สวนที่ ๖
รายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ที่
โครงการ / กิจกรรม
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสงเสริม
ความเขมแข็งการบริหารจัดการของโรงเรียน
๒. โครงการพัฒนาสงเสริมกิจกรรมหองสมุด
๓. โครงการสงเสริมกีฬานักเรียน
๔. โครงการประเพณี / วันสําคัญ
๕. โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
๖. โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๗. โครงการสงเสริมความสามารถนักเรียนดานศิลปะ
ดนตรี นาฏศิลป กีฬา
๘. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
๙. โครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรมลานนา รักษา
สิ่งแวดลอม
๑๐. โครงการกิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียนวัดเสด็จ
๑๑. โครงการ ๕ ส. รักษาความสะอาด
๑๒. โครงการหนูนอยยอดนักอาน

งบประมาณ
๓๘,๗๖๕

๑๓. โครงการสงเสริมความสัมพันธบาน วัด โรงเรียน
๑๔. โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรู

๑,๐๐๐
๓,๐๐๐

๑๕. โครงการนิเทศภายใน
๑๖. โครงการสงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

โครงการเด็กดีมีเงินออม
โครงการกิจกรรมสภานักเรียน
โครงการโรงเรียนคุณธรรม
โครงการจัดหา/ผลิตสื่อสําหรับนักเรียนที่มีความ
ตองการพิเศษ
๒๑. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้น ป.๓,ป.๖

ผูรับผิดชอบ
ชํานาญ แสงจันทร

๒,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๒,๐๐๐

กัญชพร ชาติทอง,พรทิพย ลวงคํา
พัฒนพงษ ฟูใจ,วิภาวี แตมไว
โสภา วงควัง, นิธินาถ ทาคํา
อนงค กุลเมือง, พรทิพย ลวงคํา
อนงค กุลเมือง

๑,๐๐๐
๑๐,๐๐๐
๕๕,๐๐๐*
๑,๐๐๐
๑,๐๐๐
๑๕,๐๐๐
๑,๐๐๐

๕๐๐
๕๐๐
๒,๐๐๐

เบญจวรรณ ตะเครือ
ชํานาญ แสงจันทร
คณะครูโรงเรียนวัดเสด็จ
อนงค กุลเมือง, พรทิพย ลวงคํา
เบญจวรรณ ตะเครือ, พรทิพย ลวงคํา
เฉลิมขวัญ วิญญา, วิภาวี แตมไว
จุรีรัตน จิตหาญ ,ณิชชา ชอบธรรม,
นงลักษณ ทิพยอุด ,ปยฉัตร ยาบัว
โสภา วงควัง
พัฒนพงษ ฟูใจ,
เฉลิมวุฒิ ปูคํา
ชํานาญ แสงจันทร
กัญชพร ชาติทอง,สุพิชญา เสนาปา,
เฉลิมวุฒิ ปูคํา
จุรีรัตน จิตหาญ
พัฒนพงษ ฟูใจ, วิภาวี แตมไว
โสภา วงควัง, นิธินาถ ทาคํา

๑,๐๐๐
๕,๐๐๐

พรทิพย ลวงคํา
พิราลักษณ ระวังวงศ

๑๑,๑๔๗.๕๐

รวมงบประมาณทั้งสิ้น
๑๖๖,๙๑๒.๕๐
หมายเหตุ * ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ

ชื่อโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสงเสริมความเขมแข็งการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทศาสตรที่ ๑ – ๖

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบโครงการ

มาตรฐานที่ ๑ - ๑๑
มาตรฐานที่ ๑ – ๔

นายชํานาญ แสงจันทร

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดเสด็จมีหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาใหแกประชากร
วัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียน โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียน
กําหนดไว และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดไว โดยนักเรียนไดรับการ
พั ฒ นาให เป น บุ คคลที่ มี ค วามรู และคุ ณ ลั ก ษณะตามเกณฑ ม าตรฐาน โดยให ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วขอ งทุ ก ฝ าย
ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดวยระบบการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ดังนั้ นเพื่อใหบ ริห ารจัดการและการพั ฒ นาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดเสด็จมีความเขมแข็ ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตอบสนองนโยบายตามกลยุ ท ธ จุ ด เน น มาตรการและดํ าเนิ น งานขั บ เคลื่ อ นนโยบาย
ไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม บรรลุตามเปาหมายตัวชี้วัดที่กําหนดไว จึงไดจัดทําโครงการนี้ขึ้น
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผูปกครอง
นักเรียนและผูที่เกี่ยวของทุกฝายมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานไดตามบทบาทหนาที่
๒. เพื่อใหการบริหารงานของโรงเรียนวัดเสด็จทั้ง ๔ งาน ไดแก งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
บุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อใหการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
- นักเรียนระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาคุณภาพใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกําหนดไว
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
- สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการบริหารจัดการงานทั้ง ๔ ฝาย โดยจัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนางานใหเปนระบบ
- สรางความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการแกผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย เปดโอกาสให
มีสวนรวมในการบริหารจัดการโรงเรียน
๔. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑
๖. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ สรางความตระหนัก ความรู
ความเขาใจแกบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทุกฝาย (P)

เปาหมาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๖๐
งบประมาณ
รวม

งบประมาณ

- ครูทกุ คน
- ผูปกครอง
นักเรียน
-คณะ กก.
สถานศึกษาฯ
๒ สงเสริม สนับสนุนการพัฒนางาน
คณะครูทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๖๐๔ ฝายของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง
งบประมาณ ก.ย. ๒๕๖๑
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
รวม
จัดการ (D)
๓ สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักเรียนทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ต.ค. ๒๕๖๐เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ ก.ย. ๒๕๖๑
จัดการตามนโยบายของโรงเรียน (D)
รวม
๔ ติดตาม ประเมินผล และสรุป
คณะครูทุกคน ถัวเฉลี่ยจาก ก.ย. ๒๕๖๑
รายงานผล ปรับปรุงแกไข (C,A)
งบประมาณ
รวม
รวมงบประมาณ
๓๘,๗๖๕ บาท

ผูรับผิดชอบ
นายชํานาญ
แสงจันทร

นายชํานาญ
แสงจันทร
นายชํานาญ
แสงจันทร
นายชํานาญ
แสงจันทร

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
การใชงบประมาณที่มีอยูอยาง
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
จํากัดใหคุมคา
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของ
โรงเรียน

- ความรับผิดชอบ
- ความเสียสละ
- ความสามัคคี

คุณธรรม

มีภูมิคุมกันที่ดี
- มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ
- ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีความรู
เขาใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
ความรู
- สรางองคความรูการบริหารงานของโรงเรียน
- มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนวัดเสด็จ

๘. งบประมาณ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน ๓๘,๗๖๕ บาท
๙. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
๑. รอยละของบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมีความรู ความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ และสามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนมีแนวทาง และปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทํางานในการสรางความเขมแข็ง และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
๓. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาทุกระดับ มีความเข็มแข็งและมี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
นิเทศ ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินผล

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
แบบติดตามประเมินผล

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
๑. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุกฝายมีความรู ความเขาใจ และสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ตามนโยบาย และกรอบภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ รอยละ ๙๐
๒. โรงเรียนมีศักยภาพ มีความเขมแข็ง และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ
และการบริหารจัดการ รอยละ ๙๕

ชื่อโครงการ

พัฒนาสงเสริมกิจกรรมหองสมุด

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๓,๔

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชีท้ ี่ ๒ , ๕
มาตรฐานที่ ๓

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางกัญชพร ชาติทอง

ระยะเวลาดําเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ตามแนวของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ นั้น
สงเสริมให นั กเรียนได เรียนรูจ ากแหลงเรียนรูเพื่ อศึกษา ค น ควาหาความรูตนเอง ตลอดจนส งเสริมให ครู
นักเรียน และบุคลากรอื่นมีนิสัยรักการอาน รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
จึ ง จํ า เป น ที่ โ รงเรี ย นจะต อ งพั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ห อ งสมุ ด ให เ ป นแห ล ง เรี ย นรู ที่ ทั น สมั ย
และใหบริการแกครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ เพื่อกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษา
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาหองสมุดใหเปนหองสมุดอิเลคทรอนิกส
๒. เพื่อใหครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจใชเปนแหลงเรียนรู
๓. เพื่อสงเสริมนิสัย รักการอาน การศึกษาหาความรูดวยตนเอง

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
- ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ รอยละ ๙๐ ใชหองสมุดเพื่อสงเสริมกิจกรรมรักการ
อานมากขึ้น
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
- มีหองสมุดของโรงเรียนเปนหองสมุดที่ทันสมัย เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของโรงเรียน
และชุมชน
- ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่สนใจ ใชหองสมุดเพื่อจัดการเรียนการสอน ศึกษาคนควา
๔. สถานที่ดําเนินการ
หองสมุดโรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา

พฤษภาคม ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑

๖. วิธีดําเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดําเนินการ(Do))
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

๑ ประชุมจัดทําโครงการ

คณะครูรับทราบ

-

๒ จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือและสํารวจ
หนังสือ
๓ ลงทะเบียนหนังสือ โดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส
- กระดาษ , สติ๊กเกอร , เท)ผากาวติด
สันหนังสือ
๔ สํารวจความตองการหนังสือ

สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน
สะดวกในการ
ปฏิบัติงาน

-

-

ตรงความตองการ

-

๕ ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา รับทราบเปาหมาย

-

๖ ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงและจัดหา
หนังสือ
๗ ใหบริการหองสมุด

เปนหองสมุด
ทันสมัย
สงเสริมการอาน
การคนควา

๒,๐๐๐
-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พฤษภาคม
๒๕๖๐
พฤษภาคม
๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร
คณะทํางาน
หองสมุด

พฤษภาคม
๒๕๖๐

คณะทํางาน
หองสมุด

พฤษภาคม
๒๕๖๐
พฤษภาคม
๒๕๖๐
พฤษภาคม
๒๕๖๐

คณะทํางาน
หองสมุด
คณะทํางาน
หองสมุด
คณะทํางาน
หองสมุด
คณะทํางาน
หองสมุด

ตลอดป
การศึกษา

๘ กิจกรรมสงเสริมการอาน

สงเสริมนิสัยรัก
การอาน

- กิจกรรมหนังสือเลมเล็ก
- วัสดุ , อุปกรณ
- รางวัล
- กิจกรรมตอบปญหาสารานุกรม
- รางวัล
- กิจกรรมประกวดแขงขันในวัน
สําคัญ
- กระดาษ
- รางวัล
- กิจกรรมบันทึกการอาน
- กระดาษจัดทํารูปเลม
- รางวัล
- กิจกรรมภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ
ภาษาคําเมืองวันละคํา
- กิจกรรมนักอานนอย
- รางวัล
๙ นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณ

ตลอดป
การศึกษา

-

มีนาคม
๒๕๖๑
๒,๐๐๐ บาท

ครูประจําชั้น

ผูบริหาร

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- บริหารงบประมาณ อุปกรณ - บริหารจัดการหองสมุด ใหเปน - รูเทาทันความเปลี่ยนแปลงใน
การใชงาน หนังสือ อยางประหยัด แหลงเรียนรู การคนควา และ อนาคต โดยใชประโยชนจากการ
ปลูกฝงนิสัยรักการ
คุมคา
อาน การใชอุปกรณ เทคโนโลยี
ใหทันตอยุคสมัยในยุคปจจุบัน
คุณธรรม
ความรู
- ความใฝเรียนรู มีวินัย ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มี
- ความรูที่ไดจากการอาน การแสวงหาความรูดวย
ความมุงมั่นในการทํางาน
ตนเอง

๘. งบประมาณ
รวมเงิน
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
๑. ผลการดําเนินตามโครงการ
๒. ผลงานของนักเรียน

๒,๐๐๐

บาท (สองพันบาทถวน)
วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
- นิเทศ กํากับ ติดตาม
และประเมินผลโครงการ
- จัดปายนิเทศ
นิทรรศการนําเสนอ
ผลงานตอชุมชน/
สาธารณชน

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แผนนิเทศ
- แบบสัมภาษณ
- แบบสังเกต
- ตรวจผลงาน

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. คณะครู นักเรียนมีนิสัยรักการอาน ใชหองสมุดเปนแหลงเรียนรู
๒. โรงเรียนมีหองสมุดที่ทันสมัย และสะดวกตอการสืบคนขอมูลและรายการหนังสือ

ชื่อโครงการ

สงเสริมกีฬานักเรียน

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๒

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายพัฒนพงษ ฟูใจ, นางสาววิภาวี แตมไว

ระยะเวลาดําเนินการ

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชี้ที่ ๒ , ๕
มาตรฐานที่ ๑

๑.หลักการและเหตุผล
นั ก เรี ย นเป น เป น ทรั พ ยากรที่ จ ะต อ งได รั บ การพั ฒ นาทุ ก ด า นทั้ ง ด า นวิ ช าการและด า นกี ฬ า
เพื่ อให มีสุ ขภาพสมบู ร ณ แข็ งแรงรู จักการออกกําลังกายที่ถูกตองและมีพื้น ฐานทางดานกีฬา รูแพ รูชนะ
รูอภัย และไดแสดงความสามารถทางกีฬา เพื่อที่จะเปนเด็กและเยาวชนที่ดีของชุมชนในอนาคต
๒.วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายที่ถูกตองและมีทักษะพื้นฐานทางดานกีฬา
๒. เพื่อพัฒนาสภาวะทางอารมณจิตใจใหมีน้ําใจเปนนักกีฬา
๓. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๔. เพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาเปนตัวแทนของโรงเรียนเขารวมแขงขันกีฬากลุมชาวเขื่อนและระดับจังหวัด
ตอไป
๓.เปาหมาย
นักเรียนทุกคนในโรงเรียนวัดเสด็จไดเลนกีฬาโดยการออกกําลังกายอยางถูกตองและมีทักษะดานกีฬา
เพื่อพัฒนาเขาสูกีฬาระดับทองถิ่นและจังหวัดตอไป

๔.กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑ ประชุมครูชี้แจงโครงการกิจกรรม
๒ จัดแบงกลุมสี
๓ ฝกซอมกีฬาแตละประเภท
๔

จัดเตรียมสถานที่แขงขัน

๕

จัดกิจกรรมกีฬาสี

๖

ประเมินผล

๕.งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐

เปาหมาย
คณะครู
คณะครู
นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จ
ครู
ผูรับผิดชอบ
ครู
ผูรับผิดชอบ
พัฒนพงษ,
วิภาวี

งบประมาณ

ระยะเวลา
พ.ค. ๒๕๖๐
พ.ย. ๒๕๖๐
พ.ย. ๒๕๖๐ ธ.ค..๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
ครูทกุ คน
ครูทกุ คน
ครูทกุ คน

-

ธ.ค..๒๕๖๐

ครูทุกคน

-

ธ.ค. ๒๕๖๐

ครูทกุ คน

-

ม.ค. ๒๕๖๑

พัฒนพงษ

-

บาท

๖. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
เลนกีฬาใหเหมาะสมกับตนเอง
การเลนกีฬาทําใหรางกายแข็งแรง -ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
สมบูรณ
-หางไกลจากยาเสพติด
คุณธรรม
ความรู
รูจักวิธีการออกกําลังกายที่ถูกตอง
รูแพ รูชนะ รูอภัย
๗. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
๑. นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง
-สังเกตการณเขารวม
กิจกรรม
๒. นักเรียนมีทักษะทางดานกีฬา รูแพ
รูชนะ รูอภัย
-ประเมินผลเมื่อสิ้นสุด
๓. นักกีฬาโรงเรียนวัดเสด็จมีความเปนเลิศ โครงการ
ในการแขงกีฬาในกลุมเครือขายและ
ระดับสูงตอไป

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
-แบบสอบถาม
-แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวม
กิจกรรม

๘. ผลผลิตของโครงการ
๑.นักเรียนในโรงเรียนทุกคนไดแสดงออกทางดานกีฬาและรวมกิจกรรม
๒.นักเรียนไดออกกําลังกายและรูกติกาทางดานกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย
๓.ไดออกกําลังกายและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
๔.นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

ชื่อโครงการ

ประเพณี / วันสําคัญ

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กลุมงานวิชาการโรงเรียนวัดเสด็จ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๕

สอดคลองกับมาตรฐาน / ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๓

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวโสภา วงควัง, นางนิธนิ าถ ทาคํา

ระยะเวลาดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
วัฒนธรรม เปรียบเสมือนฐานของชุมชน ทองถิ่น และเปนตนทุนของสังคม การพัฒนาตนทุนทาง
สังคมคือการพัฒนาใหมีรากบานวัฒนธรรมที่เขมแข็ง นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนทางวัฒนธรรมการอนุรักษมรดกวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสรางมาจากภูมิปญญาอันลําลึกและทรงคุณคานั้น
เปนการปกปองการครอบงําทางวัฒนธรรมจากตางชาติ
เหตุที่โรงเรียนวัดเสด็จไดสงเสริมใหทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา และโรงเรียนไดเขา
รวมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น เพื่อใหเด็กเกิดการสํานึกรักศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน ทองถิ่น
เกิดทัศนคติที่ดีและรวมอนุรักษการแตงกาย สงเสริม สืบสานวัฒนธรรมทองถิ่นใหคงสืบไป
๒. วัตถุประสงค
๑. ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นของตนเอง
๒. ใหนักเรียนไดเขารวมกิจกรรมในชุมชน
๓. ใหนักเรียนมีจิตสํานึกในความเปนคนเมืองและรวมอนุรักษการแตงกายสืบสานประเพณีทองถิ่น
๓. เปาหมายของการดําเนินงาน
๓.๑ ดานปริมาณ
๓.๑.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน
๑๙ คน
๓.๑.๒ นักเรียนระดับกอนประถมศึกษาและประถมศึกษา จํานวน
๒๑๖ คน
๓.๑.๓ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก องคบริหารสวนตําบลบานเสด็จ สถานีอนามัยตําบล
บานเสด็จ

๓.๒ ดานคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชน มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๓.๒.๒ นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชนสามารถนําคามรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
กิจกรรม
๑
๒

