แผนปฏิบัติการ
ประจาปีการศึกษา 256๑

ฝ่ายกิจการนักเรียน

เลขที่ 32 หมู่ 9 ตาบลโนนหนามแท่ง
อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ 08-0734-9407 โทรสาร 0-4552-3118
E-mail : avemaria_amnat@hotmail.com

คานา
แผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 256๑ ฉบับนี้เป็นเอกสารที่
จัดทาขั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของฝ่ายกิจการนักเรียน ในปีการศึกษา 256๑
การดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการ ฝ่ายกิจการนักเรียน วิเคราะห์จากสภาพปัจจุบัน
ปัญหา สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในของโรงเรียน นามาประเมินสถานภาพของ
โรงเรียน เพื่อกาหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์
และเป้าหมายของโรงเรียน
ขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอดจน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่ให้การสนับสนุน ให้คาปรึกษา แนะนา สนับสนุนงบประมาณ และร่วมในการจัดทาแผนปฏิบัติการ
ฝ่ายอานวยการและบริหารงบประมาณ ประจาปีการศึกษา 256๑ ในครั้งนี้ จนสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
15 พฤษภาคม 256๑
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อโรงเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ ๙ ถนน
ชยางกูร ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ ๓๗๐๐๐ สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ ๐๘-๐๗๓๔-๙๔๐๗ โทรสาร ๐๔๕๕๒๓-๑๑๘
E-mail avemaria_amnat@hotmail.com website : www.aveamnat.ac.th
๑.๒ ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ ๒๕๕๔
๑.๓ เปิดสอนระดับชั้น ปฐมวัย ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓
๑.๔ เนื้อที่ 27 ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา
๑.๕ เขตพื้นที่บริการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอานาจเจริญ
๑.๖ ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ ๙ ถนนชยางกูร ตาบลโนนหนาม
แท่ง อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ มีเนื้อที่ 27 ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริ ญเป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลฯเริ่มดาเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่าง
เป็นทางการ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑/๒๕๕๔ โดยนางสาวบวร จาปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต
ได้รับอนุญาตให้เริ่มทาการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทาการสอนตั้งแต่
ระดั บ ชั้ น อนุ บ าล ๑ ถึง ชั้ น มั ธ ยมศึก ษาปีที่ ๓ หลั กสู ตรที่ส อน สอนวิ ช าสามัญ ตามหลั ก สู ต ร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เริ่มเปิดทาการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี นางสาว
บวร จาปารัตน์เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียน และ นางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้อานวยการ
โรงเรียน ต่อมา ในปีการศึกษา 2556 มีนางสาวสวาท วาปีสังข์ เป็นผู้จัดการโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน
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โครงสร้างการบริหาร
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มแผนและงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้บริหาร
ยึดหลักการบริหารแบบการพัฒนากระบวนการ PDCA, และการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ผู้รับใบอนุญาต
นางสาวบวร จาปารัตน์

ผู้จัดการ
นางสาวอุดร อาษาสุ ข

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวรัตนา พันธ์ วไิ ล

…

ชมรมผู้ปกครองนักเรียน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
……………………………………………………….
................
สถานศึกษา
รองผู้อานวยการโรงเรียน

ฝ่ ายวิชาการ

ฝ่ ายอานวยการและ
บริหารงบประมาณ

ฝ่ ายกิจการนักเรียน

ฝ่ ายบริหารงานทัว่ ไป
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1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย
ปรัชญาโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ความรู้ คู่คุณธรรม
วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญมุ่งพัฒนานักเรียนและครู ให้เป็นคนดี มีความรัก
เมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีคุณภาพทางวิชาการ มีทักษะในการสื่อสาร ก้าวทัน
เทคโนโลยีและสร้างระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
พันธกิจ (Mission)
1. สร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกให้ครูมีความรักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญูและ
มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. สร้างความตระหนักและปลุกจิตสานึกให้นักเรียนมีความรักเมตตา ซื่อสัตย์
กตัญญูและเป็นคนดีของสังคม
3. ส่งเสริมให้ครูมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
5. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้ครูมีวิถีชีวิตที่พอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. สร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนมีวิถีชีวิตที่พอเพียงตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
7. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้มีความเป็นสากลและมีทักษะในการ
สื่อสารภาษาต่างประเทศ
8. ส่งเสริมและพัฒนาครูและนักเรียนให้รู้เท่าทันในการใช้สื่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน
9. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ (Strategies)
1. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นครูมืออาชีพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาให้ครูมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
ส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข
4. ส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปลุกจิตสานึก
ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เติบโตเป็นคนดีของสังคม
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8. พัฒนาคุณภาพทางวิชาการและส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมตามวัย
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่มาตรฐานสากล
เป้าหมาย (Goals)
1. ครูยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และเป็นครูมืออาชีพ
2. ครูมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม
3. ครูยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
4. ครูและบุคลากรสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ และ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม-จริยธรรมและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
6. โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการปลุก
จิตสานึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม
7. นักเรียนดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเติบโตเป็นคนดีของ
สังคม
8. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ
9. โรงเรียนได้รับการยอมรับสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาแก่ชุมชนในการบริหารการ
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
1.8 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียน
รักและรับใช้
เอกลักษณ์ของโรงเรียน รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

นางสาวรัตนา พันธ์วิไล
ผู้อานวยการโรงเรียน

นางสาวสุภาภรณ์ ชินวงศ์
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานงานอภิบาล

นางสาวสุนทรี สว่างวงศ์
หัวหน้าแผนกปฐมวัย

นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์
กรรมการ

นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
กรรมการ

แผนงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
เลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวกิติยา โคตรพุ้ย
กรรมการ

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
แผนงานปกครองและส่งเสริม
วินัยคุณธรรม

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวพัชรี บุตรสาร
รองหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นายเอกวิทย์ ภูวงศ์
กรรมการ

แผนงานกิจการนักเรียน

แผนงานสานักงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์
กรรมการ

นางลินดา วันทาพรม
กรรมการ

นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์
กรรมการ

นางสาวอุไรพร โสภากุล
กรรมการ

นางสาวปวีณา คันธะมาลา
กรรมการ

นายโล่เพชร อินทร์ขาว
กรรมการ

โครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ซิสเตอร์สุนทรี/ฐิติมา/
ครูพัชราวลัย

ครูสุภาวดี/
ครูกิติยา

แผนงานอภิบาล

แผนงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

* งานคาสอนคริสต์
ศาสนา
* งานวันสาคัญทาง
คริสต์ศาสนา
* งานวันสาคัญทาง
พระพุทธศาสนา

* งานเลขานุการฝ่าย
จัดเก็บเอกสาร
* งานสารบรรณ
* งานพัสดุครุภัณฑ์
* งานเลขานุการกิจกรรม
นักเรียน
* งานวิจัยและ
ประเมินผล
* งานประสานงานฝ่าย

ครูศรุดา/ครูพัชรี/เอกวิทย์

แผนงานปกครองและ
ส่งเสริมวินัยคุณธรรม
* งานส่งเสริจริมคุยณธรรม
ธรรม

จริยธรรม
* งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
* งานปกครองนักเรียน
* ระเบียบ วินัย
* งานระดับชั้น
* ช่วยเหลือนักเรียน
* งานเครือข่ายผู้ปกครอง
* งานสภานักเรียน
* งานคณะกรรมการนักเรียน
* ศูนย์ไกล่เกลี่ย

ครูวราภรณ์/ ครูศิริวรรณ
/ครูปวีณา

ครูลินดา/ครูโล่ห์เพชร/ครู
อุไรพร

แผนงานกิจการนักเรียน

แผนงานสานักงาน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

* งานกิจกรรมหน้าเสาธง
* ศูนย์ไกล่เกลี่ย
* ดนตรีและนันทนาการ

* จัดเตรียมสถานในการจัด
กิจกรรม
* งานด้านลูกเสือ
* งานรักษาความปลอดภัย
และระบบการจราจร
* ดนตรีและนันทนาการ
* งานคณะปกครอง/กลุ่มสี

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ประจาปีการศึกษา 2561
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
หน้าที่รับผิดชอบ
- จัดทาโครงสร้างฝ่ายกิจการนักเรียน
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- จัดทาปฏิทินฝ่ายกิจการนักเรียน
- สรุปกิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
- สรุปกิจกรรมเติมรักเติมสุข
- สรุปกิจกรรมค่ายผู้นาคุณธรรม
จริยธรรม
- สรุปกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและ
ประชุมผู้ปกครอง
- สรุปโครงการกินข้าวให้หมดจานตัก
อาหารแต่พอเพียง
- สรุปกิจกรรมเยี่ยมบ้านครู
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- งานปกครองนักเรียน
- งานด้านระเบียบ วินัย
- ศูนย์ไกล่เกลี่ย
- งานด้านช่วยเหลือนักเรียน
- งานด้านลูกเสือสารอง
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
- การกากับ ติดตาม ประสานงานการ
ปฏิบัติงานตามแผน โครงการ ปฏิทิน
ปฏิบัติงานด้านงานกิจการนักเรียน

นางสาวพัชรี บุตรสาร
หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
- สรุปกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรม
- สรุปกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
- สรุปกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
- ดูแลและติดตามการดาเนินกิจกรรม 1
ห้องเรียน ๑ คุณธรรม
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ศูนย์ไกล่เกลี่ย
- งานด้านระเบียบ วินัย
- งานด้านช่วยเหลือนักเรียน
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานปกครองนักเรียน
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
- งานด้านลูกเสือสามัญ

นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมไหว้ครู
- สรุปกิจกรรมวันพ่อ
- สรุปกิจกรรมวันสุนทรภู่
- งานเลขานุการฝ่ายกิจการนักเรียน
- งานจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร
- งานสารบรรณ
- งานประสานงานฝ่าย
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสารอง

นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมวันเข้าพรรษา/อาสาฬหบูชา
- สรุปกิจกรรมวันนมัสการพระมงคลมิ่ง
เมือง (พระใหญ่)
- สรุปกิจกรรมธารน้าใจสู่ชุมชน
- งานคณะปกครอง/กลุ่มสี
- ดนตรีและนันทนาการ
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- งานประสานงานฝ่าย
- งานด้านลูกเสือสามัญ

นางลินดา วันทาพรม

นางสาววราภรณ์ นุภาศรัมย์

หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมสภานักเรียน
- สรุปโครงการดีเจน้อย
- งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
- งานระดับชั้น
- งานสภานักเรียน
- งานระดับชั้น
- งานคณะปกครอง/กลุ่มสี
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัด
กิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสามัญ

หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมวันแม่
- สรุปกิจกรรมวันสงกรานต์
- สรุปกิจกรรมธนาคารความดี
- จัดเก็บเอกสาร
- งานสารบรรณ
- งานพัสดุครุภัณฑ์
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานกิจกรรมหน้าเสาธง
- งานประสานงานฝ่าย
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสารอง

นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์
หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมคริสต์มาส
- สรุปกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เปิดปีการศึกษา
- สรุปกิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานเครือข่ายผู้ปกครอง
- ดนตรีและนันทนาการ
- งานประสานงานฝ่าย
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสารอง

นางสาวกิติยา โคตรพุ้ย
หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- สรุปกิจกรรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานคณะกรรมการนักเรียน
- งานคณะปกครอง/กลุ่มสี
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสารอง

นายโล่ห์เพชร อินทร์ขาว

นางสาวศิริวรรณ ตั้นโพธิ์

หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับ
มอบหมาย
- ดาเนินกิจกรรมวันเข้าพรรษา/
อาสาฬหบูชา
- ดาเนินกิจกรรมวันนมัสการพระมงคล
มิ่งเมือง (พระใหญ่)
- ดาเนินกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ
- ดาเนินกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่
ค่ายพักแรม
- งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
- งานคณะกรรมการนักเรียน
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัด
กิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสามัญ

หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมวันครู
- งานกิจกรรมหน้าเสาธง
- ดนตรีและนันทนาการ
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสารอง

นางสาวอุไรพร โสภากุล
หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรม 1 ห้องเรียน ๑ คุณธรรม
- สรุปโครงการเด็กดีศรีอาเว
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานระดับชั้น
- งานคณะปกครอง/กลุ่มสี
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสารอง

นางสาวปวีณา คันธะมาลา
หน้าที่รับผิดชอบ
- ออกแบบและดาเนินการจัดกิจกรรม
- ออกคาสั่งของกิจกรรมที่รับมอบหมาย
- สรุปกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
- งานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด
- งานระดับชั้น
- งานกิจกรรมหน้าเสาธง
- งานสภานักเรียน
- งานคณะกรรมการนักเรียน
- งานด้านพิธีกร
- งานจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรม
- งานด้านลูกเสือสามัญ
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แผนปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักเรียน ประจาปีการศึกษา 25๖๑

ที่

โครงการและกิจกรรม

1.

