๒๔

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๘
โครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการของโรงเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครอง
นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่
๒. เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนวัดเสด็จทั้ง ๔ งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป สามารถดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
๒. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒ นางาน ๔ ฝ่ายของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามนโยบายของโรงเรียน
๔. ติดตาม ประเมินผล และสรุปรายงานผล ปรับปรุงแก้ไข
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกฝ่ายมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และกรอบภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนมีศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และการบริหารจัดการ
ปัญหา/อุปสรรค
๑. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอเนื่องจากขอบข่ายงานที่ปฏิบัติครอบคลุมทั้ง ๔ งานหลัก
๒. พื้นฐานความรู้ความเข้าใจของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาที่อยู่นอกสถานศึกษา
ค่อนข้างน้อย
๓. การดาเนินงานสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรอื่นที่อยู่นอกสถานศึกษายังไม่หลากหลาย
แนวทางแก้ปัญหา
๑. เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อร่วมระดมทุนจากภายนอกเพื่อช่วยสนับสนุนการ
บริหารจัดการของโรงเรียน
๒. พิ จ ารณาเพิ่ ม ช่ อ งทางในการสื่ อ สารเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ความรู้ แ ก่ ผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดการศึกษาให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น แผ่นพับ เว็ปไซด์ของโรงเรียน เสียงตามสายในหมู่บ้าน

๒๕
โครงการ

พัฒนาส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์
๒. เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
๓. เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่าน การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมจัดทาโครงการ
๒. จัดทาบัญชีรายชื่อหนังสือและสารวจหนังสือ
๓. ลงทะเบียนหนังสือ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
๔. สารวจความต้องการหนังสือ
๕. ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
๖. ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงและจัดหาหนังสือ
๗. ให้บริการเข้าใช้ห้องสมุด
๘. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
- กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก
- กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรม
- กิจกรรมประกวดแข่งขันในวันสาคัญ
- กิจกรรมบันทึกการอ่าน
- กิจกรรมภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
- ภาษาคาเมืองวันละคา
- กิจกรรมนักอ่านน้อย
๙. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. คณะครู นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้
๒. โรงเรียนมีห้องสมุดที่ทันสมัย และสะดวกต่อการสืบค้นข้อมูลและรายการหนังสือ
ปัญหา/อุปสรรค
เนื่องจากห้องสมุดของโรงเรียนวัดเสด็จใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ฉะนั้นจึงมีการขัดข้องบ้างในบางครั้ง
แนวทางแก้ปัญหา
เจ้ า หน้ า ที่ ห้ อ งสมุ ด ควรตรวจเช็ ค ระบบทุ ก วั น เพื่ อ ความสะดวกในการท างาน หากพบปั ญ หา
หรือข้อขัดข้องให้แจ้งผู้รับผิดชอบและดูแลระบบโดยด่วน

๒๖
โครงการ

พัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่ อ ให้ โ รงเรี ย นมี ส ภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม ร่ม รื่น ช่ ว ยเสริม สร้างบรรยากาศ
การเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอและได้รับการพัฒ นาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถ
สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนให้บรรลุจุดประสงค์ของหลักสูตร
๓. เพื่อเน้นการฝึกฝนลักษณะนิสัยนักเรียนให้มีการใฝ่เรียนรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ
ที่มีอยู่ภายในโรงเรียน
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมวางแผนและชี้แจงรายละเอียดเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
๒. สารวจและดาเนินปรับปรุงบารุงรักษาแปลงไม้ดอกไม้ประดับสวนหย่อม จัดทาสวนหย่อมและปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับเพิ่มเติม
๓. รณรงค์ให้นักเรียนรู้จักการใช้ประโยชน์แหล่งเรียนรู้และร่วมบารุงรักษาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
๔. ติดตามและวัดประเมินผล สรุปรายงานโครงการ
ผลการปฏิบัติโครงการ
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
ปัญหา/อุปสรรค
แหล่งเรียนรู้หลายแห่งสร้างมาเป็นเวลานาน มีสภาพเสื่อมโทรม ควรจะได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้
ดีขึ้น
แนวทางแก้ปัญหา
พื้ น ที่ บ ริ เวณของโรงเรี ย นมี ม าก และมี ก ารปลู ก ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ และสวนหย่ อ มหลายแห่ ง
ควรมีการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณต่อไป

๒๗
โครงการ

พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. นักเรียนมีระบบอินเทอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ทุกที่
๒. ชุมชนได้รับประโยชน์จากการใช้เครือข่ายทางการศึกษา
๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสนใจและเกิดการเรียนรู้ในสาระที่ได้เข้าเรียน
๔. ครูร้อยละ ๙๐ ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๕.โรงเรียนมีระบบรายงานตัวและระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่กระจายสัญญาณได้ถึง
๕ กิโลเมตร
๖. ชุมชนร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจต่อการให้บริการอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน
กิจกรรม/การดาเนินงาน
ขั้นเตรียมการ (P)
-จัดทาแผนเสนอโครงการ
ขั้นดาเนินการ (D)
-จัดซื้ออุปกรณ์และดาเนินการ จัดทาเสาส่งสัญญาณ
ขั้นประเมินผล (C)
-ออกแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการ
ขั้นสรุปและรายงาน (A)
- รายงานผลการจัดกิจกรรม
ผลการปฏิบัติโครงการ
โรงเรียน ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้สัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของโรงเรียน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่สามารถใช้เรียนรู้ในบ้านได้อย่างทั่วถึง
ปัญหา/อุปสรรค
๑. งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดาเนินโครงการ
๒. การประสานงาน ในการติดตั้งอุปกรณ์ รวมถึงจุดที่ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ ไม่ค่อยอานวยความ
สะดวกต่อการทางาน
แนวทางแก้ปัญหา
ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้ มากขึ้น เพื่อที่จะจัดซื้อ สื่ อและอุปกรณ์ เพิ่มเติม ให้ มากขึ้น เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ซึ่งงบประมาณที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอต่อการดาเนินโครงการ

