๖๕

ส่วนที่ ๖
รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

โครงการ / กิจกรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริม
ความเข้มแข็งการบริหารจัดการของโรงเรียน
โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด
โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้
โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โครงการเด็กดีมีเงินออม
โครงการสภานักเรียน
โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียน
โครงการประเพณี / วันสาคัญ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการส่งเสริมความสามารถนักเรียนด้านศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
โครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรมล้านนา รักษา
สิ่งแวดล้อมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน
โครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
โครงการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดเสด็จ
โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ
โครงการนิเทศภายใน
โครงการ ๕ ส. รักความสะอาด
โครงการพลังคิดสะกิดโลก
โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ ๓ กลุ่มสาระ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

๔๓,๘๙๐.๓๒*
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๒,๗๒๕.๘๐
๕๐๐
๑,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐

นายชานาญ แสงจันทร์
กัญชพร,เฉลิมวุฒิ,นิภาพร
พัฒนพงษ์,จักรกฤษณ์
นิวัตน์
ทองทรัพย์
พัฒนพงษ์,วิภาวี
ศรีรัตน์,จักรกฤษณ์
ทองทรัพย์ อนุจาผัด
อรทัย บุญแก้ว
อนงค์ ตัวละมูล

๕,๐๐๐
๑๐,๐๐๐

เบญจวรรณ,ณิชชา,โสภิตา
นายชานาญ แสงจันทร์

๒๐,๕๐๐*
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
๓,๐๐๐

คณะครูโรงเรียนวัดเสด็จ
ศรีรัตน์ ธุระ
นิวัตน์,กัญชพร,จักรกฤษณ์
เบญจวรรณ,รสสุคนธ์,
สุทธิวรรณ
ศรีรัตน์,นิวัตน์
นายชานาญ แสงจันทร์
วิภาวี , นิตยา
พิราลักษณ์,โสภิตา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

๖,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๓,๐๐๐
๔,๐๐๐
๑๖๘,๖๑๖.๑๒

* โครงการที่ ๑ งบประมาณสนับสนุนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๑๐%) โครงการที่ ๒ – ๒๑ งบประมาณ
ดาเนินงานตามกลยุทธ์ (๒๕%)
* โครงการที่ ๑๓ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนอาหารกลางวัน จานวน ๑๕,๕๐๐ บาท

๖๖
ชื่อโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑ - ๕

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

มาตรฐานที่ ๑ - ๑๑
มาตรฐานที่ ๑ - ๑๕

นายชานาญ แสงจันทร์

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดเสด็จมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาให้แก่ประชากร
วัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียน โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
กาหนดไว้ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกาหนดไว้ โดยนักเรียนได้รับการ
พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ และคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้ นเพื่อให้บ ริห ารจัดการและการพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเสด็จมีความเข้มแข็ง
มีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายตามกลยุ ทธ์ จุดเน้น มาตรการและดาเนินงานขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนดไว้ จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่
๒. เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนวัดเสด็จทั้ง ๔ งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกาหนดไว้

๖๗
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
- ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการงานทั้ง ๔ ฝ่าย โดยจัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนางานให้เป็นระบบ
- สร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริห ารจัด การแก่ ผู้ ที่มีส่ ว นเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายเปิดโอกาส
ให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน
๔. สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ สร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย (P)

เป้าหมาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๕๗
งบประมาณ
รวม

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

- ครูทุกคน
นายชานาญ
- ผู้ปกครอง
แสงจันทร์
นักเรียน
-คณะ กก.
สถานศึกษาฯ
๒ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางาน
คณะครูทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๕๗- นายชานาญ
๔ ฝ่ายของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
งบประมาณ ก.ย. ๒๕๕๘ แสงจันทร์
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
รวม
จัดการ (D)
๓ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักเรียนทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๕๗- นายชานาญ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ ก.ย. ๒๕๕๘ แสงจันทร์
จัดการตามนโยบายของโรงเรียน (D)
รวม
๔ ติดตาม ประเมินผล และสรุป
คณะครูทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ก.ย. ๒๕๕๘ นายชานาญ
รายงานผล ปรับปรุงแก้ไข (C,A)
งบประมาณ
แสงจันทร์
รวม
รวมงบประมาณ
๔๓,๘๙๐.๓๒ บาท

๖๘
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่าง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
จากัดให้คุ้มค่า
เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของ
โรงเรียน

คุณธรรม
- ความรับผิดชอบ
- ความเสียสละ
- ความสามัคคี

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้
เข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ความรู้
- สร้างองค์ความรู้การบริหารงานของโรงเรียน
- มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเสด็จ

๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๔๓,๘๙๐.๓๒ บาท
๙. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ร้อยละของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนมีแนวทาง และปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทางานในการสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๓. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับ มีความเข็มแข็งและมี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
นิเทศ ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบติดตามประเมินผล

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และกรอบภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐
๒. โรงเรียนมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และการบริหารจัดการ ร้อยละ ๙๕

๖๙
ชื่อโครงการ

พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ , ๕
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางกัญชพร ชาติทอง , นายเฉลิมวุฒิ ปู่คา , นางสาวนิภาพร อิทธิสิริศักดิ์

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่ อ งจากการจั ด การเรี ย นการสอน ตามแนวของหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑
นั้นส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้เพื่ อศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ตนเอง ตลอดจนส่งเสริมให้ ครู
นักเรีย น และบุคลากรอื่น มีนิสั ยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงจาเป็นที่โรงเรียนจะต้อง
พัฒนา ปรับปรุง ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย และให้บริการแก่ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่
สนใจ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
๒. เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓. เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
- ครู นั ก เรี ย น และบุ ค ลากรอื่ น ที่ ส นใจ ร้อ ยละ ๙๐ ใช้ห้ องสมุด เพื่ อ ส่ งเสริม กิจ กรรม
รักการอ่านมากขึ้น
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
- มี ห้ อ งสมุด ของโรงเรี ย นเป็น ห้ องสมุ ดที่ ทัน สมั ย เป็ น แหล่ งเรียนรู้ที่ ส าคัญ ของโรงเรีย น
และชุมชน
- ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ ใช้ห้องสมุดเพื่อจัดการเรียนการสอน ศึกษาค้นคว้า
๔. สถานที่ดาเนินการ
ห้องสมุดโรงเรียนวัดเสด็จ

๗๐
๕. ระยะเวลา
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดาเนินการ(Do))
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

๑ ประชุมจัดทาโครงการ

คณะครูรับทราบ

-

๒ จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือและสารวจ
หนังสือ
๓ ลงทะเบียนหนังสือ โดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
- กระดาษ , สติ๊กเกอร์ , เท)ผ้ากาวติด
สันหนังสือ
๔ สารวจความต้องการหนังสือ

สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

-

๑,๐๐๐
ตรงความต้องการ

-

๕ ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา รับทราบเป้าหมาย

-

๖ ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงและจัดหา
หนังสือ
๗ ให้บริการห้องสมุด
๘ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
- วัสดุ , อุปกรณ์
- รางวัล
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
- รางวัล
- กิจกรรมประกวดแข่งขันในวัน
สาคัญ
- กระดาษ
- รางวัล
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน
- กระดาษจัดทารูปเล่ม
- รางวัล
- กิจกรรมภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ

เป็นห้องสมุด
ทันสมัย
ส่งเสริมการอ่าน
การค้นคว้า
ส่งเสริมนิสัยรัก
การอ่าน

๕.๐๐๐-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พฤษภาคม
๒๕๕๗
พฤษภาคม
๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
คณะทางาน
ห้องสมุด

พฤษภาคม
๒๕๕๗

คณะทางาน
ห้องสมุด

พฤษภาคม
๒๕๕๗
พฤษภาคม
๒๕๕๗
พฤษภาคม
๒๕๕๗
ตลอดปี
การศึกษา

คณะทางาน
ห้องสมุด
คณะทางาน
ห้องสมุด
คณะทางาน
ห้องสมุด
คณะทางาน
ห้องสมุด

ตลอดปี
การศึกษา

ครูประจาชั้น

๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

๗๑
ที่

กิจกรรม

- ภาษาคาเมืองวันละคา
- กิจกรรมนักอ่านน้อย
- รางวัล
๙ นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

๕๐๐
การดาเนินงาน
มีประสิทธิภาพ
มีนาคม
๒๕๕๘

รวมงบประมาณ

๑๐,๐๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
- บริหารงบประมาณ อุปกรณ์ - บริหารจัดการห้องสมุด ให้เป็น
การใช้งาน หนังสือ อย่างประหยัด แหล่งเรียนรู้ การค้นคว้า
คุ้มค่า
และปลูกฝังนิสัยรักการ
คุณธรรม
- ความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
ความมุ่งมั่นในการทางาน

ผู้บริหาร

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยใช้ประโยชน์จากการ
อ่าน การใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยี
ให้ทันต่อยุคสมัยในยุคปัจจุบัน
ความรู้
- ความรู้ที่ได้จากการอ่าน การแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง

๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๗๒
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ผลการดาเนินตามโครงการ
๒. ผลงานของนักเรียน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
- นิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผลโครงการ
- จัดป้ายนิเทศ
นิทรรศการนาเสนอ
ผลงานต่อชุมชน/
สาธารณชน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แผนนิเทศ
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกต
- ตรวจผลงาน

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. คณะครู นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
๒. โรงเรียนมีห้องสมุดที่ทันสมัย และสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลและรายการหนังสือ

๗๓
ชื่อโครงการ

พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
ในมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน
โดยเน้ น นั กเรีย นเป็ น สาคัญ นั้ น โรงเรียนวัดเสด็จจึงการพั ฒ นา รักษา ปรับ ปรุงภูมิทัศน์ แหล่ งเรียนรู้
ในโรงเรี ย นให้ อ ยู่ ส ภาพดี เหมาะสม มี คุ ณ ภาพ สะอาดร่ ม รื่น สวยงามเป็ น ที่ ชื่ น ชมของบุ ค คลทั่ ว ไป
ตลอดจนมี แ หล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี ป ระโยชน์ แ ละเอื้ อ เฟื้ อ ต่ อ การเรี ย นการสอนในแต่ ล ะกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาที่กาหนดไว้ โรงเรียนวัดเสด็จได้ตระหนักจึงจัดทาโครงการนี้ขึ้น
อี ก ทั้ ง โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ ได้ จั ด แหล่ ง เรี ย นรู้ ต่ า ง ๆ เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ให้ กั บ นั ก เรี ย น ได้ ศึ ก ษา
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ในแต่ละปีการศึกษาก็จะเกิดการเสื่อมคุณภาพไปตามกาลเวลา จึงต้องมีการบารุงรักษา
ให้สามารถใช้งานได้เสมอ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่ อ ให้ โรงเรี ย นมี ส ภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม ร่ม รื่น ช่ว ยเสริม สร้างบรรยากาศ
การเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร
๓. เพื่อเน้นการฝึกฝนลักษณะนิสัยนักเรียนให้มีการใฝ่เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน

๗๔
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต(Outputs)
- ด้านปริมาณนักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความสามารถด้านคุณภาพ
๓.๒ ด้านผลผลิต(Outcomes)
๑. โรงเรี ย นมี บ รรยากาศและสภาพแวดล้ อ มที่ ส วยงาม ร่ม รื่น เป็ น สั ด ส่ ว น เหมาะสม
และเอื้อประโยชน์ต่อ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. โรงเรี ย นมี แ หล่ งเรี ย นรู้ ที่ มี ส ภาพดี ทั น สมั ย เพี ย งพอต่ อ การสนั บ สนุ น การเรีย นรู้
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย
๓. นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เรี ย นและรู้ จั ก แสวงหาความรู้ จ ากแหล่ ง เรี ย น
ที่มีอยู่ใกล้ตัว
๔. สถานที่ดาเนินการ
แหล่งเรียนรู้ และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
๕. ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑. ประชุมวางแผนและชี้แจงรายละเอียด
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร (P)
๒. สารวจและดาเนินปรับปรุงบารุงรักษา
แปลงไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ สวนหย่ อ ม
จั ด ท าสวนหย่ อ มและปลู ก ไม้ ด อกไม้
ประดับเพิ่มเติม (D)
๓. รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการใช้ประโยชน์
แหล่งเรียนรู้และร่วมบารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ (D)
๔. ติดตามและวัดประเมินผล สรุปรายงาน
โครงการ (C,A)
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

-โรงเรียน
-ครู,นร. ๒๓๐
คน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
พัฒนพงษ์ ฟูใจ

๘,๕๐๐.-

พ.ย. ๒๕๕๗ พัฒนพงษ์ ฟูใจ
–มี.ค. ๒๕๕๘

๑,๐๐๐.-

พ.ย. ๒๕๕๗ คณะครู
–ก.ย. ๒๕๕๘

๕๐๐.-

ต.ค. ๒๕๕๘
๑๐,๐๐๐ บาท

พัฒนพงษ์ ฟูใจ

๗๕
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
ปฏิบัติตามความเหมาะสมต่อ
เพื่อบารุงรักษาแหล่งเรียนรู้ให้
แหล่งเรียนรู้ การใช้งบประมาณที่มี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
อยู่อย่างจากัดให้คุ้มค่า

คุณธรรม
- สร้างความรับผิดชอบดูแลรักษาอย่างดี
- ความสามัคคีของครู นักเรียน

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ไม่ให้เกิดอันตรายเมื่อนักเรียนมา
ใช้งานศึกษาแหล่งเรียนรู้แต่ละ
แห่ง เกิดความมั่งคง นักเรียนได้
เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นภูมิ
ทัศน์ที่สวยงาม
ความรู้
สร้างองค์ความรู้ รักการแสวงหาความรู้ต่าง ๆ โดย
รอบตัว ตามแหล่งต่าง ๆ ที่ต้องการ

๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (Check)
วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ - สอบถาม
เรียนรู้สภาพที่เหมาะสม สวยงาม ร่มรื่น - สังเกต
๒. แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีหลากหลาย - ตรวจสอบ
เพียงพอและอยู่สภาพทีดีพร้อมใช้งาน
๓. นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ
มีนิสัยขยันขันแข็ง - เอาใจใส่ไม้ดอกไม้
ประดับและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้วัด
และประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบสังเกตการณ์ใช้แหล่งเรียนรู้
- แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีอาคารที่เหมาะสม บรรยากาศร่มรื่น สวยงามเอื้อต่อ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนเป็ น ที่ ชื่ น ชมต่ อ ชุ ม ชนและผู้ พ บเห็ น ครู แ ละนั ก เรี ย นใช้ แ หล่ งเรี ย นรู้
ในโรงเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนทุกคนเกิดความตระหนักรักโรงเรียนเห็นคุณค่าและรักษาสภาพภูมิทัศน์
ของโรงเรียนอยู่เสมอ

๗๖
ชื่อโครงการ

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

แผนงาน

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ว่าที่ร้อยตรีนิวัตน์ กิติคา

ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม ๒๕๕๖ - เมษายน ๒๕๕๗

สนองกลยุทธ์

ข้อ ๑ จุดเน้นที่ ๑

สนองมาตรฐาน / ตัวชี้วัด สพฐ.

มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่
มาตรฐานที่

สมศ.

๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕
๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒
๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๔
๓

๑. หลักการและเหตุผล
นโยบายของสานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. มีนโยบายให้โรงเรียนมีสื่ออุปกรณ์
ที่ทันสมัยสาหรับใช้ในโรงเรียน เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น การเรียนรู้ที่นักเรียน
ให้ความสนใจผ่านการเรียนรู้ที่ดี
โรงเรียนวัดเสด็จมีความพร้อมด้านสื่อเทคโนโลยีในระดับหนึ่ง เป็นปัจจัยที่ช่วยในการพัฒนาการเรียน
การสอนและเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการขยายเครือข่ายโรงเรียนในฝันในโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
UniNet โดยโรงเรียนได้รับจัดสรร เครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จากสายไฟเบอร์ออฟติก ในปีการศึกษา
๒๕๕๖ โรงเรียนได้ดาเนินจัดตั้งเสาส่งสัญญาณ เพื่อให้นักเรียนในชุมชนได้รับใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านไปแล้ว
ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะด าเนิ น การขยายจุ ด รั บ สั ญ ญาณ
ของเสาส่งสัญญาณผลไปยังชุมชนในพื้นที่เขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ผลลัพธ์ (Outcome)
๒.๑.๑ นักเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ทุกที่
๒.๑.๒ ชุมชนได้รับประโยชน์จากการใช้เครือข่ายทางการศึกษา
๒.๒ ผลผลิต (Output)
๒.๒.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจและเกิดการเรียนรู้ในสาระที่ได้เข้าเรียน
๒.๒.๒ ครูร้อยละ ๙๐ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒.๒.๓ โรงเรียนมีระบบรายงานตัวและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กระจายสัญญาณได้ถึง
๕ กิโลเมตร
๒.๒.๔ ชุมชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

๗๗
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอน
๓.๒ ครูร้อยละ ๙๐ มีวิธีการและกิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง และชุมชนโดยรอบของโรงเรียน
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๕๗ - เมษายน ๒๕๕๘
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ ขั้นเตรียมการ (P)
-จัดทาแผนเสนอโครงการ
๒ ขั้นดาเนินการ (D)
-จัดซื้ออุปกรณ์และ
ดาเนินการ จัดทาเสาส่ง
สัญญาณ
๓ ขั้นประเมินผล (C)
-ออกแบบสอบถามความพึง
พอใจในการใช้บริการ
๔ ขั้นสรุปและรายงาน (A)
- รายงานผลการจัดกิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

-

-

ต.ค.๕๗

ว่าที่ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

เสาส่ง
ตามเอกสาร
สัญญาณ ๑๒ ประกอบประมาณ
เมตร ๑ ต้น ราคาอุปกรณ์

พ.ย.๕๗

ว่าที่ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

ครูทุกคน
และนักเรียน

-

ก.พ. ๕๘

ว่าที่ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

ใช้งานได้ร้อย

-

มี.ค ๕๘

ว่าที่ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ทดลองการใช้ งาน งบประมาณที่ ครูและนักเรียนมีห้องเรียนคุณภาพ การบารุงรักษา ดูแล และการ
ต้ อ งใช้ ในการพั ฒ นาและแบ่ งปั น และมี สื่ อที่ ห ลากหลาย ใช้ งานใน จัดระบบการเรียนการสอนให้
ให้กับส่วนต่าง ๆ อย่างพอเหมาะ การเรียนการสอน
สอดคล้องกับกิจกรรมต่าง ๆ การ
แบ่งเวลาให้นักเรียนสามารถเข้ามา
ใช้งานได้ครบทุกชั้น
คุณธรรม
ความรู้
-ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ ที่ ได้ รั บ มอบหมายและ -องค์ ค วามรู้ที่ ได้ รับ ใช้ ห้ อ งเรียนซึ่ งเป็ น การเปิ ด โลก
รับผิดชอบเมื่อเข้ามาใช้งานห้องเรียน
ทัศน์และวิสัยทัศน์ของครูผู้สอน นักเรียนทีได้รับจาก
-ความสามัคคี
ประสบการณ์ตรง

๗๘
๘. งบประมาณ
- งบประมาณจากโรงเรียน จานวน ๒,๗๒๕.๘๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทแปดสิบสตางค์)
๙. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
ผลลัพธ์
-นักเรียนมีระบบ
-สารวจผู้ใช้งานระบบ
อินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้ อินเทอร์เน็ตประจาเดือน
งานได้ทุกที่
-ชุมชนได้รับประโยชน์
-สารวจและสอบถาม
จากการใช้เครือข่ายทาง การใช้งานเครือข่ายใน
การศึกษา
ชุมชน
ผลผลิต
-นักเรียนร้อยละ ๙๐ มี -บันทึกการเข้าใช้
ความสนใจและเกิดการ ห้องเรียนอัจฉริยะของ
เรียนรู้ในสาระที่ได้เข้า
นักเรียน
เรียน
-ครูร้อยละ ๙๐ ใช้
-บันทึกการเข้าใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
ห้องเรียนฯของครู
ทันสมัยในการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอน
-ใบสมัครขอเข้าใช้
-โรงเรียนมีระบบ
ระบบเครือข่าย
รายงานตัวและระบบ
อินเทอร์เน็ต
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่
กระจายสัญญาณได้ถึง ๕
กิโลเมตร
-สอบถามจากชุมชน
-ชุมชนร้อยละ ๘๐ มี ในเขตบริการของ
ความพึงพอใจต่อการ
โรงเรียน
ให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของโรงเรียน

เกณฑ์การประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

-นักเรียนร้อยละ ๑๐๐
-บัญชีลงชื่อผู้ใช้ระบบ
สมัครเป็นสมาชิกผู้ขอใช้ อินเทอร์เน็ต
บริการอินเทอร์เน็ต
-ชุมชนได้รับประโยชน์
-แบบสารวจและ
จากจุดให้บริการ
แบบสอบถาม
เครือข่ายในชุมชน
-นักเรียน ร้อยละ ๙๐
เข้าใช้ห้องเรียนอัจฉริยะ

-บัญชีลงชื่อนักเรียน

-ครูร้อยละ ๙๐ ขอเข้า -บัญชีลงชื่อเข้าใช้
ใช้ห้องเรียน
ห้องเรียนของครู
-ชุมชน นักเรียน ให้
การยอมรับและมีความ
พึงพอใจ

-แบบประเมินความพึง
พอใจของ นักเรียน ครู
ผู้ปกครองนักเรียน

-คนในชุมชนร้อยละ
๘๐ มีความพึงพอใจการ
ให้บริการ

-แบบประเมินความพึง
พอใจ

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
โรงเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถใช้เรียนรู้ในบ้านได้อย่างทั่วถึง

๗๙
ชื่อโครงการ

เด็กดีมีเงินออม

แผนงานงบประมาณ
พื้นฐาน

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้น

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ สพป..ลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ ๒

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

ข้อที่ ๒

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางทองทรัพย์ อนุจาผัด

ระยะเวลาดาเนินการ

ตลอดปีการศึกษา

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นวัด เสด็ จ ได้ ยึ ดหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงเป็ น แนวทางในการดาเนิ น ด้ านต่าง ๆ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเก็บเงินออมเป็นลักษณะนิสัยที่ช่วยส่งเสริมคุณธรรม ในด้านความ
ประหยั ดให้ แก่ นั กเรีย นและเป็ น การตอบสนองปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ย ง ตามแนวพระราชดาริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนวัดเสด็จได้ตระและได้เห็นความสาคัญของการประหยัด และการเก็บ
ออมจึงจัดให้มีโครงการเด็กดีมีเงินออมในโรงเรียน เพื่อฝึกให้นักเรียนมีนิสัยมัธยัสถ์ ประหยัดและอดอออม
ตามความสามารถเพื่อนาไปใช้ในอนาคตตามความจาเป็น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะการการดารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นประโยชน์ของโครงการเด็กดีมีเงินออม
๒.๓ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผน ลาดับความสาคัญ ความจาเป็นของการใช้จ่าย
๒.๔ เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และเก็บออมอย่างต่อเนื่อง

๘๐
๓. เป้าหมาย
๓.๑. ด้านผลผลิต (Outcomes)
นักเรียนทุกคนนลักษณะในการดารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเข้าใจ
ผลประโยชน์ของการเก็บออม นักเรียนร้อยละ ๘๐ รู้จักการเก็บออม
๓.๒. ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนมีคุณลักษณะในการดารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเข้าใจถึงประโยชน์
ของการเก็บออม
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗– ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๖. วิธีดาเนินการ(ขั้นเตรียมการ PLanning) ขั้นดาเนินการ (Do)
ที่
กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ
๑
๒
๓
๔

เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ(p)
ประชุมชี้แจงคณะครู
คณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้ปกครอง (P)
ให้ความรู้ความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของการเก็บออม
การดาเนินการ(D)
-จัดทาเอกสาร บันทึกการ
เก็บเงินออมลัเอกสารการ
ดาเนินกิจกรรม (D)
-ครูประจาชั้นดาเนนการ
นักเรียนฝากเงินออมเป็น
ประจาทุกวัน
-ครูประจาชั้นจัดทาบัญชี
ออมทรัพย์ของนักเรียน
-รวบรวมเงินส่งผู้รับผิดชอบ
โครงการทุกสิ้นเดือน
-ผู้รับผิดชอบโครงการนา
เงินฝากสถาบันทางการเงิน

ครูและนักเรียน

๕๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.๒๕๕๗

คณะครู

-

ต.ค.๒๕๕๗

ผู้บริหาร

คณะครูและ
นักเรียน

-

ต.ค.๒๕๕๗

ครูประจาชั้น

๕๐๐

ตลอดปี
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการครู
ประจาชั้น

เอกสารการ
ดาเนินกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ
นางทองทรัพย์ อนุจาผัด

ครูประจาชั้น
ครูประจาชั้น

ครูประจาชั้น

๘๑
ที่

กิจกรรม
-แจ้งยอดเงินฝากให้ผู้ปกครอง
ทราบทุกเดือน
-ครูและนักเรียนบันทึกการ
ใช้จ่ายและเก็บเงินออมลงใน
เอกสารเป็นประจาทุกวัน
-คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับ
เลือกรางวัลเด็กดีมีเงินออม
-สอบถามความพึงพอใจ
ผู้เกี่ยวข้องสรุปผลโครงการ
(C A)
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ครูประจาชั้น
ผู้รับผิดชอบโครงการ

๕๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- การใช้จ่าย
มีการวางแผนการใช้จ่ายเงินและใช้ การใช้เงินอย่างประหยัด คุ้มค่า
จ่ายอย่างเหมาะสมตามวัย
และมีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามจาเป็น
- ระยะเวลาในการเก็บ
ออม
คุณธรรม
ความรู้
ความประหยัด ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์
การออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากและการใช้จ่ายเงินอย่าง
และความมีวินัย
ถูกต้อง
๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๕๐๐ บาท

๘๒
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการติดตามและประเมิน
ผลผลิต
- สัมภาษณ์
ร้อยละของนักเรียนที่มีความรู้
ความเข้าใจประโยชน์ของการการ
ออม
-ร้อยละของนักเรียนที่
- สารวจ
ฝากเงินกับโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง
ผลลัพธ์
- สังเกต
นักเรียนมีนิสัยประหยัดรู้จักเก็บ
ออมเงิน

เครื่องมืออที่ใช้วัดและประเมินผล
-แบบสอบถาม

-แบบสารวจ
-แบบสังเกต

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
นั ก เรี ย นมี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจ เห็ น ประโยชน์ ข องการออมเงิน มี ก ารวางแผน ล าดั บ ความส าคั ญ
ความจาเป็นของการใช้จ่ายมีนิสัยจ่ายอย่างประหยัด และนาความรู้เกี่ยวกับการเก็บออมไปใช้วางแผนการเก็บ
เงินออม เพื่อใช้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง

๘๓
ชื่อโครงการ

กิจกรรมสภานักเรียน

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๔
มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววิภาวี แต้มไว , นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่า หากได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสให้ใช้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ ย่อมเป็นกาลังสาคัญในการสืบทอดเอกลักษณ์ความเป็นไทย ธารงไว้ซึ่งความเป็นชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาประเทศชาติ
ให้ทัดเทียมอารยประเทศ เด็กและเยาวชนทุกคนจึงเป็นอนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได้ ก าหนดเป็ น ยุ ท ธศาสตร์ ในการพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชนให้ มีคุณ ธรรมน าความรู้ การสร้างความตระหนั กและความส านึกในคุ ณ ค่ า ตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ การใช้สันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาและสร้างเสริมความเข้มแข็งให้แก่องค์กร
นักเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๕, หน้า ๑)
จากหลั กการดังกล่ าวโรงเรีย นวัดเสด็จ จึงได้จัดโครงการกิจกรรมส่ งเสริมประชาธิป ไตยตามวิถี
ประชาธิ ป ไตยนั ก เรี ย น โดยให้ นั กเรี ย นได้ เรีย นรู้บ ทบาทหน้ าที่ ค วามเป็ น พลเมื อ งและวิถี ป ระชาธิป ไตย
อันได้แก่ คารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม รวมถึงหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พร้อมก้าวไปสู่ความเป็นสากล โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน
๒.๒ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
๒.๓ เพื่ อ ฝึ ก ฝนให้ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มและมี ป ระสบการณ์ ในด้ า นการบริ ห ารและการปกครอง
ของนักเรียนโดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
๒.๔ เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนทาหน้าที่เป็ นตัวแทนของนักเรียนอื่น ๆ ในการกระทาใด ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน
๒.๕ เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย

๘๔
๓. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
๔. เป้าหมายการดาเนินงาน
๔.๑. ด้านปริมาณ
นักเรียน ร้อยละ ๙๐ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
๔.๒ ด้านคุณภาพ
นักเรียนทุกคนมีความร่วมมือร่วมใจกัน มีความรับผิดชอบ มีน้าใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตอาสา
และพัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ
๕. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะครู
๒ เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
๓ ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
ตามวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
กิจกรรมคารวธรรม
- กิจกรรมวันไหว้ครู
- กิจกรรมวันแม่
- กิจกรรมมารยาทไทย
(การทาความเคารพผู้ใหญ่, การไหว้,
การรับประทานอาหาร, การเข้าห้อง
ประชุม, กิจกรรมหน้าเสาธง)
กิจกรรมสามัคคีธรรม
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห์
กิจกรรมปัญญาธรรม
(การใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น)
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห์

เป้าหมาย งบประมาณ
คณะครู
คณะครู

-

นักเรียน

๑,๐๐๐

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม ๕๗
ตุลาคม ๕๗

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร
นางสาววิภาวี แต้มไว

ตุลาคม ๕๗ – นางสาววิภาวี แต้มไว
กันยายน ๕๘ นายพัฒนพงษ์ ฟูใจ
นายมนูญ จองตามา

๘๕
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย งบประมาณ

๔ สรุป รายงาน ประเมินผล
รวมงบประมาณ

-

-

ความซื่อสัตย์
ความรับผิดชอบ
ความมีจิตอาสา มีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ความมีมารยาท