โครงการวันสาคัญทาง
ศาสนา
-กิจกรรมวันเข้าพรรษา/
วันอาสาฬหบูชา
-กิจกรรมวันมนัสการพระ
มงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
-กิจกรรมวันคริสต์มาส

2. โครงการงานอภิบาล
-กิจกรรมพิธีมสิ ซาบูชา
ขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา
-กิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติ
ยกขึ้นสวรรค์
3. โครงการวันสาคัญทาง
ราชการ
-กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมวันครู
-กิจกรรมวันแม่
-กิจกรรมวันพ่อ
-กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
-กิจกรรมวันสงกรานต์
4. โครงการกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
-กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
แห่งชาติ
-กิจกรรมการเดินทางไกลและ
อยู่ค่ายพักแรม
5. โครงการคุณธรรมจริยธรรม
-กิจกรรมค่ายผู้นาคุณธรรม
จริยธรรม
-กิจกรรมธนาคารความดี
-กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑
คุณธรรม

มาตรฐาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

มฐ.2

มฐ.2

มฐ.2

มฐ.4

มฐ.2

ตัวบ่งชี้การ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก
(สมศ.)

1,5

2

1,5

2,3,4

15

เป้าหมาย

กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา

15,000

2

1

10,000

2

1

150,000

2

1

3,000

10

4

8,000

10

4

นางสาวฐิติมา วงค์อนันท์
นางสาวกิตติยา โคตรพุ้ย

5,000
3,000
5,000
5,000
5,000
10,000
3,000

2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์
นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์
นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
นางสาวกิตติยา โคตรพุ้ย
นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์

500

1

1

20,000

1

1

นางสาวพัชรี บุตรสาร
นายเอกวิทย์ ภูวงค์
นายโล่หเ์ พชร อินทร์ขาว
นายจิตติพงศ์ พลหนองหลวง

20,000

2

1

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

500
-

2
2

1
1

นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์
นางสาวพัชรี บุตรสาร
นางสาวอุไรพร โสภากุล

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
นายโล่หเ์ พชร อินทร์ขาว
นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
นายโล่หเ์ พชร อินทร์ขาว
นางสาวฐิติมา วงค์อนันท์

ที่

โครงการและกิจกรรม

6. โครงการประชาธิปไตย
-กิจกรรมส่งเสริม
ประชาธิปไตย
-กิจกรรมสภานักเรียน
๗.

โครงการสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน (โรงเรียนคุณธรรม
ตามวิถีคริสต์ อัตลักษณ์ ๔)
-กิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
-กิจกรรมธารน้าใจสู่ชุมชน
-กิจกรรมเติมรักเติมสุข

๘.

มาตรฐาน
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน

ตัวบ่งชี้การ
ประเมิน
คุณภาพ
ภายนอก
(สมศ.)

มฐ.1

4

งบประมาณ

เป้าหมาย

กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

1,000

2

1

นางสาวปวีนา คันธะมาลา

1,000

2

1

นางลินดา วันทาพรม

มฐ.9
มฐ.13
มฐ.13

7

3,000
30,000
20,000

2
10
10

1
4
4

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
นางสาวพัชรี บุตรสาร

โครงการกีฬาสีภายในครั้งที่
8
๙. โครงการทัศนศึกษา

มฐ.1

3,4

50,000

2

1

นายพรชัย บุระพันธ์

มฐ.๑๓

7

80,000

3

1

นางสาวศรัญญา ชัยยะ

1๐. โครงการเด็กดีศรีอาเว

มฐ.2

1,3,4

2,000

2

1

นางสาวอุไรพร โสภากุล
นายเอกวิทย์ ภูวงค์

มฐ.๙

7

15,000

10

4

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

มฐ.1,3

3,4

1,000

1

1

นางลินดา วันทาพรม

11. โครงการเสริมสร้างเครือข่าย
และความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน
-กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
และประชุมผู้ปกครอง
12. โครงการดีเจน้อย
1๓. โครงการช่วยเหลือนักเรียน
-กิจกรรมบันทึกพฤติกรรม
นักเรียน
-กิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
๑๔. โครงการกินข้าวหมดจานตัก
อาหารแต่พอเพียง
๑๕. โครงการความผูกพันขวัญ
และกาลังใจครู
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านครู
-กิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่

500
มฐ.2

1,4

-

นางสาวกิติยา โคตรพุ้ย
2

1

10,000

นางสาวณัฐณิชา สุขเสน
นางสาวพัชรี บุตรสาร

มฐ.2

1,4

-

3

1

มฐ.13

8

10,000
200,000

6

2

นางสาวศรุดา พันธ์ดวงชุดา
นายเอกวิทย์ ภูวงศ์
นางสาวศรุดา พันธ์ดวงชุดา
นางสาวพัชรี บุตรสาร

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
วันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดวันเข้าพรรษา/วันอาสาฬหบูชา ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชราวลัย สังคลึก)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางศาสนา
วันเข้าพรรษา
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
วันเข้าพรรษา เป็นวันสาคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่ง ที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจาอยู่ ณ ที่ใดที่
หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกาหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรม
ที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จาพรรษา (พรรษา แปลว่าฤดูฝน , จา แปลว่า อยู่ )พิธีเข้าพรรษานี้
ถือเป็นศาสนพิธีสาหรับพระภิกษุโดยตรง ละเว้นไม่ได้ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม เริ่มนับตั้งแต่แรม 1 ค่า เดือน 8
ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น 15 ค่า เดือน 11 หรือวันออกพรรษา
ในสมัยพุทธกาลนั้น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงบัญญัติพระวินัยให้พระสงฆ์สาวกอยู่ประจาพรรษา เหล่า
ภิกษุสงฆ์จึงต่างพากันออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาในที่ต่างๆ โดยไม่ย่อท้อทั้งในฤดูหนาว ฤดูร้อน และ
ฤดูฝน ต่อมาชาวบ้านได้พากันติเตียนว่า พวกสมณะไม่ยอมหยุดพักสัญจรแม้ในฤดูฝน ในขณะที่นักบวชใน
ศาสนาอื่น พากันหยุดเดินทางในช่วงฤดูฝน การที่พระภิกษุสงฆ์จาริกไปในที่ต่างๆแม้ในฤดูฝน อาจเหยียบย่า
ข้าวกล้าของชาวบ้านได้รับความเสียหาย หรืออาจไปเหยียบย่าโดนสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ออกหากินจนถึงแก่ความ
ตาย เมื่อพระพุทธเจ้าทราบเรื่อง จึงได้วางระเบียบให้ภิกษุสงฆ์ประจาอยู่ที่วัด
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ตระหนักในความสาคัญของกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมาโดยตลอด
ด้วยเชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นคนที่
มีคุณภาพต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสาคัญในวัน
อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของนักเรียน โดยการตั้งจิตและร่วมใจกัน
นาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมทาบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝนเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาต่อไป

๔.เป้าหมาย
๔.๑

เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงานและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
๔.๒ เชิงคุณภาพ
1 นักเรียนรูจ้ ักวันสาคัญทางศาสนา
2. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมทาบุญ
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3. โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมมือจัดกิจกรรมเข้าพรรษา

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตามโครงการ
๒. จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อเสนอต่อที่ ประชุม
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
๑1 ก.ค. ๒๕61
12 ก.ค. ๒๕61
18 ก.ค. ๒๕61
20 ก.ค. ๒๕61

งบประมาณ
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชราวลัย
สังคลึก

26 ก.ค ๒๕61
30 ก.ค. ๒๕61

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
10 – ๓๐ กรกฎาคม 2561
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 5,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การตระหนักถึงความสาคัญทางพระพุทธศาสนา
โดยร่วมกันเผยแพร่และทากิจกรรมสาหรับพุทธศาสนิกชนที่ควรปฏิบัติในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชราวลัย สังคลึก)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
วันนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่าย
กิจการนักเรียน จึงขออนุญาตจัดวันนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชราวลัย สังคลึก)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

วันสาคัญทางศาสนา
วันนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
ท้องถิ่นในการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล

สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
๒. หลักการและเหตุผล
พระมงคลมิ่งเมือง เป็ น พระพุทธรู ปศักดิ์สิ ทธิ์คู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดอานาจเจริญ ตั้งอยู่ที่พุทธ
อุทยาน อาเภอเมือง จังหวัดอานาจเจริญ มีพุทธลักษณะงดงามตามอิทธิพลศิลปะอินเดียเหนือ แคว้นปาละ ซึ่ง
ได้แผ่อิทธิพลด้านศิลปะมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 13-16 เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
การจั ดงานนมัส การพระมงคลมิ่ง เมือ ง จัง หวัด อานาจเจริญ จัด ขึ้น เพื่อ ให้ พุท ธศาสนิ ก ชน และ
ประชาชนทั่ว ไป ได้ มากราบไหว้ สั กการะ บูช าเพื่อความเป็น สิ ริ มงคลแก่ชี วิต และครอบครั ว โดยจัง หวั ด
อานาจเจริญกาหนดจัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลบุญเดือน 3 นอกจากนี้ ทุกวันในงานยังจัดกิจกรรมการแสดง
ของเด็กนักเรียน การแสดงหมอลาคู่และการแสดงหนัง ประโมทัย (หนังบักตื้อ) การจัดนิทรรศการและการออ
กร้านขบวนคาราวานสินค้าราคาถูก การแข่งขันเซปักตะกร้อ ฟุตซอล และวอลเลย์บอล และส่วนกลางคืนจะมี
มหรสพการแสดงดนตรีของศิลปินดังให้ชมตลอดทั้ง 7 วัน 7 คืน
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ตระหนักในความสาคัญของกิจกรรมด้านวัฒนธรรมมาโดยตลอดด้วย
เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้ นักเรียนเป็นคนที่มี
คุณภาพต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์ให้นักเรียน ได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา และตระหนักถึงความสาคัญของพระ
คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดอานาจเจริญ
2. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังรากฐานอันดีงามรวมถึงจิตใจของนักเรียน โดยการตั้งจิตและร่วมใจกัน
นาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธองค์ไปปฏิบัติในชีวิตประจาวัน
3. เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้นักเรียน ร่วมทาบุญเนื่องในวันนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)
4. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและสืบทอดพุทธศาสนาต่อไป

๔.เป้าหมาย
๔.๑

เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงานและผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๑๐๐
๔.๒ เชิงคุณภาพ
1 นักเรียนรูจ้ ักวันสาคัญทางศาสนา
2. อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามและส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมทาบุญ
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้าฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
3. โรงเรียนและชุมชนได้ร่วมมือจัดกิจกรรมเข้าพรรษา
๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตามโครงการ
๒. จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อเสนอต่อที่ ประชุม
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
ม.ค. ๒๕62
ม.ค. ๒๕62
ม.ค. ๒๕62
ม.ค. ๒๕62

งบประมาณ
10,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชราวลัย
สังคลึก

ม.ค ๒๕62
ม.ค. ๒๕62

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
มกราคมคม 2562
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 10,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
นักเรียนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา การตระหนักถึงความสาคัญทางพระพุทธศาสนา โดย
ร่วมกันเผยแพร่และทากิจกรรมสาหรับพุทธศาสนิกชนที่ควรปฏิบัติในวันนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง (พระใหญ่)

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชราวลัย สังคลึก)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
เรียน

อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖1

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
วันคริสต์มาส บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอ
อนุญาตจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจาปีการศึกษา ๒๕๖1
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์)

ลงชื่อ......................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้ อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางศาสนา
วันคริสต์มาส
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
นับเป็นประเพณีและเทศกาลที่เป็นสากลวันคริสต์มาส ซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี และวันสิ้น
ปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ เป็นวันสากลที่ทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด จัดให้เป็นเทศกาลแห่งความยินดี จัดบรรยากาศให้
สวยงามเหมาะสมแก่เทศกาลแห่ งความชื่นชมยินดีทั่ว โลก ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้ มีความสนุกสนานรื่นเริง
กิจกรรมไหว้คณะผู้บริหารเพื่อขอพรในเทศกาลนี้กิจกรรมต่างๆมากมาย และโดยเฉพาะมีการจัดตกแต่งห้องให้
เข้ากับเทศกาล ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เหมาะแก่บรรยากาศจึงได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชน
ด้วยดีตลอดมา และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและได้มีโอกาสทางานร่วมกันเพื่อสร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะในการร่วมกันจัดกิจกรรม และแสดงความเคารพต่อคณะผู้บริหารในโรงเรียน
ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมวันคริสต์ มาสตามเทศกาล ทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน และยั ง
จัดกิจกรรมวันปีใหม่สาหรับนักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกัน
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยและสากลปฏิบัติ
2. เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
3. เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เดียวกัน
4. เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กาลังใจ และความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากล
๔.เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
บุคลากรของโรงเรียนได้ทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยและสากล
ปฏิบัติ และมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เดียวกัน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามกิจกรรม

ระยะเวลา
ธ.ค.61
ธ.ค.61
ธ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์

เดือนธันวาคม 2561

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนธันวาคม 2561
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 150,000 บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครู แ ละนั ก เรี ย นมี ส่ ว น
ร้อยละ 100
ร่วมในกิจกรรม

วิธีการประเมิน
ทาแบบสอบถามการเข้าร่ว ม
กิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 บุคลากรได้ร่วมสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทยและสากลปฏิบัติ
11.2 นักเรียนได้รู้จักการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
11.3 บุคลากรได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เดียวกัน
11.4 ทุกฝ่ายได้แสดงออกถึงความเคารพและสร้างกาลังใจให้แก่กันและกัน

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖1
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
วันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์)