๒๘
โครงการ

เด็กดีมีเงินออม

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะการการดารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นประโยชน์ของโครงการเด็กดีมีเงินออม
๓. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีการวางแผน ลาดับความสาคัญ ความจาเป็นของการใช้จ่าย
๔. เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักประหยัด และเก็บออมอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๒. ประชุมชี้แจงคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง
๓. ให้ความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการเก็บออม การดาเนินการ
๔. จัดทาเอกสาร บันทึกการเก็บเงินออมและเอกสารการดาเนินกิจกรรม
- ครูประจาชั้นดาเนินการนักเรียนฝากเงินออมเป็นประจาทุกวัน
- ครูประจาชั้นจัดทาบัญชีออมทรัพย์ของนักเรียน
- รวบรวมเงินส่งผู้รับผิดชอบ โครงการทุกสิ้นเดือน
- ผู้รับผิดชอบโครงการนาเงินฝากสถาบันทางการเงิน
- แจ้งยอดเงินฝากให้ผู้ปกครองรับทราบทุกเดือน
- ครูและนักเรียนบันทึกการใช้จ่าย และเก็บเงินออมลงในเอกสารเป็นประจาทุกวัน
- คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลเด็กดีมีเงินออม
- สอบถามความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้องสรุปผลโครงการ
ผลการปฏิบัติโครงการ
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นประโยชน์ของการออมเงิน มีการวางแผน ลาดับความสาคัญ
ความจาเป็นของการใช้จ่ายมีนิสัยจ่ายอย่างประหยัด และนาความรู้เกี่ยวกับการเก็บออมไปใช้วางแผนการเก็บ
เงินออม เพื่อใช้ในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง
ปัญหา/อุปสรรค
๑. ผู้ปกครองของนักเรียนบางคนเอาเงินให้นักเรียนเพื่อที่จะให้มาออม แต่นักเรียนไม่ได้ออมแล้วนาไป
ใช้จ่ายในทางอื่น เช่น ซื้อขนม ซื้อของเล่น เป็นต้น แล้วส่งผลให้ยอดเงินออมไม่ตรงกันระหว่างที่ครูได้บันทึก
และกับผู้ปกครองได้บันทึกไว้ที่บ้าน
๒. นักเรียนนาเงินมาโรงเรียน แล้วทาเงินหล่นหายจึงส่งผลให้ไม่ได้ออมเงิน
แนวทางแก้ปัญหา
ครูและผู้ปกครองต้องมีก ารวางแผนแล้วร่วมมือกันในการที่จะต้องให้นักเรียนเอาเงินมาออมทุกวัน
ก่อนที่จะเริ่มการเรียนการสอนในแต่ละวันอย่างเคร่งครัด

๒๙
โครงการ

กิจกรรมสภานักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเป็นการปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเยาวชน
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
๓. เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีประสบการณ์ในด้านการบริหารและการปกครองของนักเรียน
โดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
๔. เพื่ อ ฝึ ก ฝนให้ นั ก เรี ย นท าหน้ า ที่ เป็ น ตั ว แทนของนั ก เรี ย นอื่ น ๆ ในการกระท าใดๆ ทั้ ง ภายใน
และภายนอกโรงเรียน
๕. เพื่อให้นักเรียนแสดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมคณะครู
๒. เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๓. ดาเนินกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถีประชาธิปไตยนักเรียน
- กิจกรรรมบริหารงานภายในสภานักเรียน
- กิจกรรมอบรมส่งเสริมความเป็นผู้นาสภานักเรียน
- กิจกรรมการประชุมสรุปผลการดาเนินการสภานักเรียน
- กิจกรรมเลือกตั้งกรรมการนักเรียน
๔. สรุป รายงาน ประเมินผล
ผลการปฏิบัติโครงการ
นักเรีย นมีส่ วนร่ว มในกิจกรรมของโรงเรียนและได้รับ การพั ฒ นาคุณ ธรรม จริยธรรม รวมถึงความ
พอเพียงในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
ปัญหา/อุปสรรค
๑. นั ก เรี ย นยั ง ขาดในด้ า นของการวางแผนในการท างาน และการร่ ว มมื อ กั น ในการท างาน
อย่างเป็นระบบ
๒. สภานักเรียนยังไม่เคร่งครัด และตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ
แนวทางแก้ปัญหา
ครู ค วรช่ ว ยปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขข้ อ บกพร่ อ งต่ า งๆ ในเรื่ อ งการท างานเป็ น ที ม เป็ น คณะของนั ก เรี ย น
เพื่อที่จะให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และโรงเรียนจะได้พัฒนายิ่งขึ้น

