิจกรรม
ลงชื่อ................................................ผู=เสนอโครงการ
( นางสาวพวงแก=ว โคจรานนทG )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ.................................................ผู=ตรวจโครงการ
(นายกุลวิณ ถานะกอง)
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ.................................................อนุมัติโครงการ
(นางเสาวลักษณG อินแสน)
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการ
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

โครงการ

เพิ่มศักยภาพนักเรียนด=านศิลปะ
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แผนงาน
ผูรับผิดชอบ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
สอดคลองยุทธศาสตร)ที่
สอดคลองมาตรฐาน อปท.ที่

ฝายวิชาการ
นางนันทิกาญจนG ขาวอินทรG
โรงเรียนเทศบาล1วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร)
ป)งบประมาณ 2559
1
2.2, 5.4, 6.2, 8.1, 11.1, 11.2

1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด(นครผลพิทยาคาร) มีการเรียนรู=จัดกิจกรรมอย8างหลากหลาย และเน=นผู=เรียน
เปEนสําคัญ การเรียนรู=ศิลปะเปEนรูปแบบหนึ่งที่จะช8วยส8งเสริมความรู=ให=เหมาะสมกับความแตกต8างระหว8างบุคคล
เพื่ อ ให= นั กเรี ย นเกิ ด การเรีย นรู= มี ความรู= ความสามารถ นํ าไปดํ าเนิ น ชี วิ ตในสั งคมและเปE น พื้ น ฐานในการเรีย นใน
ระดับชั้นที่สูงขึ้น
เพื่ อเปE น การส8งเสริมให= นักเรีย นได= แสดงออกถึงความรู=ความสามารถเข=าร8วมประกวดกิ จกรรมศิ ลปะของ
โรงเรียน หน8วยงานและชุมชนต8างๆที่จัดขึ้น รู=จักการแก=ปHญหา และรู=จักการทํางานเปEนหมู8คณะมีประสบการณG
ความรู=ในด=านต8างๆ ในด=านศิลปะพัฒนาผู=เรียนทั้งด=านร8างกาย จิตใจ สติปHญญา อารมณG สังคม ตลอดจน การนําไปสู8
การพัฒนาการเรียนในสาระวิชาอื่นๆ ส8งเสริมให=ผู=เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง สร=างพื้นฐาน ในการศึกษาต8อหรือ
ประกอบอาชีพได=
ด=วยเหตุผลดังกล8าวทางโรงเรียนจึงจัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักเรียนด=านศิลปะขึ้น
2. วัตถุประสงค)
1. เพื่อให=นักเรียนได=แสดงออกถึงความรู=ความสามารถด=านศิลปะ เข=าร8วมการประกวดกิจกรรม
ของโรงเรียน หน8วยงาน และชุมชนต8างๆ ที่จัดขึ้น
2. เพื่อให=นักเรียนมีประสบการณG ในด=านการสร=างงานศิลปะที่หลากหลาย
2. เพื่อให=นักเรียนมีประสบการณGความรู=ในด=านต8างๆ ในด=านศิลปะพัฒนาผู=เรียนสร=างพื้นฐาน
ในการศึกษาต8อหรือประกอบอาชีพได=
3. เป+าหมาย
เชิงปริมาณ
- นักเรียนได=เข=าร8วมได=ร8วมกิจกรรมด=านศิลปะ ไม8น=อยกว8าร=อยละ 90
- นักเรียนและผู=ปกครองมีความพึงพอใจในการเข=าร8วมกิจกรรม ร=อยละ 90
เชิงคุณภาพ
- นักเรียนได=เข=าร8วมได=ร8วมการประกวดการสร=างงานศิลปะของโรงเรียน หน8วยงานและชุมชนต8างๆ ที่จัดขึ้น

4. กิจกรรมและการดําเนินงาน
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ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

1.
2.
3.
๔.

ประชุมฝายวิชาการวางแผนจัดทําโครงการ
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติการจัดกิจกรรม
แต8งตั้งคณะทํางาน
ดําเนินงานจัดกิจกรรม
- กิจกรรมส8งเสริมอัจฉริยภาพด=านศิลปะ
- กิจกรรมสนุกสร=างสรรคGศิลปะ
- กิจกรรมศิลปะเพื่ออาชีพ
๕. จัดแสดงนิทรรศการผลงานครู/นักเรียน
๖. ติดตาม/ประเมินผล
๗. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ผู=รับผิดชอบ

ส.ค.5๘
ก.ย.5๘
พ.ย.58

นายกุลวิณ
นายกุลวิณ
ฝายบริหาร

พ.ย.58 – ก.พ.๕๙
พ.ย.58 – ก.พ.๕๙
พ.ย.58 – ก.พ.๕๙
ก.พ.๕๙
มี.ค.5๙
มี.ค.59

นางนันทิกาญจนG
นางนันทิกาญจนG
นางนันทิกาญจนG
คณะทํางาน
นางนันทิกาญจนG
นางนันทิกาญจนG

5. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนเทศบาล1วัดเทียนดัด
6. งบประมาณ
ได=รับงบประมาณจากเงินรายได=สถานศึกษา ตามแผนปฏิบัติงานประจําป)งบประมาณ 2559 ปรากฏใน
แผนงานวิชาการ โดยตั้งจ8ายจากงานการศึกษาwไม8กําหนดระดับการศึกษา จํานวน 100,000 บาท เพื่อใช=จ8าย
เปEนค8าวัสดุฝgก ค8าอุปกรณG ฯลฯ
หมายเหตุ ทั้งนี้ขอถัวจ8ายทุกรายการตามที่จ8ายจริง
7. การประเมินผล
ตัวบงชี้สภาพความสําเร็จ
1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข=าร8วม
กิจกรรม
2. ผู=ปกครอง ชุมชน ที่เข=าร8วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต8อการจัดกิจกรรม

วิธีการวัดประเมินผล
เครื่องมือวัดประเมินผล
- การสังเกต
- แบบสังเกต
- การสังเกต

- แบบประเมินความพึงพอใจ

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนได=แสดงออกถึงความรู=ความสามารถด=านศิลปะ เข=าร8วมการประกวดของ โรงเรียน หน8วยงาน
และชุมชนต8างๆที่จัดขึ้น
๒. นักเรียนมีประสบการณG ในด=านการสร=างงานศิลปะที่หลากหลาย
๓. นักเรียนมีประสบการณGความรู=ในด=านต8างๆ ในด=านศิลปะพัฒนาผู=เรียนทั้งด=านร8างกาย จิตใจ สติปHญญา
อารมณG สังคมมีพื้นฐาน ในการศึกษาต8อหรือประกอบอาชีพได=

ลงชื่อ................................................ผู=เสนอโครงการ
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(นางนันทิกาญจนG ขาวอินทรG)
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
ลงชื่อ.................................................ผู=ตรวจโครงการ
( นายกุลวิณ ถานะกอง )
ครูโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด
หัวหน=าฝายวิชาการ
ลงชื่อ.................................................ผู=อนุมัติโครงการ
( นางเสาวลักษณG อินแสน )
รองผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด รักษาราชการแทน
ผู=อํานวยการโรงเรียนเทศบาล๑วัดเทียนดัด