ลงชื่อ......................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้ อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

โครงการงานอภิบาล
กิจกรรมวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาและระบบ
การประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2 เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ,
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้เรียนจาเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม เป็นต้น
ที่บ่งบอกถึงคุณธรรม จริยธรรม การที่จะพัฒนาคนต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น การมีน้าใจ
ช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นต้น การที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนั้นต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่ เด็ก
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่บ ริหารงานโดยนักบวชในเครือรัก
กางเขน ซึ่ง มี พ ระนางมารี ย์ เป็ น องค์ อุ ป ถั มภ์ เพื่อ ถวายเกี ยรติ แ ด่ พระแม่ม ารี ย์แ ละฝากบุ ค ลากร คณะครู
นักเรียน และทุกคน ไว้ในความคุ้มครอง การนากิจการต่าง ๆ ที่จะกระทาไว้ในการนาของพระนางมารีย์ และ
เป็นการเล่าประวัติของพระนางมารีย์ ให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจ
๓. วัตถุประสงค์
1. เพือ่ โมทนาคุณและขอพรจากพระเป็นเจ้า และเทิดพระเกียรติพระนางมารีอา
2. เพื่อให้คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล โอกาสฉลองศาสนนามโรงเรียน
3. เพื่อเสริมสร้างงานแพร่ธรรมในโรงเรียน และเล่าประวัติของแม่พระให้ทุกคนได้รู้จัก
4. เพื่อคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงาน ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าโอกาสฉลองศาสนนาม
โรงเรียน
๔.เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. คณะครูและนักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมที่ดีงามของโรงเรียน
2. คณะครูและนักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในพิธีกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
3. ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณของศาสนาคริสต์มากขึ้น
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามกิจกรรม

ระยะเวลา
ส.ค.61
ส.ค.61
ส.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์

เดือนสิงหาคม 2561

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนสิงหาคม 2561
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 8,000 บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
บาทหลวงวีรวิทย์ สาสาย จิตตาภิบาลโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครู แ ละนั ก เรี ย นมี ส่ ว น
ร้อยละ 100
ร่วมในกิจกรรม

วิธีการประเมิน
ทาแบบสอบถามการเข้าร่ว ม
กิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูและนักเรียนร่วมใจโมทนาคุณและขอพรจากพระเป็นเจ้า และเทิดพระเกียรติพระนางมารีอา
11.2 คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นสิริมงคล โอกาสฉลองศาสนนามโรงเรียน
11.3 เสริมสร้างงานแพร่ธรรมในโรงเรียน และเล่าประวัติของแม่พระให้ทุกคนได้รู้จัก
11.4 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงาน ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าโอกาสฉลองศาสนนาม
โรงเรียน
ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวฐิติมา วงศ์อนันท์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันไหว้ครู
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
วันไหว้ครู บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขออนุญาต
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางราชการ
วันไหว้ครู
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี,
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมวันสาคัญ เป็นกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร ที่เน้นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ที่สาคัญของชาติและภูมิใจในความเป็นไทย สืบทอด
ประเพณีอันดีของท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งกิจกรรมวันสาคัญเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น
เพื่อให้นักเรียนได้รู้ความหมายและความสาคัญของวันสาคัญเพื่อให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริงนักเรียนได้แสดงความรักความกตั ญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ กล้าแสดงออก
และแสดงความสามารถของตนเองที่ชื่นชอบนักเรียนได้ความรู้และมีความสนุกสนาน เป็นแบบอย่างที่ดีที่ทุก
คนต้องปฏิบัติยึดถือ และทางโรงเรียนและผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยกัน โรงเรียนจึงได้จัดทา
โครงการนี้ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนเห็นความสาคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันครู
2.เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 95
๔.2 เชิงคุณภาพ
- โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญนักเรียนมีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจร้อยละ ๙๐

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
ขั้นเตรียมการ
1.เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ประชุมวางแผนการดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ
3.สารวจนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
4.นักเรียนร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู
5.ดาเนินการตามแผนงาน โครงการ
ขั้นสรุปและรายงาน
6.รายงานผลการดาเนินกิจกรรม
7.สรุปผลกาประเมินและจัดทา รายงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
5,000

21 พ.ค. 2560
24 พ.ค. 2560

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภาวดี
ผสมทรัพย์

4 มิถุนายน 2560
7 มิถุนายน 2561
15 มิถุนายน 2561

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
21 พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน 2561
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 5,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ให้นักเรียนได้ร่วม
1๑.2 นักเรียนเห็นคุณค่าของวันสาคัญต่างๆ

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

๑๑.๓ นักเรียนมีสานึกที่ดีต่อพระคุณครู
๑๑.๔ นักเรียนตระหนักถึงการมีกตัญญูกตเวทิตา

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันครู
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
วันครู บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขออนุญาตจัด
กิจกรรมวันครู ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางราชการ
วันครู
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ให้วันที่ ๑๖ มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศ
พระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ในราชกิจจานุเบกษา เป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งให้
เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ จึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้น
ในปีแรกตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา และเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและ
บุ ค ลากรทางการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ มีคุ รุ ส ภาเป็ นสภาครู และบุค ลากรทางการศึ กษา คุ รุส ภาตาม
พระราชบัญญัตินี้ ได้จัดงานวันครู ต่ อเนื่ องมา และในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นับเป็นการจัดงานวันครูครั้งที่ ๖๓
กาหนดแนวทางการจัดงานวันครูในส่วนภูมิภาคให้คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาดาเนิ นการจัดงานวันครู พ.ศ.
๒๕๖๒
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “พระผู้ทรงเป็นแม่และครู
แห่งแผ่นดิน”
๓.๒ เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์
๓.๓ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
๓.๔ เพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่ างผู้ประกอบวิชาชีพทางการ
ศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม
๓.๕ เพื่อธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันงามของชาติ
๓.๖ เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรการจัดงานวันครู
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันครู
- ร้อยละ 80 ครูได้ความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันครู
๔.2 เชิงคุณภาพ
- ครูมีจิตสานึกที่ดีในการร่วมราลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตามโครงการ
๒. จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อเสนอต่อที่ ประชุม
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
๘ ม.ค. ๒๕6๒
๙ ม.ค. ๒๕6๒
1๑ ม.ค. ๒๕6๒
๑๔ ม.ค. ๒๕6๒

งบประมาณ
๓,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศิริวรรณ
ต้นโพธิ์

๑6 ม.ค. ๒๕6๒
๒๑ ม.ค. ๒๕6๒

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๘ – ๒๑ มกราคม 256๒
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๓,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ครูมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของครู และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 ครูแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
1๑.2 ครูมีส่วนร่วมส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษากับประชาชน ในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

๑๑.๓ ครูมีส่วนร่วมธารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันงามของชาติ
๑๑.๔ ให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรการจัดงานวันครู

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศิริวรรณ ต้นโพธิ์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอ
อนุญาตจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางราชการ
วันแม่แห่งชาติ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
วันแม่ เป็นวันที่สาคัญวันหนึ่ง ในหลายประเทศทั่วโลกจัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เป็นแม่
และความเป็นแม่ ในประเทศไทยกาหนดวันแม่แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ พสกนิกรปวงชนชาวไทยทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้จัดงานเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ให้ลูกๆ ได้แสดงออกซึ่งความเคารพรัก ความกตัญญูก ตเวทีต่อแม่และผู้มีพระคุณ การจัดกิจกรรมดังกล่าว
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการดาเนินงานกันอย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสาคัญในการจัดงานวันแม่แห่งชาติอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ และ
เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ในปีการศึกษา 25๖๑ โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ โดยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้
วางแผนการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ
และเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความกตัญญูต่อมารดา และผู้มีพระคุณ โดย จัดป้ายนิทรรศการ
เกี่ยวกับการเทิดพระคุณแม่ จัดประกวดเรียงความวันแม่ ประกวดวาดภาพพระคุณแม่ จัดพิธีระลึกพระคุณ
แม่ เป็นต้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อเป็นการเทิดทูนและเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๓.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กาเนิดซึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูง
เป็นบุคคลที่มีความสาคัญยิ่งต่อสถาบันครอบครัวและสังคม
๓.3 เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ร้อยละ 80% ร่วมกันจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ
- ครู นักเรียน ๑๐๐% ได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงความดีของแม่

- ผู้ปกครองนักเรียน (แม่) เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่และเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 80 %
๔.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความตระหนัก สานึกในคุณงามความดีของแม่
- ครู-ผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครู
กลุ่มสาระ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน
๒. จัดทาโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 25๖๑
เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววราภรณ์
นุกาศรัมย์

๑๕ พ.ค. ๒๕6๑
๒๐ พ.ค. ๒๕6๑
2๐ มิ.ย. ๒๕61
30 มิ.ย. ๒๕61
๑๐ ส.ค. ๒๕๖๑
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๑

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
สิงหาคม 25๖๑ – กันยายน 25๖๑
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 5,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 จัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
1๑.2 นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ
๑๑.๓ นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร
๑๑.๔ นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างแม่กับลูก

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมการวันพ่อแห่งชาติ
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
การวันพ่อแห่งชาติ บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอ
อนุญาตจัดกิจกรรมการวันพ่อแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางราชการ
วันพ่อแห่งชาติ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต
นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่มหลักการและเหตุผลในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ พ่อ
เป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาทสาคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนตอบแทนพระคุณ
ด้วยความกตัญญู และสมควรที่สังคมจะยกย่องให้เกียรติราลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี
ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ ทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและพระราชธิดา
ทรงรักใคร่และให้ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติ
ด้วยพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณ มีบทบาทสาคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ
เทิดทูน และตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติราลึกถึงผู้เป็นพ่อนี่เป็นที่มา
ของการจัดให้มี วันพ่อแห่งชาติ
๓. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓.2 เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม
๓.3 เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
๓.๔ เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
- นักเรียน ร้อยละ 80% ร่วมกันจัดบอร์ดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ครู นักเรียน ๑๐๐% ได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงความดีของพ่อ
- ผู้ปกครองนักเรียน (พ่อ) เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง 80 %
๔.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีความตระหนัก สานึกในคุณงามความดีของพ่อ

- ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมปรึกษาร่วมกันระหว่างหัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะครู
กลุ่มสาระ แล้วขยายผลสู่คณะครูทุกคน
๒. จัดทาโครงการวันพ่อแห่งชาติ ประจาปี 25๖๑
เสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมแต่ละงานแต่กิจกรรมตามความเหมาะสม
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา

งบประมาณ
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภาวดี
ผสมทรัพย์

๒๕6๑
๒๕6๑
๒๕61
๒๕61
๒๕๖๑
๒๕๖๑

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 5,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 จัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และระลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1๑.2 นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ
๑๑.๓ นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร
๑๑.๔ นักเรียนได้ทากิจกรรมร่วมกันระหว่างพ่อกับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันระหว่างพ่อกับลูก

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมการวันสุนทรภู่
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
การวันสุนทรภู่ บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอ
อนุญาตจัดกิจกรรมการวันสุนทรภู่ ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางราชการ
วันสุนทรภู่
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี,
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ให้
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อกระตุ้นจิตสานึกให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและ
ความสาคัญของ “ภาษาไทย” ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งของชาติ ได้ตระหนักถึงความสาคัญจึงได้
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น ด้วยเนื่องในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันระลึกถึงสุนทรภู่ยอดกวี
เอกของไทยรวมทั้งยังถือเป็นวันภาษาไทยด้วยเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของสุนทรภู่ให้
นักเรียนเห็นถึงความสาคัญของภาษาไทย ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งในวิชาภาษาไทย อันเป็นการช่วย
ส่งเสริมวิชาภาษาไทยให้ดาเนินไปอย่างได้ผลฝ่ายกิจการนักเรียนเห็นถึงความสาคัญดังกล่าวจึงกาหนดให้มี
โครงการวันสุนทรภู่ขึ้นมา
๓. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทยของนักเรียนรวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการ
สอนภาษาไทยในสถานศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลดียิ่งขึ้น
๓.2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
๓.3 เพื่อส่งเสริมและสืบสานมาดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้าใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสุนทรภู่
- ร้อยละ 80 นักเรียนมีความรู้จากการเข้าชมนิทรรศการสุนทรภู่
- ร้อยละ 80 นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด
๔.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีในการร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ทางภาษาไทย และศิลปวัฒนธรรมไทย
- นักเรียนรักการเรียนรู้และมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตามโครงการ
๒. จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อเสนอต่อที่ ประชุม
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
๑1 มิ.ย. ๒๕61
12 มิ.ย. ๒๕60
18 มิ.ย. ๒๕60
20 มิ.ย. ๒๕60

งบประมาณ
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวสุภาวดี
ผสมทรัพย์

26 มิ.ย. ๒๕61
30 มิ.ย. ๒๕61

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
10 – ๓๐ มิถุนายน 2561
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 5,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
1๑.2 นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
๑๑.๓ นักเรียนมีความสามารถทางภาษาไทยตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