เปาหมาย

ประชุมชี้แจงวางแผนกําหนด
ผูรับผิดชอบ
จัดทําโครงการและเสนอ
โครงการ
เตรียมดําเนินงานตามโครงการ

ครูทกุ คน

งบประมาณ
-

-

-

๕ กิจกรรม

-

นักเรียนรอย
ละ๘๕ ไดเขา
รวมกิจกรรม

๑,๐๐๐

๕

ดําเนินงานตามโครงการ
- วันวิสาขบูชา
- ประเพณีแหเทียน
เขาพรรษา
- ประเพณีตานกวยสลาก
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีเดือนหาเปง
ติดตามผลการดําเนินงาน

๕ กิจกรรม

-

๖

ประเมินโครงการ

๕ กิจกรรม

-

๗

สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินการ
รวมงบประมาณ

๕ กิจกรรม

-

๓
๔

๖. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา
ดําเนินการ
เมษายน
๒๕๖๐
เมษายน
๒๕๖๐
เมษายน
๒๕๖๐
พฤษภาคม
๒๕๖๐ มีนาคม
๒๕๖๑

ตลอดป

๑,๐๐๐

มีนาคม
๒๕๖๑
มีนาคม
๒๕๖๑

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ คณะครู
นางสาวโสภา วงควัง
นางสาวโสภา วงควัง
นางสาวโสภา วงควัง

ผูอํานวยการ
นางสาวโสภา วงควัง
ผูอํานวยการ
นางสาวโสภา วงควัง
นางสาวโสภา วงควัง

๗. การวัดผลประเมินผล
ที่

บงชี้ความสําเร็จ

๑

นักเรียนเขาใจในประเพณีทองถิ่น

๒

นักเรียนเขารวมกิจกรรมกับชุมชน

วิธีการติดตามและประเมินผล
- เขียนรายงาน
- การแตงกาย
- เขียนรายงาน
- การแตงกาย

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- เขียนรายงาน
- แตงกาย
- เขียนรายงาน
- แตงกาย
- รูปถาย

๘. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- นักเรียนมีความรูความเขาใจใน นักเรียนไดเขารวมกิจกรรม
นักเรียนมีจิตสํานึกการอนุรักษ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น ประเพณีทองถิ่นดวยความเต็มใจ ประเพณีทองถิ่นของตนเอง
ของตนเอง
สืบสานประเพณีคงสืบตอไป รัก
- ใหนักเรียนมีจิตสํานึกในความ
และภูมิใจในขนบธรรมเนียม
เปนคนเมืองและรวมอนุรักษการ ประเพณีทองถิ่นของตนเอง นํา
แตงกายสืบสาน
ความรูไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
คุณธรรม
ความรู
นักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมประเพณีวันสําคัญของ
๑.ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจขนบธรรมเนียม
ทองถิ่น และปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม
ประเพณีทองถิ่นของตนเอง
๒. ใหนักเรียนเกิดสํานึกรักศิลปวัฒนธรรมพื้นบาน
และทองถิ่นคงอยูตลอดไป
๓. ใหนักเรียนมีจิตสํานึกที่ดีและรวมอนุรักษ
ประเพณีวัฒนธรรมวันสําคัญคงอยูตลอดไป
๔. ใหนักเรียนรูประเพณีทองถิ่น
๙. ผลผลิตของโครงการ
๑. โรงเรียน วัด และชุมชนมีการประสานความรวมมือที่ดีตอกัน
๒. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของวัดและชุมชน

ชื่อโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๕

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๓

สอดคลองมาตรฐาน/กลยุทธ สพฐ. ขอที่ ๑
ผูรับผิดชอบโครงการ

นางอนงค กุลเมือง , นางสาวพรทิพย ลวงคํา

ระยะเวลาดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา เปนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะเปนพื้นฐานการเรียนรู
ระดั บ สู ง และพื้ น ฐานการประกอบอาชี พ นั กเรีย นในโรงเรีย นประถมศึก ษาเป น วัย ที่ ต อ งการการพั ฒ นา
อย างสูงสุ ด ทั้ งดานสติ ป ญ ญา อารมณ สั งคม และร างกาย โรงเรีย นต องการให นั กเรีย นเรีย นเก ง เป น คนดี
และอยูในโรงเรียนอยางมีความสุข จึงมุงเนนการจัดบริการ การสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียนทั้งดานรางกาย
และจิตใจ โดยดําเนินการตามสุขบัญญัติ ๑๐ ประการ นักเรียนมีพัฒนาการทางรางกาย เจริญเติบโตตามเกณฑ
มาตรฐาน ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติตนและรูเทาทันสิ่งเสพติด สิ่งมอมเมา อบายมุขตาง ๆ
รูจักวิธีดูแลตนเองใหปลอดภัย โรงเรียนมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม บริการอนามัย สุขศึกษา โภชนาการอาหาร
ที่ปลอดภัยในโรงเรียน นักเรียนทุกคนไดรับบริการการตรวจสุขภาพ การเฝาระวังรักษาสุขภาพ การไดรับวัคซีน
การบริการการรักษาพยาบาล เพื่อใหนักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีตลอดไป
โรงเรียนวัดเสด็จจึงจัดโครงการนี้มาอยางตอเนื่อง
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
๒.๒ นักเรียนมีสุขนิสัยตามสุขบัญญัติแหงชาติ ๑๐ ประการ
๒.๓ โรงเรียนยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงขึ้น
๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีน้ําหนัก/สวนสูงตามเกณฑของกรมอนามัย
๓.๑.๒ นักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
โรงเรียนวัดเสด็จเปนโรงเรียนที่จัดการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนไดครอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานของกรมอนามัย
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๖๐ – มีนาคม ๒๕๖๑
๖. วิธีดําเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดําเนินการ(Do)
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑.ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการ
(P)
๒. จัดทําและเสนอโครงการ(P)
๓. ดําเนินงานตามโครงการ (D)
- จัดซื้อเวชภัณฑ
- สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
- ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ใหวัคซีนนักเรียนตามวัย
- การออกกําลังกาย
- ใหความรูดานสุขภาพ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน (C)
๕. ประเมินโครงการ (C)
๖. สรุปและรายงานผลการ
ดําเนินงาน
(A)
รวมงบประมาณ

เปาหมาย
คณะครู

งบประมาณ
-

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ก.ย.๒๕๖๐ ผูอํานวยการ

นักเรียน
นักเรียน

๑,๐๐๐

ก.ย. ๒๕๖๐ อนงค,พรทิพย
ต.ค.๒๕๖๐ - -ผูอํานวยการ
ก.พ.๒๕๖๑ -อนงค,พรทิพย
-ครูประจําชั้น
-ครูพลศึกษา
-นักการภารโรง
-เจาหนาที่
สาธารณสุข

ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น

-

ก.พ. ๒๕๖๑ ผูอํานวยการ
มี.ค. ๒๕๖๑ อนงค,พรทิพย
มี.ค. ๒๕๖๑ อนงค,พรทิพย
๑,๐๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
ดานงบประมาณ
-มีความรอบคอบในการ
-กิจกรรมที่บรรจุไวในโครงการ
-ใชจายเงินไดตรงตามงบประมาณที่ ดําเนินงานตามกิจกรรมจน
สามารถบรรลุเปาหมายทั้งดาน
กําหนด
บรรลุวัตถุประสงคของ
ผลผลิตและผลลัพธ
ดานเวลา
โครงการ
-ดําเนินกิจกรรมไดตามเปาหมาย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ดานบุคลากร
-ดําเนินการตามโครงการได
เหมาะสม
กับความสามารถของตนเอง
คุณธรรม
ความรู
-มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
-ดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
-การเฝาระวังรักษาสุขภาพของนักเรียน
๘. งบประมาณ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ๑,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต
๑.นักเรียนทุกคนมีน้ําหนัก/สวนสูง
ตามเกณฑอายุอยูในเกณฑดี
๒.นักเรียนมีสมรรถภาพทางกาย
ผานเกณฑมาตรฐาน
๓.นักเรียนรักษาสุขภาพอนามัย
ตนเอง
๔.นักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพ

วิธีการติดตามและประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล

-ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง เทียบ
ตามเกณฑของกรมอนามัย
-ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

-แบบบันทึก

-ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ ๑๐
ประการ
-ตรวจและติดตามจากเจาหนาที่
สาธารณสุข

-สังเกต สัมภาษณ

ผลลัพธ
-นั ก เรี ย นโรงเรี ย นวั ด เสด็ จ มี มี สุ ข -ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง
นิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี -ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

-แบบบันทึก

-บันทึก สศ.๓
-แบบบันทึก
-แบบบันทึก

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
โรงเรียนวัดเสด็จเปนโรงเรียนที่จัดการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน ไดครอบคลุมตามมาตรฐาน
การศึกษา และมาตรฐานของกรมอนามัย

ชื่อโครงการ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๘ ตัวบงชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑ , ๔

สอดคลองมาตรฐาน/กลยุทธ สพฐ. ขอที่ ๑
ผูรับผิดชอบโครงการ

นางอนงค กุลเมือง

ระยะเวลาดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดนโยบายใหสถานศึกษาทุกแหงดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือจากครูประจําชั้น
ครูที่ปรึกษาอยางทั่วถึง โดยมีผูปกครอง ชุมชน หนวยงานองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่อพั ฒนานักเรียนใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม โดยผานกระบวนการทางการศึกษาทําหนาที่สงเสริม สนับสนุน ปองกัน
และชวยเหลือแกปญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จจึงไดจัดทําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปน
ระบบมีขั้นตอนดวยเครื่องมือที่ชัดเจน โดยมีครูประจําชั้น ผูบริหารโรงเรียน เปนหลักในการดําเนินการจัดเก็บ
ขอมูลที่เปนระบบ สามารถนําไปเปนแนวทางในการพัฒนา และใหความชวยเหลืออยางมีประสิทธิภาพตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ ครูประจําชั้นใชขอมูลจากการคัดกรองนักเรียน พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพทั้งรางกาย จิตใจ
สติปญญา ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรม
๒.๒ โรงเรียนสามารถใชระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไปพัฒนา ปองกัน แกไข ใหความชวยเหลือ
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับการดูแล ชวยเหลือ ปองกันและแกไขปญหา
๓.๑.๒ นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับการสงเสริม พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดี สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีวิถีชีวิต
เปนสุขตามที่สังคมตองการ
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐
๖. วิธีดําเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดําเนินการ(Do)
ขั้นตอน/กิจกรรม
เปาหมาย งบประมาณ
๑.ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการ (P)
คณะครู
๒. จัดทําและเสนอโครงการ (P)
คณะครู
๓.ดําเนินงานตามโครงการ (D)
นักเรียน
๒,๐๐๐
-ขอมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
ทุกคน
-คัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียน
-กิจกรรมโฮมรูม
-กิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน (C)
ครูประจําชั้น
๕. ประเมินโครงการ (C)
ครูประจําชั้น
๖. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน (A) ครูประจําชั้น
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ก.ย.๒๕๖๐
ก.ย. ๒๕๖๐
ต.ค.
๒๕๖๐ ก.พ.
๒๕๖๑

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
นางอนงค กุลเมือง
-ผูอํานวยการ
-นางอนงค กุลเมือง
-ครูประจําชั้น
-คณะครู

ก.พ. ๒๕๖๑ ผูอํานวยการ
มี.ค. ๒๕๖๑ นางอนงค กุลเมือง
มี.ค. ๒๕๖๑ นางอนงค กุลเมือง
๒,๐๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
ดานงบประมาณ
-ใชจายเงินไดตรงตามงบประมาณที่
-มีเหตุผล ความเขา ความ -สามารถดําเนินกิจกรรมได
กําหนด
รอบคอบในการดําเนินงาน ตามที่กําหนดไวในโครงการ
ดานเวลา
จนบรรลุวัตถุประสงค
-ดําเนินกิจกรรมไดตามระยะเวลาที่กําหนด
ดานบุคลากร
-ดําเนินงานตามโครงการที่กําหนดไว
เต็มตามศักยภาพ
คุณธรรม
ความรู
-มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ -รูวิธีการดูแล การแกปญหา การปองกันหลีกเลี่ยง
กิจกรรม
สิ่งที่อันตรายตอตนเอง
๘. งบประมาณ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ๒,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต
๑.ครูประจําชั้นมีเครื่องมือคัดกรอง
นักเรียน
๒.ครูประจําชั้นจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริม พัฒนานักเรียนไดเต็ม
ศักยภาพ

วิธีการติดตามและประเมิน
-ศึกษาขอมูลจากขอมูล
นักเรียน
รายบุคคลจัดทําแบบคัดกรอง
-สังเกตพฤติกรรม
-สัมภาษณ/สอบถาม
-กิจกรรมโฮมรูม
-การประชุมผูปกครองชั้น
เรียน
-การเยี่ยมบาน

ผลลัพธ
-นั ก เรี ย นโรงเรีย นวั ด เสด็ จ ได รั บ การ -การจัดกิจกรม
ดูแล สงเสริม พัฒนาเต็มศักยภาพ

เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
-บันทึกการสังเกต
-บันทึกการสัมภาษณ
-บั น ทึ ก การประชุ ม ผู ป กครองชั้ น
เรียน
-บันทึกการเยี่ยมบาน
-รูปภาพ
-แบบบันทึก
-รูปภาพ

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดี สามารถใหการชวยเหลือ แนะนําแกนักเรียนในความ
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ

โครงการสงเสริมสุทรียภาพดาน ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๒

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวเบญจวรรณ ตะเครือ

ระยะเวลาการดําเนินการ

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๒ ตัวบงชี้ที่ ๔
มาตรฐานที่ ๑ , ๓

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ จั ด ทาโครงการส ง เสริ ม สุ น ทรี ย ภาพทางด า นศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ป
เพื่อใหนักเรียนมีความรักและสนใจในดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๑ มาตรา ๖ การจัดการศึกษาตองเปน ไปเพื่ อพัฒ นาคนไทยใหเป นมนุษยที่สมบู รณ ทั้ง
รางกายจิตใจ และสติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนบานเกาะเคี่ยม มาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัยที่ ๒ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑ ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี และ
กีฬา โรงเรียนจึงจัดทาโครงการสงเสริมสุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป เพื่อปลูกฝงใหนักเรียน
มี ค วามรั ก ความสนใจและชื่ น ชมในด านศิ ล ปะ ดนตรี และนาฏศิ ล ป โรงเรีย นจึงจัด ทาโครงการส งเสริม
สุนทรียภาพทางดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียนมีความชื่นชมและชอบกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
๒. เพื่อใหนักเรียนมีความรักและสนในกิจกรรมที่จัดขึ้น
๓. เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจมีความสนใจและชื่นชอบในดานกิจกรรม ศิลปะ ดนตรี
และนาฏศิลป

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
นักเรียนมีความชื่นชมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปรอยละ ๗๕ มีความสนใจและชื่นชอบ
ในงานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ สามารถเลนดนตรีและฟอนรํานาฏศิลปได
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๐
๖. วิธีดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

๑.

ขั้นเตรียมการ(P)
- เสนอโครงการ/กิจกรรมและ
จัดสรรงบประมาณ
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายงาน
ขั้นดําเนินการ (กิจกรรม) (D)
- กิจกรรมการสอนดนตรี
(ดนตรีพื้นเมือง)
- กิจกรรมการสอนนาฏศิลป
- กิจกรรมสอนศิลปะ
- อุปกรณบํารุงรักษา

คณะครู

-

๒.

๓.

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ตุลาคม
๒๕๖๐

นักเรียน

ขั้นประเมินผล (C)
ครู
- กํากับ ดูแลและติดตาม
รับผิดชอบ
ดําเนินงาน
โครงการ
- ประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงาน
- รายงานผลการดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร

เบญจวรรณ,ณิชชา,

๑,๐๐๐

พ.ย.๒๕๖๐ ก.ย ๒๕๖๑
พ.ย.๒๕๖๐ ก.ย ๒๕๖๑
ก.ย. ๒๕๖๑

เบญจวรรณ,ณิชชา,

ที่

กิจกรรม

ขั้นปรับปรุงแกไข (A)
รับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจาก
ผูเกี่ยวของเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน /พัฒนางานตอไป
รวมงบประมาณ
๔.