ผู้รับผิดชอบ
นางสาววิภาวี แต้มไว

๑,๐๐๐

๖. แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
-รู้จักการใช้ การรักษาทรัพยากร -ทางานด้วยความเอาใจใส่
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ทั้งเวลา รอบคอบและเป็นประชาธิปไตย
และค่าใช้จ่าย
คุณธรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
กันยายน
๒๕๕๘

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- แก้ปัญหาได้โดยใช้เหตุผล
- ความอดทนในการทางาน

ความรู้
-การดาเนินการในระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย

๗. การวัดและประเมินผล
วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
ความรู้ ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบ - แบบสอบถาม
ประชาธิปไตย
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสอบถาม
- ภาพกิจกรรม

๘. ผลผลิตของโครงการ
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความ
พอเพียงในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

๘๖
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมกีฬานักเรียน

แผนงานงบประมาณ

สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดเสด็จ
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายศรีรัตน์ ธุระ

ระยะเวลาดาเนินการ

พฤษภาคม ๒๕๕๗– ธันวาคม ๒๕๕๘

๑.หลักการและเหตุผล
นั ก เรี ย นเป็ น เป็ น ทรั พ ยากรที่ จ ะต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาทุ ก ด้ า น ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและด้ า นกี ฬ า
เพื่ อให้ มีสุ ขภาพสมบู ร ณ์ แข็งแรงรู้ จักการออกกาลังกายที่ถูกต้องและมีพื้นฐานทางด้านกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย และได้แสดงความสามารถทางกีฬา เพื่อที่จะเป็นเด็กและเยาวชนที่ดีของชุมชนในอนาคต
๒.วัตถุประสงค์
๑. เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายที่ถูกต้องและมีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา
๒. เพื่อพัฒนาสภาวะทางอารมณ์จิตใจให้มีน้าใจเป็นนักกีฬา
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มชาวเขื่อนและระดับจังหวัด
ต่อไป
๓.เป้าหมาย
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดเสด็จได้เล่นกีฬา โดยการออกกาลังกายอย่างถูกต้องและมีทักษะด้านกีฬา
เพื่อพัฒนาเข้าสู่กีฬาระดับท้องถิ่นและจังหวัดต่อไป
๔.กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมครูชี้แจงโครงการกิจกรรม
๒ จัดแบ่งกลุ่มสี
๓ ฝึกซ้อมกีฬาแต่ละประเภท
๔ จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
๕

จัดกิจกรรมกีฬาสี

๖

ประเมินผล

เป้าหมาย
๑๓ คน
๓ สี

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. ๕๗
มิ.ย. ๕๗
ตลอดปี
๕,๐๐๐ ๑๐-๒๙ พ.ย.
๕๘
๑๐,๐๐๐ ๑- ๑๒ ธ.ค.
๕๘
๑๕ ธ.ค. ๕๘

ผู้รับผิดชอบ
ศรีรัตน์ ธุระ
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน
ครูทุกคน

๘๗
๕.งบประมาณ
๑.ค่าจัดเตรียมการแข่งขันพร้อมอุปกรณ์กีฬา
๒.อุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬา
๓.ค่าอาหารกลางวันและต้อนรับแขก
๔.ค่าเหรียญรางวัลกีฬา
๕.ค่าจัดทาเกียรติบัตร
๖.ค่าสนับบสนุนหมู่สี
รวม

๔,๐๐๐
๖,๐๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๓,๐๐๐
๑๕,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๖. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
เล่นกีฬาให้เหมาะสมกับตนเอง
การเล่นกีฬาทาให้ร่างกายแข็งแรง -ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
สมบูรณ์
-ห่างไกลจากยาเสพติด
คุณธรรม
ความรู้
รู้จักวิธีการออกกาลังกายที่ถูกต้อง
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๗. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
๑. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
-สังเกตการณ์เข้าร่วม
๒. นักเรียนมีทักษะทางด้านกีฬา รู้แพ้
กิจกรรม
รู้ชนะ รู้อภัย
-ประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
๓. นักกีฬาโรงเรียนวัดเสด็จมีความเป็นเลิศ โครงการ
ในการแข่งกีฬาในกลุ่มเครือข่ายและ
ระดับสูงต่อไป

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
-แบบสอบถาม
-แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วม
กิจกรรม

๘. ผลผลิตของโครงการ
๑.นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้แสดงออกทางด้านกีฬาและร่วมกิจกรรม
๒.นักเรียนได้ออกกาลังกายและรู้กติกาทางด้านกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๓.ได้ออกกาลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔.นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

๘๘
ชื่อโครงการ

ประเพณี / วันสาคัญ

แผนงานงบประมาณ

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงานวิชาการโรงเรียนวัดเสด็จ สพป..ลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ ๒

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวบ่งชี้

มาตรฐานที่ ๘

ระยะเวลาดาเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
วัฒ นธรรม เปรียบเสมือนฐานของชุมชน ท้องถิ่น และเป็นต้นทุนของสังคม การพัฒ นาต้นทุนทาง
สังคมคือการพัฒนาให้มีรากบานวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง นาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการสร้างความเข้มแข็ง
ของชุ ม ชนทางวั ฒ นธรรมการอนุ รั ก ษ์ ม รดกวั ฒ นธรรมที่ บ รรพบุ รุ ษ สร้ า งมาจากภู มิ ปั ญ ญาอั น ล าลึ ก
และทรงคุณค่านั้นเป็นการปกป้องการครอบงาทางวัฒนธรรมจากต่างชาติ
เหตุที่โรงเรียนวัดเสด็จได้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และโรงเรียนได้
เข้าร่วมอนุรักษ์วัฒ นธรรมประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่ น เพื่อให้เด็กเกิดการสานึกรักศิลปวัฒ นธรรมพื้นบ้าน
ท้องถิ่น เกิดทัศนคติที่ดีและร่วมอนุรักษ์การแต่งกาย ส่งเสริม สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงสืบไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง
๒. ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
๓. ให้นักเรียนมีจิตสานึกในความเป็นคนเมืองและร่วมอนุรักษ์การแต่งกายสืบสานประเพณีท้องถิ่น
๓. ตัวชี้วัดของโครงการ
๓.๑ ตัวชีว้ ัดที่ ๖
๓.๒ ตัวชีว้ ัดที่ ๖
๔. เป้าหมายของการดาเนินงาน
๔.๑ ด้านปริมาณ
๔.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
๑๑๕ คน
๔.๑.๒ นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา จานวน
๒๑๘ คน
๔.๑.๓ ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน จานน ๘ คน หมู่บ้าน ๓ คน
๔.๑.๔ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์บริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ สถานีอนามัยตาบล
บ้านเสด็จ

๘๙
๔.๒ ด้านคุณภาพ
๔.๒.๑ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๔.๒.๒ นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนสามารถนาคามรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๕. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑

เป้าหมาย

งบประ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
มาณ ดาเนินการ
เมษายน ๕๗ ผู้อานวยการ คณะครู

๒

ประชุมชี้แจงวางแผนกาหนด
ครูทุกคน
ผู้รับผิดชอบ
จัดทาโครงการและเสนอโครงการ
-

๓

เตรียมดาเนินงานตามโครงการ

๔

ดาเนินงานตามโครงการ
- วันวิสาขบูชา
- ประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา
- ประเพณีตานก๋วยสลาก
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีเดือนห้าเป็ง

นักเรียนร้อยละ ๑๐๐๐ พฤษภาคม
นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
๘๕ ได้เข้าร่วม
๕๗ - มีนาคม นาวสาวเบญจวรรณ
กิจกรรม
๕๘
ต๊ะเครือ

๕

ติดตามผลการดาเนินงาน

๔ กิจกรรม

-

ตลอดปี

ผู้อานวยการ
นางทองทรัพย์

๖

ประเมินโครงการ

๔ กิจกรรม

-

มีนาคม ๕๘

ผู้อานวยการ
นางทองทรัพย์

๗

สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินการ
รวมงบประมาณ

๔ กิจกรรม

-

มีนาคม ๕๘

นางทองทรัพย์

๔ กิจกรรม

-

เมษายน ๕๗

-

เมษายน ๕๗

๑,๐๐๐

นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
นาวสาวเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ
นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
นาวสาวเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ

๙๐
๖. แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
-นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
-นักเรียนมีจิตสานึกการอนุรักษ์
ในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่นด้วยความเต็มใจ ประเพณีท้องถิน่ ของตนเอง
ของตนเอง
สืบสานประเพณีคงสืบต่อไป รัก
- ให้นักเรียนมีจิตสานึกในความ และภูมิใจในขนบธรรมเนียม
เป็ น คนเมือ งและร่ ว มอนุ รั กษ์ ก าร ประเพณีท้องถิ่นของตนเอง
แต่งกายสืบสาน
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
คุณธรรม
ความรู้
-นักเรียนมีส่วนร่วมกิจกรรมประเพณีวันสาคัญของ
-ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียม
ท้องถิ่นและปฎิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
ประเพณีท้องถิ่นของตนเอง
- ให้นักเรียนเกิดสานึกรักศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
และท้องถิ่นคงอยู่ตลอดไป
- ให้นักเรียนมีจิตสานึกที่ดีและร่วมอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมวันสาคัญคงอยู่ตลอดไป
-ให้นักเรียนรู้ประเพณีท้องถิ่น เช่น
- ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
- ประเพณีตานก๋วยสลาก
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีเดือนห้าเป็ง
๘. การวัดผลประเมินผล
ที่
บ่งชี้ความสาเร็จ
๑

นักเรียนเข้าใจในประเพณีท้องถิ่น

๒

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
- เขียนรายงาน
- การแต่งกาย
- เขียนรายงาน
- การแต่งกาย

๙. ผลผลิตของโครงการ
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- เขียนรายงาน
- แต่งกาย
- เขียนรายงาน
- แต่งกาย
- รูปถ่าย

๙๑
ชื่อโครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๓

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๖

สอดคล้องมาตรฐาน/กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางอรทัย บุญแก้ว

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้
ระดั บ สู ง และพื้ น ฐานการประกอบอาชีพ นั กเรียนในโรงเรียนประถมศึก ษาเป็ น วัย ที่ ต้ อ งการการพั ฒ นา
อย่ างสูงสุ ดทั้งด้านสติปั ญ ญา อารมณ์ สั งคม และร่างกาย โรงเรียนต้องการให้ นักเรียนเรียนเก่ ง เป็ นคนดี
และอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข จึงมุ่งเน้นการจัดบริการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยนั กเรียนทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ โดยดาเนินการตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ นักเรียนมีพัฒนาการทางร่างกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตนและรู้เท่าทันสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขต่าง ๆ
รู้จักวิธีดูแลตนเองให้ปลอดภัย โรงเรียนมีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม บริการอนามัย สุขศึกษา โภชนาการอาหาร
ที่ปลอดภัยในโรงเรียน นักเรียนทุกคนได้รับบริการการตรวจสุขภาพ การเฝ้าระวังรักษาสุขภาพ การได้รับวัคซีน
การบริการการรักษาพยาบาล เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีตลอดไป
โรงเรียนวัดเสด็จจึงจัดโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่อง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
๒.๒ นักเรียนมีสุขนิสัยตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
๒.๓ โรงเรียนยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีน้าหนัก/ส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

๙๒
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
โรงเรียนวัดเสด็จเป็นโรงเรียนที่จัดการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนได้ครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานของกรมอนามัย
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดาเนินการ(Do)
ขั้นตอน/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑ ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการ
คณะครู
ก.ย.๕๗ ผู้อานวยการ
(P)
๒ จัดทาและเสนอโครงการ(P)
นักเรียน
ก.ย. ๕๗ นางอรทัย บุญแก้ว
๓ ดาเนินงานตามโครงการ (D)
นักเรียน
๓,๐๐๐ ต.ค.๕๗ - -ผูอ้ านวยการ
- จัดซื้อเวชภัณฑ์
ก.พ.๕๘
-นางอรทัย บุญแก้ว
- สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
-ครูประจาชั้น
- ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
-ครูพลศึกษา
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
-นักการภารโรง
- ให้วัคซีนนักเรียนตามวัย
-เจ้าหน้าที่
- การออกกาลังกาย
สาธารณสุข
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๔ ติดตามผลการดาเนินงาน (C)
ครูประจา
ก.พ. ๕๘ ผู้อานวยการ
ชั้น
๕ ประเมินโครงการ (C)
ครูประจา
มี.ค. ๕๘ นางอรทัย บุญแก้ว
ชั้น
๖ สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน(A) ครูประจา
มี.ค. ๕๘ นางอรทัย บุญแก้ว
ชั้น
รวมงบประมาณ
๓,๐๐๐บาท

๙๓
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ด้านงบประมาณ
-มีความรอบคอบในการ
-กิจกรรมที่บรรจุไว้ในโครงการ
-ใช้จ่ายเงินได้ตรงตามงบประมาณที่ ดาเนินงานตามกิจกรรมจน
สามารถบรรลุเป้าหมายทั้งด้าน
กาหนด
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ผลผลิตและผลลัพธ์
ด้านเวลา
โครงการ
-ดาเนินกิจกรรมได้ตามเป้าหมาย
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ด้านบุคลากร
-ดาเนินการตามโครงการได้
เหมาะสม
กับความสามารถของตนเอง
คุณธรรม
ความรู้
-มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
-ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
-การเฝ้าระวังรักษาสุขภาพของนักเรียน
๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓,๐๐๐ บาท

๙๔
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
๑.นักเรียนทุกคนมีน้าหนัก/ส่วนสูง
ตามเกณฑ์อายุอยู่ในเกณฑ์ดี
๒.นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๓.นักเรียนรักษาสุขภาพอนามัย
ตนเอง
๔.นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ

วิธีการติดตามและประเมิน

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

-ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง เทียบ
ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย
-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

-แบบบันทึก

-ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐
ประการ
-ตรวจและติดตามจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข

-สังเกต สัมภาษณ์

ผลลัพธ์
-นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด เสด็ จ มี มี สุ ข -ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี -ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

-แบบบันทึก

-บันทึก สศ.๓
-แบบบันทึก
-แบบบันทึก

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
โรงเรี ย นวัด เสด็ จ เป็ น โรงเรี ย นที่ จั ด การส่ งเสริม สุ ขภาพในโรงเรีย น ได้ ค รอบคลุ ม ตามมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานของกรมอนามัย

๙๕
ชื่อโครงการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๓

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๖

สอดคล้องมาตรฐาน/กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางอนงค์ ตัวละมูล