๑๑.๔ นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคล
ทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสุภาวดี ผสมทรัพย์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมการวันเด็กแห่งชาติ
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
การวันเด็กแห่งชาติ บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมการวันเด็กแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
กิตติยา
ลงชื่อ........................................ผู
้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกิติยา โคตรพุ้ย)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๑. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางราชการ
วันเด็กแห่งชาติ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะทีด่ ีและมีสนุ ทรียภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี,
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
นางสาวกิตติยา โคตรพุ้ย
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
สาหรับการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในปี ๒๕๕๓ นี้ โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได้ได้จัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๒:๐๐ น. – ๑๓:๔๐ น.
การดาเนิ นการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของโรงเรียนอาเวมารี อาอานาจเจริญ ในวันศุกร์ ที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๖๒ นี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหลาย ๆ ฝ่าย และมอบหมายให้ฝ่ายกิจการดาเนินการ
ประเมินโครงการดังกล่าว เพื่อรับทราบความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมทั้งคณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และ
เยาวชน ในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมการแสดงออกของเด็กๆเพื่อเป็นข้อมูลและ
แนวทางในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของตนรู้จักหน้าที่เป็นคนดีมีคุณธรรม
๓.๒ เด็กและเยาวชน ได้ร่วมเฉลิมฉลองให้ได้รับความสนุกสนานในงานวันเด็กแห่งชาติ
๓.๓ เป็นการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กให้มีความพร้อมตามวัยที่เหมาะสม
๓.๔ เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ได้ทากิจกรรมร่วมกัน
๓.๕ เด็กได้กล้าแสดงออกในทางที่ดี และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๔.2 เชิงคุณภาพ
- นักเรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
๑. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตามโครงการ
๒. จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อเสนอต่อที่ ประชุม
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
๔ ม.ค. ๒๕๖๒
๖ ม.ค. ๒๕๖๒
๗ ม.ค. ๒๕๖๒
๗ ม.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ
10,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวกิติยา
โคตรพุ้ย

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๒
๓๑ ม.ค. ๒๕๖๒

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
4 – 31 มกราคม ๒๕๖๒
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 10,๐๐๐ บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ ๘๐
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมวันเด็ก
๑๑.๒ นักเรียน ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน
๑๑.๓ นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์
กิตติยา
ลงชื่อ...............................ผู
้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกิตติยา โคตรพุ้ย)

ลงชื่อ......................................ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมการวันสงกรานต์
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
การวันสงกรานต์ บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอ
อนุญาตจัดกิจกรรมการวันสงกรานต์ ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๑. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

วันสาคัญทางราชการ
วันสงกรานต์
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 7 ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปญ
ั ญาไทย ศิลปะ และวัฒนธรรมที่
ดีงามของไทย

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ชื่นชม และสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย,
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด
นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
ประเพณีสงกรานต์ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ ประชาชนจะจัด
ให้มีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติเป็นกิจกรรมของชุมชนและสังคม ที่ทุกเพศ ทุกวัย และต่างฐานะสามารถสมัคร
สมานในงานเทศกาลนี้ แสดงออกด้วยความพร้อมเพรียงในการตระเตรียมทาความสะอาดบ้านเรือน วัด
ความพร้อมใจในการทาบุญให้ทาน เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่ว งลับไปแล้ว เป็นการแสดงความกตัญญู
กตเวทิตาต่อบรรพบุรุษและบุพการี การสรงน้าพระรดน้าขอพรผู้ใหญ่ การเล่นรื่นเริง เช่น การเล่นพื้นบ้าน
พื้นเมืองต่าง ๆ และสิ่งที่เป็นการเล่น ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของเทศกาลนี้คือ การเล่นสาดน้าของหนุ่มสาว
และเด็กด้วยน้าใจไมตรี สภาพการณ์ดังกล่าวนี้นาไปสู่ความเกื้อกูลผูกพันด้วยสายใยของวัฒนธรรมที่เป็นมรดก
เก่าแก่ของไทยเรา
ทางโรงเรีย นเล็งเห็ นคุณค่าความส าคัญของการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ
ท้องถิ่นและของไทย จึงจัดให้มีโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อส่งเสริมการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและของไทย
๓.2 เพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๓.3 เพื่อสร้างความสามัคคี สนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน
๓.๔ เพื่อทานุบารุงพระศาสนา
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
- บุคลากรทุกคนมีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมวันสงกรานต์
๔.2 เชิงคุณภาพ
- บุคลากรของโรงเรียนมีความสนุกสนานในการทากิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. เสนอเพื่อขออนุมัติจัดทาโครงการ
2. จัดประชุมแผนการจัดกิจกรรม
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. จัดประชุมติดตามงาน
5. ประสานงานไปยังฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
7. จัดกิจกรรมวันสงกรานต์
8. ประชุมประเมินผลการจัดกิจกรรม
9. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
9 มี.ค. ๖๑
13 มี.ค. ๖๑
15 มี.ค. ๖๑
16-25 มี.ค. ๖๑
15-31 มี.ค. ๖๑
31 มี.ค. ๖๑
8 เม.ย. ๖๑
10 เม.ย. ๖๑
18 เม.ย. ๖๑

งบประมาณ
5,000

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววราภรณ์
นุกาศรัมย์

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
เริ่มต้นวันที่ 9 มีนาคม – 18 เมษายน 25๖๑
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 5,000 บาท
๘. สถานที่
สนามฟุตบอลโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
1๑.2 นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
๑๒.๓ นักเรียนและบุคลากรทุกคนร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของไทย และเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความสนุกสนานรื่นเริง ในการอนุรักษ์สืบสานศิลปะ ประเพณีอันดีงาม

๑๒.๔ นักเรียนสามารถส่งเสริมและสืบสานมรดกทางวรรณศิลป์ของสุนทรภู่ ให้เยาวชนและบุคคล
ทั่วไปเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมการวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
การวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมการวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชรี บุตรสาร)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
กิจกรรมนักเรียน
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ การศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีสติสม
เหตุผล
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร,
การประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด,
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวพัชรี บุตรสาร
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นนักรบ ที่มีจิตวิญญาณเลือด รักชาติ
อย่ า งแรงกล้ า ใช้ กิ จ กรรมลู ก เสื อ ปลู ก ฝั ง ให้ เ ยาวชนมี อุ ด มการณ์ รั ก ชาติ รั ก แผ่ น ดิ น ดั ง ค าขวั ญ ที่ ท รง
พระราชทานไว้ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ” นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้าลึก หาค่ามิได้ ได้ตราตรึงไว้ใน
จิตใจและความทรงจาของเยาวชนไทย หากลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ยึดถือปฏิบัติได้ จะเป็นเสมือนเกราะ
คุ้มภัยได้เป็นอย่างดี กิจการลูกเสือเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในแวววงผู้นาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ในวันที่ ๑กรกฎาคม
๒๔๕๔ จนถึงปัจจุบัน กิจการลูกเสือไทย ได้ดาเนินมาถึง ๙๓ ปีแล้ว
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริ ญ ตระหนักในความสาคัญของการจัด กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสื อ
แห่งชาติเพื่อปลูกฝังรากฐานการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะที่จาเป็น ช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นที่มีคุณภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
1) เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของลูกเสือไทย
2) เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3) เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และร่วม
กิจกรรมลูกเสือที่ถูกต้อง
4) เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้บาเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
4. เป้าหมาย
4.๑ เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
4.๒ เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นระบบหมู่

2. ลูกเสือได้รู้หน้าที่รู้จักเสียสละ ความสามัคคี
3. ลูกเสือรู้จักประหยัดและใช้จ่ายอย่างรู้ค่าแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จาเป็น ช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นที่มีคุณภาพต่อไป
5. วิธีดาเนินงาน
กิจกรรม
1) วางแผนดาเนินโครงการ
- จัดทาโครงการ
- จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงการ
2) ดาเนินงานตามแผน
- ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจแก่
ผู้ปฏิบัติงาน
- ประสานงานบุคคล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์
- จัดกิจกรรมสวนสนามและทบทวนคา
ปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
ลูกเสือแห่งชาติ ตามกาหนดการ
3) ตรวจสอบ / ประเมินผล
- ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ
- จัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรม
4) ปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงาน ( A :
Action)
- ประชุมเพื่อพิจารณารายงานผลการ
ดาเนินโครงการ
- แสวงหาแนวทางในการปรับปรุงการ
ดาเนินโครงการ
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
๒ – ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๗. งบประมาณ
งาบประมาณ จานวน ๕๐๐ บาท

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

2 มกราคม 2562

นางสาวพัชรีบุตรสาร
นายเอกวิทย์ ภูวงค์
นายโล่หเ์ พชร อินทร์ขาว

5 มกราคม 2562

- ลูกเสือ ป.1- ป.6
- ผู้กากับทุกท่าน
- ผู้ปกครอง

22 มกราคม 2562
นางสาวพัชรีบุตรสาร
นายเอกวิทย์ ภูวงค์
นายโล่หเ์ พชร อินทร์ขาว

25 มกราคม 2562

๘. สถานที่
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอาเวมารีอาอานาเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
10. การประเมินโครงการ
เป้าหมาย
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ความจงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของลูกเสือไทย
๑๑.2 ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรม
ลูกเสือที่ถูกต้อง
๑๑.3 เกิดความรักและสามัคคีในหมู่คณะระหว่างพี่น้องลูกเสือ-เนตรนารี และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ของ
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ลงชื่อ……………………………ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวพัชรี บุตรสาร)

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่าย
กิจการนักเรียน จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชรี บุตรสาร)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม
กิจกรรมนักเรียน
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ
แก้ปัญหาได้ การศึกษาของสถานศึกษา อย่างมีสติสมเหตุผล
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร,
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด,
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต
นางสาวพัชรี บุตรสาร
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล เป็นนักรบ ที่มีจิตวิญญาณเลือด รักชาติ
อย่ า งแรงกล้ า ใช้ กิ จ กรรมลู ก เสื อ ปลู ก ฝั ง ให้ เ ยาวชนมี อุ ด มการณ์ รั ก ชาติ รั ก แผ่ น ดิ น ดั ง ค าขวั ญ ที่ ท รง
พระราชทานไว้ว่า “เสียชีพ อย่าเสียสัตย์ ” นับได้ว่าเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ล้าลึก หาค่ามิได้ ได้ตราตรึงไว้ใน
จิตใจและความทรงจาของเยาวชนไทย หากลูกเสือและเนตรนารีทุกคน ยึดถือปฏิบัติได้ จะเป็นเสมือนเกราะ
คุ้มภัยได้เป็นอย่างดี กิจการลูกเสือเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือในแวววงผู้นาตั้ งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทย ในวันที่ ๑กรกฎาคม
๒๔๕๔ จนถึงปัจจุบัน กิจการลูกเสือไทย ได้ดาเนินมาถึง ๙๓ ปีแล้ว
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ตระหนักในความสาคัญของการจัดกิจกรรมการเดินทางไกลลูกเสือ เข้าค่ายพักแรม เพื่อปลูกฝังรากฐานการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพั ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ คิดตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็น ช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นที่มีคุณภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพโดยคานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง
3.2 ส่งเสริมด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม
3.3 ให้ผู้เรียนคิดสร้างสรรค์คิดเชิงบวกในกิจกรรมที่หลากหลาย
3.4 ผู้เรียนมีรูปแบบลักษณะจิตอาสา เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
3.5 เพื่อฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย
3.6 เพื่อถ่ายทอดความรู้และทักษะโดยให้เยาวชนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
3.7 เพื่อให้ผู้เรียนนาผลและกระบวนการลูกเสือไปใช้และปฏิบัติตามคาปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เป็นรายบุคคล

4. เป้าหมาย
4.๑ เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 90
4.๒ เชิงคุณภาพ
1. ลูกเสือได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเป็นระบบหมู่
2. ลูกเสือได้รู้หน้าที่รู้จักเสียสละ ความสามัคคี
3. ลูกเสือรู้จักประหยัดและใช้จ่ายอย่างรู้ค่าแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุผล ผู้เรียนมีความรู้
และทักษะที่จาเป็น ช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นที่มีคุณภาพต่อไป
5.วิธีการดาเนินการ
กิจกรรม

ระยะเวลา

๑. เสนอโครงการ/อนุมัติ
โครงการ

2 มกราคม 2561

๒. ติดต่อสถานที่/ออกจด
หมายถึงผู้ปกครอง

5 มกราคม 2561

๓. กิจกรรมการเดินทางไกล
ลูกเสือ-เข้าค่ายพักแรม

22 มกราคม 2561

4.สรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน

25 มกราคม 2561

๖.ระยะเวลาดาเนินการ
2 – 25 มกราคม ๒๕๖๑
7. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 20,000 บาท
8.สถานที่
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนอาเวมารีอาอานาเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
-

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชรีบุตรสาร
นายเอกวิทย์ ภูวงค์
นายโล่หเ์ พชร อินทร์ขาว

- ลูกเสือ ป.1- ป.6
- ผู้กากับทุกท่าน
- ผู้ปกครอง

นางสาวพัชรีบุตรสาร
นายเอกวิทย์ ภูวงค์
นายโล่หเ์ พชร อินทร์ขาว

10. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนได้รู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้อื่นและเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
11.2 นักเรียนนาความรู้มาใช้ในการจัดหมู่กิจกรรมการเข้าฐานและมีทักษะในการแก้ปัญหา
11.3 นักเรียนร้อยละ 90 มีทักษะในการทางานแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง ปรับตัวเข้ากับเพื่อได้
11.4 นักเรียนรักและศรัทธาในกิจการลูกเสือ เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์และทาตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
11.5 ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ลงชื่อ……………………………ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวพัชรี บุตรสาร)