เปาหมาย

งบประมาณ

ครู
รับผิดชอบ
โครงการ

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.ย. ๒๕๖๑

ผูรับผิดชอบ
เบญจวรรณ,ณิชชา,

๑,๐๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
-บริหารงบประมาณ วัสดุอุปกรณ
-มีความรูสุนทรียภาพทางดาน
อยางประหยัดคุมคา
ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
คุณธรรม
- มีความรับผิดชอบ ใฝเรียนรู มุงมั่น

มีภูมิคุนกันที่ดี
นักเรียนมีความรักและสนใจใน
ดานศิลปะ ดนตรี /ศิลปะและ
ใชประกอบอาชีพในอนาคตได
ความรู
ความรูดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลปะ

๘. งบประมาณ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน ๑,๐๐๐ บาท
๙. การประเมินผล (check)
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

วิธีการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล

๑.รอยละของ นักเรียนมีความรู ความ
เขาใจและมีความสนใจและชื่นชอบใน
ดานกิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป

สอบถาม,ทดสอบ

รอยละ ๗๕

๒.รอยละของนักเรียนที่สามารถเลน
ดนตรีไดอยางนอย ๑ ชิ้น

ทดสอบ

คนละ ๑ ชิ้น

๓. รอยละของผูมีสวนเกี่ยวของมีความ
พึงพอใจกับการดําเนินโครงการ

แบบประเมินความพึงพอใจ

รอยละ ๗๕

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑๐.๑ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป และกีฬา
๑๐.๒ นักเรียนที่สามารถเลนดนตรีไดอยางนอย ๑ ชิ้น

แผนชื่อโครงการ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๓

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๒ , ๔

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายชํานาญ แสงจันทร

ระยะเวลาดําเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
บุคลากรในโรงเรียนหัวใจที่สําคัญในการที่จะขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง
(๒๕๕๒ – ๒๕๖๑) และเพื่อสนองเจตนารมณพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อีกทั้งเปนการ
เตรียมความพรอมสูการเปน ประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางสมบูรณ โดยเฉพาะการพัฒ นาบุ คลากร
ซึ่งตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมใหเปนเชิงนวัตกรรม สรางสรรคและองครวมเชิงบูรณาการรวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีวิสัยทัศน กลาคิด กลาทําและรูจักแกปญหาเฉพาะหนา ตลอดจนผลักดันใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงใหม ๆ จําเปนตองพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรู ความสามารถ มีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การไดรับความรูใหมๆ ทําใหบุคลากรเกิดความคิด
สรางสรรค เกิดการเรียนรูที่จะนําสิ่งใหมๆ มาพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรูใหดีขึ้นกวาเดิม
โรงเรียนวัดเสด็จไดตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสรางศักยภาพ
ของบุคลากรในโรงเรียน ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และปรับตัวไดทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของวิทยาการ โดยไดดําเนินการโครงการพัฒนาบุคลากรซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง อันจะนําไปสูการพัฒนา
การศึกษาที่ยั่งยืนตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู ทักษะในการปฏิบัติงาน
สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสภาวะการเปลี่ยนแปลง
๒. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการพัฒนางานใหมีคุณภาพ
๓. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนผูมีจิตสํานึกในการเสียสละเพื่อการทํางาน
ยึดมั่นในระเบียบวินัย รับผิดชอบตอหนาที่

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ ครูรอยละ ๙๐ มีความสามารถจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนการสอน
๓.๑.๒ ครูรอยละ ๙๐ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเอง
และผูเรียน
๓.๑.๓ ครูรอยละ ๙๕ มีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
ที่ดี ดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๑.๔ ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจ
ในการดําเนินงานของโรงเรียน
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู อันจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักเรียน
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ เสนอโครงการ ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ (P)
๒ ดําเนินการตามโครงการ (D)
๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมสัมมนาคณะครูในโรงเรียน
๒.๒ การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
ผลงานดีเดน และสภาพทั่วไป
ใกลเคียงกัน
๓ นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตาม
โครงการ (C)
๔ ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน
ตามโครงการ / ปรับปรุงแกไข (A)
รวมงบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

คณะครู

-

คณะครู

๑๐,๐๐๐

คณะครู

-

คณะครู

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค.๖๐

ผูรับผิดชอบ
นายชํานาญ
แสงจันทร

พ.ย. ๖๐ ส.ค.๖๑
พ.ย. ๖๐ ส.ค.๖๑

นายชํานาญ
แสงจันทร

พ.ย. ๖๐ส.ค.๖๑
ก.ย.๖๑

นายชํานาญ
แสงจันทร
นายชํานาญ
แสงจันทร

๑๐,๐๐๐ บาท

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุนกันที่ดี
การรูจักวางตนใหเหมาะสมในสภาพ การปรับตนใหทันกับเทคโนโลยี การศึกษาคนควาหาความรูอยูเสมอ
สังคม เศรษฐกิจ
คุณธรรม
ความรู
จรรยาบรรณวิชาชีพครู
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง
๘. งบประมาณ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
๙. การวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
๑. รอยละของครูที่มีความรูความเขาใจ เปาหมายการ
- ตรวจแผนการเรียนรู
จัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สังเกตการสอน
๒.รอยละของครูที่มีความสามารถจัดการเรียนรูที่เนน
- ประเมินการใชสื่อ
ผูเรียนเปนสําคัญ
นวัตกรรม
๓. รอยละของครูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการ - ประเมินความพึง
พัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
พอใจ
๔. รอยละของครูท่มี ีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
๕. รอยละของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่มี
ความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียน
ตัวชี้วัด

เครื่องมือที่ใช
วัดและประเมินผล
- แบบสังเกตการสอน
- แบบบันทึกการผลิต
สื่อนวัตกรรมและการ
ใชสื่อการเรียนรู
- แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

๑๐. ผลผลิตโครงการ
ครูและบุคลากรของโรงเรียนสามารถปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดเต็มตามศักยภาพ
และมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการ

เสด็จสืบสานวัฒนธรรมลานนา รักษาสิ่งแวดลอมนอมนําเศรษฐกิจพอเพียง

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๕,๖

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบโครงการ

คณะครูโรงเรียนวัดเสด็จ

ระยะเวลาดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๔ ตัวบงชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๕ ตัวบงชี้ที่ ๗
มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๙ ตัวบงชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๑
มาตรฐานที่ ๑ , ๓

๑. หลักการและเหตุผล
สภาพปจจุบันสิ่งแวดลอม เปนประเด็นปญหาที่สําคัญในระดับโลก ที่ไดรับความสนใจและไดรับการ
แกไขอยางเรงดวน ดังจะปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจตอสังคมแหงชาติฉบับที่ ๙ โรงเรียนในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของการใหความรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมจึงตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญดังกลาวที่จะพัฒนาความรู
ความเขาใจที่ ถูกตองใหกับผู เรียน ตลอดถึง ชุมชน ผู ป กครอง ที่จ ะตองรวมมือ รวมใจในการแกไขปญ หา
สิ่งแวดลอมในระดับทองถิ่นใหดีขึ้น ซึ่งจะสงผลถึงสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับโลก
ในอนาคต
การแกไขปญ หาสิ่งแวดลอมสามารถจะนํ าไปสูการปฏิ บั ติไดทั้งในระดับบุ คคล ครอบครัว ชุมชน
ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ห ลากหลายปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น แนวทางหนึ่ ง ที่ ไ ด น อ มนํ า เอาพระราชดํ า ริ
ของพระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ฯ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ ให เกิ ด ผลอย า งยั่ ง ยื น ต อ ไปในอนาคต
ดังนั้ นโรงเรียนวัดเสด็จตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จึงมีแนวคิดในการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชในการอนุรักษสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
และจากขอเสนอแนะของการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกสถานศึกษารอบที่ ๒ ไดใหขอเสนอแนะ
ดานผู เรีย น ในเรื่องการสงเสริมทักษะการแสวงหาความรูดวยตนเอง และใหผูเรียนมีส วนรวมกับ กิจกรรม
มากที่สุด โดยแบงกลุมรับผิดชอบ และผูบริหารไดสนับสนับสนุนใหผูเรียนเรียนรูมากขึ้น คนควาจากหลาย
แหล ง โรงเรี ย นจึ ง ได จั ด ทํ า โครงการเสด็ จ สื บ สานฯนี้ เป น อี ก แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นาโรงเรี ย นให ส นอง
ตอทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตอไปทั้งนี้จากการเห็นชอบของสถานศึกษาจึงวางแนวทางสงเสริม
ใหโรงเรียนมีโครงการเดนสงเสริมเพื่อพัฒนานักเรียนตามขอเสนอแนะของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่
สองดวย

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหนักเรียน ผูปกครอง และ ชุมชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. เพื่อใหนักเรียน ผูปกครองนักเรียน และชุมชน สามารถนําความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
๓. ใหนักเรียนมีความรูความเขาใจขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่นลานนา มีจิตสํานึกที่ดีและรวม
อนุรักษประเพณีวัฒนธรรมลานนาใหคงอยูตลอดไป
๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน
๑๙ คน
๒. นักเรียนระดับกอนประถม และระดับประถมศึกษา
จํานวน
๒๑๖ คน
๓. ประชาชนในเขตบริการของโรงเรียน จํานวน ๘ หมูบาน ๓ ตําบล
๔. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ สถานีอนามัยตําบล
บานเสด็จและมหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
๑. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชน มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชนสามารถนําความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ หมู ๑๑ ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑
๖. วิธีดําเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) ,ขั้นดําเนินการ(Do))
๖.๑ วางแผน (Planning)
- คณะครูรวมประชุมวางแผนแบงพื้นที่และความรับผิดชอบ
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม
-บอเลี้ยงปลา จักรยานบําบัดน้ําเสีย
กิจกรรมเกี่ยวกับแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรั้วกินได -ฐานการเรียนรูน้ํายามะกรูดสูตรพอเพียง
-โรงเพาะเห็ด
-ฐานการเรียนรูสัปปะรดคูเคียง ภูมิปญญาเสด็จบานเฮา
-สวนสมุนไพร
-ฐานการเรียนปุยน้ําหมักชีวภาพ

ที่
๑
๒
๓
๔

-บอรดความรูเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
-งานจักสานไมไผ
-เฮือนภูมิปญญา
- เสนอแผนใหคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ
- นําแผนเสนอขอรับงบสนับสนุนจาก หนวยงานภายนอก
๖.๒ ปฏิบัติตามแผน (Do)
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม
-บอเลี้ยงปลา จักรยานบําบัดน้ําเสีย
งบประมาณ
กิจกรรม
เปาหมาย
( บาท )
ประชุมวางแผนประสานงานขอพันธุ คณะครู
ปลากับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูเกี่ยวของ
เตรียมซอมจักรยานบําบัดน้ําเสีย (P)
นําพันธุปลาปลอยลงในสระน้ํา จัดทํา -นักเรียน
บอรดความรูสําหรับบอเลี้ยงปลาและ
จักรยานบําบัดน้ําเสีย (D)
นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรู โดย -นักเรียน ๒๑๘
การเรียนแบบบูรณาการกับแหลง
คน
เรียนรู (D)
-ครู ๑๗ คน
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผูมี
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (C) สวนเกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๐–
พ.ย. ๒๕๖๐
ธ.ค. ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
-นายพัฒนพงษ
ฟูใจ
-นายพัฒนพงษ
ฟูใจ

ธ.ค. ๒๕๖๐ – -คณะครูทุกคน
ก.ย. ๒๕๖๑
ก.ย. ๒๕๖๑

นายพัฒนพงษ
ฟูใจ

ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

๕ นําผลจากการประเมินความพึงพอใจ คณะครูและ
จัดทําแผนปรับปรุงโครงการใน
นักเรียน
ปงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดําเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๑

ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู เรื่อง บอปลาแสนสวย”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- ใชเวลาในการศึกษาวิธีการทํา
- เพื่อเรียนรูเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา - การคัดเลือกสายพันธุปลาที่นํามา
อยางเหมาะสมตามที่ไดรับ
- เพื่อเปนอาชีพเสริม
เลี้ยงในบอดิน
มอบหมาย
- การวางแผนการทํางานอยาง
รอบคอบ
- ใชอุปกรณใหเกิดประโยชนและ
คุมคา
คุณธรรม
ความรู
- ความสามัคคี มีวินัย มีความรับผิดชอบ
- มีความรูการเลี้ยงปลา
และมีความเมตตา
- ความขยัน

กิจกรรมเกี่ยวกับแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรั้วกินได
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะครู นักเรียน ผูนําชุมชน
ประชาชน หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อชี้แจงโครงการ และความจําเปน
ที่จะตองดําเนินการกิจกรรมการปลูก
ผักปลอดสารพิษ (P)
๒ แตงตั้งคณะทํางานซึ่งประกอบดวย
ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
นักเรียน ผูปกครองนักเรียน สํารวจ
พื้นที่ที่จะดําเนินการ (P)
๓ จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการ
ปลูกผักปลอดสารพิษ ประโยชน
ของการบริโภคผักปลอดสารพิษ (D)

เปาหมาย
-นักเรียน ๑๘๔
คน ครู ๑๓ คน
ประชาชน ๘
หมูบาน
- แตงตั้งคณะ
ทํางาน ๙ คน
ประกอบดวย
ครู นักเรียน
ผูที่เกี่ยวของ
- นักเรียน ๑๐๐
คน
- ตัวแทนชุมชน
๕๐คน
๔ ไร

๔ จัดเตรียมพื้นที่ปลูก จัดหาพืชผัก
สวนครัวที่เหมาะสมกับฤดูกาล และ
ดําเนินการปลูกโดยระดม
ความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุกฝาย
และรวมดูแลรักษา (D)
๕ ประเมินผลกิจกรรมสํารวจความพึง นักเรียนและผูมี
พอใจของผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลาย สวนเกี่ยวของ
(C)
รอยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป
๖ ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูแก
-นักเรียนทุกคน
นักเรียนประชาชนโดยทั่วไป (A)
-ประชาชน ๘
หมูบาน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดําเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
-กัญชพร ชาติทอง
-พิราลักษณ ระวังวงศ

-

พ.ย. ๒๕๖๐

ผอ.โรงเรียน

-

ธ.ค. ๒๕๖๐

ผอ.โรงเรียน
ครูทกุ คน
วิทยากรภายนอก

-

ต.ค. ๒๕๖๐ - -กัญชพร ชาติทอง
ก.พ. ๒๕๖๑ -พิราลักษณ ระวังวงศ

-

ก.พ. ๒๕๖๑

-คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

-

ก.พ. ๒๕๖๑
มี.ค ๒๕๖๑

-คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู เรื่องสวนครัวบานเฮา”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- ใชเวลาในการคนหาปฏิบัติงานได - เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง - มีการวางแผนการทํางานอยางเหมาะสม
เหมาะสม
ของผักสวนครัว
- เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟงความ
- ใชวัสดุอุปกรณใหคุมคาและเกิด - ตระหนักถึงความสําคัญของผัก คิดเห็น
ประโยชนสูงสุด
สวนครัวและประโยชนของผัก
- เขารวมกิจกรรมตามความรู
-นําความรูเรื่องการแปรรูปอาหาร
ความสามารถตามศักยภาพ
ไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
คุณธรรม
ความรู
- มีความใฝรูใฝเรียน , ความสามัคคี , ความรับผิดชอบ - วิธีการนําผักสวนครัวมาแปรรูปอาหารประโยชนของผัก
ความขวัญอดทน , ความมีวินัย ตรงตอเวลา,
สวนครัวแตละชนิด การขยายพันธุและผลผลิต
ความประหยัด ดานพอประมาณ และจิตสาธารณะ
-ฐานการเรียนรูน้ํายามะกรูดสูตรพอเพียง
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ

๑ ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดําเนิน
- นักเรียน
การทําน้ํายามะกรูดสูตรพอเพียง (P) โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

-พรทิพย ลวงคํา
-กัญชพร ชาติทอง

๒ วิเคราะหขอมูลและแบงหนาที่ให
สมาชิกในกลุม (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

พ.ย. ๒๕๖๐– -พรทิพย ลวงคํา
ธ.ค. ๒๕๖๐ -กัญชพร ชาติทอง

๓ ลงมือปฏิบัติงาน และดําเนิน
โครงการ (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

พ.ย. ๒๕๖๐ – -พรทิพย ลวงคํา
ก.พ. ๒๕๖๑ -กัญชพร ชาติทอง
-นักเรียนประจําฐาน
การเรียนรู

๔ นําเอาผลิตภัณฑน้ํายามะกรูดสูตร
พอเพียงที่ไดลงมือปฏิบัติมาทดลอง
ใช เพื่อที่จะเปนการทดสอบ
ประสิทธิภาพในการใชงาน (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ
- หมูบาน
ใกลเคียงกับ
โรงเรียน

พ.ย. ๒๕๖๐ – -พรทิพย ลวงคํา
ก.พ. ๒๕๖๑ -กัญชพร ชาติทอง
-นักเรียนประจําฐาน
การเรียนรู

ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (C) มีสว นเกี่ยวของ
รอยละ ๑๐๐
มีเกิดความ
พึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป
๖ ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม
- ประชาชนที่
ใหทุกฝายไดรับรู และขอความ
อยูในหมูบาน
รวมมือจากประชาชนในการใชน้ํายา ใกลเคียงกับ
มะกรูดสูตรพอเพียง (A)
โรงเรียน
- นักเรียนแกน
นําประจําฐาน
ปุยหมักน้ํา
ชีวภาพ
- นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จทุกคน
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผูรับผิดชอบ

-

ก.พ. ๒๕๖๑

-พรทิพย ลวงคํา
-กัญชพร ชาติทอง

-

พ.ย. ๒๕๖๐ – -พรทิพย ลวงคํา
ก.พ. ๒๕๖๑ -กัญชพร ชาติทอง

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู น้ํายามะกรูดสูตรพอเพียง”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
ใชเวลาวางในการทําน้ํ ายามะกรูด นักเรียนไดรูจักวัสดุ/อุปกรณ และ - รูจักสวนประกอบวัสดุอุปกรณและ
สูตรพอเพียง อยางเหมาะสม
ส ว น ผ ส มที่ ใช ใ น การทํ าน้ํ ายา สวนผสมที่ใชทําน้ํายามะกรูด สูตรพอเพียง
ม ะ ก รู ด สู ต ร พ อ เพี ย ง(น้ํ า ย า
ลางจาน)
ความรู
คุณธรรม
นักเรียนรูจักวัสดุและอุปกรณและสวนผสม สําหรับการใชทํา -มีวินัย
น้ํายามะกรูด สูตรพอเพียง
-ใฝเรียนรู
-มีความรับผิดชอบ

-โรงเพาะเห็ด
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

๑ ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
แหลงเรียนรู (P)
๒ ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหม
วางกิจกรรมการเรียนรู (D)
๓ แตงตั้งนักเรียนแกนนําศึกษาการ
เพาะเห็ดจากวิทยากรภายนอก (D)
๔ จัดซื้อกอนเห็ดนางฟา (D)

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
กรรมการ
ดําเนินงาน
นักเรียน ๓๐ คน

๕ นําผลผลิตที่ไดออกจําหนายแก
ผูปกครองและผูสอนใจ (C)
๖ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ
(C)

๕ สรุปและนําผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุง
โครงการในปงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดําเนินการ
ม.ค. ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
-พัฒนพงษ ฟูใจ

-

ก.พ. ๒๕๖๐

กรรมการดําเนินงาน

-

ก.พ. ๒๕๖๐

-พัฒนพงษ ฟูใจ

๑,๐๐๐ กอน

-

นักเรียน ๓๐ คน

-

นักเรียนและผูมี
สวนเกี่ยวของ
รอยละ ๘๕ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดีขึ้น
ไป
คณะครูและ
นักเรียน

-

พ.ค. ๒๕๖๐ – -พัฒนพงษ ฟูใจ
ก.ย. ๒๕๖๑
ตลอดป
-พัฒนพงษ ฟูใจ
การศึกษา
ต.ค. ๒๕๖๑ -พัฒนพงษ ฟูใจ