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดนโยบายให้สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูประจาชั้น
ครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึง โดยมีผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
และช่วยเหลือแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จจึงได้จัดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาเนินงานดูแลช่วยเหลื อนักเรียนอย่าง
เป็นระบบมีขั้นตอนด้วยเครื่องมือที่ชัดเจน โดยมีครูประจาชั้น ผู้บริหารโรงเรียน เป็นหลักในการดาเนินการ
จัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถนาไปเป็นแนวทางในการพัฒนา และให้ความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ
ต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ ครูประจาชั้นใช้ข้อมูลจากการคัดกรองนักเรียน พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
๒.๒ โรงเรียนสามารถใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปพัฒนา ป้องกัน แก้ไข ให้ความช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๙๖
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
๓.๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการส่งเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีวิถีชีวิต
เป็นสุขตามที่สังคมต้องการ
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดาเนินการ(Do)
ขั้นตอน/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
๑.ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการ (P) คณะครู
ก.ย.๕๗ ผู้อานวยการ
๒. จัดทาและเสนอโครงการ (P)
คณะครู
ก.ย. ๕๗ นางอนงค์ ตัวละมูล
๓.ดาเนินงานตามโครงการ (D)
นักเรียน
๔,๐๐๐ ต.ค.๕๗ - -ผูอ้ านวยการ
-ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
ทุกคน
ก.พ.๕๘
-นางอนงค์ ตัวละมูล
-คัดกรองนักเรียน
-ครูประจาชั้น
-กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน
-คณะครู
-กิจกรรมโฮมรูม
-กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
ติดตามผลการดาเนินงาน (C)
ครูประจา
ก.พ. ๕๘ ผู้อานวยการ
ชั้น
ประเมินโครงการ (C)
ครูประจา
มี.ค. ๕๘ นางอนงค์ ตัวละมูล
ชั้น
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน (A) ครูประจา
มี.ค. ๕๘ นางอนงค์ ตัวละมูล
ชั้น
รวมงบประมาณ
๔,๐๐๐ บาท

๙๗
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ด้านงบประมาณ
-ใช้จ่ายเงินได้ตรงตามงบประมาณที่
-มีเหตุผล ความเข้า ความ -สามารถดาเนินกิจกรรมได้
กาหนด
รอบคอบในการดาเนินงาน ตามที่กาหนดไว้ในโครงการ
ด้านเวลา
จนบรรลุวัตถุประสงค์
-ดาเนินกิจกรรมได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
ด้านบุคลากร
-ดาเนินงานตามโครงการที่กาหนดไว้
เต็มตามศักยภาพ
คุณธรรม
ความรู้
-มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ -รู้วิธีการดูแล การแก้ปัญหา การป้องกันหลีกเลี่ยง
กิจกรรม
สิ่งที่อันตรายต่อตนเอง
๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๔,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต
๑.ครูประจาชั้นมีเครื่องมือคัดกรอง
นักเรียน
๒.ครูประจาชั้นจัดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริม พัฒนานักเรียนได้เต็ม
ศักยภาพ

วิธีการติดตามและประเมิน
-ศึกษาข้อมูลจากข้อมูล
นักเรียน
รายบุคคลจัดทาแบบคัดกรอง
-สังเกตพฤติกรรม
-สัมภาษณ์/สอบถาม
-กิจกรรมโฮมรูม
-การประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียน
-การเยี่ยมบ้าน

ผลลัพธ์
-นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวัด เสด็ จ ได้รั บ การ -การจัดกิจกรม
ดูแล ส่งเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพ

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
-บันทึกการสังเกต
-บันทึกการสัมภาษณ์
-บั น ทึ ก การประชุ ม ผู้ ป กครองชั้ น
เรียน
-บันทึกการเยี่ยมบ้าน
-รูปภาพ
-แบบบันทึก
-รูปภาพ

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี สามารถให้การช่วยเหลือ แนะนาแก่นักเรียนในความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙๘
ชื่อโครงการ

โครงการส่งเสริมสุทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๔
มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖

นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะเครือ นางสาวณิชชา ชอบธรรม
นางสาวโสภิตา วงศ์บุตร

ระยะเวลาการดาเนินการ

ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๑

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ จั ด ทาโครงการส่ ง เสริ ม สุ น ทรี ย ภาพทางด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ป์
เพื่อให้นักเรียนมีความรักและสนใจในด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ มาตรา ๖ การจั ด การศึก ษาต้อ งเป็ น ไปเพื่ อพั ฒ นาคนไทยให้ เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู รณ์
ทั้งร่างกายจิตใจ และสติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ ร่ วมกับ ผู้ อื่น อย่ างมีความสุ ข และสอดคล้ องกับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบ้ านเกาะเคี่ยม มาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ
ดนตรี และกี ฬ า โรงเรี ย นจึ ง จั ด ทาโครงการส่ ง เสริ ม สุ น ทรี ย ภาพทางด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ป์
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรัก ความสนใจและชื่นชมในด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ โรงเรียนจึงจัดทา
โครงการส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความชื่นชมและชอบกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรักและสนในกิจกรรมที่จัดขึ้น
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจมีความสนใจและชื่นชอบในด้านกิจกรรม ศิลปะ ดนตรีและ
นาฏศิลป์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
นักเรียนมีความชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ร้อยละ ๗๕ มีความสนใจและชื่นชอบใน
งานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย ๑ ประเภท

๙๙
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. วิธีดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

๑.

ขั้นเตรียมการ(P)
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงาน
ขั้นดาเนินการ (กิจกรรม) (D)
- กิจกรรมการสอนดนตรี
(ดนตรีพื้นเมือง)
- กิจกรรมการสอนนาฏศิลป์
- กิจกรรมสอนศิลปะ
- อุปกรณ์บารุงรักษา

คณะครู

-

๒.

๓.

ขั้นประเมินผล (C)
- กากับ ดูแลและติดตาม
ดาเนินงาน
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินงาน
๔. ขั้นปรับปรุงแก้ไข (A)
รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจาก
ผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน /พัฒนางานต่อไป
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๕๗

นักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร

เบญจวรรณ ,ณิชชา ,
โสภิตา

๔,๕๐๐.-

พ.ย.๕๗ –
๓๐ ก.ย ๕๘
พ.ย.๕๗ –
๓๐ ก.ย ๕๘

ครู
รับผิดชอบ
โครงการ

๕๐๐.-

ก.ย. ๕๘

เบญจวรรณ ,ณิชชา ,
โสภิตา

ครู
รับผิดชอบ
โครงการ

-

ก.ย. ๕๘

เบญจวรรณ ,ณิชชา ,
โสภิตา

๕,๐๐๐ บาท

๑๐๐
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
-บริหารงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
-มีความรู้สุนทรียภาพทางด้าน
อย่างประหยัดคุ้มค่า
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์

มีภูมิคุ้นกันที่ดี
นักเรียนมีความรักและสนใจในด้าน
ศิลปะ ดนตรี /ศิลปะและใช้ประกอบ
อาชีพในอนาคตได้
ความรู้
- ความรู้ด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ

คุณธรรม
- มีความรับผิดชอบ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่น

๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (check)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ

วิธีการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล

๑.ร้อยละของ นักเรียนมีความรู้ ความ
เข้าใจและมีความสนใจและชื่นชอบใน
ด้านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์

สอบถาม,ทดสอบ

ร้อยละ ๗๕

๒.ร้อยละของนักเรียนที่สามารถเล่น
ดนตรีได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น

ทดสอบ

คนละ ๑ ชิ้น

๓. ร้อยละของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจกับการดาเนินโครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

ร้อยละ ๗๕

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑๐.๑ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา
๑๐.๒ นักเรียนที่สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย ๑ ชิ้น

๑๐๑
ชื่อโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๔

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๖

นายชานาญ แสงจันทร์

ระยะเวลาดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๑. หลักการและเหตุผล
บุคลากรในโรงเรียนหัวใจที่สาคัญในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) และเพื่อสนองเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการพัฒ นาบุคลากร
ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ให้เป็นเชิงนวัตกรรม สร้างสรรค์และองค์รวมเชิงบูรณาการรวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวิสัยทัศน์ กล้าคิด กล้าทาและรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ จาเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย การได้รับความรู้ใหม่ๆ ทาให้บุคลากรเกิดความคิด
สร้างสรรค์ เกิดการเรียนรู้ที่จะนาสิ่งใหม่ๆ มาพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม
โรงเรียนวัดเสด็จได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อ เสริมสร้างศักยภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการ โดยได้ ดาเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่การพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ
๓. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อการทางาน
ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่

๑๐๒
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ ครูร้อยละ ๙๐ มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓.๑.๒ ครูร้อยละ ๙๐ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
และผู้เรียน
๓.๑.๓ ครูร้อยละ ๙๕ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดี ดารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๔ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน ร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ
ในการดาเนินงานของโรงเรียน
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๕๗ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ เสนอโครงการ ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ (P)
๒ ดาเนินการตามโครงการ (D)
๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนาคณะครูในโรงเรียน
๒.๒ การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
ผลงานดีเด่น และสภาพทั่วไป
ใกล้เคียงกัน
๓ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตาม
โครงการ (C)
๔ ประเมินและรายงานผลการดาเนินงาน
ตามโครงการ / ปรับปรุงแก้ไข (A)
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

คณะครู

-

คณะครู

๑๐,๐๐๐

คณะครู

-

คณะครู

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค.๕๗

ผู้รับผิดชอบ
นายชานาญ
แสงจันทร์

พ.ย. ๕๗ ส.ค.๕๘
พ.ย. ๕๗ส.ค.๕๘

นายชานาญ
แสงจันทร์

พ.ย. ๕๗ส.ค.๕๘
ก.ย.๕๘

นายชานาญ
แสงจันทร์
นายชานาญ
แสงจันทร์

๑๐,๐๐๐ บาท

๑๐๓
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้นกันที่ดี
การรู้จักวางตนให้เหมาะสมในสภาพ การปรับตนให้ทันกับเทคโนโลยี การศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ
สังคม เศรษฐกิจ
คุณธรรม
ความรู้
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและ
ประเมินผล
๑. ร้อยละของครูที่มีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการ
- ตรวจแผนการเรียนรู้
จัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สังเกตการสอน
๒.ร้อยละของครูที่มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้น
- ประเมินการใช้สื่อ
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
นวัตกรรม
๓. ร้อยละของครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ - ประเมินความพึง
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน
พอใจ
๔. ร้อยละของครูที่มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๕. ร้อยละของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่มี
ความพึงพอใจในการดาเนินงานของโรงเรียน
ตัวชี้วัด

เครื่องมือที่ใช้
วัดและประเมินผล
- แบบสังเกตการสอน
- แบบบันทึกการผลิต
สื่อนวัตกรรมและการ
ใช้สื่อการเรียนรู้
- แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

๑๐. ผลผลิตโครงการ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ

๑๐๔
ชื่อโครงการ

เสด็จสืบสานวัฒนธรรมล้านนา รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้รับผิดชอบโครงการ

คณะครูโรงเรียนวัดเสด็จ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๗
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๔
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๒
มาตรฐานที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑

๑. หลักการและเหตุผล
สภาพปัจจุบันสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นปัญหาที่สาคัญในระดับโลก ที่ได้รับความสนใจและได้รับการ
แก้ไขอย่างเร่งด่วน ดังจะปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจต่อสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๙ โรงเรียนในฐานะที่เป็น
ส่วนหนึ่งของการให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจึงตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญดังกล่าวที่จะพัฒนาความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ เรียน ตลอดถึง ชุมชน ผู้ ปกครอง ที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญ หา
สิ่งแวดล้อมในระดับท้องถิ่นให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลก
ในอนาคต
การแก้ไขปัญ หาสิ่งแวดล้อมสามารถจะนาไปสู่การปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
ด้ ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ ไ ด้ น้ อ มน าเอาพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ นาไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตดังนั้น
โรงเรียนวัดเสด็จตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จึงมีแนวคิดในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

๑๐๕
และจากข้อเสนอแนะของการประเมิน คุณ ภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่ ๒ ได้ให้ ข้อเสนอแนะ
ด้านผู้เรียน ในเรื่องการส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมมาก
ที่สุด โดยแบ่งกลุ่มรับผิดชอบ และผู้บริหารได้สนับสนับสนุนให้ผู้เรียนเรียนรู้มากขึ้น ค้นคว้าจากหลายแหล่ง
โรงเรีย นจึงได้จัดท าโครงการเสด็จสื บ สานฯนี้เป็ นอีกแนวทางหนึ่งที่จะพัฒ นาโรงเรียนให้ ส นองต่อทิศทาง
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาต่อไปทั้งนี้จากการเห็นชอบของสถานศึกษาจึงวางแนวทางส่งเสริมให้โรงเรียน
มีโครงการเด่นส่งเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนตามข้อเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองด้วย
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน สามารถนาความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นล้านนา มีจิตสานึกที่ดีและร่วม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จานวน
๑๓ คน
๒. นักเรียนระดับก่อนประถม และระดับประถมศึกษา
จานวน
๒๓๐ คน
๓. ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน จานวน ๘ หมู่บ้าน ๓ ตาบล
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จ สถานีอนามัยตาบล
บ้านเสด็จและมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนสามารถนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘

๑๐๖
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) ,ขั้นดาเนินการ(Do))
๖.๑ วางแผน (Planning)
- คณะครูร่วมประชุมวางแผนแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
-บ่อเลี้ยงปลา จักรยานบาบัดน้าเสีย
กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรัว้ กินได้ -ฐานการเรียนรู้น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง
-โรงเพาะเห็ด
-ฐานการเรียนรู้สัปปะรดคู่เคียง ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
-สวนสมุนไพร
-ฐานการเรียนปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
-บอร์ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
-งานจักสานไม้ไผ่
-เฮือนภูมิปัญญา
- เสนอแผนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
- นาแผนเสนอขอรับงบสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก
๖.๒ ปฏิบัติตามแผน (Do)
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
-บ่อเลี้ยงปลา จักรยานบาบัดน้าเสีย
งบประมาณ ระยะเวลา
ที่
กิจกรรม
เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
( บาท )
ดาเนินการ
๑ ประชุมวางแผนประสานงานขอพันธุ์ คณะครู
ต.ค. ๒๕๕๗ – -ครูนิวัตน์ กิติคา
ปลากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผู้เกี่ยวข้อง
พ.ย. ๒๕๕๗
เตรียมซ่อมจักรยายบาบัดน้าเสีย (P)
๒ นาพันธุ์ปลาปล่อยลงในสระน้า จัดทา -นักเรียน
๕๐๐
ธ.ค. ๒๕๕๗ -ครูนิวัตน์ กิติคา
บอร์ดความรู้สาหรับบ่อเลี้ยงปลาและ
จักรยานบาบัดน้าเสีย (D)
๓ นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดย -นักเรียน ๒๑๘
ธ.ค. ๒๕๕๗ – -คณะครูทุกคน
การเรียนแบบบูรณาการกับแหล่ง
คน
ก.ย. ๒๕๕๘
เรียนรู้ (D)
-ครู ๑๗ คน
๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้มี
ก.ย. ๒๕๕๘ -ครูนิวัตน์ กิติคา
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป

๑๐๗
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๕ นาผลจากการประเมินความพึงพอใจ คณะครูและ
จัดทาแผนปรับปรุงโครงการใน
นักเรียน
ปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๕๐๐

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง บ่อปลาแสนสวย”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการศึกษาวิธีการทา
- เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงปลา - การคัดเลือกสายพันธุ์ปลาที่นามา
อย่างเหมาะสมตามที่ได้รับ
- เพื่อเป็นอาชีพเสริม
เลี้ยงในบ่อดิน
มอบหมาย
- การวางแผนการทางานอย่าง
- ใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์และ
รอบคอบ
คุ้มค่า
คุณธรรม
ความรู้
- ความสามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมี
- มีความรู้การเลี้ยงปลา
ความเมตตา
- ความขยัน
กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรั้วกินได้
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะครู นักเรียน ผู้นาชุมชน
ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงโครงการ และความจาเป็น
ที่จะต้องดาเนินการกิจกรรมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ (P)
๒ แต่งตั้งคณะทางานซึ่งประกอบด้วย
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน สารวจ
พื้นที่ที่จะดาเนินการ (P)
๓ จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ประโยชน์
ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ (D)