โครงการลงชื่อ…………………………………….ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมค่ายผู้นาคุณธรรม จริยธรรม
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
ค่ายผู้นาคุณธรรม จริยธรรม บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมธนาคารความดี ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๑. ชื่อโครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

คุณธรรม จริยธรรม
ค่ายผู้นาคุณธรรมจริยธรรม
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางด้านวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกันความ
เสื่อมทางจิ ตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่วิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน ดังนั้น ทาง
โรงเรียน จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายคุณธรรมนาชีวิต ขึ้น เพื่อพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความใฝ่รู้
ความมีวินัย เสียสละมีจิตอาสา รับผิดชอบ มีความกตัญญู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ตระหนักในความสาคัญ ของการเข้าค่ายผู้นาคุณธรรมจริยธรรมมา
ด้วยเชื่อมั่นว่าจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป
๓. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาเท่าที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
2.เพื่อให้นักเรียนนาหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจาวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจาชีวิต
3. เพื่อให้นักเรียนได้ดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น ทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน
ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวที
4. เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม
5.เพื่อให้นักเรียนมีความเป็นผู้นาด้านคุณธรรมการตัดสินใจที่ดี การคิดตระหนักข้อดีในการประพฤติ
ปฏิบัติตัวเองให้อยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข
๔. เป้าหมาย
๔.๑เชิงปริมาณ
-. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 560 คน
๔.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมแล้วนาไปใช้ในชีวิตได้

๕. ขั้นดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ

เดือนกรกฎาคม. ๖1

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

๒๐,๐๐๐ บาท

เดือนกรกฎาคม 61

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

การเตรียมการ
๑ - เสนอโครงการ
- แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
รับผิดชอบ
การดาเนินการ
- ประธานกล่าวเปิดงาน
๒
- วิทยากรอบรมตามหัวข้อที่
กาหนด
๓. การติดตามประเมินผล

และวิทยากรร่วม
เดือนกรกฎาคม 61

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

๖. ระยะเวลาในการดาเนินการ
เดือนกรกฎาคม ๒๕61
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 20,000 บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินโครงการ
เป้าหมาย
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

๑๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาเท่าที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
๑๑.2 นักเรียนนาหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจาวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจาชีวิต

๑๑.3 นักเรียนได้ดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น ทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน
ซื่อสัตย์ สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวทีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 4
11.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

ลงชื่อ…………………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ…………………………………….ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดกิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรมประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. ชื่อโครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

คุณธรรม จริยธรรม
กิจกรรม ๑ ห้องเรียน ๑ คุณธรรม

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดปีการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
นางสาวพัชรี บุตรสาร
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2. หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยี ก่อให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงหลายด้าน ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับความสะดวกสบายทางด้านวัตถุมากขึ้น ในขณะเดียวกันความ
เสื่อมทางจิ ตใจก็ทวีขึ้นจนเป็นที่วิตก ดังจะเห็นได้จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างสลับซับซ้อน ดังนั้นทาง
โรงเรียน จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายคุณธรรมนาชีวิต ขึ้น เพื่อพัฒนาจิตใจนักเรียนให้มีความใฝ่รู้
ความมีวินัย เสียสละมีจิตอาสา รับผิดชอบ มีความกตัญญู เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น และนาไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ ตระหนักในความสาคัญของการเข้าค่ายผู้นาคุณธรรมจริยธรรมมา
ด้วยเชื่อมั่นว่าจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจ ช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นคนที่มีคุณภาพต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3.2 เพื่อคัดเลือกห้องเรียนต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี 12
ประการ
4. เป้าหมาย
4.๑เชิงปริมาณ
-. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6จานวน 560คน
4.๒ เชิงคุณภาพ
(1) ครูหรือผู้ที่รับผิดชอบงานโรงเรียนวิถีพุทธและค่านิยมหลักที่ดีของคนไทย 12 ประการ
ได้รับการอบรมและนาไปพัฒนาให้โรงเรียนเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทยที่ดี
12 ประการ
(2) โรงเรียนมีห้องเรียนแบบที่ได้รับการคัดเลือกตามที่ต้องการ สายชั้นละ 1 ห้องเรียน 1
คุณธรรม

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม/ขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุมชี้แจง
2. แต่งตั้งกรรมการ
3. ดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ
4. การนิเทศกากับติดตาม
5. สรุปรายงาน

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2561

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพัชรี บุตรสาร
นางสาวอุไรพร โสภากุล

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน - บาท
8. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินโครงการ
เป้าหมาย
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบสอบถามและแบบ
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ประเมิน
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

1๑.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาเท่าที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต
11.2.นักเรียนนาหลักธรรมนั้นมาใช้ในชีวิตประจาวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจาชีวิต
11.3. นักเรียนได้ดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น ทั้งในด้านระเบียบวินัย ขยัน อดทน
ซือ่ สัตย์ สุจริต จิตอาสา รับผิดชอบ และกตัญญูกตเวทีตามคุณธรรมอัตลักษณ์ 4

11.4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการสืบอายุพระพุทธศาสนา และประเพณีวัฒนธรรม

ลงชื่อ……………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชรี บุตรสาร)

ลงชื่อ…………………………………….ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการจัดทาจัด
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดทาโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีการจัดทาตลอดปีการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวปวีณา คันธะมาลา)

ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ประชาธิปไตย
ส่งเสริมประชาธิปไตย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
นางสาวปวีณา คันธะมาลา
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมผู้เยาว์ให้เป็นผู้ใหญ่ที่
ดีในสั งคม การสร้ างลั กษณะนิ สั ย ให้ นั กเรี ยนรู้จัก ระเบียบ ข้อบั งคับ กฎเกณฑ์ และกติก าตลอดจนรู้จั ก
รับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนา
รูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
ตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดารงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญตระหนักในความสาคัญของกิจกรรมด้านประชาธิปไตยมาโดยตลอด
ด้วยเชื่อมั่นว่าการรักประชาธิปไตยจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นคน
ที่มีคุณภาพต่อไป
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่
ตามระบบประชาธิปไตย
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของ
โรงเรียน
4. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย และมีเจตคติที่ดีต่อการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
2. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบในการรักษาซึ่งประโยชน์ของตนเอง และส่วนรวม
๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61
พ.ค.61
นางสาวปวีณา คันธะมาลา
พ.ค.61
ตลอดปีการศึกษา
2561

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 10๐๐ บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐.การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนมีส่วนร่วมใน นักเรียนประพฤติตน
กิจกรรม
เป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง
ร้อยละ 100

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. การสังเกต
1. แบบสอบถาม
2. การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
3. การสรุปและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีเจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย
3. นักเรียนมีความรับผิดชอบร่วมกันในการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวปวีณา คันธะมาลา)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมสภานักเรียน
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการจัดทาจัด
กิจกรรมสภานักเรียน บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึง
ขออนุญาตจัดทาโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีการจัดทาตลอดปีการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางลินดา วันทาพรม)

ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ประชาธิปไตย
สภานักเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก
อย่างเหมาะสม
นางลินดา วันทาพรม
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็ น ทรั พยากรที่มีค่า ยิ่ง หากได้รับโอกาสในการพัฒ นาความสามารถอย่างเต็ ม
ศักยภาพ ย่ อมเป็ น กาลั ง ส าคั ญในการสื บ ทอดความเป็น ชาติ สามารถพั ฒ นาประเทศให้ เจริญ ก้าวหน้ า
เทียบเท่านานาอารยประเทศ เด็ก และเยาวชนจึงเป็นความหวังในการจรรโลง ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงตระหนักในความสาคัญของกิจกรรมสภานักเรียนมาโดยตลอดด้วย
เชื่อมั่นว่าการรักประชาธิปไตยจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจช่วยเสริมคุณค่าให้นักเรียนเป็นคนที่มี
คุณภาพต่อไป
3.วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นาในการทางานเพื่อส่วนรวม
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่มีคุณลักษณะ 3 ประการได้แก่ คารวะธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
4. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนมีความเข้มแข็งให้กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
2. นักเรียนมีความเป็นผู้นาในการทางานเพื่อส่วนรวม
3. นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่มีคุณลักษณะ 3 ประการได้แก่ คารวะธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียน และมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่มีคุณลักษณะ 3
ประการได้แก่ คารวะธรรม สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม
2. นักเรียนทุกคนมีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นาในการรักษาซึ่งประโยชน์ของตนเอง และ

ส่วนรวม
๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61
พ.ค.61
พ.ค.61

นางลินดา วันทาพรม

ตลอดปีการศึกษา
2561

๖.. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 10๐๐ บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๑๐.การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน นักเรียนประพฤติตนเป็น
กิจกรรม
คนดีมีคุณธรรม
จริยธรรม และเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง
ร้อยละ 100

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
1. การสังเกต
1. แบบสอบถาม
2. การติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
3. การสรุปและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนมีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี
2. นักเรียนมีความเป็นผู้นาในการทางานเพื่อส่วนรวม
๓. นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตยที่มีคุณลักษณะ 3 ประการได้แก่ คารวะธรรม
สามัคคีธรรม และปัญญาธรรม

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางลินดา วันทาพรม)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมอัตลักษณ์ ๔
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ ฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย นได้ ก าหนดไว้ ใ นแผนปฏิ บั ติ ง านประจาปี ก ารศึ ก ษา ๒๕61 ในการจั ด
กิจกรรมอัตลักษณ์ ๔ บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมอัตลักษณ์ ๔ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
มาตรฐานสอดคล้อง
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

สานสัมพันธ์กับชุมชน(โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ อัตลักษณ์๔)
อัตลักษณ์ ๔
งานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร,
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ ว่าด้วยความมุ่งหมายหลักการจัดการศึกษา
มาตรา ๖การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการบุคคลอื่นอย่างมีความได้อย่างมีวามสุข โรงเรียนอา
เวมารีอาอานาจเจริญ ตระหนักถึงความสาคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนตามหลักโรงเรียนวิถี
คริสต์ ตามอัตลักษณ์ 4 ที่มี รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยูอย่างพอเพียง โรงเรียนให้มีคุณลักษณะตาม มาตรา
๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ เห็นว่าหลักธรรมในทุกศาสนา สามารถนามา
ปฏิบัติทั้งในชีวิตประจาวันและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้ มีความสุข บน
พื้นฐานของการรู้จักกิน รู้จักอยู่ รู้จักฟัง ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางโรงเรียนจึงกาหนดเพื่อ
พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์
3. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา
2.2 เพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย
2.3 เพื่อให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
2.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิดและรู้จักแสวงหาความรู้
2.5 เพื่อให้นักเรียนรู้จักนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง
4. เป้าหมาย
4.๑เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑ –6 ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ 100
4.๒เชิงคุณภาพ
๔.๒.๑ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม
๔.๒.๒ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักธรรมของโรงเรียน
คุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์ 4
๔.๒.๓ นักเรียนนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาศักยภาพของตนเอง

5.วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ

การดาเนินการ
๑ - เสนอโครงการ

๕ มิ.ย. 61

๓ การเตรียมการดาเนินงาน

๑๐– ๓๐มิ.ย. 61

๔ การดาเนินการแผนงาน

14 ส.ค. 61

๖ การติดตามประเมินผล

งบประมาณ

11พ.ค. 61

ประชุมชี้แจง/วางแผนการ
๒ -ดาเนินงานและแต่งตั้งกรรมการ
ดาเนินงานรับผิดชอบ

๕ ประเมินโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

ทุกสิ้นเดือน ตลอดปี
การศึกษา 2561
ตลอดปี 2561

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
จานวนเงิน 4,000 บาท
8. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
9. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

4,000

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.๑ นักเรียนเข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์กับชุมชนโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์
11.๒ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน
1๑.๓ นักเรียนปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามอัตลักษณ์ 4
1๑.๔ นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
1๑.๕ นักเรียนนาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนาศักยภาพของตนเองและชุมชน

ลงชื่อ …………………………….…ผู้รับผิดชอบโครงการ
( นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ………………………………. ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕60
เรื่อง
ขออนุญาตจัดโครงการธารน้าใจสู่ชุมชน
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕60 ในการจัดโครงการ
ดังกล่าว บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขออนุญาตจัด
โครงการธารน้าใจสู่ชุมชนประจาปีการศึกษา ๒๕60
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชราวลัย สังคลึก)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