-

ต.ค. ๒๕๖๑

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “โรงเพาะเห็ด”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- ใชเวลาในการคนหาปฏิบัติงานได - เพื่อใหมีความรูความเขาใจเรื่อง - มีการวางแผนการทํางานอยางเหมาะสม
ของการเพาะเห็ด
เหมาะสม
- เคารพกฎ กติกา และยอมรับฟงความ
- ใชวัสดุอุปกรณใหคุมคาและเกิด - ตระหนักถึงความสําคัญของการ คิดเห็น
เพาะเห็ดและประโยชนของการ
ประโยชนสูงสุด
เพาะเห็ด
- เขารวมกิจกรรมตามความรู
ความสามารถตามศักยภาพ
-นําความรูเรื่องการเพาะเห็ดไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
คุณธรรม
ความรู
- มีความใฝรูใฝเรียน , ความสามัคคี , ความรับผิดชอบ - วิธีการนําผักสวนครัวมาแปรรูปอาหารประโยชนของผัก
ความขวัญอดทน , ความมีวินัย ตรงตอเวลา,
สวนครัวแตละชนิด การขยายพันธุและผลผลิต
ความประหยัด ดานพอประมาณ และจิตสาธารณะ

-ฐานการเรียนรูสัปปะรดคูเคียง ภูมิปญญาเสด็จบานเฮา
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ

๑ ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดําเนิน
การแปรรูปสับปะรด (P)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

๒ วิเคราะหขอมูลและแบงหนาที่ให
สมาชิกในกลุม (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ

-

พ.ย. ๒๕๖๐ – -พิราลักษณ ระวังวงศ
ธ.ค. ๒๕๖๐ -โสภา วงควัง
-เบญจวรรณ ตะเครือ

- นักเรียน
๓ ลงมือปฏิบัติงาน และดําเนิน
โครงการสับประรดคูเคียง ภูมิปญญา โรงเรียน
วัดเสด็จ
เสด็จบานเฮา (D)

-

พ.ย. ๒๕๖๐– -พิราลักษณ ระวังวงศ
ก.พ. ๒๕๖๑ -โสภา วงควัง
-เบญจวรรณ ตะเครือ
-นักเรียนประจําฐาน
การเรียนรู

-

พ.ย. ๒๕๖๐ – -พิราลักษณ ระวังวงศ
ก.พ. ๒๕๖๑ -โสภา วงควัง
-เบญจวรรณ ตะเครือ
-นักเรียนประจําฐาน
การเรียนรู

-

ก.พ. ๒๕๖๑

๔ นําเอาผลิตภัณฑจากการแปรรูป
สับปะรด (แยมสับปะรด,น้ํา
สับปะรด)ที่ไดลงมือปฏิบัติมาทดลอง
ชิม เพื่อที่จะเปนการทดสอบ
ประสิทธิภาพ (D)

- นักเรียน
โรงเรียน
วัดเสด็จ
- หมูบาน
ใกลเคียงกับ
โรงเรียน

๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (C) มีสว นเกี่ยวของ
รอยละ ๑๐๐
มีเกิดความ
พึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป

-พิราลักษณ ระวังวงศ
-โสภา วงควัง
-เบญจวรรณ ตะเครือ

-พิราลักษณ ระวังวงศ
-โสภา วงควัง
-เบญจวรรณ ตะเครือ

ที่

กิจกรรม

๖ ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม
การแปรรูปสับปะรด ใหทุกฝายได
รับรู (A)

รวมงบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

- ประชาชนที่
อยูในหมูบาน
ใกลเคียงกับ
โรงเรียน
- นักเรียนแกน
นําประจําฐาน
ปุยหมักน้ํา
ชีวภาพ
- นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จทุกคน

-

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๐ – -พิราลักษณ ระวังวงศ
ก.พ. ๒๕๖๑ -โสภา วงควัง
-เบญจวรรณ ตะเครือ

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรูสับปะรดคูเคียง ภูมิปญญาเสด็จบาน
เฮา”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
ใชเวลาวางในการแปรรูปสับปะรด นักเรียนไดรูจักวัสดุ/อุปกรณ และ - รูจักสวนประกอบวัสดุอุปกรณและ
อยางเหมาะสม
ส ว น ผ ส ม ที่ ใช ใน ก าร แ ป รรู ป สวนผสมที่ใชในการแปรรูปสับปะรด
สับปะรด
ความรู
คุณธรรม
นักเรียนรูจักวัสดุและอุปกรณและสวนผสม สําหรับการแปร -มีวินัย
รูปสับปะรด
-ใฝเรียนรู
-มีความรับผิดชอบ

-สวนสมุนไพร
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดําเนินงานแหลง
เรียนรู (P)
๒ ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหมและ
วางกิจกรรมการเรียนรู (D)
๓ นํานักเรียนและผูสนใจเขาศึกษายัง
แหลงเรียนรู (D)
๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (C)

เปาหมาย

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
กรรมการ
ดําเนินงาน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผูมี
สวนเกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป
๕ สรุปและนําผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดําเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๐
-

ผูรับผิดชอบ
-เฉลิมวุฒิ ปูคํา

-

กรรมการ
ดําเนินงาน
พ.ค. ๒๕๖๑ – คณะครูทุกคน
ก.ย. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๑ -เฉลิมวุฒิ ปูคํา

-

ต.ค. ๒๕๖๑

-

ธ.ค. ๒๕๖๐

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู เรื่องพืชสมุนไพร”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมโดยไมใช - มีการวางแผนการทํางานอยาง
- ใชเวลาในการศึกษาและ
สารเคมี
ปฏิบัติงานไดเหมาะสม
รอบคอบ
- รักและภูมิใจในคุณคาของ
- ใชวัสดุอุปกรณคุมคาเกิด
- เคารพกติกา และยอมรับฟง
สมุนไพรไทยและภูมิปญญาไทย
ประโยชนสูงสุด
ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม
- เขารวมกิจกรรมตามความรู
- นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน - ระมัดระวังรอบคอบในการใช
ชีวิตประจําวัน
วัสดุอุปกรณ
คุณธรรม
ความรู
- ความใฝรูใฝเรียน ความมีวนิ ัย ความรับผิดชอบ
- เรื่องสมุนไพรไทย วิธีการปลูก ดูแลรักษา
- ความประหยัด พอประมาณ
สรรพคุณ
- มีจิตสาธารณะ และจิตอาสา
- รูกระบวนการทํางานกลุม

-ฐานการเรียนรูปุยน้ําหมักชีวภาพ
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

๑ ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดําเนิน
การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ (P)

งบประมาณ

- นักเรียน
๒๑๘ คน
- หมูบาน
ใกลเคียงกับ
โรงเรียน
๒ แบงหนาที่ในการทํางานใหสมาชิกใน - นักเรียน
กลุม เพื่อที่จะไดดําเนินการหาขอมูล ๒๑๘ คน
แลวนํามาวิเคราะห (D)
- หมูบาน
ใกลเคียงกับ
โรงเรียน
๓ ลงมือปฏิบัติงาน และดําเนิน
- นักเรียน
โครงการ (D)
๒๑๘ คน

-

๔ นําเอาผลิตภัณฑปุยน้ําหมักชีวภาพที่
ไดลงมือปฏิบัติมาทดลองใช เพื่อที่จะ
เปนการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ใชงาน (D)

-

- นักเรียน
๒๑๘ คน
- หมูบาน
ใกลเคียงกับ
โรงเรียน

๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนและผู
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (C) มีสว นเกี่ยวของ
รอยละ ๑๐๐
มีเกิดความ
พึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
-พัฒนพงษ ฟูใจ
-เฉลิมวุฒิ ปูคํา

-

พ.ย. ๒๕๖๐ – -พัฒนพงษ ฟูใจ
ธ.ค. ๒๕๖๐ -เฉลิมวุฒิ ปูคํา

-

พ.ย. ๒๕๖๐ – -พัฒนพงษ ฟูใจ
ก.พ. ๒๕๖๑ -เฉลิมวุฒิ ปูคํา
-นักเรียนประจําฐาน
การเรียนรู
พ.ย. ๒๕๖๐ – -พัฒนพงษ ฟูใจ
ก.พ. ๒๕๖๑ -เฉลิมวุฒิ ปูคํา
-นักเรียนประจําฐาน
การเรียนรู

-

ก.พ. ๒๕๖๑

-พัฒนพงษ ฟูใจ
-เฉลิมวุฒิ ปูคํา

ที่

กิจกรรม

๖ ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม
ใหทุกฝายไดรับรู และขอความ
รวมมือจากประชาชนในการใช
ปุยน้ําหมักชีวภาพ (A)

รวมงบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

- ประชาชนที่
อยูในหมูบาน
ใกลเคียงกับ
โรงเรียน
- นักเรียนแกน
นําประจําฐาน
ปุยน้ําหมัก
ชีวภาพ
- นักเรียน
โรงเรียนวัด
เสด็จทุกคน

-

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๐ – -พัฒนพงษ ฟูใจ
ก.พ. ๒๕๖๑ -เฉลิมวุฒิ ปูคํา

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู เรื่องปุยน้ําหมักชีวภาพ”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- ใชเวลาในการศึกษาวิธีการทํา
-ถาใสสวนผสมใดมากหรือนอย
- การใชปุยมาเกินไปอาจทําใหดิน
อยางเหมาะสม
เกินไปอาจทําใหพืชผักไมเจริญเติบ เสื่อมสภาพได จึงควรปลูกพืช
- ใชปุยอยางพอดี
โตตามที่ควร
หมุนเวียน
คุณธรรม
ความรู
- ความใฝรูใฝเรียน
- มีความรูเกี่ยวกับการหมักปุยชีวภาพวามีสิ่งใดบาง
- ความขยันอดทน
ที่นํามาทําได และรูคุณคาของสิ่งของที่อยูรอบตัว
- ความเพียร
- ความสามัคคี

-บอรดความรูเศรษฐกิจพอเพียง
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดําเนินงานแหลง
เรียนรู (P)
๒ ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหมและ
วางกิจกรรมการเรียนรู (D)
๓ นํานักเรียนและผูที่ที่สนใจเขาเรียน
ยังแหลงเรียนรู (D)
๔ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (C)

เปาหมาย

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
กรรมการ
ดําเนินงาน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผูมี
สวนเกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
ขึ้นไป
๕ สรุปและนําผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดําเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
-จุรีรัตน จิตหาญ
-ณิชชา ชอบธรรม
-กรรมการดําเนินงาน

-

พ.ย. ๒๕๖๐

-

ธ.ค. ๒๕๖๐ – -คณะครูทุกทาน
ก.ย. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๑ -จุรีรัตน จิตหาญ
-ณิชชา ชอบธรรม

-

-

ต.ค. ๒๕๖๑

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู เรื่อง บอรดความรูเศรษฐกิจพอเพียง”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- มีความรูเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - เพื่อเปนการนําเอาหลักปรัชญา - มีการวางแผนการทํางานอยาง
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการ รอบคอบ
- รูจักการบริหารเวลา
ดํารงชีวิต
- เขารวมกิจกรรมตามความ
- เพื่อเปนแหลงเรียนรู
เหมาะสมของวัย
- นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
คุณธรรม
ความรู
- ความใฝรูใฝเรียน ความมีวินัย ความรับผิดชอบ
- เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ความประหยัด พอประมาณ
- รูกระบวนการทํางานกลุม
- มีจิตสาธารณะ
- รูกระบวนการวางแผน
- ความเมตตากรุณา

กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดําเนินงานแหลง
เรียนรู (P)
๒ ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหมและ
วางกิจกรรมการเรียนรู (D)
๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให
ความรู (D)
๔ นํานักเรียนและผูที่ที่สนใจเขาเรียน
ยังแหลงเรียนรู (D)
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (C)

เปาหมาย

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
กรรมการ
ดําเนินงาน
วิทยาการ
ภายนอก ๑ คน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผูมี
สวนเกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ มี
เกิดความพึง
พอใจ ระดับดี
๖ สรุปและนําผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดําเนินการ
ธ.ค. ๒๕๖๐
-

ม.ค. ๒๕๖๑

-

ม.ค. ๒๕๖๑

-

พ.ย. ๒๕๖๐ –
ก.ย. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๑

-

ต.ค. ๒๕๖๑

ผูรับผิดชอบ
-สุพิชญา เสนาปา
-นิธินาถ ทาคํา
-กรรมการดําเนินงาน
-สุพิชญา เสนาปา
-นิธินาถ ทาคํา
-คณะครูทุกทาน
-สุพิชญา เสนาปา
-นิธินาถ ทาคํา

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู เรื่องขนมแหงความสามัคคี (ขนมปาด)”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- รูจักประมาณตนเองในคาใชจาย - การใชเหตุผลในการตัดสินใจ
- การดําเนินชีวิตอยูในสังคมที่ถูกตอง
- การใชทรัพยากรและแรงงานทีม่ ี - การใชเหตุผลในการใชภาษาไทย - การอนุรักษประเพณีทองถิ่น
อยูในโรงเรียน
ทั้งการพูดและการเขียน
คุณธรรม
ความรู
- ความสามัคคี
- ประโยชนจากขาว
- ความมีน้ําใจ
- ขนมที่ทํามาจากขาว
- ความเอื้อเฟอเผื่อแผ
- การทดสอบแปง
- ความประหยัด
- ประวัติและวิธีการทําขนมปาด
- การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
- อาหารและสารอาหาร
- การแตงคําขวัญ กลอนแปด

-งานจักสานไมไผ
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะกรรมดําเนินงานแหลง
เรียนรู (P)
๒ ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหมและ
วางกิจกรรมการเรียนรู (D)
๓ ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให
ความรู (D)
๔ นํานักเรียนและผูที่ที่สนใจเขาเรียน
ยังแหลงเรียนรู (D)
๕ ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
และผูมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ (C)

เปาหมาย

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน
กรรมการ
ดําเนินงาน
วิทยาการ
ภายนอก ๑ คน
นักเรียน ๒๓๓
คน
นักเรียนและผูมี
สวนเกี่ยวของ
รอยละ ๘๐ มี
ความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป
๖ สรุปและนําผลจากการประเมินความ คณะครูและ
พึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุงโครงการ นักเรียน
ในปงบประมาณถัดไป (A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดําเนินการ
ธ.ค. ๒๕๖๐
-

ม.ค. ๒๕๖๑

-

ม.ค. ๒๕๖๑

-

-

ผูรับผิดชอบ
-เบญจวรรณ
ตะเครือ
-กรรมการดําเนินงาน

-เบญจวรรณ
ตะเครือ
พ.ย. ๒๕๖๐ – -คณะครูทุกทาน
ก.ย. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๑ -เบญจวรรณ
ตะเครือ

ต.ค. ๒๕๖๑

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

-

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู เรื่อง งานจักสาน”
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- มีความรูและทักษะงานจักสาน - รักและภูมิใจในคุณคาของงานจัก - การวางแผนการทํางานอยางรอบคอบ
- ใชเวลาในการศึกษาและ
สานภูมิปญญาไทย
- ระมัดระวังในการใชวัสดุอุปกรณ
ปฏิบัติงานไดเหมาะสม
- นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
- ใชวัสดุอุปกรณใหเกิดประโยชน ชีวิตประจําวัน
สูงสุด
คุณธรรม
ความรู
- มีความใฝรูใฝเรียน
- เรื่องงานจักสาน อุปกรณ วิธีทํา
- ความมีวินัย
- รูกระบวนการทํางานเปนกลุม
- ความรับผิดชอบ
- ความประหยัด พอประมาณ
- มีจิตสาธารณะ

- เฮือนภูมิปญญา
ที่

กิจกรรม

๑ รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นและจัดทํา
เอกสารขอมูลรายละเอียดแตละ
ประเภท เพื่อนําเสนอในแหลง
เรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่โรงเรียน
จัดทําขึ้น (P)
๒ จัดทําเอกสารรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลานนา
ทุกดาน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
และเผยแพรแกประชาชนทั่วไป (P)
๓ สงเสริม สนับสนุน ใหความรู
นักเรียน โดยเชิญวิทยากรจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น ฝกปฏิบัติ
นักเรียนเกี่ยวกับการแสดงพื้นบาน
ที่นักเรียนสนใจ เชน การตีกลอง
สะบัดชัย การเลนดนตรีพื้นเมือง
การรองเพลงซอพื้นเมือง เปนตน
(D)
๔ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน
ศูนยถายทอดภูมิปญญาทองถิ่นของ
โรงเรียน โดยมีวิทยากรภูมิปญญา
ทองถิ่นใหคําแนะนํา (D)
๕ ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)
รวมงบประมาณ

เปาหมาย
ภูมิปญญา
ทองถิ่นทุกดาน

งบประมาณ ระยะเวลา
( บาท )
ดําเนินการ
ต.ค.๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
-เฉลิมขวัญ วิญญา

ขอมูลเกี่ยวกับ
ศิลปะ
วัฒนธรรม
ทุกดาน
นักเรียนทุกคน

-

พ.ย.๒๕๖๐

-

ธ.ค.๒๕๖๐ - -เฉลิมขวัญ วิญญา
ก.ย. ๒๕๖๑ -วิทยากรบุคคลภายนอก

นักเรียนทุกคน

-

ม.ค. ๒๕๖๑ - -เฉลิมขวัญ วิญญา
ก.ย. ๒๕๖๑ -เบญจวรรณ ตะเครือ
-พรทิพย ลวงคํา

-

ต.ค. ๒๕๖๑

-

-เบญจวรรณ ตะเครือ
-พรทิพย ลวงคํา

-เฉลิมขวัญ วิญญา
-เบญจวรรณ ตะเครือ
-พรทิพย ลวงคํา

การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง “ฐานการเรียนรู เรื่อง เฮือนภูมิปญญา
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- มีความรูและทักษะดาน
- รักและภูมิใจในคุณคาและ
- การวางแผนการทํางานอยางรอบคอบ
ภูมิปญญาทองถิ่น
ประโยชนของภูมิปญญาทองถิ่น
- ใชเวลาในการศึกษาและ
- นําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน
ปฏิบัติงานไดเหมาะสม
ชีวิตประจําวัน
คุณธรรม

- มีความใฝรูใฝเรียน
- ความมีวินัย
- ความรับผิดชอบ
- ความประหยัด พอประมาณ
- มีจิตสาธารณะ