เป้าหมาย
-นักเรียน ๑๘๖คน
ครู ๑๓ คน
ประชาชน ๘
หมู่บ้าน
- แต่งตั้งคณะ
ทางาน ๙ คน
ประกอบด้วย
ครู นักเรียน
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- นักเรียน ๑๐๐คน
- ตัวแทนชุมชน ๕๐
คน

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
พ.ย. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
-ครูกัญชพร
ชาติทอง
-ครูพิราลักษณ์
ระวังวงศ์

-

พ.ย. ๒๕๕๗

ผอ.โรงเรียน

-

ธ.ค. ๒๕๕๗

ผอ.โรงเรียน
ครูทุกคน
วิทยากรภายนอก

๑๐๘
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๔ จัดเตรียมพื้นที่ปลูก จัดหาพืชผัก
๔ ไร่
สวนครัวที่เหมาะสมกับฤดูกาล และ
ดาเนินการปลูกโดยระดม
ความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
และร่วมดูแลรักษา (D)
๕ ประเมินผลกิจกรรมสารวจความพึง นักเรียนและผู้มีส่วน
พอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย เกีย่ วข้องร้อยละ ๘๐
(C)
มีเกิดความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป
๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่
-นักเรียนทุกคน
นักเรียนประชาชนโดยทั่วไป (A)
-ประชาชน ๘
หมู่บ้าน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท ) ดาเนินการ
๒,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ

ต.ค. ๒๕๕๗ -ครูกัญชพร
ชาติทอง
ก.พ. ๒๕๕๘ -ครูพิราลักษณ์
ระวังวงศ์

-

ก.พ. ๒๕๕๘

-คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-

ก.พ. ๒๕๕๘
มี.ค ๒๕๕๘

-คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๒,๐๐๐

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่องสวนครัวบ้านเฮา”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการค้นหาปฏิบัติงานได้ - เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง - มีการวางแผนการทางานอย่างเหมาะสม
เหมาะสม
ของผักสวนครัว
- เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟังความ
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเกิด - ตระหนักถึงความสาคัญของผัก คิดเห็น
ประโยชน์สูงสุด
สวนครัวและประโยชน์ของผัก
- เข้าร่วมกิจกรรมตามความรู้
-นาความรู้เรื่องการแปรรูปอาหาร
ความสามารถตามศักยภาพ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
คุณธรรม
ความรู้
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน , ความสามัคคี , ความรับผิดชอบ - วิธีการนาผักสวนครัวมาแปรรูปอาหารประโยชน์ของผัก
ความขวัญอดทน , ความมีวินัย ตรงต่อเวลา,
สวนครัวแต่ละชนิด การขยายพันธุ์และผลผลิต
ความประหยัด ด้านพอประมาณ และจิตสาธารณะ

๑๐๙
-ฐานการเรียนรู้น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ

๑ ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน
- นักเรียน
การทาน้ายามะกรูดสูตรพอเพียง (P) โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

๒ วิเคราะห์ข้อมูงและแบ่งหน้าที่ให้
สมาชิกในกลุ่ม (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูศรีรัตน์ ธุระ
ธ.ค. ๒๕๕๗ -ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูกัญชพร ชาติทอง

๓ ลงมือปฏิบัติงาน และดาเนิน
โครงการ (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

๔,๐๐๐

พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูศรีรัตน์ ธุระ
ก.พ. ๒๕๕๘ -ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูกัญชพร ชาติทอง
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้

๔ นาเอาผลิตภัณฑ์น้ายามะกรูดสูตร
พอเพียงที่ได้ลงมือปฏิบัติมาทดลอง
ใช้ เพื่อที่จะเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการใช้งาน (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
นักเรียนและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๑๐๐
มีเกิดความ
พึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป

๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
(C)

-ครูศรีรัตน์ ธุระ
-ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูกัญชพร ชาติทอง

พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูศรีรัตน์ ธุระ
ก.พ. ๒๕๕๘ -ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูกัญชพร ชาติทอง
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้
-

ก.พ. ๒๕๕๘

-ครูศรีรัตน์ ธุระ
-ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูกัญชพร ชาติทอง

๑๑๐
ที่

กิจกรรม

๕ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ และขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการใช้ปุ๋ย
หมักน้าชีวภาพ (A)

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

- ประชาชนที่
อยู่ในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
- นักเรียนแกน
นาประจาฐาน
ปุ๋ยหมักน้า
ชีวภาพ
- นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จทุกคน

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูศรีรัตน์ ธุระ
ก.พ. ๒๕๕๘ -ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูกัญชพร ชาติทอง

๔,๐๐๐

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ใช้เวลาว่างในการทาน้ ายามะกรูด นักเรียนได้รู้จักวัสดุ/อุปกรณ์
- รู้จักส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์และ
สูตรพอเพียง อย่างเหมาะสม
และส่วนผสมที่ใช้ในการทาน้ายา ส่วนผสมที่ใช้ทาน้ายามะกรูด สูตรพอเพียง
มะกรูดสูตรพอเพียง(น้ายาล้าง
จาน)
ความรู้
คุณธรรม
นักเรียนรู้จักวัสดุและอุปกรณ์และส่วนผสม สาหรับการใช้ทา -มีวินัย
น้ายามะกรูด สูตรพอเพียง
-ใฝ่เรียนรู้
-มีความรับผิดชอบ

๑๑๑
-โรงเพาะเห็ด
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ม.ค. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ

๑ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
แหล่งเรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ แต่งตั้งนักเรียนแกนนาศึกษาการ
เพาะเห็ดจากวิทยากรภายนอก (D)
๔ จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า (D)

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
นักเรียน ๓๐ คน

๕ นาผลผลิตที่ได้ออกจาหน่ายแก่
ผู้ปกครองและผู้สอนใจ (C)
๖ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
(C)

นักเรียน ๓๐ คน

-

นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๕ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดีขึ้น
ไป
คณะครูและ
นักเรียน

-

พ.ค. ๒๕๕๗ – -ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ก.ย. ๒๕๕๘
ตลอดปี
-ครูพฒ
ั นพงษ์ ฟูใจ
การศึกษา
ต.ค. ๒๕๕๘ -ครูพฒ
ั นพงษ์ ฟูใจ

-

ต.ค. ๒๕๕๘

๕ สรุปและนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง
โครงการในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

๑,๐๐๐ ก้อน

-ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ

-

ก.พ. ๒๕๕๗

กรรมการดาเนินงาน

-

ก.พ. ๒๕๕๗

-ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ

๖,๐๐๐

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

๖,๐๐๐

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “โรงเพาะเห็ด”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการค้นหาปฏิบัติงานได้ - เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง - มีการวางแผนการทางานอย่างเหมาะสม
เหมาะสม
ของการเพาะเห็ด
- เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟังความ
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้คุ้มค่าและเกิด - ตระหนักถึงความสาคัญของการ คิดเห็น
ประโยชน์สูงสุด
เพาะเห็ดและประโยชน์ของการ
- เข้าร่วมกิจกรรมตามความรู้
เพาะเห็ด
ความสามารถตามศักยภาพ
-นาความรู้เรื่องการเพาะเห็ดไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
คุณธรรม
ความรู้
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน , ความสามัคคี , ความรับผิดชอบ - วิธีการนาผักสวนครัวมาแปรรูปอาหารประโยชน์ของผัก
ความขวัญอดทน , ความมีวินัย ตรงต่อเวลา,
สวนครัวแต่ละชนิด การขยายพันธุ์และผลผลิต
ความประหยัด ด้านพอประมาณ และจิตสาธารณะ

๑๑๒
-ฐานการเรียนรู้สัปปะรดคู่เคียง ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

งบประมาณ

๑ ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน
การแปรรูปสับปะรด (P)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

๒ วิเคราะห์ข้อมูงและแบ่งหน้าที่ให้
สมาชิกในกลุ่ม (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

๓ ลงมือปฏิบัติงาน และดาเนิน
- นักเรียน
โครงการสับประรดคู่เคียง ภูมิปัญญา โรงเรียน
เสด็จบ้านเฮา (D)
วัดเสด็จ

๔ นาเอาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูป
สับปะรด (แยมสับปะรด,น้า
สับปะรด)ที่ได้ลงมือปฏิบัติมาทดลอง
ชิม เพื่อที่จะเป็นการทดสอบ
ประสิทธิภาพ (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๑๐๐
มีเกิดความ
พึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป

๔,๐๐๐

-

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ

-ครูพิราลักษณ์
ระวังวงศ์
-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ
พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูพิราลักษณ์
ธ.ค. ๒๕๕๗ ระวังวงศ์
-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ
พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูพิราลักษณ์
ก.พ. ๒๕๕๘ ระวังวงศ์
-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้
พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูพิราลักษณ์
ก.พ. ๒๕๕๘ ระวังวงศ์
-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้
ก.พ. ๒๕๕๘ -ครูพิราลักษณ์
ระวังวงศ์
-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ

๑๑๓
ที่

กิจกรรม

๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
การแปรรูปสับปะรด ให้ทุกฝ่ายได้
รับรู้ (A)

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

- ประชาชนที่
อยู่ในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
- นักเรียนแกน
นาประจาฐาน
ปุ๋ยหมักน้า
ชีวภาพ
- นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จทุกคน

๕๐๐

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูพริ าลักษณ์
ก.พ. ๒๕๕๘ ระวังวงศ์
-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ

๔,๐๐๐

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้สับปะรดคู่เคียง ภูมิปัญญาเสด็จบ้าน
เฮา”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
ใช้เวลาว่างในการแปรรูปสับปะรด นักเรียนได้รู้จักวัสดุ/อุปกรณ์
- รู้จักส่วนประกอบวัสดุอุปกรณ์
อย่างเหมาะสม
และส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูป
และส่วนผสมที่ใช้ในการแปรรูปสับปะรด
สับปะรด
ความรู้
คุณธรรม
นักเรียนรู้จักวัสดุและอุปกรณ์และส่วนผสม สาหรับการแปร -มีวินัย
รูปสับปะรด
-ใฝ่เรียนรู้
-มีความรับผิดชอบ

๑๑๔
-สวนสมุนไพร
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และ
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ นานักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษายัง
แหล่งเรียนรู้ (D)

เป้าหมาย
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
นักเรียน ๒๓๓
คน

๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้มี
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป
๕ สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
พ.ย. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
-ครูศรีรัตน์ ธุระ

-

ธ.ค. ๒๕๕๗

กรรมการดาเนินงาน

-

พ.ค. ๒๕๕๘
–
ก.ย. ๒๕๕๘

คณะครูทุกคน

-

ต.ค. ๒๕๕๘

-ครูศรีรัตน์ ธุระ

-

ต.ค. ๒๕๕๘

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่องพืชสมุนไพร”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
- เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมโดยไม่ใช้
- มีการวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
สารเคมี
- เคารพกติกา และยอมรับฟังความ
- ใช้วัสดุอุปกรณ์คุ้มค่าเกิด
- รักและภูมิใจในคุณค่าของสมุนไพร คิดเห็นของสมาชิกในกลุ่ม
ประโยชน์สูงสุด
ไทยและภูมิปัญญาไทย
- ระมัดระวังรอบคอบในการใช้วัสดุ
- เข้าร่วมกิจกรรมตามความรู้
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
อุปกรณ์
ชีวิตประจาวัน
คุณธรรม
ความรู้
- ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
- เรื่องสมุนไพรไทย วิธีการปลูก ดูแลรักษา สรรพคุณ
- ความประหยัด พอประมาณ
- รู้กระบวนการทางานกลุ่ม
- มีจิตสาธารณะ และจิตอาสา

๑๑๕
-ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑ ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน
การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ (P)

- นักเรียน
๒๑๘ คน
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
๒ แบ่งหน้าที่ในการทางานให้สมาชิกใน - นักเรียน
กลุ่ม เพื่อที่จะได้ดาเนินการหาข้อมูล ๒๑๘ คน
แล้วนามาวิเคราะห์ (D)
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
๓ ลงมือปฏิบัติงาน และดาเนิน
- นักเรียน
โครงการ (D)
๒๑๘ คน
๔ นาเอาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพที่
ได้ลงมือปฏิบัติมาทดลองใช้ เพื่อที่จะ
เป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ใช้งาน (D)

- นักเรียน
๒๑๘ คน
- หมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน

๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู้
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C) มีสว่ นเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๑๐๐
มีเกิดความ
พึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
-ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ
- ครูนิวัตน์ กิติคา

-

พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ธ.ค. ๒๕๕๗ -ครูนิวัตน์ กิติคา

๓,๐๐๐

พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ก.พ. ๒๕๕๘ -ครูนิวัตน์ กิติคา
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้
พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ก.พ. ๒๕๕๘ -ครูนิวัตน์ กิติคา
-นักเรียนประจาฐาน
การเรียนรู้

-

-

ก.พ. ๒๕๕๘

-ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ
-ครูนิวัตน์ กิติคา

๑๑๖
ที่

กิจกรรม

๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม
ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ และขอความ
ร่วมมือจากประชาชนในการใช้
ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ (A)

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

- ประชาชนที่
อยู่ในหมู่บ้าน
ใกล้เคียงกับ
โรงเรียน
- นักเรียนแกน
นาประจาฐาน
ปุ๋ยน้าหมัก
ชีวภาพ
- นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จทุกคน

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พ.ย. ๒๕๕๗ – -ครูพัฒนพงษ์ ฟูใจ
ก.พ. ๒๕๕๘ -ครูนิวัตน์ กิติคา

๓,๐๐๐

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่องปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ใช้เวลาในการศึกษาวิธีการทาอย่าง -ถ้าใส่ส่วนผสมใดมากหรือน้อย
- การใช้ปุ๋ยมาเกินไปอาจทาให้ดิน
เหมาะสม
เกินไปอาจทาให้พืชผักไม่เจริญเติบ เสื่อมสภาพได้ จึงควรปลูกพืชหมุนเวียน
- ใช้ปุ๋ยอย่างพอดี
โตตามที่ควร
คุณธรรม
ความรู้
- ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- มีความรู้เกี่ยวกับการหมักปุ๋ยชีวภาพว่ามีสิ่งใดบ้างที่นามา
- ความขยันอดทน
ทาได้ และรู้คุณค่าของสิ่งของที่อยู่รอบตัว
- ความเพียร
- ความสามัคคี

๑๑๗
-บอร์ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และ
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียน
ยังแหล่งเรียนรู้ (D)
๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
(C)

๕ สรุปและนาผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง
โครงการในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดีขึ้น
ไป
คณะครูและ
นักเรียน

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ต.ค. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
-ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูณิชชา ชอบธรรม
-กรรมการดาเนินงาน

-

พ.ย. ๒๕๕๗

-

ธ.ค. ๒๕๕๗ – -คณะครูทุกท่าน
ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘ -ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูณิชชา ชอบธรรม