สานสัมพันธ์กับชุมชน(โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ อัตลักษณ์๔)
ธารน้้าใจสู่ชุมชน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี,
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
นางสาวพัชราวลัย สังคลึก
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้เรียนจ้าเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม เป็นต้น
ที่บ่งบอกถึงคุณธรรม จริยธรรม การที่จะพัฒนาคนต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น การมีน้าใจ
ช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นต้น การที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนั้นต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
โรงเรียนอาเวมารีอาอ้านาจเจริญได้เล็งเห็นความส้าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
ดังนั้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยโครงการนี้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสอดคล้อง
กับ หลั กปรั ช ญา วิสั ย ทัศ น์ ของโรงเรี ย นอีกด้ว ย ทั้งนี้ก ารจัดท้า โครงการในครั้งนี้มุ่งหวังให้ นั กเรียนรู้จักการ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน และมีน้าใจแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนเรา และเพื่อให้นักเรียนสามารถด้าเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน
2. เพื่อให้นักเรียนท้างานและอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๔.เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน
2. นักเรียนท้างานและอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอ้านาจเจริญ
2. คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนอาเวมารีอาอ้านาจเจริญ

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2.จัดท้าค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ด้าเนินงาน
4.ด้าเนินงานตามกิจกรรม

ระยะเวลา
พ.ค.61
พ.ค.61
พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวพัชราวลัย สังคลึก

ตลอดปีการศึกษา

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
พฤษภาคม 2561
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จ้านวน 30,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอ้านาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความส้าเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และท้าแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 นักเรียนรู้จักช่วยเหลือ แบ่งปัน
1๑.2 โรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
๑๑.๓ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองให้ความร่วมมือและสนับสนุนเป็นอย่างดี
ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวพัชราวลัย สังคลึก)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอ้านาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมเติมรักเติมสุข
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
เติมรักเติมสุขดังกล่าว บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมเติมรักเติมสุขประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน

โครงการสานสัมพันธ์กับชุมชน(โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์อัตลักษณ์4)
กิจกรรมเติมรักเติมสุข
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
สอดคล้องกับมาตรฐาน มาตรฐานที่ 1๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี,
การประเมินคุณภาพภายนอก ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดี มีความสามารถ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาผู้เรียนจาเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไปทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม เป็นต้น
ที่บ่งบอกถึงคุณธรรม จริยธรรม การที่จะพัฒนาคนต้องเริ่มจากการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น การมีน้าใจ
ช่วยเหลือแบ่งปัน เป็นต้น การที่จะปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมนั้นต้องเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได้เล็งเห็นความสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน
ดังนั้นจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมา โดยโครงการนี้ได้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและสอดคล้อง
กับ หลั กปรั ช ญา วิสั ย ทัศ น์ ของโรงเรี ย นอีกด้ว ย ทั้งนี้ก ารจัดทาโครงการในครั้งนี้มุ่งหวังให้ นั กเรียนรู้จักการ
ช่วยเหลือ แบ่งปัน และมีน้าใจแก่ผู้อื่น ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนเรา และเพื่อให้นักเรียนสามารถดาเนินชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
๓. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน
3.2 เพื่อให้นักเรียนทางานและอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๔.เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือ แบ่งปัน
2. นักเรียนทางานและอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีของโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
เชิงปริมาณ
1. นักเรียนระดับประถมศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
2. คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามกิจกรรม

ระยะเวลา
ม.ค.61
ม.ค.61
ม.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

เดือนมกราคม 2561

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือนมกราคม 2561
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 20,000 บาท
๘. สถานที่
เรือนจากลางจังหวัดอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
เรือนจากลางจังหวัดอานาจเจริญ
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
ร้อยละ 80
กิจกรรม

วิธีการประเมิน
ทาแบบสอบถามการเข้าร่ว ม
กิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 นักเรียนสามารถแสดงออกด้านความคิดสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
1๑.2 นักเรียนมีส่วนร่วมส่งเสริมในการทาความดี
๑๑.๓ นักเรียนมีความสามารถเข้าใจในความผิดพลาดของคนที่อยู่เรือนจา และได้แสดงออกถึงนาใจที่
มีให้ผู้ต้องขัง
ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง ขออนุญาตจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน “Ave Games” ครั้งที่ 8
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
กีฬาสีภายใน “Ave Games” ครั้งที่ 8 บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่าย
กิจการนักเรียน จึงขออนุญาตจัด กิจกรรมกีฬาสีภายใน “Ave Games” ครั้งที่ 8 ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายพรชัย บุระพันธ์)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

กีฬาสีภายในครั้งที่ 8
งานปกครองและส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรม
ต่อเนื่อง
มาตรฐานที่ 1คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ผู้เรียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี,
ตัวบ่งชี้ 3 ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา,
ตัวบ่งชี้ 4 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
นายพรชัย บุระพันธ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันหลักสูตรการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีการคิด
เป็น ทาเป็น อีกทั้งการวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีระบบ ทางด้านร่างกายให้มีสุขภาพที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีนิสัยรักการออกกาลังกาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม โดยให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬาและทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะสี ในฐานะที่โรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ให้ความรู้และวิธีที่จะทาให้ผู้เรียนที่เป็นกาลังสาคัญของชาติในอนาคต ได้มีการออก
กาลังกาย ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียน ในการร่วมกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑาภายในของโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีมาตรฐานการเรียนรู้และวิสัยทัศน์ มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนา
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาและจิตวิญญาณ อันจะทาให้คนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ใน0
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จาเป็นต้องมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกาลังกายและได้พัฒนาการ
เรียนรู้กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้พัฒนา
ด้วยฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญตระหนักในความสาคัญของกิจกรรมกีฬาสี
ภายใน การออกกาลังกาย เพื่อสุขภาพกายแล้วสุขภาพจิตของนักเรียนที่จะช่ วยทั้งทางด้านสุขภาพแล้วด้าน
ความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ต่อไป
3. วัตถุประสงค์
2.1.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและสังคม
2.2.เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด
2.3.เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมทากิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา
2.4.เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
2.5.เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
4. เป้าหมาย
4.๑ เชิงปริมาณ
นักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม ทางด้านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถทางด้าน
กีฬา-กรีฑา ประจาปีการศึกษา 2560 ร้อยละ 90

4.๒

เชิงคุณภาพ
ผู้เรียนได้มีโอกาสร่วมกันทากิจกรรมทางด้ านกีฬา-กรีฑา และแสดงความสามารถ
ทางด้านกีฬา-กรีฑา ที่ตนเองถนัดได้เป็นอย่างดี

5. วิธีดาเนินงานสถานที่ดาเนินการ
กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. เขียนบันทึกข้อความเพื่อขอ
อนุมัติการจัดกิจกรรม
2. ประชุมวางแผนการ
ดาเนินงาน
ขั้นดาเนินการ
3. สารวจรายการเข้าร่วมแข่งขัน
4. นักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขัน
กีฬา
5. ดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
ขั้นสรุปและรายงาน
6. รายงานผลการดาเนิน
กิจกรรม
7. สรุปผลการ
ประเมินและจัดทา รายงาน

ระยะเวลา
11 พ.ค. 2561
2 มิ.ย.2561
5 มิ.ย.2561
๑๙ ก.ย. 2561
๑๙ ก.ย. 2561
๒๖ ก.ย. 2561
๒๖ ก.ย. 2561

6. ระยะเวลาดาเนินการ
11 พฤษภาคม. – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
7. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 50,000 บาท
8. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
9. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
-

ผู้รับผิดชอบ
นายพรชัย บุระพันธ์
นายสิทธิชัย รุ่งวัฒนะ

๑๐. การประเมินโครงการ
เป้าหมาย
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ นักเรียนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
11.2 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

ลงชื่อ .................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นายพรชัย บุระพันธ์)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง
ขออนุญาตจัดโครงการทัศนศึกษา
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการจัดทาจัด
โครงการทัศนศึกษา บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึง
ขออนุญาตจัดทาโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีการจัดทาตลอดปีการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรัญญา ชัยยะ)

ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

การทัศนศึกษา

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี,
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย์มีผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
นางสาวศรัญญา ชัยยะ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิ จกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สาคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะ
ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยัง
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการพาผู้เรียนไปทัศน
ศึกษาถือว่าเป็นวิธีการที่ทาให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน
ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษา
ทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูลและส่งเสริมสมรรถภาพของผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น
๓. วัตถุประสงค์
๓.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
3.2 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของแหล่งเรียนรู้
3.3 เพื่อให้นักเรียนกระตือรือร้นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
3.4 เพื่อให้นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
3.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษานอกสถานที่
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
ร้อยละ 80 นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้
นักเรียนรู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

๔.2 เชิงคุณภาพ
นักเรียนเกิดความสนใจที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้และเพื่อให้นักเรียน
รู้จักการนาความรู้จากแหล่งเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
1. ประชุมชี้แจงความจาเป็นในการจัดทาโครงการ
๒. ประชุมครูแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
แนวทางวิธีการและหน้าที่ความรับผิดชอบในการพา
นักเรียนไปแหล่งเรียนรู้
๓. ประชุมนักเรียนเพื่อชี้แจงระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ
และรับหนังสืออนุญาตผู้ปกครอง
๔. ดาเนินงานตามโครงการ
๕. ประเมินผลการดาเนินการและรายงาน

ระยะเวลา
งบประมาณ
๑1 มิ.ย. ๒๕61 80,000
12 มิ.ย. ๒๕60
18 มิ.ย. ๒๕60
20 มิ.ย. ๒๕60
มี.ค. ๒๕62
มี.ค. ๒๕62

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
11 มิ.ย. ๒๕61 – มี.ค. ๒๕62
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 80,000 บาท
๘. สถานที่
อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศรัญญา ชัยยะ

๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
นักเรียนเกิดความสนใจที่
จะแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองจากแหล่งเรียนรู้
และเพื่อให้นักเรียนรู้จัก
การนาความรู้จากแหล่ง
เรียนรู้มาประยุกต์ใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์และ
แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจาวัน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. นักเรียนได้รับความ
เข้าใจต่อการจัด
การศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้
2. นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์และ
สนุกสนานในการร่วม
กิจกรรมจากแหล่ง
เรียนรู้

วิธีการประเมิน
สังเกต
สอบถาม

เครื่องมือ
แบบสังเกต
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 นักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจต่อการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้
1๑.2 นักเรียนได้รับประสบการณ์และสนุกสนานในการร่วมกิจกรรมจากแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่
๑๑.๓ นักเรียนเกิดทักษะ แนวคิดที่ดีเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
๑๑.๔ นักเรียนรู้จักนาวิธีการทางแหล่งเรียนรู้ทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวศรัญญา ชัยยะ)

ลงชื่อ……………………..…….……..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง
ขออนุญาตจัดโครงการเด็กดีศรีอาเว
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการจัดทาจัด
โครงการเด็กดีศรีอาเว บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึง
ขออนุญาตจัดทาโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีการจัดทาตลอดปีการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวอุไรพร โสภากุล)

ลงชื่อ................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๑.โครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ตลอดปีการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี
นางสาวอุไรพร โสภากุล
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒.หลักการและเหตุผล
โครงการเด็กดีศรีอาเวเป็นโครงการที่โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจัดทาขึ้นเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ตามกิจกรรม ที่
ส่งเสริ มการพัฒ นาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ เรียน ซึ่งได้แก่ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี
ความมุ่งมั่นในการทางาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบทั้งในงานของตนเองและของ
ส่วนรวม
๓.วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม นาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมประเพณีไทย
๓.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
๓.๔ เพื่อให้ผู้เรียนเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ
๓.๕ เพื่อให้ผู้เรียนทางานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง
๔.เป้าหมายและตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
ด้านคุณภาพ
- ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
- ผู้เรียนทีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
- ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จาเป็นตามหลักสูตร
- ผู้เรียนมีทักษะในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ
สุจริต
ด้านปริมาณ
- ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพให้มีคุณธรรม นาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร้อยละ 80
- ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมร้อยละ 80

- ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรร้อยละ 80
๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
4.1ประชุมวางแผน แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบ
4.2 เสนอโครงการเพื่อขอการอนุมัติ
4.3 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานตาม
โครงการ
4.4ประชุมชี้แจงคณะทางาน
4.5ดาเนินการตามโครงการ
-กิจกรรมงามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ
-กิจกรรมนักเรียนเรียนดีประพฤติดี มีคุณธรรม
จริยธรรม
-กิจกรรมสร้างชื่อเสียงให้กับสถานบัน
-กิจกรรมไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย
4.6ติดตามและประเมินผล
4.7สรุปและรายงานผลโครงการ

ระยะเวลา
พ.ค. 6๑
พ.ค. 6๑
พ.ค. 6๑

ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวอุไรพร โสภากุล
ผู้อานวยการโรงเรียน

พ.ค. 6๑
มิ.ย. 6๑-ก.พ6๒

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวอุไรพร โสภากุล

พ.ค.6๑-มี.ค.6๒
มี.ค 6๒

ผู้อานวยการโรงเรียน
นางสาวอุไรพร โสภากุล

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๒,000 บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม นักเรียนมีพัฒนาศักยภาพให้ ก า ร สั ง เ ก ต แ ล ะ ร่ ว ม -แบบประเมิน
มีคุณธรรม จริยธรรม นา กิจกรรม
-แบบสารวจ
ความรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ผู้เรียนพัฒนาศักยภาพให้มีคุณธรรมจริยธรรม นาความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11.2 ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามประเพณีไทย
11.3 ผู้เรียนมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น
11.4 ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
11.5 ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวอุไรพร โสภากุล)

