สวนที่ ๕
การกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการกิจกรรม

๑

โรงเรียนคุณธรรม
๑. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อ
อนุมัติ
๒. ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
๓. ประชาสัมพันธโครงการ
๔. ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของครั้ง
ที่ ๒
๕. ดําเนินการจัดทําโครงงานคุณธรรม
๖. สังเกต
๗. ติดตามพฤติกรรมหลังการดําเนินงาน
๘. ประเมินโดยใชแบบสอบถามความพึง
พอใจ
๙. สรุปรายงานผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑. คณะครูสามารถทําโครงงาน
คุณธรรมไดและมีคุณธรรม
รอยละ ๑๐๐
๒. นักเรียนระดับชั้นอนุบาล
๑ – ๖ สามารถทําโครงงานได
และมีคุณธรรม รอยละ ๙๐

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ย.๒๕๖๑
พ.ย.๒๕๖๑
พ.ย.๒๕๖๑
พ.ค.๒๕๖๒
พ.ค.๒๕๖๒
ตลอดปการศึกษา
ตลอดปการศึกษา
มี.ค.๒๕๖๒
มี.ค.๒๕๖๒

งบประมาณ
๑,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)
คณะครูทุกคนรูและเขาใจใน
การนําคุณธรรมไปใชสอน
นักเรียนสามารถนํา
กระบวนการของคุณธรรมมา
พัฒนาโรงเรียนคุณธรรมไป
ขยายผลสูนักเรียน และ
นักเรียนเปนคนดีมคี ุณธรรม

ผูรับผิดชอบ/กลุม
น.ส.โสภา วงควัง

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการกิจกรรม

๒

ประเพณี / วันสําคัญ
๑. ประชุมชี้แจงวางแผนกําหนด
ผูรับผิดชอบ
๒. จัดทําโครงการและเสนอโครงการ
๓. เตรียมดําเนินงานตามโครงการ
๔. ดําเนินงานตามโครงการ
- วันวิสาขบูชา
- ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา
- ประเพณีตานกวยสลาก
- ประเพณีลอยกระทง
- ประเพณีเดือนหาเปง
๕. ติดตามผลการดําเนินงาน
๖. ประเมินโครงการ
๗. สรุปและรายงานผลการดําเนินการ

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑. ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จํานวน ๑๑๕ คน
๒. นักเรียนระดับกอน
ประถมศึกษาและประถมศึกษา
จํานวน ๒๓๙ คน
๓ ประชาชนในเขตบริการของ
โรงเรียน จํานน ๘ คน
หมูบาน ๓ คน
๔ หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
องคบริหารสวนตําบลบานเสด็จ
สถานีอนามัยตําบลบานเสด็จ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
เม.ย. ๒๕๖๑
เม.ย. ๒๕๖๑
เม.ย. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๑ –
มี.ค. ๒๕๖๒

ตลอดป
การศึกษา
มี.ค. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ
๑,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

๑. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชน นางสาวโสภา วงควัง
มีความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
๒. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ชุมชน
สามารถนําคามรู ความเขาใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่

โครงการกิจกรรม

๓ กิจกรรม ๕ ส รักความสะอาด
๑. ประชุมคณะครูชี้แจง
แนวทางการดําเนินงาน
๒. ครูประจําชั้นแบง น.ร. เปน ๕ สี เลือก
หัวหนาสีและหัวหนาชั้น
เพื่อรวมเปนคณะกรรมการ น.ร.
๓. ประชุมคัดเลือกประธานสี และประธาน
นักเรียนจากหัวหนาสีและหัวหนาชั้นทุกชั้น
๔. ประชุมนักเรียนเพื่อทราบขอบเขตงานที่
ตองรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงาน
พัฒนาโรงเรียน
๕. เริ่มปฏิบัติงานพัฒนาโรงเรียน
ตามที่ตกลงกันในที่ประชุม
๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน
๗. ประกาศผลงานกลุมสียอดเยี่ยม
๘. วัดผล ประเมินผล

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑. นักเรียนชั้นอนุบาล
๑–ป. ๖ จัดกิจกรรม
กลุมสี ๕ สี
ตาม
ระบอบประชาธิปไตย
๒. นักเรียนทุกคน
รวมกันรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามกลุมสี
๕ เขต

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑
ตลอดปการศึกษา
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ
๑๕,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

๑. พื้นที่บริเวณโรงเรียน อาคารเรียน นางเฉลิมขวัญ วิญญา
โรงอาหาร ห อ งเรี ย น ห อ งสนั บ สนุ น น.ส.วนารี อางอิง
ห อ งส ว ม รวมทั้ ง การจั ด สํ า นั ก งาน น.ส.พรทิพย ลวงคํา
เอกสารตางๆ ตลอดจนสภาพแวดลอม
ภายนอก มี สิ่ ง แวดล อ มที่ ดี มี ค วาม
เป น ระ เบี ย บ เรี ย บ ร อ ย ส ะ อ าด
สวยงาม
๒. ครู บุคลากรและนักเรียน
มีระเบียบวินัยในตนเอง ทํางานเปนทีม
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รูจักประหยัด
และมีสุขภาพดี

ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ที่
๔

เปาหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดําเนินงาน
พัฒนาปรับปรุงแหลงเรียนรู
ดานปริมาณนักเรียน
ต.ค. ๒๕๖๑
๑. ประชุมวางแผนและชี้แจงรายละเอียดเสนอ รอยละ ๑๐๐ มีความรู
โครงการตอผูบริหาร
ความสามารถดานคุณภาพ
พ.ย. ๒๕๖๑ –
๒. สํารวจและดําเนินปรับปรุงบํารุงรักษาแปลง
มี.ค. ๒๕๖๒
ไมดอกไมประดับสวนหยอม จัดทําสวนหยอม
และปลูกไมดอกไมประดับเพิ่มเติม
พ.ย. ๒๕๖๑ –
๓. รณรงคใหนักเรียนรูจักการใชประโยชน
ก.ย. ๒๕๖๒
แหลงเรียนรูและรวมบํารุงรักษาใหอยูในสภาพ
ดีอยูเสมอ
ต.ค. ๒๕๖๒
๔. ติดตามและวัดประเมินผล สรุปรายงาน
โครงการ
โครงการกิจกรรม

งบประมาณ
๑๕๕,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

๑.โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพ
นายบพิตร ศิริรัตน
แวดลอมที่สวยงาม รมรื่นเปนสัดสวน นายพัฒนพงษ ฟูใจ
เหมาะสมและเอื้อประโยชนตอ การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
๒. โรงเรียนมีแหลงเรียนรูที่มีสภาพดี
ทันสมัย เพียงพอตอการสนับสนุน
การเรียนรูของนักเรียนอยาง
หลากหลาย
๓. นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัยใฝรู
ใฝเรียนและรูจักแสวงหาความรู
จากแหลงเรียนที่มีอยูใกลตัว

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่
๕

เปาหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดําเนินงาน
นักเรียนระดับปฐมวัย
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและสงเสริม
และระดับประถมศึกษาทุกคน
ความเขมแข็งการบริหารจัดการ
ไดรับการพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียน
ต.ค. ๒๕๖๑
๑. สรางความตระหนัก ความรู ความเขาใจ ใหเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่โรงเรียนกําหนดไว
แกบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย
ต.ค. ๒๕๖๑ ๒. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนางาน
ก.ย. ๒๕๖๒
๔ ฝายของโรงเรียนใหมีความเขมแข็ง
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ต.ค. ๒๕๖๑๓. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
ก.ย. ๒๕๖๒
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการตามนโยบายของโรงเรียน
ก.ย. ๒๕๖๒
๔. ติดตาม ประเมินผล และสรุป
รายงานผล
โครงการกิจกรรม

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

๓๕,๘๖๘.๙๙ ๑. สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาการ
บริหารจัดการงานทั้ง ๔ ฝาย
โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
งาน ใหเปนระบบ
๒. สร างความรู ความเข าใจในการ
บริหารจัดการแกผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ทุก ฝาย เป ด โอกาสใหมี สว นรว มใน
การบริหารจัดการโรงเรียน

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายบพิตร ศิริรัตน

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่
๖

โครงการกิจกรรม
สงเสริมกีฬานักเรียน
๑.ประชุมครูชี้แจงโครงการกิจกรรม
๒. จัดแบงกลุมสี
๓. ฝกซอมกีฬาแตละประเภท
๔. จัดเตรียมสถานที่แขงขัน
๕. จัดกิจกรรมกีฬาสี
๖. ประเมินผล

เปาหมาย
(ผลผลิต)
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน
วัดเสด็จไดเลนกีฬา โดย
การออกกําลังกายอยาง
ถูกตองและมีทักษะดาน
กีฬา เพื่อพัฒนาเขาสูกีฬา
ระดับทองถิ่นและจังหวัด
ตอไป

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ค. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑ธ.ค.๒๕๖๑
ธ.ค. ๒๕๖๑
ธ.ค. ๒๕๖๑
ม.ค.๒๕๖๑

งบประมาณ
๑๕,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

๑.นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได
นายพัฒนพงษ ฟูใจ
แสดงออกทางดานกีฬาและรวม
นายวิศรุต วะเท
กิจกรรม
๒.นักเรียนไดออกกําลังกายและรู
กติกาทางดานกีฬารูแพ รูชนะ รูอภัย
๓.ไดออกกําลังกายและใชเวลาวางให
เกิดประโยชน
๔.นักเรียนมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่