-

-

ต.ค. ๒๕๕๘

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง บอร์ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- มีความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อเป็นการนาเอาหลักปรัชญาของ
- มีการวางแผนการทางานอย่าง
- รู้จักการบริหารเวลา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต รอบคอบ
- เข้าร่วมกิจกรรมตามความ
- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
เหมาะสมของวัย
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
คุณธรรม
ความรู้
- ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
- เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความประหยัด พอประมาณ
- รู้กระบวนการทางานกลุ่ม
- มีจิตสาธารณะ
- รู้กระบวนการวางแผน
- ความเมตตากรุณา

๑๑๘
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และ
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
ความรู้ (D)
๔ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียน
ยังแหล่งเรียนรู้ (D)
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C)

เป้าหมาย

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
วิทยาการ
ภายนอก ๑ คน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ธ.ค. ๒๕๕๗
-

ม.ค. ๒๕๕๘

-

ม.ค. ๒๕๕๘

-

พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘

-

ต.ค. ๒๕๕๘

ผู้รับผิดชอบ
-ครูทองทรัพย์
อนุจาผัด
-กรรมการ
ดาเนินงาน
-ครูทองทรัพย์
อนุจาผัด
-คณะครูทุกท่าน
-ครูทองทรัพย์
อนุจาผัด

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่องขนมแห่งความสามัคคี (ขนมปาด)”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- รู้จักประมาณตนเองในค่าใช้จ่าย - การใช้เหตุผลในการตัดสินใจ
- การดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมที่ถูกต้อง
- การใช้ทรัพยากรและแรงงานที่มี - การใช้เหตุผลในการใช้ภาษาไทย - การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
อยู่ในโรงเรียน
ทั้งการพูดและการเขียน
คุณธรรม
ความรู้
- ความสามัคคี
- ประโยชน์จากข้าว
- ความมีน้าใจ
- ขนมที่ทามาจากข้าว
- ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
- การทดสอบแป้ง
- ความประหยัด
- ประวัติและวิธีการทาขนมปาด
- การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
- อาหารและสารอาหาร
- การแต่งคาขวัญ กลอนแปด

๑๑๙
-งานจักสานไม้ไผ่
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่ง
เรียนรู้ (P)
๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และ
วางกิจกรรมการเรียนรู้ (D)
๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้
ความรู้ (D)
๔ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียน
ยังแหล่งเรียนรู้ (D)
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ (C)

เป้าหมาย

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
กรรมการ
ดาเนินงาน
วิทยาการ
ภายนอก ๑ คน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ร้อยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป
๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปีงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ธ.ค. ๒๕๕๗
-

ม.ค. ๒๕๕๘

-

ม.ค. ๒๕๕๘

-

-

ผู้รับผิดชอบ
-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ
-กรรมการดาเนินงาน

-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ
พ.ย. ๒๕๕๗ – -คณะครูทุกท่าน
ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘ -ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ

ต.ค. ๒๕๕๘

คณะกรรมการ
ดาเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง งานจักสาน”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- มีความรู้และทักษะงานจักสาน - รักและภูมิใจในคุณค่าของงานจัก - การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
สานภูมิปัญญาไทย
- ระมัดระวังในการใช้วัสดุอุปกรณ์
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
- ใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ ชีวิตประจาวัน
สูงสุด
คุณธรรม
ความรู้
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- เรื่องงานจักสาน อุปกรณ์ วิธีทา
- ความมีวินัย
- รู้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม
- ความรับผิดชอบ
- ความประหยัด พอประมาณ
- มีจิตสาธารณะ

๑๒๐
- เฮือนภูมิปัญญา
ที่

กิจกรรม

๑ รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นและจัดทา
เอกสารข้อมูลรายละเอียดแต่ละ
ประเภท เพื่อนาเสนอในแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียน
จัดทาขึ้น (P)
๒ จัดทาเอกสารรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ทุกด้าน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้
และเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป (P)
๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้
นักเรียน โดยเชิญวิทยากรจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติ
นักเรียนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบ้าน
ที่นักเรียนสนใจ เช่น การตีกลอง
สะบัดชัย การเล่นดนตรีพื้นเมือง
การร้องเพลงซอพื้นเมือง เป็นต้น
(D)
๔ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใน
ศูนย์ถา่ ยทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
โรงเรียน โดยมีวิทยากรภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้คาแนะนา (D)
๕ ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นทุกด้าน

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดาเนินการ
ต.ค.๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
-ครูศรีรัตน์ ธุระ
-ครูกัญชพร ชาติทอง

ข้อมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ทุกด้าน
นักเรียนทุกคน

-

พ.ย.๒๕๕๗

-

ธ.ค.๒๕๕๗ - -ครูศรีรัตน์ ธุระ
ก.ย. ๒๕๕๘ -ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-วิทยากร
บุคคลภายนอก

นักเรียนทุกคน

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

-ครูเบญจวรรณ
ต๊ะเครือ

ม.ค. ๒๕๕๘ - -ครูศรีรัตน์ ธุระ
ก.ย. ๒๕๕๘
ต.ค. ๒๕๕๘

-ครูจักรกฤษณ์ โนชัย
-ครูกัญชพร ชาติทอง

๑๒๑
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู้ เรื่อง เฮือนภูมิปัญญา
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- มีความรู้และทักษะด้าน
- รักและภูมิใจในคุณค่าและ
- การวางแผนการทางานอย่างรอบคอบ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ประโยชน์ของภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
- ใช้เวลาในการศึกษาและ
- นาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
ปฏิบัติงานได้เหมาะสม
ชีวิตประจาวัน
คุณธรรม
- มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
- ความมีวินัย
- ความรับผิดชอบ
- ความประหยัด พอประมาณ
- มีจิตสาธารณะ
๗. งบประมาณ

ความรู้
- เรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
- รู้กระบวนการทางานเป็นกลุ่ม

๒๐,๕๐๐ บาท

๑. กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
งบประมาณ ๕๐๐
-บ่อเลี้ยงปลา จักรยานบาบัดน้าเสีย
๕๐๐
๒. กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ ๑๙,๐๐๐
-ผักสวนครัวรั้วกินได้
๒,๐๐๐
-ฐานการเรียนรู้น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง
๔,๐๐๐
-โรงเพาะเห็ด
๖,๐๐๐
-ฐานการเรียนรู้สับปะรดคู่เคียง ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
๔,๐๐๐
-สวนสมุนไพร
-ฐานการเรียนรู้ปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
๓,๐๐๐
-บอร์ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๓. กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนาธรรม
งบประมาณ ๑,๐๐๐
-เตาฮาง
-งานจักสานไม้ไผ่
-เฮือนภูมิปัญญา
๑,๐๐๐
งบประมาณรวม
๒๐,๕๐๐
- งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนอาหารกลางวัน จานวน ๑๕,๕๐๐ บาท
- เงินอุดหนุน ๕,๐๐๐ บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๑๒๒
๘. การประเมินผล (Check)ลางวัน
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน
บอกวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนบอกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
๓. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน
สามารถนาหลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
สังเกต สอบถาม

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
แบบสังเกต แบบสอบถาม

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

๙. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมล้านนาและร่วมกันอนุรักษ์
ให้คงอยู่สืบต่อไป

๑๒๓
ชื่อโครงการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๕

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๒
มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายศรีรัตน์ ธุระ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
การติดต่อประสานงานระหว่างโรงเรียนและชุมชนมีความจาเป็นอย่างยิ่งต่ อการบริหารจัดกการศึกษา
ของโรงเรียน อันจะเป็นการร่วมมือกันของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ในชุมชน ทั้งประเพณีท้องถิ่นและกิจ กรรมต่าง ๆ ของชุมชน จึงเป็นการการประสานความร่วมมือร่วมใจ
ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง วัด ผู้นาและประชาชนในท้องถิ่น
ดังนั้นโรงเรียนวัดเสด็จจึงได้จัดทาโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนได้ร่วมมือจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อีกทั้งจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๒.๒ เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๒.๓ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๒.๔ เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๑. ผู้ปกครองนักเรียนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน
๒. ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาร้อยละ ๗๐ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
คณะครูมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และให้ความร่วมมือ
กันเป็นอย่างดี

๑๒๔
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘
๖. กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย

๑ เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา
คณะครู
อนุมัติประชุมชี้แจงคณะครูให้รับทราบ
โครงการ (P)
๒ ผู้อานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
คณะครู,ชุมชน
โรงเรียนวัดเสด็จดาเนินการกิจกรรม
เขตบริการ
ต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน (D)
๓ การดาเนินการเผยแพร่ข่าวสาร
คณะครู,ชุมชน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
เขตบริการ
โรงเรียนแก่ชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรียนและสาธารณะชนทั่วไป (D)
๔ สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วน
คณะครู,ชุมชน
เกี่ยวข้อง(C)
เขตบริการ
๕ สรุปผลการดาเนินงาน (A)
คณะครู
รวมงบประมาณ
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
การปฏิบัติตนในสังคม
วิถีชีวิตความเป็นอยู่
คุณธรรม
ความสามัคคี

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ย. ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
ศรีรัตน์

๒,๐๐๐

พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘

คณะครู

๓,๐๐๐

พ.ย. ๒๕๕๗ –
ก.ย. ๒๕๕๘

คณะครู

-

ก.ย. ๒๕๕๘

คณะครู

-

ก.ย. ๒๕๕๘ ศรีรัตน์
๕,๐๐๐ บาท

มีภูมิคุ้นกันที่ดี
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ความรู้
วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น

๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๕,๐๐๐ บาท

๑๒๕
๙. ประเมินผล
ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จ
๑. จานวนนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ
๒. จานวนคณะครูที่เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ

วิธีการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
- การสังเกต, สถิติและการเข้าร่วม - บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ของโครงการ

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. โรงเรียนและชุมชุมมีการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน
๒. โรงเรียนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน

๑๒๖
ชื่อโครงการ

พัฒนาคุณภาพวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๑

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๓

ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิชาการ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา
๒๕๕๕ ตัวบ่งชี้ในด้านทักษะการวิเคราะห์ ทักษะในการแก้ปัญหาในการทางานของนักเรียนประสบปัญหาการ
สนับสนุนทางด้านงานวิชาการเป็นอย่างมาก และจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ของนักเรียนโรงเรียน
วัดเสด็จพบว่า ผลสั มฤทธิ์โดยร่วมนั้ น ยังต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน อีกทั้งเอกสารและหลั กฐานทางการเรียน
ของนั ก เรี ย นที่ จ ะต้ อ งท าเพิ่ ม เติ ม ในทุ ก ปี แ ละมี ก ารปรั บ ปรุ ง อยู่ บ้ า ง ฉะนั้ น การด าเนิ น การโครงการนี้
จึงจาเป็นต้อง มีกิจกรรมและการดาเนินการปรับปรุง เพิ่มเติมต่อไป
การจัดการศึกษาที่มีคุณ ภาพจะเป็นการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างบุคคลแห่งการเรียนรู้
เพื่อเป็น กลไกสาคัญที่ผลักดันประเทศก้าวสู่ความเป็นสากลและมีความเจริญ ก้าวหน้า โรงเรียนเป็นกลไก
ส่วนหนึ่งที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างคนคุณภาพให้สังคม จึงจาเป็นต้องแสวงหาวิธีการ
ที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
โรงเรียนวัดเสด็จได้ตระหนักและเห็นความสาคัญที่จะดาเนินการพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ
จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการแก้ปัญหา
การเรียนโดยการวิจัยในชั้ น เรียน เน้ นเรื่องการอ่าน การเขียน ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ
และเตรียมความพร้อมสาหรับการทดสอบระดับต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ชั้น ป.๒ , ป.๕ (LAS) ป.๓ (NT) ป.๖
(O-NET) ทั้ ง นี้ ในการด าเนิ น การกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว มี เป้ า หมายที่ จ ะยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ใน ๕ กลุ่มสาระหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๓
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อยกระดับผลฤทธิ์ทางการเรียน ( O-NET) ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น
๒.๒ เพื่อสนองมาตรฐานการศึกษาด้านผู้เรียนในเรื่องผลฤทธิ์ทางการเรียนตาม
๒.๓ เพื่อการปรับปรุง จัดทาเอกสาร หลักฐานการเรียนการสอนของโรงเรียน

๑๒๗
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๑. จัดสอนเสริมในตัวชี้วัดที่เน้น ฝึกให้นักเรียนหัดทาข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ
๒. จั ด อบรมครู ผู้ ส อน ร้ อ ยละ ๖๐ ให้ มี ค วามรู้ ใ นงานวิ ช าการและยกระดั บ ความรู้
ความสามารถทางด้านงานวิชาการ
๓. ปรับปรุงและจัดทาเอกสาร หลักฐานทางการเรียน พร้อมใช้งาน
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๑. เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ สูงขึ้น
๒. ครูสามารถใช้ความรู้ความสามารถทางด้านงานวิชาการ จัดทาผลงานเพื่อทาให้เกิดผลงาน
ด้านวิชาการใหม่เพิ่มมากขึ้น
๓. เอกสารธุรการชั้นเรียนมีความพร้อม และปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู่ ๑๑ ต.บ้านเสด็จ อ.เมืองลาปาง จ.ลาปาง
๕. ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ

๑. (P)ประชุ ม วางแผนและชี้ แ จงรายละเอี ย ด
เสนอโครงการต่อผู้บริหาร
วางแผนการดาเนินงานตามกิจกรรม
๒. (D)
-จัดหาวิทยากรเตรียมสอบ O-Net ปี ๕๗
-จัดสอนเสริมนักเรียนชั้น ป.๖
๓. -จั ด ท าปพ-เอกสารนั ก เรี ย นของห้ อ งและ
ส่วนตัว ปพ.๖ ปพ.๕ ปพ.
๔. -ส่งเสริมศักยภาพครู เข้ารับการ
ประชุมสัมมนา อบรมงานทางด้านวิชาการ
๕. จัดกิจกรรมวันวิชาการโรงเรียนวัดเสด็จ
๖. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เมื่อสิ้นปี
การศึกษา
๗ ติ ด ตามและวั ด ประเมิ น ผล สรุ ป รายงาน
โครงการ
รวมงบประมาณ

-

ระยะเวลา
ดาเนินงาน
พ.ย. ๕๗

นิวัตน์ กิติคา

นักเรียน ๔๐
คน
จานวน ๘๐
เล่ม
ครู ๑๗ คน

๑,๐๐๐

ธ.ค. ๕๗

นิวัตน์ กิติคา

๕๐๐

ม.ค. ๕๘

๑,๐๐๐

ครู นักเรียน
๒๔๐ คน
-

๑,๕๐๐

ต.ค.๕๗ –
ก.ย. ๕๘
มี.ค. ๕๘

จักรกฤษณ์
โนชัย
ชานาญ
แสงจันทร์
นิวัตน์ กิติคา

๕๐๐

เม.ย.๕๘

นิวัตน์ กิติคา

๕๐๐

ก.ย. ๕๘

นิวัตน์ กิติคา

เป้าหมาย

งบประมาณ

-

๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ

๑๒๘
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
กิจกรรมต่างๆที่จั ดให้ ค รบคลุ ม เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
กับกิจกรรมการเรีย นการสอน มุ่ง นั ก เรี ย น โร งเรี ย น วั ด เส ด็ จ ปี ตามตั ว ชี้ วั ด และจั ด กิ จ กรรมให้
พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ นั ก เรี ย น และ การศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจากเดิม
สอดคล้อง ปรับปรุงงานวิชาการให้
กระบวนการจัดการเรียนการสอน ร้อยละ ๓
ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปัจจุบัน
ประสานและจั ด งบประมาณ
ตามที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ เพื่ อ บริ ห าร
จัดการกับกิจกรรมต่าง ๆ
คุณธรรม
ความรู้
- ความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
- ความขยัน มีความมุ่งมั่นในการทางาน
- การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
๘. งบประมาณ
การจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๕,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จชัน้ ประถมศึกษาปีที่
๖ ทุกคนฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สูงขึ้นร้อยละ ๓
๒. นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จชัน้ ประถมศึกษาปีที่
๑ – ๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สูงขึ้น ร้อยละ ๓