ลงชื่อ……… ……… ……. . ……. ……. .ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง ประจาปีการศึกษา ๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ.................. .....................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. ชื่อโครงการ
เสริมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง
แผนงาน
เครือข่ายผู้ปกครอง
ลักษณะโครงการ
ต่อเนื่อง
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญและจัด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
ชุมชน ปฏิบัติงานตาม บทบาทหน้าที อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สอดคล้องกับมาตรฐาน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน.
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
2. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์
ทั้งครบทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรมในการ
ดารงชีวิตสามารถอยู่ ร่ว มกับผู้อื่นได้ จึ งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่ วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกหน่วยงานต้องมีส่ว น
ประสานความสัมพันธ์กัน มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงของโรงเรียน และอบรม
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน และมีการจัดประชุมผู้ปกครอง เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามและสามารถปฏิบัติตนเองถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
โรงเรียนจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปัจจุบัน
3. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทาง
โรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการนาไปปฏิบัติร่วมกัน
2. เพื่อให้สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา
4. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
1.ผู้ปกครอง ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง
และมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
เชิงปริมาณ
1.ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง
2. ผู้ปกครองทุกคนมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

5. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามกิจกรรม
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

ระยะเวลา
พ.ค.61
พ.ค.61
พ.ค.61

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

เปิดปีการศึกษาใหม่

6. ระยะดาเนินการ
เดือนพฤษภาคม 2561
๗. งบประมาณ
15,000 บาท
8. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
9. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. วิธีการติดตามและประเมินผล
เป้าหมาย
ครู แ ละนั ก เรี ย นมี ส่ ว น
ร่วมในกิจกรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
ทาแบบสอบถามการเข้าร่ว ม
กิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ผู้ปกครอง ได้รับทราบนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของทางโรงเรียนได้อย่าง
ทั่วถึงและมีความรู้สึกที่ดีต่อโรงเรียนในการสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
11.2 สถานศึกษามีการประสานความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ศิษย์เก่า องค์กรอื่น ๆ อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนาการศึกษา

ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ...........................................ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง
ขออนุญาตจัดโครงการดีเจน้อย
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ า ยกิ จ การนั กเรี ย นได้ก าหนดไว้ใ นแผนปฏิบัติ งานประจาปีก ารศึ กษา ๒๕๖๑ ในการจั ดท า
โครงการดีเจน้อย บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขอ
อนุญาตจัดทาโครงการ ซึ่งโครงการนี้มีการจัดทาตลอดปีการศึกษา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางลินดา วันทาพรม)

ลงชื่อ................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๑. โครงการ
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา

ดีเจน้อย
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยง
การประเมินคุณภาพภายนอก ตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทาง
เพศ,
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน่าเสนอผลงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางลินดา วันทาพรม
ฝ่ายที่รับผิดชอบ
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุบันนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ศึกษาจะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นจาก
หนังสือหรือเว็บไซต์ แต่การอ่านหนังสือเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลาย การอ่านหนังสือที่ดีและมีสาระก็ยิ่งน้อยลง
ไปอีก สาเหตุหนึ่งที่ทาให้เฉื่อยชาในการอ่าน คือขาดการชักจูงและกระตุ้นให้รักการอ่าน และเห็นความสาคัญ
ของการอ่านทั้งในและนอกโรงเรียน
ดังนั้นโครงการดีเจเสียงใสใส่ใจสาระจึงเกิดขึ้น เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้อย่างหนังสืออย่างจริงจัง เมื่อ
ผู้อ่านได้อ่านหนังสือด้วยตนเอง ก็จะเกิดความสนใจในการอ่าน และอยากอ่านต่อไปจนเกิดเป็นนิสัยรักการอ่าน
นอกจากนั้นโครงการนี้ก็ยังเป็นการส่งเสริมนักเรียนในการฝึกทักษะด้านการพูดและกล้าแสดงออกอย่างถูกทาง
3. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมด้านการพูดและการแสดงออกของนักเรียน
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน
๓. เพื่อให้นักเรียนทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน
๔. เพื่อกระจายข้อมูลข่าวสาร
4 เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
๑. นักเรียนมีทักษะในการพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น
๒. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้น
เชิงคุณภาพ
1. นักเรียนร้อยละ 80 สามารถปฏิบัติตนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

5.วีธีดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมชี้แจงโครงการ
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ตามโครงการ
3.ประชุมคณะกรรมการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน
4.ดาเนินงานตามกิจกรรม

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

พ.ค.61
พ.ค.61
พ.ค.61

นางลินดา วันทาพรม

ตลอดปีการศึกษา
2561

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2561
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 1,000 บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐.

การประเมินผลโครงการ

เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน นักเรียนประพฤติตนเป็น การสังเกตและการ
กิจกรรม
คนดีมีคุณธรรม
ตรวจสอบ
จริยธรรม และเป็นผู้มี
วินัยในตนเอง
ร้อยละ 80
1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.๑ นักเรียนมีทักษะในการพูดและกล้าแสดงออกมากขึ้น
11.๒ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น

เครื่องมือ
1. แบบสอบถาม

11.๓ นักเรียนมีความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
11.๔ นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ และทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน

ลงชื่อ…………………………………....ผู้เสนอโครงการ
(นางลินดา วันทาพรม)

ลงชื่อ…………………………………..............ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ า ยกิ จ การนั กเรี ย นได้ก าหนดไว้ใ นแผนปฏิบัติ งานประจาปีก ารศึ กษา ๒๕๖๑ ในการจั ดท า
โครงการบันทึกพฤติกรรมนักเรียน บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดทาโครงการบันทึกพฤติกรรมนักเรียนซึ่งโครงการนี้มีการจัดทาตลอดปีการศึกษาเพื่อ
ศึกษาและสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ เพื่อที่จะนาพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนมา
ปรับเปลี่ยนเรื่องการสอนและการดูแลเด็กต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกิตติยา โคตรพุ้ย)

ลงชื่อ................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๑. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บันทึกพฤติกรรมนักเรียน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผูป้ กครอง ชุมชม ปฏิบัติงานตาม

บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี,
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
นางสาวกิตติยา โคตรพุ้ย
ฝ่ายกิจการนักเรียน

๒. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได้จัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความ
สมบูร ณ์ทั้งครบทั้งร่างกาย จิ ตใจ สติปั ญญา อารมณ์ และสั งคม เป็นผู้มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม
วัฒนธรรมในการดารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียนในทุกด้าน เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์และปรับปรุง พัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน และหลักสูตรการ
เรียนการสอน โรงเรียนจึ งได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียนปัจจุบัน
๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพื่อให้ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓.๒ เพื่อให้ครู โรงเรียน และผู้ปกครองสามารถช่วยพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น
๔.เป้าหมาย
๔.1 เชิงปริมาณ
- ร้อยละ ๘๐ ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
- ร้อยละ ๘๐ นักเรียนมีความประพฤติดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
๔.2 เชิงคุณภาพ
- ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
- นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา

๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมสาคัญ
๑. ประชุมชี้แจง วางแผนการดาเนินงาน ตามโครงการ
๒. จัดทาโครงการฉบับร่าง เพื่อเสนอต่อที่ ประชุม
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
๔. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน
โครงการ
๕. ดาเนินงานตามแผนโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑
พฤษภาคม ๒๕๖๑

งบประมาณ
๕๐๐

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการกลุ่ม
งานดุแลช่วยเหลือ
นักเรียนและครูที่
ปรึกษา

ตลอดปีการศึกษา
สิ้นปีการศึกษา

๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
๗. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน ๕๐๐ บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
๙. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
นักเรียนมีคุณลักษณะอัน
ร้อยละ ๘๐
พึงประสงค์ ตามหลักสูตร
สถานศึกษา

วิธีการประเมิน
เครื่องมือ
สั ง เกตและจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล แบบสังเกตพฤติกรรม
ของนั ก เรี ย นสอบถามเพื่ อ น
ร่วมชั้น และทาแบบสอบถาม
การเข้าร่วมกิจกรรม

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ผู้ปกครองทราบความก้าวหน้า และพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๑๑.๒ นักเรียนมีความประพฤติดี และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ลงชื่อ......................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวกิตติยา โคตรพุ้ย)

ลงชื่อ...........................................ผู้ อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน
ฝ่าย
เรื่อง

โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
วิชาการ
วันที่ 15 พฤษภาคม 256๑
ขออนุญาตจัดกิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ตามที่ฝ่ายวิชาการ ได้กาหนดการจัดกิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล ไว้ในแผนปฏิบัติการประจาปี
256๑ บัดนี้ ถึงระยะเวลา ที่จะต้องดาเนินงานตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายวิชาการ จึงขออนุญาตจัดกิจกรรม
ตามตารางต่อไปนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ...............................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐณิชา สุขเสน)

ลงชือ่ ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรัญญา ชัยยะ)
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ลงชื่อ..........................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

๑. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายรับผิดชอบ

ช่วยเหลือนักเรียน
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตลอดปีการศึกษา
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึ่งประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี
นางสาวณัฐณิชา สุขเสน
วิชาการ

๒. หลักการและเหตุผล
ตามหลักการและจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดเป้าหมายและทิศทางการปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูร ณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม โดยมีหลักการสาคัญของ
การจัดการศึกษา ประกอบด้วย ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ดังนั้ น ครู ผู้ ส อนซึ่งเป็ น ผู้ มีบ ทบาทส าคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียนรู้จักแสวงหาความรู้
พัฒนาตนเอง คิดเองปฏิบัติเอง เพื่อนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองตามความพึงพอใจ ตามความถนัด
ตามความสนใจของแต่ละบุคคล การวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลจึงมีความจาเป็นและสาคัญ
มาก ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลในการพัฒ นานักเรียนในความรับผิดชอบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญจึงได้จัดทากิจกรรมวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลก่อนดาเนินการสอนในปีการศึกษา
๓. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็น
รายบุคคล
2. เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อ
บกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น
3. เพื่อให้ผู้สอนได้ จัดเตรียมการสอน สื่อหรือนวัตกรรม สาหรับดาเนินการจัดการเรียนรู้แก่ ผู้เรียนได้
สอดคล้องเหมาะสมตรงตามความต้องการของผู้เรียนมากยิ่งขึ้น

๔.เป้าหมาย
เชิงปริมาณ
คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙0
เชิงคุณภาพ
ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียนรายบุคคล ให้เหมาะสมกับวัยและธรรมชาติความ
ต้องการในการเรียนของผู้เรียน
๕. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
๑. กิจกรรม
วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล

รูปแบบ

ผู้เกี่ยวข้อง

-ครูผู้สอนทาการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลก่อนดาเนินการ
- นักเรียน ป.๑ – ๖
สอนในปีการศึกษา โดยแบ่งนักเรียนแต่ละห้องออกเป็นเป็น 3 - คณะครูและผู้บริหาร
กลุ่ม คือ
1. กลุ่มควรได้รับความช่วยเหลือ
2. กลุ่มปานกลาง
3. กลุ่มควรได้รับการส่งเสริม
ขอบเขตของการวิเคราะห์ผู้เรียน
1. ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
- ความรู้พื้นฐานของวิชาที่จะทาการสอนในระดับชั้นนั้น ๆ
- ความสามารถในการแก้ปัญหา
- ความสนใจและสมาธิในการเรียนรู้
2. ความพร้อมด้านสติปัญญา
- ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
- ความมีเหตุผล
ความสามารถในการเรียนรู้ / การลาดับความ
3. ความพร้อมด้านพฤติกรรม
- การแสดงออก
- การควบคุมอารมณ์
- ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร อดทน
(1) ความรับผิดชอบ
4) ความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ
(1) ด้านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์
(2) การเจริญเติบโตสมวัย
(3) ความสมบูรณ์ด้านสุขภาพจิต
5) ความพร้อมด้านสังคม

กิจกรรม

รูปแบบ

ผู้เกี่ยวข้อง

(1) การปรับตัวเข้ากับคนอื่น
(2) การช่วยเหลือ เสียสละ
แบ่งปัน
(3) การเคารพ ครู กติกา และ
มีระเบียบวินัย
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
๗. งบประมาณ :
งบประมาณ จานวน 1,000 บาท
๘. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
9. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการวัดและประเมินผล
1.ศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะ 1.การสังเกต
เกี่ยวกับความพร้อมของ
๒.การสัมภาษณ์
ผู้เรียนในแต่ละด้านเป็น
๓.การสอบถาม
รายบุคคล
2. ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล และหาทาง
ช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อ
บกพร่องให้มีความพร้อมที่ดี
3. ครูผู้สอนได้จัดเตรียมการ
สอน สื่อ หรือนวัตกรรม
สาหรับดาเนินการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้อง
เหมาะ ตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน

เครื่องมือวัดผล
1.แบบบันทึกการสังเกต
2.แบบบันทึกการสัมภาษณ์/
การสอบถาม

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 ครูผู้สอนได้ศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็น
รายบุคคล
11.2 ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อ บกพร่องให้มีความพร้อม
ที่ดี
11.3 ครูผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สาหรับดาเนินการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้
สอดคล้องเหมาะ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

ลงชื่อ …………………………….…ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวณัฐณิชา สุขเสน)

ลงชื่อ…………………………………ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอา

บันทึกข้อความ
งานฝ่าย
ฝ่าย
เรื่อง
เรียน

โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
ขออนุญาตจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนบัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน
จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชรี บุตรสาร)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
มาตรฐานสอดคล้อง
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ช่วยเหลือนักเรียน
เยี่ยมบ้านนักเรียน
งานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ด้านคุณภาพศิษย์,
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ด้านวามสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
นางสาวพัชรี บุตรสาร
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542และ
ฉบับแก้ไข พ.ศ.2545 จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชนไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้าน
ความร่วมมือ เป็นต้น โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ มีความผูกพันกับชุมชนมาโดยตลอดเป็นผู้นาชุมชนใน
การให้บริการด้านการศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆมาตลอด ยิ่งในปัจจุบันผู้ปกครองของนักเรียนจะมี บทบาท
สาคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนของครูและนักเรียน ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
3. วัตถุประสงค์
1. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างจริงจัง
2. ให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
4. เป้าหมาย
4.๑ เชิงปริมาณ
- ผู้ปกครองนักเรียน จานวนประมาณ 602 คน ได้ร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมการ
เรียนของนักเรียน100%
4.๒ เชิงคุณภาพ
– ผู้ปกครองนักเรียนเกิดความตระหนักในการให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหานักเรียนในปกครองในด้านการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอน

กิจกรรม

ระยะเวลา

1. ขั้นเตรียมการ
(Planning)

1. ประชุมวางแผนแต่งตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมครูแจ้งนโยบาย
3. ประชุมครูทุกคน แจ้งนโยบาย
4. ประสานงานฝ่ายทะเบียน แนะแนว
หัวหน้าระดับ ครูที่ปรึกษา
2. ขั้นดาเนินการ 1. มอบหมายครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้าน
(Doing)
พร้อมเตรียมเอกสารการบันทึก
2. ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ดาเนินการ
3. ขั้นตรวจสอบ 1. จากแบบสรุปรายงานของครูที่ปรึกษา
และประเมินผล 2. จากแบบสอบถาม
(Checking)
3. สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
4. ขั้นปรับปรุงและ 1. พูดคุยกับครูที่ปรึกษา
พัฒนา (Action) 2. พูดคุยกับนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ

ม.ย. – พ.ค. 61 คณะกรรมการงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและ
ครูที่ปรึกษา
พ.ค. 61

คณะกรรมการกลุ่มงาน
ดุแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่ปรึกษา

พ.ค. -มี.ค. 61 คณะกรรมการกลุ่มงาน
ช่วยเหลือดูแลนักเรียน
และครูที่ปรึกษา
มี.ค.61
คณะกรรมการกลุ่มงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และครูที่ปรึกษา

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา
7. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 10,000 บาท
8. สถานที่
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ และบ้านของนักเรียน
9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินโครงการ
สรุปและประเมินจากการที่ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เป้าหมาย
ครู มีความสัมพัน ธ์ที่ดีต่อ
ผู้ปกครองและนักเรียน

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
การสรุปการเยี่ยมบ้าน
นักเรียนของครูประจาชั้น

เครื่องมือ
แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้าน

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนโรงเรียนสตรีศึกษาได้รับการเอาใจใส่จากผู้ปกครองเป็นอย่างดี
11.2 นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น และจบการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเป้าหมาย

ลงชื่อ …………………………….…ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวพัชรี บุตรสาร)

ลงชื่อ…………………………………ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
ส่วนงาน โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
ฝ่าย
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
เรื่อง
ขออนุญาตจัดกิจกรรมการกินข้าวให้หมดจานตักอาหารแต่พอเพียง

เรียน

ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัดกิจกรรม
การกินข้าวให้หมดจานตักอาหารแต่พอเพียง บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว
ฝ่ายกิจการนักเรียน จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมการกินข้าวให้หมดจานตักอาหารแต่พอเพียงประจาปีการศึกษา
๒๕61
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. ชื่อโครงการ
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

กินข้าวหมดจานตักอาหารแต่พอเพียง
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดปีการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2. หลักการและเหตุผล
การที่มนุษย์ต้องการสิ่งทั้งหลาย ก็เพราะสิ่งเหล่านั้นมีคุณค่าแก่เขา หรือเพราะเขามองเห็นคุณค่าใน
สิ่งเหล่านั้น แต่ว่าที่จริงแล้ว ความต้องการของมนุษย์นั่นแหละเป็นตัวกาหนดคุณค่า เมื่อเราต้องการบริโภค
สิ่งใด สิ่งนั้นก็มีคุณค่าขึ้น ถ้าเราต้องการคุณภาพชีวิต คุณค่าที่เราจะมองหาหรือมองเห็นในสิ่งนั้น ก็จะเป็น
แบบหนึ่ง ซึ่งขอเรียกว่า คุณค่าแท้ เช่น อาหารมีคุณค่าที่หล่อเลี้ยงร่างกายทาให้เจริญเติบโต แข็งแรงมี
สุขภาพดี ทาให้มีชีวิตอยู่ผาสุก จึงอยากให้นักเรียนเห็นคุณค่าของอาหารเห็นความสาคัญของการรับประทาน
อาหารให้หมด มองเห็นบุญคุณของข้าว ความลาบากในการทานากว่าจะได้ข้าวมาทีละเม็ด กว่าจะได้อาหารที่
นามาประกอบอาหาร และให้มองเห็นมนุษย์โลกที่อดอยากไม่มีกิน โดยนาคุณธรรมความพอเพียงมาใช้ในการ
นาพาจิตใจให้นักเรียนกินข้าวหมดจานตักอาหารแต่พอเพียง
3. วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการได้มาซึ่งวัตถุดิบในการนามาประกอบอาหารอย่างเป็น
ขั้นตอน
2.เพื่อให้นักเรียนนาหลักธรรมเรื่องความพอเพียงในการรับประทานอาหารมาใช้ในชีวิตประจาวันจน
เกิดเป็นคุณธรรมประจาชีวิต
3. เพื่อให้นักเรียนได้ดาเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่นในด้านความพอเพียง
4. เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการรับประทานอาหารแต่พอดี
5 .เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้นักเรียนตระหนักถึงความอดอยากของผู้ไม่มีกินเพื่อที่จะได้ไม่กินทิ้งกินขว้าง
4. เป้าหมาย
๓.๑เชิงปริมาณ
-. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 560 คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
- นักเรียนกินข้าวหมดจานตักอาหารแต่พอเพียงทุกวัน

5. วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ การเตรียมการ
- เสนอโครงการ
- แต่งตั้งกรรมการดาเนินงาน
รับผิดชอบ
๒ การดาเนินการ
๓. การติดตามประเมินผล

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๑๕ พ.ค. ๖1
๑๗ พ.ค. ๖1

นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา

งบประมาณ

และครูประจาชั้น
ติดตามทุกวันและ
รายงานผลในวันประชุม
ประเดือน สรุปผลสิ้นปี
การศึกษา61

6. ระยะเวลาดาเนินการ
ตลอดปีการศึกษา 2561
๗. งบประมาณ
๘ สถานที่
โรงอาหารโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
9.หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
10.การประเมินผลโครงการ
เป้าหมาย
นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มใน
กิจกรรม โดยแต่ละวันจะ
ไม่ มี ต้ อ งมี เ ศษอาหาร
เหลือ

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ร้อยละ 80

วิธีการประเมิน
สังเกตและบันทึกเศษอาหารที่
เหลื อจากการรั บประทาของ
นักเรียนทุกห้องเรียน

เครื่องมือ
แบบสังเกตและแบบ
บันทึก

11.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
11.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการรับประทานอาหารที่พอเพียงและเห็นประโยชน์ของอาหาร
11.2 นักเรียนได้นาหลักคุณธรรมเรื่องความพอเพียงมาใช้ในชีวิตจริงและได้ปฏิบัติจริง
ลงชื่อ……………………………ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ……………………………………..ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาเจริญ

-

บันทึกข้อความ
งานฝ่าย
ฝ่าย
เรื่อง
เรียน

โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
ขออนุญาตจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านครู
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัด
กิจกรรมเยี่ยมบ้านครูบัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการนักเรียน
จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านครู
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
มาตรฐานสอดคล้อง
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ความผูกพันขวัญและกาลังใจครู
เยี่ยมบ้านครู
งานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
กิจ กรรมเยี่ ย มบ้ านครู เป็ น กิจ กรรมของการดาเนินงานตามระบบเพื่อการความผู กพันขวัญและ
กาลังใจครู เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร บ้าน ชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ทราบข้อมูลและสภาพปัญหา
ของนักเรียนที่แท้จริง ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาครูได้ตรงตามศักยภาพ อีกทั้งเป็นการสาน
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร ครู ทาให้ครูเกิดความมั่นใจและกาลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู
3.2 เพื่อการความผูกพันขวัญและกาลังใจครู
4. เป้าหมาย
4.๑เชิงปริมาณ
คณะครูและบุคลากร 33 คน
4.๒เชิงคุณภาพ
คณะครูบุคลากรทุกคนมีขวัญและกาลังใจมากขึ้น
5. วิธีดาเนินการ
1.
2.
3.
4.

กิจกรรม
เขียนโครงการ
วางแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามโครงการ
สรุปผล

ระยะเวลา
15 พ.ค.61
22-30 ตุลาคม 2561
สิ้นปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวศรุดา พันธ์ดวงชุดา
นางสาวพัชรีบุตรสาร

6. ระยะเวลาดาเนินการ
22-30 ตุลาคม 2561
7. งบประมาณ
จานวนเงิน 10000บาท
๘. สถานที่
บ้านครูและบุคลากร
9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. การติดตามและประเมินผล
- คณะผู้บริหาร คณะครู มีส่วนร่วมในกิจกรรม
1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1๑.1 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับครู
1๑.2 เกิดความผูกพันขวัญและกาลังใจครู

ลงชื่อ …………………………….…ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ…………………………………เห็นชอบโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

บันทึกข้อความ
งานฝ่าย
ฝ่าย
เรื่อง
เรียน

โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ อ.เมือง จ. อานาจเจริญ
กิจการนักเรียน
วันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕61
ขออนุญาตจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

ตามที่ฝ่ายกิจการนักเรียนได้กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา ๒๕61 ในการจัด
กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่บัดนี้ถึงระยะเวลาที่จะต้องดาเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้ว ฝ่ายกิจการ
นักเรียน จึงขออนุญาตจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ........................................ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ.......................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมัติโครงการ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

1. โครงการ
กิจกรรม
แผนงาน
ลักษณะโครงการ
สนองกลยุทธ์โรงเรียน
มาตรฐานสอดคล้อง
การศึกษาของสถานศึกษา
สอดคล้องกับมาตรฐาน
การประเมินคุณภาพภายนอก
ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายที่รับผิดชอบ

ความผูกพันขวัญและกาลังใจครู
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
งานส่งเสริมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ ตามอัตลักษณ์
ต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 2 ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริมสนับสนุน ให้สถานศึกษา
เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา
ฝ่ายกิจการนักเรียน

2.หลักการและเหตุผล
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นหัวใจสาคัญสาหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืนที่ควรเกิดขึ้นกับองค์กร สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่สาคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนที่มีคุณภาพสู่
สังคม ครูในยุคปัจจุบันจาเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา กระบวนการศึกษาดูงาน
เป็นกระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและ
ประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและนามาปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ เห็นความสาคัญเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร และประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโครงการนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในความ
พยายามที่จะให้บุคลากรทุกระดับได้ปรับพฤติกรรมในการทางานเพื่อผลลัพธ์คือผู้เรียนเป็นเด็กดี คนเก่งอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้นาความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
3.2 เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในอนาคต
3.3 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. เป้าหมาย
4.๑เชิงปริมาณ
คณะครูและบุคลากร 33 คน
4.๒เชิงคุณภาพ
คณะครูบุคลากรทุกระดับมีความรู้ และประสบการณ์เพิ่มขึ้นทั้งในด้านการงานและการ
จัดการ

5. วิธีดาเนินการ
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.

เขียนโครงการ
วางแผนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานตามโครงการ
สรุปผลการสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มีนาคม ๒๕๖๒
นางสาวศรุดา พันธ์ดวงชุ
ดา
นางสาวพัชรีบุตรสาร

6. ระยะเวลาดาเนินการ
มีนาคม ๒๕๖๒
7. งบประมาณ
งบประมาณ จานวน 200,000 บาท
8. สถานที่
- ยังไม่ระบุ
9. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง
๑๐. การประเมินโครงการ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ครูมีส่ วนร่ วมในกิจ กรรม
ร้อยละ 80
และได้ประสบการณ์จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการประเมิน
ทาแบบสอบถามการเข้าร่ว ม
กิจกรรม

เครื่องมือ
แบบสอบถาม

1๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
โดยตรง : บุคลากรทุกระดับได้นาความรู้จากการศึกษาดูงานมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทางาน
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
: การบริหารจัดการและการจัดองค์ความรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยอ้อม: บุคลากรทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

ลงชื่อ …………………………….…ผู้รับผิดชอบโครงการ
(นางสาวศรุดา พันธุ์ดวงชุดา)

ลงชื่อ…………………………………ผู้อนุมัติ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