ความรู
- เรื่องการอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีไทย และภูมิปญญา
ทองถิ่น
- รูกระบวนการทํางานเปนกลุม

๗. งบประมาณ
๕๕,๐๐๐ บาท
- งบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ ๕๐,๐๐๐ บาท
- โรงเรียนวัดเสด็จสนับสนุน ๕,๐๐๐ บาท
๘. การประเมินผล (Check)ลางวัน
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
๑. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชน
บอกวิธีการอนุรักษสิ่งแวดลอมได
๒. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชนบอกหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได
๓. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชน
สามารถนําหลักการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใช
ในชีวิตประจําวัน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
สังเกต สอบถาม

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
แบบสังเกต แบบสอบถาม

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

สังเกต สอบถาม

แบบสังเกต แบบสอบถาม

๙. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชน มีความตระหนัก มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประวันได
๒. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชนเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมลานนาและรวมกันอนุรักษ
ใหคงอยูสืบตอไป

ชื่อโครงการ

กิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียนวัดเสด็จ

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๑,๒,๓
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓
ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวเบญจวรรณ ตะเครือ, นางสาวพรทิพย ลวงคํา

ระยะเวลาดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมสหกรณหรืออุดมการณสหกรณเปนความรวมมือกันของสมาชิก ในอันที่จะพัฒนาชีวิตและ
กลุมใหมีความเข็มแข็งเศรษฐกิจ พึ่งพาตนเองได และดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุข
สหกรณ รา นค า โรงเรี ย นวั ดเสด็ จ เกิดจากการรวมหุ น ของคณะครู นั กเรี ย น ตามระบบของราน
สหกรณซึ่งมีขอบังคับและวิธีดําเนินการ เพื่อจัดจําหนวยสินคาประเภทเครื่องเขียน ผลิตผลของโรงเรียน และ
ของใชในชีวิตประจําวันทั่วไป มีหลักการสําคัญคือมุงใหนักเรียนไดศึกษาหาความรูจากประสบการณตรงขั้น
พื้นฐานในดานกิจการสหกรณ อีกทั้งยังเปนการปูพื้นฐานระบอบประชาธิปไตยไดเปนอยางดี เพราะระบบ
สหกรณเปนระบบที่สมาชิกตองรวมกันทํา รวมกันคิด รวมกันแกปญหา และมอบความไววางใจใหตัวแทนเขา
ดําเนินกิจการแทนตน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหครู นักเรียน และผูเกี่ยวของไดรูจักบทบาทที่การทํางานในระบบสหกรณ
๒.๒ เพื่อสงเสริมการจัดจําหนายสินคาของโรงเรียน
๒.๓ เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูประสบการณจริงจากการทํางานในสหกรณ

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
ครูและนักเรียน รอยละ ๘๐ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสหกรณรานคาโรงเรียน
๓.๒ ดานผลลัพธ(Outcomes)
สมาชิกมีความรวมมือรวมใจกัน มีความซื่อสัตย มีความขยันอดทน ใชจายในสิ่งที่จําเปน ละเอียด
รอบคอบ และรับผิดชอบตองาน
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตุลาคม ๒๕๖๐ - มีนาคม ๒๕๖๑
๖. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะครู (P)
๒ เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ (P)
๓ ประกาศรับสมัครหุนสมาชิก (D)

เปาหมาย งบประมาณ

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ตุลาคม ๒๕๖๐ ผูบริหาร
ตุลาคม ๒๕๖๐ เบญจวรรณ,พรทิพย

คณะครู
คณะครู

-

คณะครู
และ
นักเรียน
นักเรียน

-

พฤษภาคม
๒๕๖๑

เบญจวรรณ,พรทิพย

-

เบญจวรรณ,พรทิพย

๕ ประชาสัมพันธ ชี้แจงรายละเอียด
การดําเนินการ (D)
๖ ดําเนินกิจกรรม (D)

นักเรียน

-

นักเรียน

๑,๐๐๐

๗ ประชุมใหญ สรุป รายงาน
ประเมินผล และปนผลกําไร
(C,A)
งบประมาณ

คณะครู
และ
นักเรียน
๑,๐๐๐

พฤษภาคม
๒๕๖๑
พฤษภาคม
๒๕๖๑
พฤษภาคม
๒๕๖๑ กันยายน
๒๕๖๑
มีนาคม ๒๕๖๑

๔ แตงตั้งคณะทํางาน (D)

เบญจวรรณ,พรทิพย
คณะกรรมการนักเรียนที่
ไดรับการแตงตั้ง
เบญจวรรณ,พรทิพย
-

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
รูจักการใชทรัพยากรอยาง
ทํางานดวยความเอาใจใส
- แกปญหาไดโดยใชเหตุผล
ประหยัดและคุมคา ทั้งเวลาและ รอบคอบ
- ความอดทนในการทํางาน
คาใชจาย
คุณธรรม
ความรู
- ความซื่อสัตย
การดําเนินการกิจกรรมสหกรณรานคา
- ความรับผิดชอบ
- ความมีน้ําใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๘. งบประมาณ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
๙. การวัดและประเมินผล (Check)
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
๑. ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของไดรูจักบทบาทที่
การทํางานในระบบสหกรณ
๒. การจัดจําหนายสินคาของโรงเรียน
๓. การเรียนรูประสบการณจริงจากการทํางานใน
สหกรณโรงเรียน

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
- สอบถาม
- สัมภาษณนักเรียน

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แบบสัมภาษณ
- ทะเบียนสมาชิกกิจกรรม
สหกรณรานคาโรงเรียนวัดเสด็จ
- บัญชีกิจกรรมสหกรณรานคา
โรงเรียนวัดเสด็จ

๑๐. ผลผลิตของโครงการ( ACT)
๑๐.๑ นักเรียนมีสว นรวมในกิจกรรมของโรงเรียนและไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมถึง
ความพอเพียง
๑๐.๒ นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบสหกรณรานคาโรงเรียน

ชื่อโครงการ

กิจกรรม ๕ ส รักความสะอาด

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๕

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางเฉลิมขวัญ วิญญา,นางสาววิภาวี แตมไว

ระยะเวลาดําเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑
ปการศึกษา ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
ด ว ยโรงเรี ย นเป น สถานศึ ก ษา มี บุ ค ลากร และ นั ก เรี ย นจํ า นวนมาก ดั ง นั้ น จึ ง มี วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ
เอกสารตางๆ และขยะเป น จํานวนมาก และมีป ริมาณมากขึ้น เรื่อยๆ วัส ดุ ครุภั ณ ฑ มีทั้งที่ใช ได และใชไมได
มี ก ารจั ด เก็ บ ที่ ไม เป น ระบบ ระเบี ย บทํ า ให สิ้ น เปลื อ งพื้ น ที่ สิ้ น เปลื อ งงบประมาณ เกิ ด ความไม ป ลอดภั ย
อาจเปนแหลงเพาะเชื้อโรค เอกสารตางๆถูกเก็บปะปนกันยากแกการคนหาและสิ้นเปลืองเวลาทําใหการทํางาน
ขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งสํานักการศึกษาไดสงเสริมใหมีการนํากิจกรรม ๕ส. มาดําเนินการในทุกสวนราชการ
โดยมุงเนนใหปรับปรุงคุณภาพการทํางานดวยกิจกรรม ๕ ส. เพื่อใหเกิดความประหยัด รวดเร็วมีสุขภาพดี
มี ก ารทํ า งานเป น ที ม และก อ ให เ กิ ด ความสามั ค คี ใ นองค ก ร และให ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของงานประจํ า
ที่ตองถือปฏิบัติอยางตอเนื่อง
๕ ส เปน เทคนิค หรือวิธีการจัด หรือปรับปรุงสถานที่ทํางาน หรือสภาพการทํางาน ใหเกิดความ
สะดวก ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย เพื่อเอื้ออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
กิ จ กรรม ๕ส. ถื อ เป น กิ จ กรรมหลั ก ขั้ น พื้ น ฐานของการทํ า กิ จ กรรมปรั บ ปรุ ง อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ๕ ขั้ น ตอน
ไดแก ๑. สะสาง แยกของที่ ต องการออกจากของที่ไมต องการและขจัด ของที่ ไม ต องการทิ้ งไป ๒. สะดวก
(วางเรียงใหเรียบรอย ) ๓. สะอาด ( ทําความสะอาด ) ๔. สุขลักษณะ ( รักษา ๓ส. แรกใหเปนมาตรฐาน )
๕. สร างนิ สั ย ( การฝกฝนจนเป น นิ สั ย ) โดย ๓ ส. แรกจะเกี่ย วของกับ วัตถุ สถานที่ ส ว น ๒ ส. หลั งจะ
เกี่ ย วกั บ คน ในการปฏิ บั ติ กิ จ กรรม ๕ ส. จะเป น การพั ฒ นาทั้ งด านการทํ า งานได อ ย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และพั ฒ นาคนให มี คุณ ภาพ มี สุ ข ภาพดี เกิ ด ความรัก ความภู มิ ใจในองค ก รของตน ช ว ยลดปริ ม าณขยะ
ลดภาวะโลกรอน รูจักประหยัดใชทรัพยากรอยางคุมคา มีวินัยในตนเอง เปนตัวอยางที่ดีแกชุมชน โรงเรียนวัด
เสด็ จ ได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของกิ จ กรรม ๕ ส ดั ง กล า ว จึ ง ได จั ด โครงการ กิ จ กรรม ๕ ส
ขึ้นเพื่อเปนมาตรฐานในการพัฒนางานทุกดานตอไป

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ใหทันสมัย ทํางานเปนระบบและรวดเร็ว
๒. เพื่ อ ให โ รงเรี ย นมี สิ่ ง แวดล อ มที่ ดี อาคารเรี ย น ห อ งเรี ย น ห อ งสนั บ สนุ น โรงอาหาร ห อ งส ว ม
หองสํานักงาน เอกสารตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอกมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด
สวยงาม เปนตัวอยางแกชุมชน
๓. เพื่อลดตนทุนและคาใชจายในการทํางานซึ่งเปนการประหยัดงบประมาณของรัฐ
๔. เพื่อใหผูบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน มีขวัญกําลังใจ มีทัศนคติที่ดี ปรับเปลี่ยนคานิยม วิธีคิด
และวิธีทํางานใหม มีการทํางานเปนทีม รักองคกร
๕. เพื่อสงเสริมสุขภาพของบุคลากรใหปลอดภัยจากโรคติดตอตางๆมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
๖. เพื่อลดภาวะโลกรอน
๗. เพื่อใหบุคลากรมีระเบียบวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบและมีความคิดสรางสรรค
๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ป. ๖ จัดกิจกรรมกลุมสี ๕ สี ตามระบอบประชาธิปไตย
๓.๑.๒ นักเรียนทุกคนรวมกันรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกลุมสี ๕ เขต
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
๓.๒.๑ พื้นที่บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน โรงอาหาร หองเรียน หองสนับสนุน หองสวม
รวมทั้งการจัดสํานักงาน เอกสารตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอมภายนอก มีสิ่งแวดลอมที่ดี มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย สะอาด สวยงาม
๓.๒.๒ ครู บุ ค ลากรและนั ก เรี ย น มี ร ะเบี ย บวิ นั ย ในตนเอง ทํ า งานเป น ที ม รวดเร็ ว
มีประสิทธิภาพ รูจักประหยัด และมีสุขภาพดี
๔. สถานที่ดําเนินการ
บริเวณโรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ตลอดปงบประมาณ ๒๕๖๑

๖. วิธีดําเนินการ (ขั้นเตรียมการ(Planning) , ขั้นดําเนินการ(Do))
ขั้นตอน/กิจกรรม
๑. ประชุมคณะครูชี้แจง
แนวทางการดําเนินงาน
๒. ครูประจําชั้นแบง น.ร. เปน ๕
สี เลือกหัวหนาสีและหัวหนาชั้น
เพื่อรวมเปนคณะกรรมการ น.ร.
๓. ประชุมคัดเลือกประธานสี
และประธานนักเรียนจาก
หัวหนาสีและหัวหนาชั้น
ทุกชั้น
๔. ประชุมนักเรียนเพื่อทราบ
ขอบเขตงานที่ตองรับผิดชอบ
และแนวทางปฏิบัติงาน
พัฒนาโรงเรียน
๕. เริ่มปฏิบัติงานพัฒนา ร.ร.
ตามที่ตกลงกันในที่ประชุม
๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน
๗. ประกาศผลงานกลุมสี
ยอดเยี่ยม
๘. วัดผล ประเมินผล

รวมงบประมาณ

เปาหมาย

งบประมาณ

คณะครู

-

ระยะเวลา
ดําเนินการ
พ.ย.๒๕๖๐

น.ร.ชั้น
อ.๑ –ป.๖

-

พ.ย. ๒๕๖๐

ครูประจําชั้น
อ.๑ –ป.๖

หัวหนาสี
และหัวหนาชั้น

-

พย. ๒๕๖๐

นางเฉลิมขวัญ
นางสาววิภาวี

นักเรียน
อ.๑ –ป.๖

-

พ.ย. ๒๕๖๐

นางเฉลิมขวัญ
นางสาววิภาวี

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

๑๕,๐๐๐
-

ผูรับผิดชอบ
ผูบริหาร

ตลอดป
คณะครูทุกคน
การศึกษา
พ.ย.๒๕๖๐ – นางเฉลิมขวัญ
ก.พ. ๒๕๖๐ นางสาววิภาวี

-

พ.ย.๒๕๖๐ – นางเฉลิมขวัญ
ก.พ. ๒๕๖๐ นางสาววิภาวี

-

มี.ค. ๒๕๖๑

๑๕,๐๐๐

นางเฉลิมขวัญ
นางสาววิภาวี

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
- ครูใชเวลาในการไดเหมาะสม นักเรียนรูจักเลือกใชอุปกรณให
กับเวลาที่กําหนด
เหมาะกับงานที่ตัวเองรับผิดชอบ
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดตาม
เวลา
คุณธรรม
- ความสามัคคีในหมูคณะ
- ความรับผิดชอบ
- การรับฟงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

มีภูมิคุมกันที่ดี
นักเรียนมีความรอบคอบในการ
ทํางาน ใชอุปกรณการทํางานอยาง
คุมคา

ความรู
- นักเรียนรูจักใชอุปกรณในการทําความสะอาด
- นักเรียนรูจักการวางแผนการทํางาน

๘. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ

วิธีการติดตามและประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล

ผลผลิต
นักเรียนรอยละ ๙๐ ปฏิบัติ บันทึกการปฏิบัติงาน
หนาที่ดวยความรับผิดชอบ

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

ผลลัพธ
รอบบริเวณโรงเรียนสะอาด บันทึกการปฏิบัติงานหมูสี
เรียบรอย

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – ป. ๖ รอยละ ๙๐ จัดกิจกรรมกลุมสี ๕ สี ตามระบอบประชาธิปไตย
๒ นักเรียนรอยละ ๙๕ รวมกันรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกลุมสี ๕ เขต

ชื่อโครงการ

หนูนอยยอดนักอาน

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมืองลําปาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานที่ ๑

ผูรับผิดชอบโครงการ

น.ส.จุรีรัตน จิตหาญ,น.ส.ณิชชา ชอบธรรม,น.ส.นงลักษณ ทิพยอุด,
น.ส.ปยฉัตร ยาบัว

ระยะเวลาดําเนินงาน

มิถุนายน ๒๕๖๐ –กันยายน ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
นิทานเปนกิจกรรมจําเปนสําหรับเด็กที่งายและเหมาะกับทุกโอกาส และทุกสถานการณ เด็กสามารถ
เรียนรูไดทุกเรื่องจากนิทาน เหตุผลของการฟงนิทานคือทําใหเด็กมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และนิทานยัง
ชวยใหเด็กไดพัฒนาทักษะการฟง การพูด การกลาแสดงออก และนิทานจะสรางสรรคนิสัยรักการอาน การเห็น
ความสําคั ญของหนังสื อไปพรอมกัน การเลานิทานให เด็ กฟงเสมอ ๆ เป นการสงเสริมและสนับ สนุ นให เกิ ด
พัฒนาการที่ดีตามวัยของเด็ก ทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญาและภาษา โดยเฉพาะพัฒนาการดาน
สังคม ในเรื่องของความมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งสามารถปลูกฝงผานการเลานิทานจนเกิดความผูกพัน และมี
เจตคติที่ดีในดานตาง ๆ ติดตัวไปจนโต การเลานิทานเปนการสรางสัมพันธความใกลชิดผูกพันระหวางผูเลากับ
เด็กทําใหผูเลาเขาใจความรูสึกนึกคิดของเด็ก ขณะที่เลาเด็กจะคิดจินตนาการ เขาใจซึมซับ รับรูแยกแยะในสิ่ง
ตาง ๆ ดวยตัวเอง ดังนั้นจึงไดมีการจัดทําโครงการหนูนอยรักการอานขึ้น เพื่อสรางพัฒนาการของเด็กปฐมวัย
๒. วัตถุประสงค
๑. นักเรียนสามารถพัฒนาการทางดานทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน
๒. นักเรียนสามารถเกิดนิสัยรักการอาน
๓. นักเรียนสามารถพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะอานหนังสือนิทาน
๔. นักเรียนสามารถเรียนรูการรอคอยหนังสือนิทาน การรอคอยการเขาหองสายสัมพันธและการรอ
คอยการเขามุมหนังสือ
๕. นักเรียนสามารถพัฒนาการทางดานความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเขาที่หลังเลิกอาน
๖. นักเรียนสามารถอานหนังสือรวมกับผูปกครอง

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
๓.๑.๑ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: เด็กอนุบาล ๑ อนุบาล๒ และผูปกครอง
๓.๑.๒ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: พัฒนาการดานอารมณ ดานสังคม และ ดานสติปญญา
๓.๒ดานผลลัพธ (Outcomes)
๓.๒.๑ เด็กและผูปกครองใหความสนใจและเขารวมกิจกรรมไดดี
๓.๒.๒ เด็กมีนิสัยรักการอาน
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ หองอนุบาล ๑ อนุบาล ๒
๕. ระยะเวลา

๔ เดือน

๖. วิธีดําเนินการ (ขั้นเตรียมการ (Planning) , ขั้นดําเนินการ (Do)
ขั้นตอน/กิจกรรม

เปาหมาย

๑. ประชุมคณะครูชี้แจง
คณะครู
แนวทางการดําเนินงาน
๒. วางแผนการจัดกิจกรรม ครูประจําชั้น อ.๑ –อ.๒
หนูนอยรักการอาน
น.รชั้น อ.๑ – อ.๒

งบประมาณ
-

พ.ค. ๒๕๖๐ ครูประจําชั้น
อ.๑ –อ.๒
พ.ค. ๒๕๖๐ จุรีรัตน,ณิชชา,
นงลักษณ,ปย
ฉัตร
พ.ค. ๒๕๖๐ จุรีรัตน,ณิชชา,
นงลักษณ,
ปยฉัตร

๓. จัดเตรียมมุมหนังสือใน
หองเรียน

ครูประจําชั้น อ.๑ – อ.๒
น.ร.ชั้น อ.๑ – อ.๒

-

๔. ประชุมนักเรียนและ
ผูปกครองเพื่อทราบถึง
ขั้นตอนการรวมกิจกรรมหนู
นอยรักการอาน
๕. เริ่มโครงการ หนูนอ ยรัก
การอาน

นักเรียน
อ.๑ –อ.๒
ผูปกครอง

-

๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน

สมุดลงชื่อการเขามุมหนังสือ
สมุดยืม – คืนหนังสือจัดทํา
บันทึกการอานทุกครั้ง และ
ระบุความพึงพอใจลงในบันทึก
การอานของหนู
สังเกต สัมภาษณ บันทึก

๘. วัดผล ประเมินผล
รวมงบประมาณ

นักเรียน
อ.๑– อ.๒ผูปกครอง

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
พ.ย. ๒๕๖๐ ผูบริหาร

๑,๐๐๐
-

๑,๐๐๐

มิ.ย. ๑๕๖๑ คณะครูทุกคน
ต.ค. ๒๕๖๑ จุรีรัตน,ณิชชา,
นงลักษณ,
ปยฉัตร

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
- ครูใชเวลาในการไดเหมาะสม
กับเวลาที่กําหนด
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมไดตาม
เวลา

มีเหตุผล
นักเรียนรูจักเลือกอานหนังสือ
นิทานที่ตนเองสนใจ

มีภูมิคุมกันที่ดี
นักเรียนมีความรอบรูในการเลือก
การอานหนังสือ

คุณธรรม

ความรู
- มีนิสัยรักการอาน
- นักเรียนรูจักเลือกอานหนังสือ
- ความรับผิดชอบ
- นักเรียนรูจักพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ขณะอานหนังสือนิทาน
- ดานความมีวินัยการเก็บหนังสือนิทานเขาที่หลังเลิก
อาน
๘. งบประมาณ
เงินงบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท ( หนึ่งพันบาทถวน)
๙. การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ผลผลิต
นักเรียนรอยละ ๙๐ เขา
รวมกิจกรรม
ผลลัพธ
นักเรียนมีนิสัยรักการอาน

วิธีการติดตามและประเมิน

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล

สังเกต สัมภาษณ บันทึก

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

บันทึกการเขารวมกิจกรรม

แบบบันทึกการปฏิบัติงาน

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – อนุบาล ๒ รอยละ ๙๐ รักการอาน
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวมทํากิจกรรม

ชื่อโครงการ

สงเสริมความสัมพันธบาน วัด โรงเรียน

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๖

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูรับผิดชอบโครงการ
ระยะเวลาดําเนินงาน

มาตรฐานที่ ๙ ตัวบงชี้ที่ ๒
มาตรฐานที่ ๔

นางสาวโสภา วงควัง นางสาวนุชจรินทร ยอดยา นางสาวจิราพร ใจหาญ
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
การติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนและชุมชนมีความจําเปนอยางยิ่งตอการบริหารจัดการศึกษา
ของโรงเรียน อันจะเปนการรวมมือกันของผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้การสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ตลอดจนถึงการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ
ในชุมชน ทั้งประเพณีทองถิ่นและกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน จึงเปนการการประสานความรวมมือรวมใจทั้ง
นักเรียน ครู ผูปกครอง วัด ผูนําและประชาชนในทองถิ่น
ดังนั้นโรงเรียนวัดเสด็จจึงไดจัดทําโครงการสงเสริมความสัมพันธบาน วัด โรงเรียนเพื่อเปนการเปด
โอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในชุมชนไดรวมมือจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ อีกทั้งจะเปนการสรางความสัมพันธ
ที่ดีตอกัน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหเกิดการประสานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
๒.๒ เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน
๒.๓ เพื่อเปนการประชาสัมพันธโรงเรียน
๒.๔ เพื่อรับทราบปญหาตาง ๆ ระหวางโรงเรียนและชุมชน
๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
๑. ผูปกครองนักเรียนรอยละ ๘๐ มีความพึงพอใจตอการบริหารจัดการของโรงเรียน
๒. ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษารอยละ ๗๐ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
จัดการศึกษา

๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
คณะครูมีความสัมพันธอันดีกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และใหความรวมมือ
กันเปนอยางดี
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๖. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่

กิจกรรม

๑ เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติประชุมชี้แจงคณะ
ครูใหรับทราบโครงการ (P)
๒ ผูอ ํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จดําเนินการ
กิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชน (D)
๓ การดําเนินการเผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ
ของโรงเรียนแกชุมชนในเขต
บริการของโรงเรียนและสาธารณะ
ชนทั่วไป (D)
๔ สอบถามความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ(C)
๕ สรุปผลการดําเนินงาน (A)
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.ย. ๒๕๖๐

เปาหมาย

งบประมาณ

คณะครู

-

คณะครู
ชุมชน
เขตบริการ

๕๐๐

คณะครู
ชุมชน
เขตบริการ

๕๐๐

พ.ย. ๒๕๖๐ –
ก.ย. ๒๕๖๑

คณะครู

คณะครู
ชุมชน
เขตบริการ
คณะครู

-

ก.ย. ๒๕๖๑

คณะครู

-

ก.ย. ๒๕๖๑

นางสาวโสภา วงควัง
นางสาวนุชจรินทร ยอดยา
นางสาวจิราพร ใจหาญ
บาท

ผูรับผิดชอบ

นางสาวโสภา วงควัง
นางสาวนุชจรินทร ยอดยา
นางสาวจิราพร ใจหาญ
พ.ย. ๒๕๖๐ –
คณะครู
ก.ย. ๒๕๖๑

๑,๐๐๐

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
-การปฏิบัติตนในสังคม
-วิถีชีวิตความเปนอยู
-ความสามัคคี
-จิตสาธารณะ
-ความรับผิดชอบ

คุณธรรม

มีภูมิคุนกันที่ดี
-การชวยเหลือซึ่งกันและกัน

ความรู
-วัฒนธรรม ประเพณีของทองถิ่น

๘. งบประมาณ
งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
๙. ประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
๑. จํานวนนักเรียนที่เขารวม
กิจกรรมของโครงการ
๒. จํานวนคณะครูที่เขารวม
กิจกรรมของโครงการ

วิธีการติดตามและประเมินผล เครื่องมือที่ใชวัดและประเมินผล
- การสังเกต, สถิติและการเขารวม - บันทึกการเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมโครงการ
ตางๆ ของโครงการ

๑๐. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. โรงเรียน วัด และชุมชุมมีการประสานความรวมมือที่ดีตอกัน
๒. โรงเรียนไดเผยแพรประชาสัมพันธผลงานของโรงเรียน
๓. นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของวัดและชุมชน

ชื่อโครงการ

พัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรู

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๕

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๕
มาตรฐานที่ ๔

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายพัฒนพงษ ฟูใจ, นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา

ระยะเวลาดําเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
ในมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ ๑๒ ใหสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดย
เน น นั ก เรี ย นเป น สํ า คั ญ นั้ น โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ จึ งการพั ฒ นา รั ก ษา ปรั บ ปรุ งภู มิ ทั ศ น แหล งเรี ย นรู
ในโรงเรี ย นให อ ยู ส ภาพดี เหมาะสม มี คุ ณ ภาพ สะอาดร ม รื่ น สวยงามเป น ที่ ชื่ น ชมของบุ ค คลทั่ ว ไป
ตลอดจนมีแหลงเรียนรูที่มีประโยชนและเอื้อเฟอตอการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการเรียนรู ใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาที่กําหนดไว โรงเรียนวัดเสด็จไดตระหนักจึงจัดทําโครงการนี้ขึ้น
อีกทั้งโรงเรียนวัดเสด็จไดจัดแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน ไดศึกษาแหลง
เรีย นรูต าง ๆ ในแต ล ะป การศึ กษาก็ จ ะเกิ ด การเสื่อ มคุณ ภาพไปตามกาลเวลา จึงตอ งมีการบํ ารุงรักษาให
สามารถใชงานไดเสมอ
๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหโรงเรียนมีสภาพแวดลอมและภูมิทัศนที่สวยงาม รมรื่น ชวยเสริมสรางบรรยากาศ
การเรียน การสอนใหมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อใหโรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่เพียงพอและไดรับการพัฒนาปรับปรุงใหอยูในสภาพที่ดีสามารถ
สนับสนุนการเรียนรูของนักเรียนใหบรรลุจุดประสงคของหลักสูตร
๓. เพื่อเนนการฝกฝนลักษณะนิสัยนักเรียนใหมีการใฝเรียนรูจักแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆ
ที่มีอยูภายในโรงเรียน

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต(Outputs)
- ดานปริมาณนักเรียนรอยละ ๑๐๐ มีความรูความสามารถดานคุณภาพ
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
๑. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สวยงาม รมรื่นเปนสัดสวน เหมาะสมและ
เอื้อ ประโยชนตอ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. โรงเรี ย นมี แ หล งเรี ย นรู ที่ มี ส ภาพดี ทั น สมั ย เพี ย งพอต อ การสนั บ สนุ น การเรี ย นรู
ของนักเรียนอยางหลากหลาย
๓. นั ก เรี ย นมี คุ ณ ลั ก ษณะนิ สั ย ใฝ รู ใ ฝ เรี ย นและรู จั ก แสวงหาความรู จ ากแหล ง เรี ย น
มีอยูใกลตัว
๔. สถานที่ดําเนินการ
แหลงเรียนรู และบริเวณโดยรอบของโรงเรียนวัดเสด็จ หมู ๑๑ ต.บานเสด็จ อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง
๕. ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑
๖. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

๑. (P)ป ร ะ ชุ ม ว า ง แ ผ น แ ล ะ ชี้ แ จ ง -โรงเรียน
รายละเอียดเสนอโครงการตอผูบริหาร -ครู,นร. ๒๓๕
คน
๒. (D)สํ า ร ว จ แ ล ะ ดํ า เนิ น ป รั บ ป รุ ง
บํ า รุ ง รั ก ษาแปลงไม ด อกไม ป ระดั บ
สวนหยอม จัดทําสวนหยอมและปลูก
ไมดอกไมประดับเพิ่มเติม
๓. (D)รณ รงค ใ ห นั ก เรี ย นรู จั ก การใช
ป ระ โย ช น แ ห ล งเรี ย น รู แ ล ะ ร ว ม
บํารุงรักษาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ
๔. ติดตามและวัดประเมินผล สรุปรายงาน
โครงการ (C,A)
รวมงบประมาณ

งบประมาณ

๓,๐๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ
นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา

พ.ย. ๒๕๖๐ – นายพัฒนพงษ ฟูใจ
มี.ค. ๒๕๖๑ นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา

-

พ.ย. ๒๕๖๐ – คณะครู
ก.ย. ๒๕๖๑

-

ต.ค. ๒๕๖๑

๓,๐๐๐

บาท

นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
ปฏิบัติตามความเหมาะสมตอ
เพื่อบํารุงรักษาแหลงเรียนรูให
แหลงเรียนรู การใชงบประมาณที่มี พรอมใชงานอยูเสมอ
อยูอยางจํากัดใหคุมคา

คุณธรรม
- สรางความรับผิดชอบดูแลรักษาอยางดี
- ความสามัคคีของครู นักเรียน

มีภูมิคุมกันที่ดี
ไมใหเกิดอันตรายเมื่อนักเรียนมา
ใชงานศึกษาแหลงเรียนรูแตละแหง
เกิดความมั่งคง นักเรียนไดเรียนรู
อยางมีความสุข เปนภูมิทัศนที่
สวยงาม
ความรู
สรางองคความรู รักการแสวงหาความรูตาง ๆ โดย
รอบตัว ตามแหลงตาง ๆ ที่ตองการ

๘. งบประมาณ
พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน จํานวน
๙. การประเมินผล (Check)

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
๑. โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการ - สอบถาม
เรียนรูสภาพที่เหมาะสม สวยงาม รมรื่น - สังเกต
๒. แหลงเรียนรูในโรงเรียนมีหลากหลาย - ตรวจสอบ
เพียงพอและอยูสภาพทีดีพรอมใชงาน
๓. นักเรียนไดศึกษาแหลงเรียนรูอยูเสมอ
มีนิสัยขยันขันแข็ง - เอาใจใสไมดอกไม
ประดับและแหลงเรียนรูในโรงเรียน
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

๓,๐๐๐

บาท

เครื่องมือที่ใชวัด
และประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ
- แบบสังเกตการณใชแหลงเรียนรู
- แบบบันทึกการใชแหลงเรียนรู

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
โรงเรียนมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มีอาคารที่เหมาะสม บรรยากาศรมรื่น สวยงามเอื้อตอ
การจั ด กิ จ กรรมการเรีย นการสอนเป น ที่ ชื่ น ชมต อชุมชนและผูพ บเห็ น ครูและนั กเรีย นใชแหลงเรีย นรูใน
โรงเรียนไดอยางทั่วถึง นักเรียนทุกคนเกิดความตระหนักรักโรงเรียนเห็นคุณคาและรักษาสภาพภูมิทัศนของ
โรงเรียนอยูเสมอ

ชื่อโครงการ

นิเทศภายใน

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๓

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๖ ตัวบงชี้ที่ ๕ , ๖
มาตรฐานที่ ๒

ผูรับผิดชอบโครงการ

นายชํานาญ แสงจันทร

ระยะเวลาดําเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ปพุทธศักราช ๒๕๔๒ หมวด ๑ มาตรา ๖
และ หมวด ๔ มาตรา ๓๐ สถานศึกษามีความจําเปนตองดําเนินการนิเทศภายใน เพื่อพัฒนาและสงเสริมให
การจั ด การเรี ย นการสอนหรื อ การจั ด การเรี ย นรู มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ เพราะกระบวนการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา โดยบุคลากรภายในสถานศึกษาเปนผูดําเนินการนิเทศซึ่งเปนผูที่อยูใกลชิดกับครู และนักเรียน
มากที่สุด จึงมีความเขาใจสภาพปญหาของสถานศึกษา และวิเคราะหสาเหตุของปญหาไดดี ซึ่งจะสงผลใหการ
นิเทศตอบสนองความตองการของบุคลากรในสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน ใหเกิดประโยชนสูงสุด
กับนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
โรงเรีย นวัดเสด็จไดจั ดทํ าโครงการนิเทศภายในเพื่อเปน การใหคําแนะนํา ชวยเหลือครูใหสามารถ
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนตามแนวทางที่ กํ า หนดไว สามารถในการจั ด การเรี ย นการสอนอย า งมี
ประสิทธิภาพ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ แกปญหากระบวนการเรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู นําผลไป
ปรับปรุงการสอนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุตามเปาหมายของหลักสูตร
สรางขวัญกําลังใจและสงเสริมความสัมพันธที่ดีของทีมงานในโรงเรียน
๒.๒ เพื่อติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
และนําผลการดําเนินงานไปใชวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outputs)
๑) ครูรอยละ ๑๐๐ มีความรูความเขาใจกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง
๒) ครูรอยละ ๑๐๐ มีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
๓) ครูรอยละ ๑๐๐ มีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรูความเขาใจ สามารถงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
กันยายน ๒๕๖๐ – กันยายน ๒๕๖๑
๖. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ เสนอโครงการ ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
แตงตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน(P)
๒ ดําเนินการตามโครงการ (D)
๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน
๒.๒ กิจกรรมการใหคําปรึกษาแนะนํา
๓.๓ กิจกรรมการใหศึกษาเอกสาร
ทางวิชาการ
๓ นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯ (C)
๔ ประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ ฯ (A)
รวมงบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ก.ย. ๖๐

เปาหมาย

งบประมาณ

ครูทกุ คน

-

ครูทกุ คน

-

พ.ย. ๖๐มี.ค.๖๑

คณะกรรมการ
นิเทศภายใน

ครูทกุ คน

-

-

-

ต.ค.๖๐ ก.ย.๖๑
ก.ย.๖๖๑

นายชํานาญ
แสงจันทร
นายชํานาญ
แสงจันทร

-

บาท

ผูรับผิดชอบ
นายชํานาญ
แสงจันทร

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุนกันที่ดี
การปฏิบัติงานที่รับผิดชอบใหสําเร็จ การชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ขวัญกําลังใจที่ดีในการทํางาน
ลุลวงตามเปาหมาย
การมีจิตอาสาในการปฏิบัติ
คุณธรรม
ความรู
- ความสามัคคี
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
- การมีจิตสาธารณะ
๘. การวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัด
๑. รอยละครูมีความรูความเขาใจกระบวนการจัดการ
เรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง
๒. รอยละครูมีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน
๓. รอยละครูมีขวัญและกําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
๔. รอยละครูมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของ
โรงเรียน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
- สัมภาษณครู
- สังเกตการสอน
- ประเมินการใชสื่อ
นวัตกรรม
- ประเมินความพึง
พอใจ

เครื่องมือที่ใช
วัดและประเมินผล
- แบบสังเกตการสอน
- แบบบันทึก
การเยี่ยมชั้นเรียน
- แบบประเมิน
แผนการจัดการเรียนรู
- แบบประเมิน
ความพึงพอใจ

๙. ผลผลิตโครงการ
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรูความเขาใจ สามารถงานตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๘ สาระการเรียนรูเพิ่มสูงขึ้นทุกระดับชั้น
๓. คณะครูทุกคนมีขวัญกําลังใจในการทํางาน และมีความสามัคคีในทีมงาน

ชื่อโครงการ

สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๒

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๗ ตัวบงชี้ที่ ๓
มาตรฐานที่ ๑

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางกัญชพร ชาติทอง , นางสาวสุพิชญา เสนาปา , นายเฉลิมวุฒิ ปูคํา

ระยะเวลาดําเนินงาน

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐ – ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มุงพัฒนาผูเรียนทุกคน ซึ่งเปนกําลัง
ของชาติใหเปนมนุษยที่มีความสมดุลทั้งดานรางกาย ความรู คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและ
เปนพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรูและ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติที่จําเปนตอการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุงเนน
ผูเรียนเปนสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวา ทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ ดังนั้น
การจัดกระบวนการเรียนรูผูเรียนตองเรียนรูจากประสบการณจริง คิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และเกิด
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
ดวยหลักการและเหตุผลขางตนโรงเรียนจําเปนตองจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหเหมาะสมกับสติปญญา
และความสามารถของนักเรียนเพื่อพัฒนาดานทักษะพิสัย พุทธิพิสัย จิตพิสัย นําไปสูการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้นตามเปาหมายของโรงเรียน และจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนมีความเปนเลิศ
ดานวิชาการ วิชาชีพ และมี สุน ทรีย ภาพ ด านดนตรี กีฬา ศิล ปะการแสดง รวมถึงการประดิษฐคิดค น
นวัตกรรมใหม ๆ ในการเตรียมพรอมใหผูเรียนเปนผูที่มีความพรอมดวยคุณลักษณะอันพึงประสงค ตลอดจน
สนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาไดใชความรู ความสามารถ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
อยางเต็มความสามารถ โดยสงผูเรียนเขาประกวดในโครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่นทั้งในระดับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และระดับประเทศ และสงนักเรียนเขาประกวดในงานมหกรรมทางวิชาการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคและระดับประเทศตอไป

๒. วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงนักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการเขาประกวดในหนวยงานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
และหนวยงานอื่น
๒. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถไดมีโอกาสแสดงความสามารถและสรางชื่อเสียงใหแก
โรงเรียนและวงศตระกูล
๓. เพื่อสงเสริมใหครูและนักเรียนมีการคนควาหาความรูดานวิชาการอยูเสมอ
๓. เปาหมาย
๑. เชิงปริมาณ
๑. สงนักเรียนเขารวมโครงการแขงขันคนเกงในโรงเรียนทองถิ่น ใน ๕ กลุมสาระการเรียนรู
ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ
ภาษาอังกฤษ
๒. สงนักเรียนเขาแขงขันในงานมหกรรมทางวิชาการองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับภาคและ
ระดับประเทศ
๒. เชิงคุณภาพ
๑. นักเรียนมีความรูความเขาใจและมีทักษะในเชิงวิชาการและในการดํารงชีวิต ซึ่งเกิดจากการ
แขงขันแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณซึ่งกันและกัน
๒.
๔. ขั้นตอนและวิธีการการดําเนินงาน
การดําเนินงาน/กิจกรรม
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
ฝายวิชาการ
เม.ย ๒๕๖๐
๑. ประชุมวางแผนการดําเนินโครงการ
ฝายวิชาการ
เม.ย. ๒๕๖๐
๒. จัดทําและเสนอขออนุมัติโครงการ
ฝายบริหาร
พ.ค. ๒๕๖๐
๓. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
๔. ดําเนินงาน
คณะทํางานฯ/ครูประจําชั้น
- สงนักเรียนแขงขันในงานมหกรรมทาง มิ.ย. ๒๕๖๐ –
วิชาการในระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ต.ค. ๒๕๖๐
หรือระดับประเทศ
คณะทํางานฯ/ครูประจําชั้น
มิ.ย. ๒๕๖๐ –
- สงนักเรียนแขงขันคนเกงในโรงเรียน
ก.พ. ๒๕๖๑
ทองถิ่นระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะทํางานฯ/ครูประจําชั้น
มิ.ย. ๒๕๖๐ –
- สงนักเรียนแขงขันคนเกงในโรงเรียน
ก.พ. ๒๕๖๑
ทองถิ่นระดับประเทศ
คณะทํางานฯ/ครูประจําชั้น
พ.ค. ๒๕๖๐ –
- สงนักเรียนแขงขันในสังกัดอื่นๆ
ก.พ. ๒๕๖๑
ฝายวิชาการ
มี.ค. ๒๕๖๑
๕. ประเมินผล/สรุปรายงานผล

๕. งบประมาณ
ไดรับงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ปรากฏในแผนงานวิชาการ โดยตั้ง
จายจากงานการศึกษาไมกําหนดระดับ จํานวน ๑๑,๑๔๗.๕๐ บาท เพื่อเปนคาใชจายในกิจกรรมตางๆ ดังนี้
งบประมาณ
งบดําเนินการ
กิจกรรมการใชงบประมาณ
( บาท ) คาตอบแทน คาใชสอย
คาวัสดุ
รายละเอียดการใชงบประมาณ
๙๑๔๗.๕๐
๑. สงนักเรียนเขาแขงขันมหกรรมวิชาการ
ทองถิ่นระดับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- คาวัสดุ อุปกรณในการแขงขัน
- คาพาหนะในการนํานักเรียนไปแขงขัน
- คาอาหารครูผูควบคุมและนักเรียน
- คาหองพัก
๒. สงนักเรียนเขาแขงขันมหกรรมวิชาการ
ทองถิ่นระดับประเทศ
- คาวัสดุ อุปกรณในการแขงขัน
- คาพาหนะในการนํานักเรียนไปแขงขัน
- คาอาหารครูผูควบคุมและนักเรียน
- คาหองพัก
หมายเหตุ ทุกกิจกรรมสามารถถัวจายได
๖. การประเมินผล / เครื่องมือ
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- ครูและนักเรียนมีการคนควาหาความรูดาน
วิชาการ
- นักเรียนไดเขาประกวดในระดับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและระดับประเทศ
- เหรียญรางวัลการแขงขันประเภทตางๆ

วิธีการวัดและประเมินผล
เครื่องมือ
สังเกต
แบบสังเกต
สอบถาม
แบบสอบถาม
แบบตอบรับ
แบบตอบรับเขารวมแขงขัน
ภาพถาย
สอบถาม
เกียรติบัตร

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
กิ จกรรมต า งๆที่ จั ดให ค รบคลุ ม เพื่ อ ยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ข อง จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอน
กับกิ จกรรมการเรีย นการสอน มุ ง นั ก เรี ย น โร งเรี ย น วั ด เส ด็ จ ป ตามตั ว ชี้ วั ด และจั ด กิ จ กรรมให
พั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ นั ก เรี ย น และ การศึกษา ๒๕๕๗ เพิ่มขึ้นจากเดิม
สอดคลอง ปรับปรุงงานวิชาการให
กระบวนการจัดการเรียนการสอน รอยละ ๓
ตรงกับหลักสูตรการศึกษาปจจุบัน
ประสานและจั ด งบประมาณ
ตามที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ เพื่ อ บริ ห าร
จัดการกับกิจกรรมตาง ๆ
คุณธรรม
ความรู
- ความใฝเรียนรู มีวินัย
- หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑
- ความขยัน มีความมุงมั่นในการทํางาน
- การแสวงหาความรูดวยตนเอง
๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๑. นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการไดเขาประกวดในหนวยงานสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานอื่น
๒. นักเรียนที่มีความสามารถไดมีโอกาสแสดงความสามารถและสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน
๓. ครูและนักเรียนมีการคนควาหาความรูดานวิชาการอยูเสมอ

ชื่อโครงการ

เด็กดีมีเงินออม

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔

สอดคลองกับมาตรฐาน / ตัวบงชี้

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๑
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่ ๓

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ

ระยะเวลาดําเนินการ

ตลอดปการศึกษา

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดเสด็จไดยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการดําเนินดานตางๆ
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเก็บเงินออมเปนลักษณะนิสัยที่ชวยสงเสริมคุณธรรม ในดานความ
ประหยัดใหแกนักเรียนและเปนการตอบสนองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โรงเรียนวัดเสด็จไดตระและไดเห็นความสําคัญของการประหยัด และการเก็บ
ออมจึงจัดใหมีโครงการเด็กดีมีเงินออมในโรงเรียน เพื่อฝกใหนักเรียนมีนิสัยมัธยัสถ ประหยัดและอดอออมตาม
ความสามารถเพื่อนําไปใชในอนาคตตามความจําเปน
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะการการดํารงชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๒ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เห็นประโยชนของโครงการเด็กดีมีเงินออม
๒.๓ เพื่อปลูกฝงใหนักเรียนมีการวางแผน ลําดับความสําคัญ ความจําเปนของการใชจาย
๒.๔ เพื่อปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนรูจักประหยัด และเก็บออมอยางตอเนื่อง

๓. เปาหมาย
๓.๑ ดานผลผลิต (Outcomes)
นักเรียนทุกคนมีลักษณะในการดํารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเขาใจ
ผลประโยชนของการเก็บออม นักเรียนรอยละ ๘๐ รูจักการเก็บออม
๓.๒ ดานผลลัพธ (Outcomes)
นักเรียนมีคุณลักษณะในการดํารงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเขาใจถึงประโยชน
ของการเก็บออม
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
๑ ตุลาคม ๒๕๖๐– ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๖. วิธีดําเนินการ(ขั้นเตรียมการ PLanning) ขั้นดําเนินการ (Do)
ที่
กิจกรรม
เปาหมาย งบประมาณ
๑ เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ(p)
๒ ประชุมชี้แจงคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครอง (P)
๓ ใหความรูความเขาใจถึงประโยชนของการเก็บออม
การดําเนินการ(D)
๔ จัดทําเอกสารบันทึกการเก็บเงินออมเอกสารการ
ดําเนินกิจกรรม (D)
- ครูประจําชั้นดําเนินการนักเรียนฝากเงินออมเปน
ประจําทุกวัน
- ครูประจําชั้นจัดทําบัญชีออมทรัพยของนักเรียน
- รวบรวมเงินสงผูรับผิดชอบโครงการทุกสิ้นเดือน
- ผูรับผิดชอบโครงการนําเงินฝากสถาบันทางการเงิน
- แจงยอดเงินฝากใหผูปกครองทราบทุกเดือน
- ครูและนักเรียนบันทึกการใชจายและเก็บเงินออมลง
ในเอกสารเปนประจําทุกวัน
- คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเลือกรางวัลเด็กดีมีเงินออม
- สอบถามความพึงพอใจผูเกี่ยวของสรุปผลโครงการ
(C A)
รวมงบประมาณ

ครูและ
นักเรียน
คณะครู
คณะครู
และ
นักเรียน
เอกสาร
การ
ดําเนิน
กิจกรรม

-

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ
ต.ค.๒๕๖๐ นางสาวจุรีรัตน
จิตหาญ
ต.ค.๒๕๖๐ ผูบริหาร

-

ต.ค.๒๕๖๐

ครูประจําชั้น

๕๐๐

ตลอดป
การศึกษา

ครูประจําชั้น

-

ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น
ครูประจําชั้น

๕๐๐ บาท

ผูรับผิดชอบ
โครงการ

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- การใชจาย
มีการวางแผนการใชจายเงินและใช การใชเงินอยางประหยัด คุมคา
จายอยางเหมาะสมตามวัย
และมีเงินออมไวใชจายยามจําเปน
- ระยะเวลาในการเก็บ
ออม
คุณธรรม
ความประหยัด ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตยและ
ความมีวินัย

ความรู
การออมทรัพย บัญชีเงินฝากและการใชจายเงินอยาง
ถูกตอง

๘. งบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ จํานวน ๕๐๐ บาท
๙.
การประเมินผล (Check)
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการติดตามและประเมิน
ผลผลิต
- สัมภาษณ
รอยละของนักเรียนที่มีความรู
ความเขาใจประโยชนของการการ
ออม
- รอยละของนักเรียนที่
- สํารวจ
ฝากเงินกับโครงการ
อยางตอเนื่อง
ผลลัพธ
- สังเกต
นักเรียนมีนิสัยประหยัดรูจักเก็บ
ออมเงิน

เครื่องมืออที่ใชวัดและประเมินผล
- แบบสอบถาม

-แบบสํารวจ
-แบบสังเกต

๑๐. ผลผลิตของโครงการ (Act)
นักเรียนมีความรูความเขาใจ เห็นประโยชนของการออมเงิน มีการวางแผน ลําดับความสําคัญความ
จําเปนของการใชจายมีนิสัยจายอยางประหยัด และนําความรูเกี่ยวกับการเก็บออมไปใชวางแผนการเก็บเงิน
ออม เพื่อใชในอนาคตไดอยางตอเนื่อง

ชื่อโครงการ

กิจกรรมสภานักเรียน

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ ๓ ตัวบงชี้ที่ ๔
มาตรฐานที่ ๓

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาววิภาวี แตมไว , นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ระยะเวลาดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคา หากไดรับการพัฒนาและไดรับโอกาสใหใชความสามารถ
อยางเต็มศักยภาพ ยอมเปนกําลังสําคัญในการสืบทอดเอกลักษณ ความเปนไทย ธํารงไวซึ่งความเปนชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย รวมถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สามารถพัฒนาประเทศชาติ
ใหทัดเทียมอารยประเทศ เด็กและเยาวชนทุกคนจึงเปนอนาคตที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได กํ า หนดเป น ยุ ท ธศาสตร ในการพั ฒ นาเด็ ก
และเยาวชนให มีคุณ ธรรมนํ า ความรู การสรางความตระหนั กและความสํานึกในคุ ณ ค าตามหลั กปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสรางความสมานฉันท การใชสันติวิธีและวิถีประชาธิปไตย ตลอดจนสงเสริมการมีสวน
รวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ทองถิ่น ในการจัดการศึกษาและสรางเสริมความเขมแข็งใหแกองคกร
นักเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๕, หนา ๑)
จากหลั กการดั งกล าวโรงเรีย นวัดเสด็จ จึงไดจัดโครงการกิจ กรรมสงเสริมประชาธิป ไตยตามวิถี
ประชาธิ ป ไตยนั ก เรี ย น โดยให นั กเรี ย นได เรี ย นรู บ ทบาทหน าที่ ค วามเป น พลเมื อ งและวิ ถี ป ระชาธิ ป ไตย
อันไดแก คารวธรรม สามัคคีธรรม ปญญาธรรม รวมถึงหลักธรรมาภิบาล การมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง
อยางเต็มตามศักยภาพ อันสงผลตอคุณลักษณะอันพึงประสงค บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง พรอมกาวไปสูความเปนสากล โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝาย
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเปนการปลูกฝงประชาธิปไตยใหกับเยาวชน
๒.๒ เพื่อใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย
๒.๓ เพื่ อฝกฝนให นักเรียนมีสวนรวมและมี ประสบการณ ในดานการบริห ารและการปกครองของ
นักเรียนโดยนักเรียนและเพื่อนักเรียน
๒.๔ เพื่อฝกฝนใหนักเรียนทําหนาที่เปนตัวแทนของนักเรียนอื่น ๆ ในการกระทําใด ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน
๒.๕ เพื่อใหนักเรียนแสดงออกถึงความเปนประชาธิปไตย

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
นักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานแบบสภา และการปกครองแบบประชาธิปไตย
๔. เปาหมายการดําเนินงาน
๔.๑. ดานปริมาณ
นักเรียน รอยละ ๙๐ ไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบการทํางานแบบสภาและการปกครอง
แบบประชาธิปไตย
๔.๒ ดานคุณภาพ
นักเรียนทุกคนมีความรวมมือรวมใจกัน มีความรับผิดชอบ มีน้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตอาสาและ
พัฒนาตนเองอยางเต็มตามศักยภาพ
๕. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

๑ ประชุมคณะครู
๒ เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
๓ ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมสามัคคีธรรม
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห
กิจกรรมปญญาธรรม
(การใชเหตุผล การแกปญหา การ
รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น)
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห

เปาหมาย งบประมาณ
คณะครู
คณะครู

-

นักเรียน

๕๐๐

๔ สรุป รายงาน ประเมินผล
รวมงบประมาณ

๕๐๐

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ต.ค. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๖๐

ผูบริหาร
นางสาววิภาวี แตมไว

ต.ค. ๒๕๖๐ –
ก.ย. ๒๕๖๑

นางสาววิภาวี แตมไว
นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ก.ย.๒๕๖๑

นางสาววิภาวี แตมไว

ผูรับผิดชอบ

๖. แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
-รูจักการใช การรักษาทรัพยากร -ทํ า ง า น ด ว ย ค ว า ม เอ า ใจ ใส - แกปญหาไดโดยใชเหตุผล
อยางประหยัดและคุมคา ทั้งเวลา รอบคอบและเปนประชาธิปไตย
- ความอดทนในการทํางาน
และคาใชจาย
-

คุณธรรม

ความซื่อสัตย
ความรับผิดชอบ
ความมีจิตอาสา มีน้ําใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ความมีมารยาท

๗. การวัดและประเมินผล

ความรู
-ก าร ดํ าเนิ น ก าร ใน ร ะ บ บ ก ารป ก ค รอ งแ บ บ
ประชาธิปไตย

วิธีการติดตามและ
ประเมินผล
ความรู ความเข า ใจในระบบการปกครองแบบ - แบบสอบถาม
ประชาธิปไตย
ตัวบงชี้ความสําเร็จ

เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
- แบบสอบถาม
- ภาพกิจกรรม

๘. ผลผลิตของโครงการ
นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนและไดรับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงความ
พอเพียงในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย

โครงการ

โรงเรียนคุณธรรม

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปางเขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวโสภา วงควัง

ระยะเวลาดําเนินการ

ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐–ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๓

๑. หลักการและเหตุผล
ปจจุบันความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอมูลขาวสารตางๆ แพรหลายอยาง
รวดเร็วทําใหแนวคิด วิถีชีวิต คานิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง เบี่ยงเบนไปจากหลัก ศีลธรรม
จริยธรรมที่ดีงามตามหลักธรรมของพุทธศาสนา กลับชื่นชมวัฒนธรรมตะวันตก ที่เนนการบริโภควัตถุตางๆ จน
เกิดความสับสน ระบบสังคมที่เคยดีงามของไทยไดรับผลกระทบอยางหลีกเลี่ยงไมได อันสืบเนื่องมาจากการให
ความสําคัญในดานเศรษฐกิจซึ่งเปนการพัฒนาทางดานวัตถุมากกวา พัฒนาสังคมในดานอื่นๆ โดยเฉพาะการ
พัฒนาทางดานจิตใจจึงทําใหเกิดปญหาความยอหยอนของคุณธรรมจริยธรรม มีการประพฤติปฏิบัติที่เห็นแก
ประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม ยังสงผลไปยังปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย อาทิ เกิดปญหา
ทุจริตคอรัปชั่น ปญหายาเสพติด และปญหาหยาราง ปญหานักเรียนตีกัน ปญหาการรักรวมเพศ การหลงมัว
เมาในอบายมุข การปลอยตัวปลอยใจ ขาดระเบียบวินัย ไรทิศทางของชีวิต ฟุมเฟอยและอื่น ๆ อีกมากมาย
หากปลอยไวจะเปน ผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศชาติ
การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะชวยกันสรางคนดีใหกับบานเมืองในทุกๆดาน
ตามคุ ณ ลั กษณะอั น พึ งประสงค โรงเรีย นวั ด เสด็จ เล็งเห็ น ป ญ ญาดังกลาว จึงดําเนิน งานเสริม สรางพั ฒ นา
คุณธรรมใหกับบุคลากรครูและนักเรียนใหเปนคนดีของสังคมและเปนการสนองนโยบายของรัฐในการสรางคน
สรางชาติดวยคุณธรรมใหฝงลึกในหัวใจ จึงไดดําเนินการขยายผลคุณธรรมใหกับบุคลากรครูและนักเรียนใน
ครั้งนี้

๒.วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหความรูความเขาใจแกครูเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสามารถนํา
ความรูความเขาใจมาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมได
๒. เพื่อใหครูทุกคนในโรงเรียนสามารถนํากระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสูนักเรียนดวยการทํา
ความดีดวยโครงงานคุณธรรมได
๓. เพื่อใหความรูความเขาใจแกนักเรียนเกี่ยวกับการนําคุณธรรมไปใชในชีวิตประจําวันจนเปนพื้นฐาน
นิสัย
๓. เปาหมาย
เปาหมายเชิงปริมาณ
๑. คณะครูในโรงเรียนวัดเสด็จ จํานวน ๑๙ คน
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ –ประถมศึกษาปที่ ๖ จํานวน ๒๑๖ คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ
๑. คณะครูสามารถทําโครงงานคุณธรรมไดและมีคุณธรรม รอยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑ – ๖ สามารถทําโครงงานไดและมีคุณธรรม รอยละ ๙๐
๔. สถานที่ดําเนินการ
โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๐–ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๑
๖. กิจกรรมและการดําเนินงาน
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

กิจกรรม
เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนประชาสัมพันธ
โครงการ
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของครั้งที่ ๒
ดําเนินการจัดทําโครงงานคุณธรรม
สังเกต
ติดตามพฤติกรรมหลังการดําเนินงาน
ประเมินโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ย.๒๕๖๐
พ.ย.๒๕๖๐

ผูรับผิดชอบ

นางสาวโสภา วงควัง
นางสาวโสภา วงควัง
และครูแกนนํา
พ.ย.๒๕๖๐
นางสาวโสภา วงควัง
พ.ค.๒๕๖๑
นางสาวโสภา วงควัง
พ.ค.๒๕๖๑
นางสาวโสภา วงควัง
ตลอดปการศึกษา และคณะครูทุกคน
ตลอดปการศึกษา นางสาวโสภา วงควัง

๘

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

มี.ค.๒๕๖๑

นางสาวโสภา วงควัง

๗. รายละเอียดการใชงบประมาณ
กิจกรรม
คาสื่อ วัสดุ อุปกรณ
คาอาหาร อาหารวาง
รวมงบประมาณ
๘. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-คณะครูรอยละ ๑๐๐ เปนคน
ดีมีคุณธรรม
-นักเรียนรอยละ ๙๐ เปนคนดีมี
คุณธรรม

เงินงบประมาณ
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ รายจายอื่น
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
-

เงินนอก
งบประมาณ
-

รวม
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐

วิธีการประเมิน
ใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

เครื่องมือที่ใช
แบบสอบสอบความพึงพอใจ

ใชแบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบสอบความพึงพอใจ

๙. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
- ผูบริหาร ครู นักเรียนมีความรู
ผูบริหาร ครู นักเรียนมีอุดมการณ ผูบริหาร ครู นักเรียนดํารงชีวิต
ตามกรอบคุณธรรม
ความเขาใจในการดํารงชีวิตตาม คุณธรรมในการสรางคนดีใหกับ
กรอบคุณธรรม
บานเมือง
- ใหผูบริหาร ครู นักเรียนมี
จิตสํานึกในความเปนพลเมืองที่ดี
คุณธรรม
ความรู
ผูบริหาร ครู นักเรียนดํารงชีวิตตามกรอบคุณธรรม
๑. ผูบริหาร ครู นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับการ
โดยมีความพอเพียง มีความกตัญู มีความซื่อสัตย
ดํารงชีวิตดวยคุณธรรม
สุจริต สรางคนดีใหกับบานเมืองและมีอุดมการณ
คุณธรรม
๑๐. ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับ
คณะครูทุกคนรูและเขาใจในการนําคุณธรรมไปใชสอนนักเรียนสามารถนํากระบวนการของคุณธรรม
มาพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไปขยายผลสูนักเรียน และนักเรียนเปนคนดีมีคุณธรรม

ชื่อโครงการ

จัดหา/ผลิตสื่อสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้ มาตรฐานที่ ๔
ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวพรทิพย ลวงคํา

ระยะเวลาดําเนินงาน

ตุลาคม ๒๕๖๐ - กันยายน ๒๕๖๑

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนวัดเสด็จเปนโรงเรียนจัดการเรียนรวมระดั บการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยมีหองเรียนสําหรับ
บุคคลออทิสติก และหองเรียนพิเศษเรียนรวม จัดการเรียนการสอนใหกับ นักเรียนที่ มีความตองการจําเป น
พิเศษ เพื่ อใหนักเรียนกลุมนี้ไดรับการพัฒ นาอยางเต็มตามศักยภาพ เพราะเด็กกลุมนี้ลักษณะอาการที่เปน
ปญหาหลักอยู ๒ ดานใหญๆ ไดแก พัฒนาการทางการเรียนรูลาชา พัฒนาการทางสังคมชา จึงจําเปนตองมีการ
จัดการเรียนการสอนและ มีหองเรียนสําหรับเด็กกลุมนี้โดยเฉพาะ มีสถานที่ที่จัดเปนหองเรียนอยางเปนสัดสวน
แยกต างหาก แตอยูในบริเวณหรืออยู ในอาคารเดีย วกัน กับ หองเรียนของนักเรียนปกติในระดับ อายุช วงชั้ น
เดียวกันโดยภายในหองเรียนตองมีการจัดองคประกอบใหเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ระบบการเชื่อมตอ สงตอ และถายโอน อันเปนการบริหารจัดการทางการศึกษาใหนักเรียนพิเศษกับนักเรียน
ปกติ ในระดับ อายุชวงชั้ นเดียวกัน ไดเรียนรูที่จะมีสัมพั น ธภาพและเจตคติ ที่ดีตอกัน และกัน ที่สํ าคั ญก็คือ ให
นักเรียนพิเศษสามารถเรียนรู “รูปแบบการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัย” จากนักเรียนปกติและ
ใหนักเรียนปกติเรียนรู และฝกฝนการชวยเหลือเพื่อนผูเกิดมาแตกตางซึ่งหากมีการจัดระบบการเรียนการสอน
ที่มีความเหมาะสมรวมทั้งมีการสงเสริมดานสุขภาพ วิชาการ และทักษะอาชีพ ที่เอื้อตอการเรียนรูของนักเรียน
พิเศษ จะชวยใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
การบริหารจัดการการเรียนรูจึงมีความสําคัญในการพัฒนา เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจ ใฝเรียนรู ซึ่ง
จะช ว ยเอื้ อ ต อ การเรี ย นการสอนและการจั ด กิ จ กรรมต าง ๆ ของผู เรี ย น ตลอดจนจะช ว ยพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาของเด็กพิเศษในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น โรงเรียนวัดเสด็จไดตระหนักใน
เหตุผลดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการจัดหา/ผลิตสื่อสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการพิเศษของนักเรียนดังกลาว

๒.วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อใหนักเรียนออทิสติกสําหรับหองเรียนคูขนานและนักเรียนพิเศษสําหรับหองเรียนพิเศษเรียน
รวม มีพัฒนาการตามที่กําหนดไวในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
๒.๒ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนไดตรงตามความตองการ
จําเปน
๒.๓ นักเรียนที่มีความตองการพิเศษมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
๓.๑.๑ นักเรียนพิเศษ หองเรียนพิเศษเรียนรวม จํานวน ๖ คน
๓.๑.๒ นักเรียนพิเศษเรียนรวมในหองเรียนชั้นปกติ จํานวน ๖๑ คน
๓.๑.๒ นักเรียนออทิสติก จํานวน ๔ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
๓.๒.๑ นักเรียนพิเศษเรียนรวมทุกคนไดรับการสงเสริมตามศักยภาพของแตละบุคคล
๓.๒.๒ นักเรียนพิเศษเรียนรวมสามารถใชสื่อ และอุปกรณตางๆในการพัฒนาการเรียนการ
สอนไดอยางเหมาะสม
๓.๒.๓ นักเรียนไดรับการพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสมกับวัยและความตองการ

๔. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน
ที่ กิจกรรมและรายละเอียดการใชงบประมาณ
๑ ประชุม/ปรึกษาคณะครู

๒

๓
๔

จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)
จัดทําสื่อการเรียนการสอน
จัดหาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู
ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
แผนงานที่กําหนดไว
๑. กิจกรรมผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการอานออก เขียนได ของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางการเรียนรู
๒. กิจกรรมสงเสริมการอาน
๓. กิจกรรมมุมศิลปะบําบัด
๔. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ใหการดําเนินงานทุก
กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค และเปาหมายที่
กําหนด
ประเมินการจัดกิจกรรมทึกกิจกรรมเพื่อนํามา
วางแผนจัดกิจกรรมในปการศึกษาตอไป

งบประมาณ
-

๕๐๐
๕๐๐

ผูรับผิดชอบ
ระยะเวลา
- ผูบริหาร
พ.ค. ๒๕๖๑
- คณะครูใน
โรงเรียน
- พี่เลี้ยงเด็กพิการ
- ครูผูสอน
พ.ค. ๒๕๖๑
-พี่เลี้ยงเด็กพิการ พ.ค. ๒๕๖๑
มิ.ย. ๒๕๖๑ มี.ค. ๒๕๖๒

- ผูบริหาร
- ครูผูรับผิดชอบ
- ผูบริหาร
- ครูผูรับผิดชอบ

ต.ค. ๒๕๖๑
และ
มี.ค. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒

๕. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
มีภูมิคุมกันที่ดี
-ดําเนินกิจกรรมไดตามระยะเวลาที่กําหนด -มีความเขาใจ รอบคอบใน -ดําเนินกิจกรรมได
-ใชจา ยเงินไดตรงตามงบประมาณที่
การดําเนินงานจนบรรลุ
ตามที่กําหนดไวในโครงการ
กําหนดไว
วัตถุประสงค
-ดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางเต็ม
ศักยภาพ
คุณธรรม
ความรู
-มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติ -รูวิธีการดูแล การแกปญหา การปองกันหลีกเลี่ยง
กิจกรรม
สิ่งที่อันตรายตอตนเอง
๖. งบประมาณ
งบประมาณ จํานวน ๑,๐๐๐ บาท
๗. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
วิธีการประเมิน
เครื่องมือที่ใช
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนพิเศษหองเรียน วัดผลประเมินผลตามแผนการ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
พิเศษเรียนรวม จํานวน ๖๗ คน
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
มีพัฒนาการตามที่กําหนดไวในแผนการ
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
รอยละ ๘๐ ของนักเรียนออทิสติก
จํานวน ๔ คน มีพัฒนาการตามที่
กําหนดไวในแผนการ จัดการศึกษา
เฉพาะบุคคล
รอยละ ๘๐ ของผูมีสวนเกี่ยวของมี
ความพึงพอใจตอผลการพัฒนาการ
ตามที่กําหนดไวในแผนการจัด

วัดผลประเมินผลตามแผนการ แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
จัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
ประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ

๘. ผลที่คาดวาจะไดรับ
- นักเรียนพิเศษมีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาพูดหรือภาษาทาทางสามารถสื่อความตองการของตนเอง
ได
- นักเรียนพิเศษมีทักษะทางสังคมโดยการมีปฏิสัมพันธและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
- นักเรียนพิเศษสามารถดูแลชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได
- นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพของแตละบุคคลและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ชื่อโครงการ

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้น ป.๓,ป.๖

แผนงานงบประมาณ

พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

หนวยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรียนวัดเสด็จ อําเภอเมือง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต ๑

สนองยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ ๔

สอดคลองมาตรฐาน/ตัวบงชี้

มาตรฐานการศึกษาขั้นฐานมาตรฐานที่ ๑

ผูรับผิดชอบโครงการ

นางสาวพิราลักษณ ระวังวงศ

๑. หลักการและเหตุผล
โรงเรี ย นวั ด เสด็ จ มี น โยบายในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นางานด า นวิ ช าการซึ่ ง ถื อ เป น งานหลั ก
ของโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนวัดเสด็จมีสภาพบริบท ทรัพยากรที่เอื้อตอการพัฒนา และขนาดโรงเรียนเปนโรงเรียน
ขนาดกลางดังนั้นการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนจึงมีความจําเปน เปนอยางยิ่งอันจะสงผลตอการพัฒนา
นักเรียนทุกคนได
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป.๓,ป.๖ เปนการขับเคลื่อนและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษามีจุดเนนคือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ โดยการระดมทรัพยากร และบุคลากรใน
โรงเรียน ซึ่งมีเปาหมายเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ป.๓ และ O–Net ป.๖ ของโรงเรียนวัดเสด็จ
ใหสูงขึ้นตามเปาหมายที่กําหนดไว
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อสงเสริมสนั บสนุนให โรงเรียนไดมีการบริหารจัดการเพื่ อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
NT ป.๓ และ O–Net ป.๖
๒.๒ เพื่ อเพิ่ มผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนในการทดสอบทางการศึ กษาระดั บ ชาติขั้น พื้ น ฐาน NT ป.๓
และ O–Net ป.๖ ของโรงเรียนวัดเสด็จใหสูงขึ้นตามเปาหมายที่กําหนดไว

๓. เปาหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนวัดเสด็จ จํานวน ๒๒ คน
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ของโรงเรียนวัดเสด็จ จํานวน ๓๗ คน
- ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๓ ของโรงเรียนวัดเสด็จ จํานวน ๑ คน
- ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ ของโรงเรียนวัดเสด็จ จํานวน ๑ คน
๓.๒ เชิงคุณภาพ
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ NT ป.๓ และ O–Net ป.๖ สูงขึ้นรอยละ ๓
ของปการศึกษาที่ผานมา
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการสอบระดับชาติ O-Net ชั้น ป.๖ สูงขึ้นทุกวิชารอยละ ๓ ของป
การศึกษาที่ผานมา
๔. สถานที่ดําเนินการ โรงเรียนวัดเสด็จ
๕. ระยะเวลา พฤษภาคม ๒๕๖๑ – กุมภาพันธ ๒๕๖๒
๖. กิจกรรมและการดําเนินการ
ที่

กิจกรรม

เปาหมาย

งบประมาณ

๑ ประชุมครูวิชาการเพื่อจัดทําโครงการ ครูผูสอนชั้น
๕,๐๐๐
และขออนุมัติ
ป.๓,ป.๖
๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ครูผูสอนชั้น
ชั้น ป.๓,ป. ๖
ป.๓,ป.๖
๓ จัดทําเอกสารและขอสอบ
ฝายวิชาการ
๔ เขาคายนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖
คณะครู
๕ การนิเทศติดตามการยกระดับ
ผูอํานวยการ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน
รวมงบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

ระยะเวลา
ดําเนินการ
มี.ค. ๒๕๖๐

ฝายวิชาการ

พ.ค. ๒๕๖๑

ฝายวิชาการ

ผูรับผิดชอบ

พ.ค. ๒๕๖๑ ฝายวิชาการ
ม.ค. ๒๕๖๑ ฝายวิชาการ
พ.ค.๒๕๖๑ – ฝายวิชาการ
ก.พ.๒๕๖๒

๗. การถอดบทเรียน
การถอดบทเรียนบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
พอประมาณ
มีเหตุผล
การใชงบประมาณที่ไดจัดสรรไว เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
อยางจํากัดเหมาะสมและคุมคา
การทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐานและพัฒนาให
เปนไปตามมาตรฐานการศึกษา
ของ
โรงเรียน
- ความรับผิดชอบ
- ความเสียสละ
- ความสามัคคี
๘. งบประมาณ
งบประมาณ

คุณธรรม

๕,๐๐๐

มีภูมิคุมกันที่ดี
- ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายมีความรู
เขาใจกระบวนการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖
- มีระบบการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

ความรู
- กระบวนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

บาท

๙. การประเมินผล
ตัวบงชี้ความสําเร็จ
นักเรียนโรงเรียนวัดเสด็จชั้น ป.๓ และ ชั้น ป.๖
ทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานสูงขึ้น
ทุกกลุมสาระการเรียนรู

วิธีการติดตามและ
เครื่องมือที่ใชวัดและ
ประเมินผล
ประเมินผล
ใชการวัดผลประเมินผล แบบทดสอบของ สทศ.
จาก สทศ.

๑๐. ผลผลิตของโครงการ
๑๐.๑ เกิ ด ความร ว มมื อ ที่ ดี ใ นการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและยกระดั บ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษา
ของโรงเรียนวัดเสด็จ
๑๐.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติ NT ป.๓ และ O–Net ป.๖ สูงขึ้นทุกกลุม
สาระการเรียนรู