วิธีการติดตามและ
เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ใช้การวัดผลประเมินผล แบบทดสอบของ สทศ.
จาก สทศ.
ใช้การวัดผลประเมินผล เครื่องมือวัดผลจากทุกกลุ่มสาระ
จากทุกกลุ่มสาระ

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
๑. นักเรียนชั้น ป.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
๒. ผลการทดสอบ ชั้น ป.๒ , ป.๕ (LAS) ป.๓ (NT) ป.๖ (O-NET) สูงขึ้น
๓. โรงเรียนมีเอกสารที่สอดคล้องกันทั้งโรงเรียน
๔. นักเรียนและครูได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและมีผลงานเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับ
กลุ่มและโรงเรียน

๑๒๙
ชื่อโครงการ

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดเสด็จ

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑,๒,๓
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะเครือ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสหกรณ์ ห รื ออุดมการณ์ ส หกรณ์ เป็น ความร่วมมือกันของสมาชิก ในอันที่ จะพัฒ นาชีวิต
และกลุ่มให้มีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได้ และดารงชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
สหกรณ์ ร้านค้าโรงเรี ย นวัดเสด็จ เกิดจากการรวมหุ้ นของคณะครู นั กเรียน ตามระบบของร้าน
สหกรณ์ ซึ่ ง มี ข้ อ บั ง คั บ และวิ ธี ด าเนิ น การ เพื่ อ จั ด จ าหน่ ว ยสิ น ค้ า ประเภ ทเครื่ อ งเขี ย น ผลิ ต ผล
ของโรงเรี ย น และของใช้ในชี วิต ประจ าวัน ทั่ ว ไป มี ห ลั ก การส าคัญ คือ มุ่งให้ นั ก เรีย นได้ ศึ กษาหาความรู้
จากประสบการณ์ตรงขั้นพื้นฐานในด้านกิจการสหกรณ์ อีกทั้งยังเป็นการปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยได้
เป็นอย่างดี เพราะระบบสหกรณ์เป็นระบบที่สมาชิกต้องร่วมกันทา ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ปัญหา และมอบ
ความไว้วางใจให้ตัวแทนเข้าดาเนินกิจการแทนตน
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทที่การทางานในระบบสหกรณ์
๒.๒ เพื่อส่งเสริมการจัดจาหน่ายสินค้าของโรงเรียน
๒.๓ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการทางานในสหกรณ์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
- ครูและนักเรียน ร้อยละ ๘๐ ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียน
๓.๒ ด้านผลลัพธ์(Outcomes)
สมาชิ ก มี ค วามร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ มี ค วามขยั น อดทน ใช้ จ่ า ยในสิ่ ง ที่
จาเป็น ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบต่องาน

๑๓๐
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะครู (P)
๒ เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ (P)
๓ ประกาศรับสมัครหุ้นสมาชิก (D)
๔ แต่งตั้งคณะทางาน (D)
๕ ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียด
การดาเนินการ (D)
๖ ดาเนินกิจกรรม (D)
๗ ประชุมใหญ่ สรุป รายงาน
ประเมินผล และปันผลกาไร
(C,A)
งบประมาณ

เป้าหมาย งบประมาณ

- ความซื่อสัตย์
- ความรับผิดชอบ
- ความมีน้าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ผู้รับผิดชอบ

คณะครู
คณะครู

-

คณะครู
และ
นักเรียน
นักเรียน
นักเรียน

-

พฤษภาคม ๕๘ เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

-

พฤษภาคม ๕๘ เบญจวรรณ ต๊ะเครือ
พฤษภาคม ๕๘ เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

นักเรียน

๓,๐๐๐

คณะครู
และ
นักเรียน
๓,๐๐๐

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ทางานด้วยความเอาใจใส่
และคุ้มค่า ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย
รอบคอบ
คุณธรรม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ตุลาคม ๕๗
ตุลาคม ๕๗

พฤษภาคม กันยายน ๕๘
มีนาคม ๕๘

ผู้บริหาร
เบญจวรรณ ต๊ะเครือ

คณะกรรมการนักเรียนที่
ได้รับการแต่งตั้ง
เบญจวรรณ ต๊ะเครือ
-

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- แก้ปัญหาได้โดยใช้เหตุผล
- ความอดทนในการทางาน

ความรู้
การดาเนินการกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า

๑๓๑
๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๓,๐๐๐ บาท
๙. การวัดและประเมินผล (Check)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทที่
การทางานในระบบสหกรณ์
๒. การจัดจาหน่ายสินค้าของโรงเรียน
๓. การเรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการทางานใน
สหกรณ์โรงเรียน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
- สอบถาม
- สัมภาษณ์นักเรียน

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
- แบบสัมภาษณ์
- ทะเบียนสมาชิกกิจกรรม
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดเสด็จ
- บัญชีกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า
โรงเรียนวัดเสด็จ

๑๐. ผลผลิตของโครงการ( ACT)
๑๐.๑ นั ก เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมของโรงเรี ย นและได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
รวมถึงความพอเพียง
๑๐.๒ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน

๑๓๒
ชื่อโครงการ

เรียนรู้สู่อาชีพ

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๕

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๔
มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายศรีรัตน์ ธุระ ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์ กิติคา

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนวัดเสด็จ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑ เป็นโรงเรียนที่ได้
น้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งขององค์ พ ระบ าทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
รัชกาลปัจจุบันมาเป็นหลักในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน ภายใต้โครงการหลักของโรงเรียน คือ
โครงการเสด็ จ สื บ สานวั ฒ นธรรมล้ า นนา รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ ม น้ อ มน าเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และยึ ด หลั ก
๓ ประสาน บ้าน วัด โรงเรียน เป็นแรงสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ทั้งนี้กิจกรรมตามโครงการ ฯ ได้จัดให้มีการฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น เช่น การเกษตรที่เน้นชีววิถี
งานจักสาน หรืองานอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและความสนใจของนักเรียน โดยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง
อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการจาหน่าย อันเป็นการฝึกทักษะชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน อีกทั้งนักเรียน
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
๒.๒ เพื่อฝึกทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพชุมชน ท้องถิ่น และนักเรียนสามารถนาไปขยายผล
หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๒.๓ เพื่อสนองโครงการหลักของโรงเรียนเสด็จสืบสานวัฒนธรรมล้านนา รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนา
เศรษฐกิจพอเพียง
๓. เป้าหมายการดาเนินงาน
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ทุกคนได้ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจขั้นตอน กระบวนการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นของตน

๑๓๓
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและนาไปขยายผล ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๕๗ – ตุลาคม ๒๕๕๘
๖. วิธีดาเนินการและวิธีการดาเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ เสนอโครงการ/วางแผน/สารวจข้อมุล
(P)
๒ จัดกิจกรรมการฝึกวิชาชีพโดยแยกเป็น
ฐานการเรี ย นรู้ / ประสานวิ ท ยากร
บุคคลภายนอกเป็นวิทยากร (D)
๓ นิเทศติดตามการดาเนินกิจกรรม (C)
๔ สรุป / รายงานผล (A)
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ย. ๕๗

เป้าหมาย

งบประมาณ

ครูทุกคน

-

นักเรียนชั้น
ป.๑-ป.๖

๖,๐๐๐

พ.ย. ๕๗ –
ก.ย. ๕๘

ครูทุกคน
ครูทุกคน

-

ก.ย. ๕๘
ต.ค. ๕๘

ผู้รับผิดชอบ
ศรีรัตน์
นิวัตน์
คณะครู
ผอ.
ศรีรัตน์
นิวัตน์

๖,๐๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้นกันที่ดี
นักเรียนได้เรียนรู้ถึงอาชีพในท้องถิ่น การประกอบอาชีพในท้องถิ่น การประกอบอาชีพที่มั่นคง
ของตน ซึ่งทาให้สามารถดารงชีพอยู่ ของตน เป็นการสร้างความ
สามารถสร้างครอบครัวที่มั่นคง
ได้อย่างพอเพียง
มั่นคงทางเศรษฐกิจของ
และเป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศชาติโดยรวม
ประเทศชาติ ต่อไป
คุณธรรม
ความรู้
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงขั้นตอน
การประกอบอาชีพของตนเอง ด้วยความขยัน
กระบวนการ การเรียนรู้ที่ยั่งยืน ในการประกอบ อดทน ประหยัด ซื่อสัตย์ต่ออาชีพ และมีจิตใจ
อาชีพใรท้องถิ่นของตน
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ตามวิถีพอเพียง
นามาซึ่งชีวิตที่เป็นสุข

๑๓๔
๘. งบประมาณ
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน ๖,๐๐๐ บาท
๙. การวัดและประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖
รู้จักอาชีพในท้องถิ่นของตน
๒. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ –
๖ เข้าใจขั้นตอนการประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่นของตน และสามารถช่วยเหลือ
งานพ่อ แม่ ผู้ปกครองได้สมควรตามวัย

วิธีการติดตามและประเมินผล
๑. ใบงาน , การจัดทารายงาน
ของนักเรียน
๒. การทาแบบทดสอบ
๓. การสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล
๑. ใบงาน
๒. แบทดสอบ
๓. แบบสัมภาษณ์

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนวัดเสด็จ เรียนรู้ถึงอาชีพ กระบวนการขั้นตอนการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้

๑๓๕
ชื่อโครงการ

นิเทศภายใน

แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๔

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ , ๖
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๕

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายชานาญ แสงจันทร์

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๑ มาตรา ๖
และ หมวด ๔ มาตรา ๓๐ สถานศึกษามีความจาเป็นต้องดาเนินการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้
การจั ด การเรี ย นการสอนหรื อ การจั ด การเรี ย นรู้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ เพราะกระบวนการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเป็นผู้ดาเนินการนิเทศซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับครู และนักเรียน
มากที่สุด จึงมีความเข้าใจสภาพปัญหาของสถานศึกษา และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้การ
นิเทศตอบสนองความต้องการของบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
โรงเรีย นวัดเสด็จได้จั ดทาโครงการนิเทศภายในเพื่อเป็นการให้ คาแนะนา ช่วยเหลือครู ให้ สามารถ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ สามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แก้ปัญหากระบวนการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู้ นาผลไป
ปรับปรุงการสอนอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
สร้างขวัญกาลังใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของทีมงานในโรงเรียน
๒. เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และนาผลการดาเนินงานไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๑. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน

๑๓๖
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๕๗ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
๖. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ เสนอโครงการ ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน(P)
๒ ดาเนินการตามโครงการ (D)
๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน
๒.๒ กิจกรรมการให้คาปรึกษาแนะนา
๓.๓ กิจกรรมการให้ศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ
๓ นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตาม
โครงการ ฯ (C)
๔ ประเมินและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ ฯ (A)
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ก.ย. ๕๗

เป้าหมาย

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครูทุกคน

-

ครูทุกคน

๑,๐๐๐

พ.ย. ๕๗มี.ค.๕๘

คณะกรรมการ
นิเทศภายใน

ครูทุกคน

-

-

-

ต.ค.๕๗ ก.ย.๕๘
ก.ย.๕๘

นายชานาญ
แสงจันทร์
นายชานาญ
แสงจันทร์

นายชานาญ
แสงจันทร์

๑,๐๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้นกันที่ดี
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้สาเร็จ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ขวัญกาลังใจที่ดีในการทางาน
ลุล่วงตามเป้าหมาย
การมีจิตอาสาในการปฏิบัติ
คุณธรรม
ความรู้
- ความสามัคคี
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การมีจิตสาธารณะ

๑๓๗
๖. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละครูมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง
๒. ร้อยละครูมีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน
๓. ร้อยละครูมีขวัญและกาลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
๔. ร้อยละครูมีความพึงพอใจในการดาเนินงานของ
โรงเรียน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- สัมภาษณ์ครู
- สังเกตการสอน
- ประเมินการใช้สื่อ
นวัตกรรม
- ประเมินความพึง
พอใจ

เครื่องมือที่ใช้
วัดและประเมินผล
- แบบสังเกตการสอน
- แบบบันทึก
การเยี่ยมชั้นเรียน
- แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู้
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

๗. ผลผลิตโครงการ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นทุกระดับชั้น
๓. คณะครูทุกคนมีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีความสามัคคีในทีมงาน

๑๓๘
ชื่อโครงการ

กิจกรรม ๕ ส รักความสะอาด

แผนงานงบประมาณ

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

๑ และ ๓

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ง ๑.๑

สอดคล้องมาตรฐาน/กลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ ๒
ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาววิภาวี แต้มไว, นางสาวนิตยา จันทร์สืบ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑. หลักการและเหตุผล
ด้วยโรงเรียนเป็นสถานศึกษา มี บุคลากร และ นักเรียนจานวนมาก ดังนั้น จึงมีวัสดุครุภัณฑ์
เอกสารต่างๆ และขยะเป็นจานวนมาก และมีปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ วัสดุครุภัณฑ์มีทั้งที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้
มีการจั ดเก็บ ที่ไม่เป็ น ระบบ ระเบี ย บ ทาให้ สิ้ นเปลื องพื้นที่ สิ้ นเปลื องงบประมาณ เกิดความไม่ปลอดภัย
อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เอกสารต่างๆถูกเก็บปะปนกัน ยากแก่การค้นหาและสิ้นเปลืองเวลา ทาให้การ
ทางานขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งสานักการศึกษาได้ส่งเสริมให้มีการนากิจกรรม ๕ส. มาดาเนินการในทุกส่วน
ราชการ โดยมุ่งเน้ น ให้ ป รับ ปรุงคุณ ภาพการท างานด้ว ยกิจกรรม ๕ส. เพื่อให้ เกิดความประหยัด รวดเร็ว
มีสุขภาพดี มีการทางานเป็นทีม และก่อให้เกิดความสามัคคีใ นองค์กร และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประจา
ที่ต้องถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๕ ส เป็น เทคนิค หรือวิธีการจัด หรือปรับปรุงสถานที่ทางาน หรือสภาพการทางาน ให้เกิดความ
สะดวก ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย เพื่อเอื้ออานวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน
กิจ กรรม ๕ส. ถือเป็ น กิจ กรรมหลั กขั้น พื้น ฐานของการทากิจกรรมปรับ ปรุงอื่น ๆ ซึ่งมี ๕ ขั้น ตอน ได้แ ก่
๑. สะสาง แยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป ๒. สะดวก (วางเรียง
ให้เรียบร้อย ) ๓. สะอาด ( ทาความสะอาด ) ๔. สุขลักษณะ ( รักษา ๓ส. แรกให้เป็นมาตรฐาน ) ๕. สร้าง
นิสัย ( การฝึกฝนจนเป็นนิสัย ) โดย ๓ ส. แรกจะเกี่ยวข้องกับวัตถุ สถานที่ ส่วน ๒ส. หลังจะเกี่ยวกับคน
ในการปฏิบัติกิจกรรม ๕ส. จะเป็ นการพัฒ นาทั้งด้านการทางานได้อย่างมีประสิทธิภ าพและพัฒ นาคนให้ มี
คุณภาพ มีสุขภาพดี เกิดความรัก ความภูมิใจในองค์กรของตน ช่วยลดปริมาณขยะ ลดภาวะโลกร้อน
รู้จักประหยัดใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีวินัยในตนเอง เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชุมชน โรงเรียนวัดเสด็จได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญของกิจกรรม ๕ ส ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ กิจกรรม ๕ ส ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานในการพัฒนา
งานทุกด้านต่อไป