๓๐
โครงการ

ส่งเสริมกีฬานักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อส่งเสริมการออกกาลังกายที่ถูกต้องและมีทักษะพื้นฐานทางด้านกีฬา
๒. เพื่อพัฒนาสภาวะทางอารมณ์จิตใจให้มีน้าใจเป็นนักกีฬา
๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มชาวเขื่อนและระดับจังหวัด
ต่อไป
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมครูชี้แจงโครงการกิจกรรม
๒. จัดแบ่งกลุ่มสี
๓. ฝึกซ้อมกีฬาแต่ละประเภท
๔. จัดเตรียมสถานที่แข่งขัน
๕. จัดกิจกรรมกีฬาสี
๖. ประเมินผล
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้แสดงออกทางด้านกีฬาและร่วมกิจกรรม
๒. นักเรียนได้ออกกาลังกายและรู้กติกาทางด้านกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
๓. ได้ออกกาลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
๔. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
ปัญหา/อุปสรรค
๑. อุปกรณ์การกีฬาบางประเภทหายไปเป็นจานวนมากเนื่องจากนักเรียนเล่นแล้วไม่ช่วยกันเก็บรักษา
๒. อุปกรณ์กีฬาไม่เพียงพอต่อการต้องการของนักเรียน
แนวทางแก้ปัญหา
ครูควรมีการบันทึกการเบิกอุปกรณ์กีฬาของนักเรียนที่มีความประสงค์จะขอไปเล่นหรือฝึกซ้อมกีฬา
เพื่อที่จะเป็นการเช็คและฝึกความรับผิดชอบในตัวของนักเรียน

๓๑
โครงการ

ประเพณี / วันสาคัญ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของตนเอง
๒. ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน
๓. ให้นักเรียนมีจิตสานึกในความเป็นคนเมืองและร่วมอนุรักษ์การแต่งกายสืบสานประเพณีท้องถิ่น
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนกาหนดผู้รับผิดชอบ
๒. จัดทาโครงการและเสนอโครงการ
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
-วันวิสาขบูชา
-ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
-ประเพณีตานก๋วยสลาก
-ประเพณีเดือนห้าเป็ง
๔. ติดตามผลการดาเนินงาน
๕. ประเมินโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินการ
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
๒. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค
นักเรีย นไม่รู้ป ระวัติความเป็ นมาหรือความสาคัญ ของประเพณีวันส าคัญต่างๆ จึงส่งผลให้นักเรียน
ไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญ
แนวทางแก้ปัญหา
ควรมี ก ารจั ด บอร์ ด นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ วั น ส าคั ญ ต่ า งๆ ที่ ม าถึ ง ในช่ ว งเวลา หรื อ เทศกาลนั้ น ๆ
เพื่อที่นักเรียนจะได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และได้ตระหนักถึงความสาคัญของประเพณีวันสาคัญ

๓๒
โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
๒. นักเรียนมีสุขนิสัยตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ
๓. โรงเรียนยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการ
๒. จัดทาและเสนอโครงการ
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
- จัดซื้อเวชภัณฑ์
- สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
- ชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ให้วัคซีนนักเรียนตามวัย
- การออกกาลังกาย
- ให้ความรู้ด้านสุขภาพ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๔. ติดตามผลการดาเนินงาน
๕. ประเมินโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติโครงการ
โรงเรียนวัดเสด็จเป็นโรงเรียนที่จัดการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนได้ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา
และมาตรฐานของกรมอนามัย
ปัญหา/อุปสรรค
๑. นั ก เรี ย นบางส่ ว นไม่ ค่อยเห็ นความส าคัญ ของการออกกาลั งกาย และรวมถึงไม่ค่ อยดูแ ลรัก ษา
สุขภาพของตนเอง เช่น ในเรื่องของการแปรงฟัน ตอนพักเที่ยงหลังรับประทานอาหารกลางวัน
๒. สภาพแวดล้ อมของห้ องพยาบาลไม่ค่อยดี และยังขาดแคลนอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
หลายอย่าง
แนวทางแก้ปัญหา
๑. ครูประจาชั้น และคณะครูทุกท่านในโรงเรียนวัดเสด็ จควรออกข้อบังคับและกฎระเบียบในมากขึ้น
กว่าเดิม เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เห็นความสาคัญของการแปรงฟัน
๒. ควรปรับปรุงห้องพยาบาลให้น่าอยู่ น่าเข้าไปใช้ จัดห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วน เหมาะสม

๓๓
โครงการ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. ครูป ระจ าชั้น ใช้ข้อมู ล จากการคัดกรองนักเรียน พัฒ นานัก เรียนให้ มีคุณ ภาพทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
๒. โรงเรียนสามารถใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปพัฒนา ป้องกัน แก้ไข ให้ความช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางดาเนินการ
๒. จัดทาและเสนอโครงการ
๓. ดาเนินงานตามโครงการ
- ข้อมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
- คัดกรองนักเรียน
- กิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน
- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
- กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
๔. ติดตามผลการดาเนินงาน
๕. ประเมินโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติโครงการ
โรงเรี ย นมีระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนที่ดี สามารถให้ การช่ว ยเหลื อ แนะนาแก่นั กเรียนในความ
รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปัญหา/อุปสรรค
นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่น แล้วเข้ามาเรียนที่โรงเรียนวัดเสด็จบางคนไม่มีข้อมูล ส่งผลให้ครูหรือ
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรู้ข้อมูลได้
แนวทางแก้ปัญหา
โรงเรีย นและครู ผู้รับ ผิดชอบหรือผู้ ที่มีส่ว นเกี่ยวข้องต้องมีแนวทางที่ชัดเจนจะต้องสอบถามข้อมูล
ของนักเรียนในการดาเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อที่ครูจะรับทราบข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคล
ทาให้สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้เต็มศักยภาพ

๓๔
โครงการ

โครงการส่งเสริมสุทรียภาพด้าน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้นักเรียนมีความชื่นชมและชอบกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
๒. เพื่อให้นักเรียนมีความรักและสนในกิจกรรมที่จัดขึ้น
๓. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจมีความสนใจและชื่นชอบในด้านกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป์
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ แล้วประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
๒. ดาเนินการกิจกรรมการสอนดนตรี(ดนตรีพื้นเมือง) กิจกรรมการสอนนาฏศิลป์ กิจกรรมสอนศิลปะ
๓. กากับ ดูแลและติดตามดาเนินงาน ประเมินผลและสรุปผลการดาเนินงาน แล้วรายงานผลการ
ดาเนินงาน
๔. รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็นแนวทางในการดาเนินงาน /พัฒนางานต่อไป
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ และกีฬา
๒. นักเรียนที่สามารถเล่นดนตรีได้อย่างน้อย ๑ ประเภท
ปัญหา/อุปสรรค
โรงเรียนยังขาดเครื่องดนตรีอีกหลายประเภท ซึ่งส่งผลให้เครื่องดนตรีมีไม่ เพียงพอต่อความต้องการ
ของนักเรียน
เครื่องดนตรีบางส่วนชารุดเสียหาย จึงส่งผลให้ระบบการบรรเลงจังหวะไม่เข้ากัน
แนวทางแก้ปัญหา
ควรมีการจั ดสรรงบประมาณให้ มากขึ้น เพื่อที่จะจัดซื้อเครื่องดนตรีมาเพิ่มเติมมากขึ้นให้ เพี ยงพอ
ต่อนักเรียนหรือผู้ที่สนใจ

๓๕
โครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง
๒. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนางานให้มีคุณภาพ
๓. เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีจิตสานึกในการเสียสละเพื่อการทางาน
ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบ กฎหมาย นโยบายต่าง ๆ โดยมีการประชุมคณะครูเดือนละ ๑ ครั้ง
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการอบรม
สัมมนา ตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัด และเข้ารับประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชานาญ และชานาญการพิเศษ
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนานักเรียน
และพัฒนาตนเอง
๔. นาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษา ดูงานโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการจัด
การศึกษา โดยได้ไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาผลจากการศึกษาดู
งานมาประยุกต์ใช้ เพื่อนามาพัฒนาการศึกษาต่อไป
๕. ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ / ปรับปรุงแก้ไข
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้เต็มตามศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ
๒. การขับเคลื่อนงานของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนดไว้
ปัญหา/อุปสรรค
๑. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรที่โรงเรียนได้ดาเนินการเป็นช่วงระยะเวลาไม่มาก ทาให้ไม่สามารถ
ลงรายระเอียดเนื้อหาเรื่องที่คณะครูส่วนใหญ่สนใจได้
๒. การศึ ก ษาดู งานจากโรงเรี ย นที่ ป ระสบผลส าเร็จยั งไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่างหลากหลาย
เนื่องจากมีข้อจากัดเรื่องงบประมาณและระยะเวลา
แนวทางแก้ปัญหา
ส ารวจความต้ อ งการในการพั ฒ นาจากคณ ะครู แ ละจั ด อบ รมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารที่ โ รงเรี ย น
ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องนั้น ๆ มาให้ความรู้

๓๖
โครงการ

เสด็จสืบสานวัฒนธรรมล้านนา รักษาสิ่งแวดล้อมน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียง

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย น ผู้ ป กครอง และ ชุ ม ชนมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชน สามารถนาความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นล้านนา มีจิตสานึกที่ดีและร่วม
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่ตลอดไป
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑.วางแผน คณะครูร่วมประชุมวางแผนแบ่งพื้นที่และความรับผิดชอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
-เกษตรอินทรีย์
-บ่อเลี้ยงปลา จักรยานบาบัดน้าเสีย
กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรั้วกินได้
-ซุ้มหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
-โรงเพาะเห็ด
-ซุ้มเศรษฐกิจในท้องถิ่น
-สวนสมุนไพร
-ฐานการเรียนรู้น้ายามะกรูดสูตร
-บอร์ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง พอเพียง
-ฐานการเรียนรู้สัปปะรดคู่เคียง -ฐานการเรียนปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
-อาหารพื้นเมือง
-งานจักสานไม้ไผ่
-เฮือนภูมิปัญญา
- เสนอแผนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
- นาแผนเสนอขอรับงบสนับสนุนจาก หน่วยงานภายนอก
๒. ปฏิบัติตามแผน
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒.๑ เกษตรอินทรีย์ (ปุ๋ยหมักนาชีวภาพ)
๒.๑.๑ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลาปาง เพื่อเสนอโครงการ
และให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีดาเนินการแก่ อสม.ของหมู่บ้าน
๒.๑.๒ จั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการท าปุ๋ ย หมั ก น้ าชี ว ภาพโดยให้ ค วามรู้
กับนักเรียนตัวแทนประชาชนทั้งภาคความรู้ และปฏิบัติ
๒.๑.๓ จัดปฏิบัติการทาปุ๋ยหมักน้าชีวภาพ เพื่อไว้ใช้ภายในโรงเรียน และขยายผล
ให้กับกับเรียนทุกคน รณรงค์ใช้ปุ๋ยชีวภาพในโรงเรียน
๒.๑.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๑.๕ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ และขอความร่วมมือ
จากประชาชนในการใช้ปุ๋ยชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมี

๓๗
๒.๒ บ่อเลียงปลา จักรยานบาบัดนาเสีย
๒.๒.๑ ประชุ ม วางแผนประสานงานขอพั น ธุ์ ป ลากั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
และเตรียมซ่อมจักรยายบาบัดน้าเสีย
๒.๒.๒ นาพันธุ์ปลาปล่อยลงในสระน้า จัดทาบอร์ดความรู้สาหรับบ่อเลี้ยงปลา
และจักรยานบาบัดน้าเสีย
๒.๒.๓ นานักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยการเรียนแบบบูรณาการกับแหล่งเรียนรู้
๒.๒.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๒.๕ น าผลจากการประเมิ น ความพึ ง พอใจจั ด ท าแผนปรั บ ปรุ ง โครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
กิจกรรมเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓ ผักสวนครัวรัวกินได้
๒.๓.๑ ประชุมคณะครู นักเรียน ผู้นาชุมชน ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงโครงการ และความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการกิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
๒.๓.๒ แต่งตั้งคณะทางานซึ่งประกอบด้วยครู คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน
ผู้ปกครองนักเรียน สารวจพื้นที่ที่จะดาเนินการ
๒.๓.๓ จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษ ประโยชน์ของการ
บริโภคผักปลอดสารพิษ
๒.๓.๔ จั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ป ลู ก จั ด หาพื ช ผั ก สวน ครั ว ที่ เ หมาะสมกั บ ฤดู ก าล
และดาเนินการปลูกโดยระดมความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและร่วมดูแลรักษา
๒.๓.๕ ประเมินผลกิจกรรมสารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย
๒.๓.๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่นักเรียนประชาชนโดยทั่วไป
๒.๔ ซุ้มหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ
๒.๔.๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่งเรียนรู้
๒.๔.๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และวางกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๔.๓ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียนยังแหล่งเรียนรู้
๒.๔.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๔.๕ สรุปและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
๒.๕ โรงเพาะเห็ด
๒.๕.๑ ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานแหล่งเรียนรู้
๒.๕.๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่วางกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๕.๓ แต่งตั้งนักเรียนแกนนาศึกษาการเพาะเห็ดจากวิทยาการภายนอก
๒.๕.๔ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้จากคณะนักเรียนแกนนา
๒.๕.๕ นาผลผลิตที่ได้ออกจาหน่ายแก่ผู้ปกครองและผู้สอนใจ
๒.๕.๖ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ

๓๘
๒.๕.๗ สรุปและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
๒.๖ ซุ้มเศรษฐกิจในท้องถิ่น
๒.๖.๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่งเรียนรู้
๒.๖.๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และวางกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๖.๓ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียนยังแหล่งเรียนรู้
๒.๖.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๖.๕ สรุปและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุง โครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
๒.๗ สวนสมุนไพร
๒.๗.๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่งเรียนรู้
๒.๗.๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และวางกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๗.๓ นานักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษายังแหล่งเรียนรู้
๒.๗.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๗.๕ สรุปและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการใน
ปีงบประมาณถัดไป
๒.๘ บอร์ดความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒.๘.๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่งเรียนรู้
๒.๘.๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และวางกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๘.๓ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียนยังแหล่งเรียนรู้
๒.๘.๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๘.๕ สรุปและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
๒.๙ ฐานการเรียนรู้น้ายามะกรูดสูตรพอเพียง
๒.๙.๑ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในการใช้ปุ๋ยหมักน้าชีวภาพ
๒.๙.๒ ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน การทาน้ายามะกรูดสูตรพอเพียง
๒.๙.๓ วิเคราะห์ข้อมูลและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่ม
๒.๙.๔ ลงมือปฏิบัติงาน และดาเนินโครงการ
๒.๙.๕ นาเอาผลิตภัณฑ์น้ายามะกรูดสูตร พอเพียงที่ได้ลงมือปฏิบัติมาทดลองใช้
เพื่อที่จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน
๒.๙.๖ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๑๐ ฐานการเรียนรู้สัปปะรดคู่เคียง ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
๒.๑๐.๑ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน การแปรรูปสับปะรด
๒.๑๐.๒ วิเคราะห์ข้อมูงและแบ่งหน้าที่ให้สมาชิกในกลุ่ม

๓๙
๒.๑๐.๓ ลงมือปฏิบัติงาน และดาเนินโครงการสับประรดคู่เคียง
ภูมิปัญญาเสด็จบ้านเฮา
๒.๑๐.๔ นาเอาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปสับปะรด (แยมสับปะรด,น้าสับปะรด)
ที่ได้ลงมือปฏิบัติมาทดลองชิม เพื่อที่จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพ
๒.๑๐.๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๑๐.๖ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมการแปรรูปสับปะรด ให้ทกุ ฝ่ายได้รับรู้
๒.๑๑ ฐานการเรียนปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
๒.๑๑.๑ ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดาเนิน การทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
๒.๑๑.๒ แบ่งหน้าที่ในการทางานให้สมาชิกในกลุ่ม เพื่อที่จะได้ดาเนินการหาข้อมูล
แล้วนามาวิเคราะห์
๒.๑๑.๓ ลงมือปฏิบัติงาน และดาเนินโครงการ
๒.๑๑.๔ น าเอาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปุ๋ ย น้ าหมั ก ชี ว ภาพที่ ไ ด้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ม าทดลองใช้
เพื่อที่จะเป็นการทดสอบประสิทธิภาพในการใช้งาน
๒.๑๑.๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
๒.๑๒ เตาฮาง
๒.๑๒.๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่งเรียนรู้
๒.๑๒.๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และวางกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑๒.๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้ความรู้
๒.๑๒.๔ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียนยังแหล่งเรียนรู้
๒.๑๒.๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๑๒.๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
๒.๑๓ อาหารพืนเมือง
๒.๑๓.๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่งเรียนรู้
๒.๑๓.๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และวางกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑๓.๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้ความรู้
๒.๑๓.๔ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียนยังแหล่งเรียนรู้
๒.๑๓.๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๑๓.๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป

๔๐
๒.๑๔ งานจักสานไม้ไผ่
๒.๑๔.๑ ประชุมคณะกรรมดาเนินงานแหล่งเรียนรู้
๒.๑๔.๒ ปรับปรุงจัดทาแหล่งข้อมูลใหม่และวางกิจกรรมการเรียนรู้
๒.๑๔.๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให้ความรู้
๒.๑๔.๔ นานักเรียนและผู้ที่ที่สนใจเข้าเรียนยังแหล่งเรียนรู้
๒.๑๔.๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
๒.๑๔.๖ สรุปและนาผลจากการประเมินความพึงพอใจจัดทาแผนปรับปรุงโครงการ
ในปีงบประมาณถัดไป
๒.๑๕ เฮือนภูมิปัญญา
๒.๑๕.๑ รวบรวมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น และจั ด ท าเอกสารข้ อ มู ล รายละเอี ย ด
แต่ละประเภทเพื่อนาเสนอในแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โรงเรียนจัดทาขึ้น
๒.๑๕.๒ จั ดท าเอกสารรวบรวมข้อ มูล ที่เกี่ย วกั บ ศิล ปวัฒ นธรรมล้ านนาทุ กด้ าน
เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป
๒.๑๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้นักเรียน โดยเชิญวิทยากรจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ฝึ กปฏิบั ตินั กเรียนเกี่ย วกับ การแสดงพื้น บ้านที่นักเรียนสนใจ เช่น การตีกลอง
สะบัดชัย การเล่นดนตรีพื้นเมือง การร้องเพลงซอพื้นเมือง เป็นต้น
๒.๑๕.๔ จั ดกิจกรรมแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภ ายใน ศู นย์ถ่ายทอดภูมิปั ญ ญาท้องถิ่ น
ของโรงเรียน โดยมีวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คาแนะนา
๒.๑๕.๕ ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประวันได้
๒. นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมล้านนาและร่วมกันอนุรักษ์
ให้คงอยู่สืบต่อไป
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ปัญหา
-

๔๑
โครงการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์บ้าน วัด โรงเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้เกิดการประสานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๒. เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน
๓. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
๔. เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติประชุมชี้แจงคณะครูให้รับทราบโครงการ
๒. ผู้อานวยการโรงเรียน ครู นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จดาเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน
๓. การดาเนินการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่ชุมชนในเขตบริการ
ของโรงเรียนและสาธารณะชนทั่วไป
๔. สอบถามความพึงพอใจผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๕. สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. โรงเรียนและชุมชุมมีการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกัน
๒. โรงเรียนได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน
๓. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ปัญหา
-

๔๒
โครงการ

พัฒนาคุณภาพวิชาการ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
๒. เพื่อส่ งเสริม ให้ ครูป ระจ าชั้น บุค ลากรในโรงเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน มีส่ วนร่ว มในการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป็นคนที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมคณะครูเพื่อเสนอและชี้แจงรายละเอียดโครงการ
๒. ดาเนินกิจกรรม
- ติวเข้มนักเรียน ป.๓ , ป.๖
- จัดสอนเสริมชั้น ป. ๑ – ป.๖
- จัดทาวิจัยในชั้นเรียน
- จัดแข่งขันทักษะวิชาการ
- กิจกรรมนิทรรศการทางวิชาการ
- งานวันวิชาการ
๓. นิเทศ ติดตาม กากับ
๔. สรุป รายงาน
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. นักเรียนชั้น ป.๑ – ป.๖ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน ๕ กลุ่มสาระหลักสูงขึ้น
๒. ผลการทดสอบ ชั้น ป.๒ , ป.๕ (LAS) ป.๓ (NT) ป.๖ (O-NET) สูงขึ้น
๓. นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และได้รับเกียรติบัตรรางวัลรายการที่เข้าแข่งขัน
ปัญหา/อุปสรรค
สื่อ/หนังสือในการติวหรือการสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียน ยังไม่ค่อยพร้อม รวมถึงความพร้อมของครู
และวิทยาการผู้ให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนก็ยังไม่ค่อยมีการเตรียมความพร้อม อันเนื่องมาจากมีกิจกรรม
อื่นเข้ามาแทรก
แนวทางแก้ปัญหา
ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น สื่ อ /หนั งสื อ และควรมี ก ารเตรีย มความพร้อ มให้ ดี ขึ้ น กว่าเดิ ม และควรจั ด หา
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อจะได้จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนต่อไป

๔๓
โครงการ

กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวัดเสด็จ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้เกี่ยวข้องได้รู้จักบทบาทที่การทางานในระบบสหกรณ์
๒. เพื่อส่งเสริมการจัดจาหน่ายสินค้าของโรงเรียน
๓. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการทางานในสหกรณ์
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมคณะครู
๒. เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขออนุมัติงบประมาณ
๓. ประกาศรับสมัครหุ้นสมาชิก
๔. แต่งตั้งคณะทางาน
๕. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงรายละเอียดการดาเนินการ
๖. ดาเนินกิจกรรม
๗. ประชุมใหญ่ สรุป รายงานประเมินผล และปันผลกาไร
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียนและได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความ
พอเพียง
๒. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ปัญหา/อุปสรรค
สถานที่ดาเนินการสหกรณ์ร้านค้าของโรงเรียนคับแคบไม่เพียงพอในการจัดกิจกรรม
แนวทางแก้ปัญหา
เสนอผู้บริหารจัดสร้างสถานที่ดาเนินการสหกรณ์ร้านค้าที่เป็นเอกเทศ

๔๔
โครงการ

เรียนรู้สู่อาชีพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
๒. เพื่ อฝึ กทั กษะอาชีพ ที่ ส อดคล้ องกับสภาพชุมชน ท้อ งถิ่น และนักเรียนสามารถนาไปขยายผล
หรือประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
๓. เพื่ อสนองโครงการหลั กของโรงเรียนเสด็จสื บ สานวัฒ นธรรมล้ านนารักษาสิ่ งแวดล้ อมน้อ มน า
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. เสนอโครงการ/วางแผน/สารวจข้อมูล
๒. จั ด กิ จ กรรมการฝึ ก วิ ช าชี พ โดยแยกเป็ น ฐานการเรี ย นรู้ / ประสานวิ ท ยากรบุ ค คลภายนอก
เป็นวิทยากร
๓. นิเทศติดตามการดาเนินกิจกรรม
๔. สรุป / รายงานผล
ผลการปฏิบัติโครงการ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ โรงเรียนวัดเสด็จ เรียนรู้ถึงอาชีพ กระบวนการขั้นตอนการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นของตนเอง และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้
ปัญหา/อุปสรรค
ยั ง ไม่ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมได้ ห ลากหลายด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ของทรั พ ยากร เช่ น สถานที่ บุ ค ลากร
งบประมาณ
แนวทางแก้ปัญหา
ประสานขอความร่วมมือกับวิทยากร และองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเสด็จเพื่อขอรับการสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ

๔๕
โครงการ

นิเทศภายใน

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่ อ ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าการจัด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนบรรลุ ต ามเป้ าหมายของหลั ก สู ต ร
สร้างขวัญกาลังใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีของทีมงานในโรงเรียน
๒. เพื่ อ ติด ตามตรวจสอบ และประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามมาตรฐานการศึ ก ษาของสถานศึก ษา
และนาผลการดาเนินงานไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. เสนอโครงการ ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน
๒. ด าเนิ น การตามโครงการ คื อ กิ จ กรรมเยี่ ย มชั้ น เรี ย น กิ จ กรรมการให้ ค าปรึ ก ษาแนะน า
กิจกรรมการให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ
- กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน
- กิจกรรมการให้คาปรึกษาแนะนา
- กิจกรรมการให้ศึกษาเอกสารทางวิชาการ
๓. นิเทศ ติดตามการดาเนินงานตามโครงการ ฯ
๔. ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ ฯ
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. ครูและบุ คลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานตามระบบประกัน
คุณภาพภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๘ สาระการเรียนรู้เพิ่มสูงขึ้นทุกระดับชั้น
๓. คณะครูทุกคนมีขวัญกาลังใจในการทางาน และมีความสามัคคีในทีมงาน
๔. นั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ลาปาง และสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตล าปาง ซึ่งมาฝึ กประสบการณ์ วิช าชีพ ครูได้รับ การแนะน า ช่ว ยเหลื อ และสามารถปฏิ บัติงานได้
เป็นอย่างดี
ปัญหา/อุปสรรค
๑. การดาเนินการนิเทศโดยการเยี่ยมชั้นเรียนไม่สามารถทาได้ตามปฏิทินที่กาหนด เนื่องจากมีภารกิจ
งานอื่น ๆ มาแทรก จนเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติกิจกรรมของคณะกรรมการนิเทศภายใน
๒. การนิ เ ทศโดยการให้ ค าแนะน ารายบุ ค คลยั ง ไม่ ส ามารถท าได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยเงื่ อ นไข
เวลา
ทั้งของผู้บริหารและครูผู้สอน
๓. กิ จ กรรมการให้ ศึ ก ษาเอกสารทางวิ ช าการยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ
แต่ได้บูรณาการเข้ากับการดาเนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ได้แก่ โครงการ TEPE Online
แนวทางแก้ปัญหา
๑. ปรับกิจกรรมการนิเทศภายในเป็นระบบกลุ่มย่อยอาจเป็นช่วงชั้น หรือกลุ่มงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้เวลากระชับมากยิ่งขึ้น
๒. การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ฯ มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการร่วมกับครูพี่เลี้ยงนักศึกษา
แต่ละคนดาเนินการนิเทศอย่างต่อเนื่องตามตารางการนิเทศที่โรงเรียนกาหน

๔๖
โครงการ

กิจกรรม ๕ ส รักความสะอาด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ให้ทันสมัย ทางานเป็นระบบและรวดเร็ว
๒. เพื่อให้โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่ดี อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องสนับสนุน โรงอาหาร ห้องส้วม
ห้องสานักงาน เอกสารต่างๆ ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
เป็นตัวอย่างแก่ชุมชน
๓. เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการทางานซึ่งเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐ
๔. เพื่อให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน มีขวัญกาลังใจ มีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนค่านิยม วิธีคิด
และวิธีทางานใหม่ มีการทางานเป็นทีม รักองค์กร
๕. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อต่างๆมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
๖. เพื่อให้บุคลากรมีระเบียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบและมีความคิดสร้างสรรค์
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมคณะครูชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
๒. ครูประจาชั้นแบ่งนักเรียน เป็น ๕ สี เลือกหัวหน้าสีและหัวหน้าชั้นเพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการ
นักเรียน
๓. ประชุมคัดเลือกประธานสีและประธานนักเรียนจากหัวหน้าสีและหัวหน้าชั้นทุกชั้น
๔. ประชุมนักเรียนเพื่อทราบขอบเขตงานที่ต้องรับผิดชอบ และแนวทางปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียน
๕. เริ่มปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียนตามที่ตกลงกันในที่ประชุม
๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน
๗. ประกาศผลงานกลุ่มสียอดเยี่ยม
๘. วัดผล ประเมินผล
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ป. ๖ ร้อยละ ๙๐ จัดกิจกรรมกลุ่มสี ๕ สี ตามระบอบประชาธิปไตย
๒. นักเรียนร้อยละ ๙๕ ร่วมกันรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกลุ่มสี ๕ เขต
ปัญหา/อุปสรรค
๑. อุปกรณ์ทาความสะอาดของกิจกรรม ๕ ส. ไม่พอเพียงต่อการใช้งาน
๒. นักเรียนใช้อุปกรณ์แล้ว ไม่เก็บไว้ที่เดิม
แนวทางแก้ปัญหา
๑. ควรมีการจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น เพื่อที่จะจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอ
๒. ครูผู้รับผิดชอบควรจัดระเบียบคุมคุ้มให้มากกว่านี้

๔๗
โครงการ

พลังคิดสะกิดโลก

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อสร้างการรับรู้การดาเนินกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้าอย่างทั่วถึงทั้งในโรงเรียนและชุมชน
๒. เพื่อส่งเสริมให้ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า
๓. เพื่อให้ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความตระหนักในเรื่องการประหยัดไฟฟ้า
อย่างจริงจัง
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. จัดประชุมครู เพื่อวางแผนการดาเนินงาน
๒. รณรงค์ให้ครู บุคลากร นักเรียนตระหนักถึงการประหยัดไฟฟ้า
๓. จัดทาสติ๊กเกอร์สีติดสวิตซ์ไฟ
๔. จัดทาสติ๊กเกอร์รณรงค์ประหยัดไฟ
๕. สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ผลการปฏิบัติโครงการ
๑. นักเรียน รับรู้การดาเนินกิจกรรมการประหยัดไฟฟ้า
๒. ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้า
๓. ครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความตระหนักในเรื่องการประหยัดบุคลากรทุกคน
ตระหนักถึงความสาคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๔. ค่าไฟฟ้าของโรงเรียนลดลง
ปัญหา/อุปสรรค
แนวทางแก้ปัญหา
-

๔๘

โครงการ

โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ ๔ กลุ่มสาระ

วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมค่ า ยวิช าการให้ นั ก เรี ย นสรุ ป องค์ ค วามรู้ ใน ๔ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ห ลั ก
คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
๒. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้นสามารถนาไปใช้
ในการพัฒนาตนเอง ให้ เต็มตามศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตนเอง
๓. นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จ ได้รับการพัฒนา เพิ่มศักยภาพ และสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้
ไปใช้ในการศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนทาตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
กิจกรรม/การดาเนินงาน
๑. ประชุมคณะนักศึกษา เพื่อกาหนดขอบเขตของเนื้อหาใน ๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
๒. ครูประจาฐานออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมออกแบบใบบันทึก
ความรู้ (ใบงาน) สาหรับนักเรียน เน้นให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับนักเรียนชั้นป. ๖ และเน้นให้นักเรียนได้
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในรูปของการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ
๓. ประชุมคณะนักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และคัดเลื อกกิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับนักเรียน
ในแต่ละฐาน
๔. จัดพิมพ์เอกสารใบบัน ทึกความรู้ โครงการค่ายวิชาการ สาหรับให้ นักเรียนทุกคนบันทึกความรู้
ที่ได้รับ และจัดเตรียมสื่อสาหรับจัดกิจกรรมตามที่ได้ออกแบบไว้
๕. จัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ ณ อาคารจามจุรี โรงเรียนวัดเสด็จ
๖. นั ก เรี ย นตอบแบบประเมิ น ความพึ งพอใจในการเข้ าร่ ว มโครงการค่ ายวิ ช าการ แล้ ว น าส่ งครู
ประจาฐาน
๗. ประเมินผล และสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการค่ายวิชาการ
ผลการปฏิบัติโครงการ
นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการแสวงหาความรู้และทักษะทางวิชาการเพิ่มขึ้นสามารถนาไปใช้ในการ
พัฒ นาตนเอง เพื่อให้ เป็ น แนวทางและเครื่องมือของการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และตลอดชีวิต เป็นการเพิ่ ม
ความสามารถให้ แ ก่ ต นเอง สั ง คม และประเทศชาติ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การส่ ง ผลให้ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
ในกลุ่มสาระที่ได้เข้าค่ายนี้ เพิ่มสูงขึ้น
ปัญหา/อุปสรรค

๔๙
การจั ดโครงการในครั้งนี้ มีร ะยะเวลาในการดาเนิน โครงการน้อยไป จึงส่ งผลให้ ผู้ เข้าร่ว มโครงการ
ได้เรียนรู้และได้สนุกสนานในฐานต่างๆ ทั้ง ๔ ฐาน ได้ไม่เต็มที่
แนวทางแก้ปัญหา
ต้องมีการเพิ่มระยะเวลาในการดาเนินโครงการให้ มากกว่านี้ เพื่อที่ผู้ เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ และครบถ้วนครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้