โครงการกิจกรรม

๗

สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการ
๑. ประชุมวางแผนการดําเนิน
โครงการ
๒. จัดทําและเสนอขออนุมัติโครงการ
๓. แตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบ
๔. ดําเนินงาน
- สงนักเรียนแขงขันในงาน
มหกรรมทางวิชาการในระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นหรืระดับประเทศ
- สงนักเรียนแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถิ่นระดับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
- สงนักเรียนแขงขันคนเกงใน
โรงเรียนทองถิ่นระดับประเทศ
- สงนักเรียนแขงขันในสังกัดอื่นๆ
๕. ประเมินผล/สรุปรายงานผล

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑.สงนักเรียนเขารวมโครงการ
แขงขันคนเกงในโรงเรียน
ทองถิ่น ใน ๕ กลุมสาระการ
เรียนรู ไดแก ภาษาไทย
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม และภาษาอังกฤษ
๒. สงนักเรียนเขาแขงขันในงาน
มหกรรมทางวิชาการองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นระดับภาค
และระดับประเทศ
๓. นักเรียนมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในเชิงวิชาการและ
ในการดํารงชีวิต ซึ่งเกิดจาก
การแขงขันแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณซึ่งกันและกัน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
เม.ย ๒๕๖๑
เม.ย. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๑
มิ.ย. ๒๕๖๑ –
ต.ค. ๒๕๖๑
มิ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒
มิ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒
พ.ค. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ
๒๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

๑. นักเรียนที่มีทักษะทางวิชาการไดเขา นางกัญชพร ชาติทอง
น.ส.โสภา วงควัง
ประกวดในหนวยงานสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานอื่น น.ส.วนารี อางอิง
๒. นักเรียนที่มีความสามารถไดมีโอกาส
แสดงความสามารถและสรางชื่อเสียง
ใหแกโรงเรียน
๓. ครูและนักเรียนมีการคนควาหาความรู
ดานวิชาการอยูเสมอ

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่
๘

โครงการกิจกรรม
พัฒนาการบริหารงานวิชาการเชิงระบบ
๑.ประชุมครูชี้แจงโครงการกิจกรรม
๒. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณสํานักงานวิชาการ

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

นักเรียน และครูรอยละ
พ.ย. ๒๕๖๑
๘๐ มีความพึงพอใจในการ
บริการดานงานวิชาการ
พ.ย. ๒๕๖๑

๓. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณงานทะเบียนวัดผล

พ.ย. ๒๕๖๑

๔. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

มี.ค.๒๕๖๒

งบประมาณ
๘,๖๗๒.๔๗

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)
๑. นักเรียนไดรับบริการการ
ดําเนินงานของฝายวิชาการมีคุณภาพ
และทั่วถึง
๒. นักเรียนและครูมีความพึงพอใจใน
การบริการดานงานวิชาการ

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางกัญชพร ชาติทอง

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่
๙

โครงการกิจกรรม
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๑.ประชุมครูชี้แจงโครงการกิจกรรม
๒. จัดทําปายคําภาษาอังกฤษติดตามสถานที่
ตางๆ
๓. การทําสื่อภาษาอังกฤษ

เปาหมาย
(ผลผลิต)
นักเรียนรอยละ ๘๐ มี
ทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑

- กระดาษ ,กระดาษสีตางๆ, สติ๊กเกอร , กาว,
กาวสองหนา,กระดาษแข็ง,ปากกาเคมี,
กระดาษบรุฟ,กาวชนิดติดกระดานไวทบอรด
(sticky board
๔. เชิญวิทยากรชาวตางชาติ
๕. จัดซื้อหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ
๖. นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑
ม.ค.๒๕๖๒

งบประมาณ
๓,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

นางนิธินาถ ทาคํา
๑. นักเรียนมีทักษะการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒. นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมี
ความสุขในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๐ พัฒนาสงเสริมกิจกรรมหองสมุด
๑. ประชุมจัดทําโครงการ
๒. จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือและสํารวจ
หนังสือ
๓. ลงทะเบียนหนังสือ โดยใชระบบ
อิเล็กทรอนิกส
- กระดาษ , สติ๊กเกอร , เทปผากาวติด
สันหนังสือ
๔. สํารวจความตองการหนังสือ
๕. ประชุมครูและคณะกรรมการสถานศึกษา
๖. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงและจัดหา
หนังสือ
๗. ใหบริการหองสมุด

ระยะเวลา
เปาหมาย
(ผลผลิต)
ดําเนินงาน
ครู นักเรียน และบุคลากร
อื่นที่สนใจ รอยละ ๙๐ ใช พ.ค. ๒๕๖๑
หองสมุดเพื่อสงเสริมกิจกรรม พ.ค. ๒๕๖๑
รักการอานมากขึ้น
พ.ค. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๑
ตลอดป
การศึกษา