๑๓๙
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ให้ทันสมัย ทางานเป็นระบบและรวดเร็ว
๒. เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นมี สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี อาคารเรีย น ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งสนั บ สนุ น โรงอาหาร ห้ อ งส้ ว ม
ห้องสานักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด
สวยงาม เป็นตัวอย่างแก่ชุมชน
๓. เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทางานซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ
๔. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน มีขวัญกาลังใจ มีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธี คิด
และวิธีทางานใหม่ มีการทางานเป็นทีม รักองค์กร
๕. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
๖. เพื่อลดภาวะโลกร้อน
๗. เพื่อให้บุคลากรมีระเบียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ป. ๖ จัดกิจกรรมกลุ่มสี ๕ สี ตามระบอบประชาธิปไตย
๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนร่วมกันรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกลุ่มสี ๕ เขต
๓.๒ ด้านผลลัพธ์ (Outcomes)
๓.๒.๑ พื้นที่บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร ห้องเรียน ห้องสนับสนุน ห้องส้วม
รวมทั้งการจัดสานักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
๓.๒.๒ ครู บุ ค ลากรและนั ก เรี ย น มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในตนเอง ท างานเป็ น ที ม รวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ รู้จักประหยัด และมีสุขภาพดี
๔. สถานที่ดาเนินการ
บริเวณโรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๕๘

๑๔๐
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดาเนินการ(Do))
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. ประชุมคณะครูชี้แจง
แนวทางการดาเนินงาน
๒. ครูประจาชั้นแบ่ง น.ร. เป็น ๕
สี เลือกหัวหน้าสีและหัวหน้าชั้น
เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ น.ร.
๓. ประชุมคัดเลือกประธานสี
และประธานนักเรียนจาก
หัวหน้าสีและหัวหน้าชั้น
ทุกชั้น
๔. ประชุมนักเรียนเพื่อทราบ
ขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ
และแนวทางปฏิบัติงาน
พัฒนาโรงเรียน
๕. เริ่มปฏิบัติงานพัฒนา ร.ร.
ตามที่ตกลงกันในที่ประชุม
๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน
๗. ประกาศผลงานกลุ่มสี
ยอดเยี่ยม
๘. วัดผล ประเมินผล

รวมงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

คณะครู

-

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พ.ย. ๕๗

น.ร.ชั้น
อ.๑ –ป.๖

-

พ.ค. ๕๗

ครูประจาชั้น
อ.๑ –ป.๖

หัวหน้าสี
และหัวหน้าชั้น

-

พ.ย. ๕๗

นักเรียน
อ.๑ –ป.๖

-

พ.ย. ๕๗

นักเรียน
อ.๑ –ป.๖
บันทึกการ
ปฏิบัติงาน
ของกลุ่มสี
กลุ่มสีที่มี
ผลปฏิบัติ
งานดีที่สุด
-บันทึกการ
ปฏิบัติงาน
- แบบสอบ
ถาม น.ร.

๑๔,๑๗๕

พ.ย. ๕๗

นายศรีรัตน์ ธุระ
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์
กิติคา
นางสาววิภาวี แต้มไว
นายศรีรัตน์ ธุระ
ว่าที่ ร.ต.นิวัตน์
กิติคา
นางสาววิภาวี แต้มไว
คณะครูทุกคน

๒๕๐

พ.ค. ๕๗ –
ก.พ. ๕๘

นางสาววิภาวี แต้มไว

๒๕๐

พ.ย. ๕๗ –
ก.พ. ๕๘

นางสาววิภาวี แต้มไว

๓๒๕

มี.ค. ๕๘

นางสาววิภาวี แต้มไว
นางสาวนิตยา
จันทร์สืบ

๑๕,๐๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ผู้บริหาร

๑๔๑
๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุ้มกันที่ดี
- ครูใช้เวลาในการ นักเรียนรู้จัก
นักเรียนมีความรอบคอบในการทางาน ใช้อุปกรณ์การทางาน
ได้เหมาะสมกับ เลือกใช้อุปกรณ์ให้ อย่างคุ้มค่า
เวลาที่กาหนด
เหมาะกับงานที่
- นักเรียนปฏิบัติ ตัวเองรับผิดชอบ
กิจกรรมได้ตาม
เวลา
คุณธรรม
ความรู้
- ความสามัคคีในหมู่คณะ
- นักเรียนรู้จักใช้อุปกรณ์ในการทาความสะอาด
- ความรับผิดชอบ
- นักเรียนรู้จักการวางแผนการทางาน
- การรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน
๘. งบประมาณ
เงินงบประมาณ
รวมเงิน
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

๑๕,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
วิธีการติดตามและประเมิน

บาท
บาท

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต
นักเรียนร้อยละ ๙๐ ปฏิบัติ บันทึกการปฏิบัติงาน
หน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ์
รอบบริเวณโรงเรียนสะอาด บันทึกการปฏิบัติงานหมู่สี
เรียบร้อย

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ป. ๖ ร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรมกลุ่มสี ๕ สี ตามระบอบประชาธิปไตย
๑.๒ นักเรียนร้อยละ ๙๕ ร่วมกันรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกลุ่มสี ๕ เขต

๑๔๒

ชื่อโครงการ

พลังคิดสะกิดโลก

แผนงานงบประมาณ

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางสาวพิราลักษณ์ ระวังวงศ์

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๒

สอดคล้องมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๕.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ป.๒/๑
ป.๒/๒ ป.๓/๑ ป.๓/๒

๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ โรงเรี ย นวัดเสด็ จก าหนดนโยบายในการลดการใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน โดยในแต่ ล ะเดือนทาง
โรงเรียนต้องเสียค่าไฟฟ้าเป็นจานวนมาก จึงเห็นว่าแนวทางที่สาคัญที่จะช่วยลดการใช้ไฟฟ้า คือ การส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด จึงมีการดาเนินโครงการสร้างความตระหนัก
ปลูกจิตสานึกและให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงการประหยัด
ไฟฟ้าอย่างจริงจังและนาไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อสร้างการรับรู้การดาเนินกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทั้งในโรงเรียนและชุมชน
๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า
๒.๓ เพื่อให้ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความตระหนักในเรื่องการประหยัดไฟฟ้า
อย่างจริงจัง
๓. เป้าหมาย
๓.๑ นักเรียนร้อยละ ๙๐ รับรู้การดาเนินกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้า
๓.๒ ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า
๓.๓ ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนร้อยละ ๘๕ มีความตระหนักในเรื่องการประหยัด
ไฟฟ้าอย่างจริงจัง

๑๔๓

๔. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่

กิจกรรมและประมาณการงบประมาณ

เป้าหมาย

งบประมาณ

๔.๑ จัดประชุมครู เพื่อวางแผนการ
ดาเนินงาน
๔.๒ รณรงค์ให้ครู บุคลากร นักเรียน
ตระหนักถึงการประหยัดไฟฟ้า
๔.๓ จัดทาสติ๊กเกอร์สีติดสวิตซ์ไฟ

๑๐๐๐

๔.๔ จัดทาสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟ

๑๐๐๐

๔.๕ สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

๓๐๐

รวมงบประมาณ

๒๐๐
๕๐๐

ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินงาน
๒๐ พ.ค. ๕๗ - น.ส.พิราลักษณ์
๓๑ พ.ค. ๕๗ ระวังวงศ์
ตลอดปี
การศึกษา
๓ มิ.ย. ๕๗ –
๑๔ มิ.ย. ๕๗
๓ มิ.ย. ๕๗ –
๑๔ มิ.ย. ๕๗
ต.ค. ๕๗ –
มี.ค. ๕๘

๓,๐๐๐

๕. งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จานวน ๓,๐๐๐ บาท
๖. การประเมินผล
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑. ครู บุคลากร และนักเรียน มีความเข้าใจใน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
๒. ครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันรณรงค์
ประหยัดไฟฟ้า อย่างจริงจัง
๓. ค่าไฟฟ้าในโรงเรียนลดลง
๔. ครู บุคลากร และนักเรียน นาความรู้และ
ผลสาเร็จที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ไปใช้ที่บ้าน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
๑.การสังเกต

เครื่องมือที่ใช้วัดและ
ประเมินผล
๑.การสังเกต

๒.การสังเกต

๒.การสังเกต

๓.ใบเสร็จค่าไฟฟ้า
๔. แบบสอบถาม

๓.แบบประเมินความพอใจ
,แบบสอบถาม

๗. ผลผลิตของโครงการ
๑. นักเรียน รับรู้การดาเนินกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้า
๒. ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า

๑๔๔
๓. ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความตระหนักในเรื่องการประหยัดบุคลากรทุกคน
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. ค่าไฟฟาของโรงเรียนลดลง
ชื่อโครงการ
กิจกรรมค่ายวิชาการ ไทย คณิตฯ อังกฤษ
แผนงานงบประมาณ

สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต ๑

สนองกลยุทธ์โรงเรียน

กลยุทธ์ที่ ๓

สอดคล้องมาตรฐาน/กลยุทธ์

สพฐ. ข้อที่ มฐ. ๓ , มฐ. ๔ , มฐ. ๕ , มฐ. ๖

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดเสด็จ

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๓

๑. หลักการและเหตุผล
การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาการเป็ น การสอนที่ สั มพั น ธ์เชื่ อมโยงความคิ ดรวบยอดจากหลายๆ
สาขาวิชาเข้าด้วยกันมีป ระโยชน์หลายอย่างที่สาคัญที่สุดคือช่วยให้เกิดการถ่ายโอนความรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบบูรณาการจะช่วยให้นักเรียนเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนเข้ากับชีวิตจริงได้และในทางกลับกัน
ก็จะสามารถเชื่อมโยงเรื่องของชีวิตจริงภายนอกห้องเรียนเข้ากับสิ่งที่เรียนได้ ทาให้นักเรียนเข้าใจว่าสิ่งที่ตน
เรียนมีประโยชน์หรือนาไปใช้จริงได้
ทั้ งนี้ ค ณะครู จึ งได้ เล็ งเห็ น ว่ า การจั ด กิ จ กรรมเชิ งบู รณาการ จะสามารถช่ ว ยให้ นั ก เรีย นเกิ ด การ
เสริมสร้างประสบการณ์ และความรู้ใหม่ๆ ซึ่งจะทาให้ นักเรียนมีโอกาสทากิจกรรมที่ห ลากหลายน่าสนใจ
และทาให้ เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดี
ต่อการเรียนมากขึ้น และนักเรียนสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดารงชีวิตได้
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความสุข และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

๑๔๕
๓. เป้าหมาย
ด้านปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ โรงเรียนวัดเสด็จ จานวน ๘๖ คน
ด้านคุณภาพ
- นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของบุคคลและปฏิบัติกิจกรรมอย่างมีความสุข

๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ อ.เมือง จ.ลาปาง
๕. ระยะเวลา
เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
๖. วิธีดาเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning),ขั้นดาเนินการ(Do))
ที่
ขั้นตอน/กิจกรรม
เป้าหมาย งบประมาณ
๑ ขั้นเตรียมการ
-เขียนโครงการและเสนอ
โครงการ
-ประชุมวางแผนงาน
-จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์
ติดต่อประสานงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง
๒ ขั้นดาเนินการ
ดาเนินการจัดกิจกรรมค่าย
วิชาการบูรณาการ จานวน ๓
ฐานคือ
๑.ฐานภาษาไทย
๒.ฐานคณิตศาสตร์
๓.ฐานภาษาอังกฤษ
๓ ขั้นติดตามประเมินผล
-แบบสังเกต
-ตรวจผลงาน

นักเรียนชั้น
ป.๔ -๖
จานวน ๘๖
คน

นักเรียนชั้น
ป.๔ - ๖
จานวน ๘๖
คน

-

๔,๐๐๐

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนายน –
กันยายน
๒๕๕๗

-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียน
วัดเสด็จ

ธันวาคม
๒๕๕๗

-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู
โรงเรียน
วัดเสด็จ

มกราคม
๒๕๕๘

-นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพครู

หมายเหตุ

๑๔๖
-แบบสอบถาม

โรงเรียน
วัดเสด็จ

รวมงบประมาณ

๔,๐๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
- บริหารงบประมาณ วัสดุ
-นักเรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพ
อุปกรณ์ ในการจัดค่ายการเรียนรู้ใน ความถนัดและความสนใจของ
กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ ผู้เรียน
ภาษาอังกฤษ ได้อย่างประหยัด
และคุ้มค่า
คุณธรรม
- ความใฝ่เรียนรู้ มีวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
ความมุ่งมั่นในการทางาน

มีภูมิคุ้มกันที่ดี
-นักเรียนสามารถทากิจกรรม
ร่วมกับบุคคลอื่น โดยใช้
กระบวนการกลุ่ม
-นักเรียนมีความสุข และมีเจตคติที่
ดีต่อการเรียน
ความรู้
- ความรู้ที่ได้จากการเรียนรวม การทางานเป็นกลุ่ม
และการแสวงหาความรู้ให้กบั ตนเอง

๘. งบประมาณ
งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนวัดเสด็จ จานวน ๔,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
๑.นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมตามฐาน
การเรียนรู้ทั้ง ๓ ฐาน ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ร้อยละ ๘๐ ขึน้ ไป
๒.นักเรียนสรุปองค์ความรู้ในแต่ละ
ฐานได้

วิธีการวัดและประเมินผล
-การสังเกต

-ตรวจผลงาน

เครื่องมือที่ใช้
-แบบสังเกต

-แบบฝึกหัด,ใบงาน

๑๔๗
๓.นักเรียนมีความพึงพอใจในการ
จัดกิจกรรมร้อยละ ๘๐

-สอบถาม

-แบบสอบถาม

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ โรงเรียนวัดเสด็จได้รับประสบการณ์ตรงจากเข้าร่วมกิจกรรม
ค่ายวิชาการ ไทย คณิต อังกฤษ สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีระเบียบวินัย เรียนรู้ตามศักยภาพ
๒. นักเรียนทากิจกรรมร่วมกับบุคคลอื่นโดยใช้กระบวนการกลุ่ม เรียนรู้อย่างมีความสุข และมีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียน