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

๒,๐๐๐

๑. มีหองสมุดของโรงเรียนเปน
หองสมุดที่ทันสมัย เปนแหลงเรียนรู
ที่สําคัญของโรงเรียนและชุมชน
๒. ครู นักเรียน และบุคลากรอื่นที่
สนใจ ใชหองสมุดเพื่อจัดการเรียน
การสอน ศึกษาคนควา

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางกัญชพร ชาติทอง
น.ส.พรทิพย ลวงคํา

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ที่

โครงการกิจกรรม

๑๑ กิจกรรมสหกรณรานคาโรงเรียน
วัดเสด็จ
๑. ประชุมคณะครู
๒. เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
๓. ประกาศรับสมัครหุนสมาชิก
๔. แตงตั้งคณะทํางาน
๕. ประชาสัมพันธ ชี้แจงรายละเอียด
การดําเนินการ
๖. ดําเนินกิจกรรม
๗. ประชุมใหญ สรุป รายงาน
ประเมินผล และปนผลกําไร

เปาหมาย
(ผลผลิต)
ครูและนักเรียน รอยละ ๘๐
ไดรับความรูความเขาใจ
เกีย่ วกับระบบสหกรณรานคา
โรงเรียน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
๓,๐๐๐

ต.ค. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๒
พ.ค. ๒๕๖๒
พ.ค. ๒๕๖๒
พ.ค. ๒๕๖๒ ก.ย. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

สมาชิกมีความรวมมือรวมใจกัน
นางนิธินาถ ทาคํา
มีความซื่อสัตย มีความขยันอดทน
ใชจายในสิ่งที่จําเปน ละเอียดรอบคอบ
และรับผิดชอบตองาน

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๒ หนูนอยยอดนักอาน
๑. ประชุมคณะครูชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน
๒. วางแผนการจัดกิจกรรมหนูนอย
รักการอาน
๓. จัดเตรียมมุมหนังสือในหองเรียน
๔. ประชุมนักเรียนและผูปกครองเพื่อ
ทราบถึงขั้นตอนการรวมกิจกรรมหนู
นอยรักการอาน
๕. เริ่มโครงการ หนูนอยรักการอาน
๖. สรุปผลการปฏิบัติงาน
๘. วัดผล ประเมินผล

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑.เด็กและผูปกครองใหความ
สนใจและเขารวมกิจกรรมไดดี
๒.เด็กมีนิสัยรักการอาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๑

พ.ค. ๒๕๖๑
มิ.ย. ๒๕๖๒
ต.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

๑,๐๐๐

๑. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ – อนุบาล ๒
รอยละ ๙๐ รักการอาน
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ รวมทํา
กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ/กลุม
น.ส.จุรีรัตน จิตหาญ

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมาย
ที่
โครงการกิจกรรม
(ผลผลิต)
๑๓ จัดหา/ผลิตสื่อสําหรับนักเรียนที่มีความ ๑ นักเรียนพิเศษเรียนรวมทุก
ตองการพิเศษ
คนไดรับการสงเสริมตาม
ศักยภาพของแตละบุคคล
๑. ประชุม/ปรึกษาคณะครู
๒. จัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ๒ นักเรียนพิเศษเรียนรวม
สามารถใชสื่อ และอุปกรณ
จัดทําสื่อการเรียนการสอน
ตางๆในการพัฒนาการเรียน
จัดหาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู
การ สอนไดอยางเหมาะสม
ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรม
๓ นักเรียนไดรับการพัฒนา
แผนงานที่กําหนดไว
ศักยภาพตามความเหมาะสม
-กิจกรรมผลิตสื่อ นวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาการอานออก เขียนได ของนักเรียน กับวัยและความตองการ
ที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
-กิจกรรมสงเสริมการอาน
-กิจกรรมมุมศิลปะบําบัด
-กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
๓. ตรวจสอบ กํากับ ติดตาม ใหการ
ดําเนินงานทุกกิจกรรมบรรลุตาม
วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด
๔. ประเมินการจัดกิจกรรมทึกกิจกรรม
เพื่อนํามาวางแผนจัดกิจกรรมในป
การศึกษาตอไป

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ
๑,๐๐๐

พ.ค. ๒๕๖๑
พ.ค. ๒๕๖๑

มิ.ย. ๒๕๖๑ มี.ค. ๒๕๖๒

ต.ค. ๒๕๖๑ และ
มี.ค. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

น.ส.พรทิพย ลวงคํา
๑. นักเรียนพิเศษมีทักษะใน
การสื่อสารดวยภาษาพูดหรือ
ภาษาทาทางสามารถสื่อความ
ตองการของตนเองได
๒. นักเรียนพิเศษมีทักษะทาง
สังคมโดยการมีปฏิสัมพันธและ
อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข
๓. นักเรียนพิเศษสามารถดูแล
ชวยเหลือตนเองในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันได
๔. นักเรียนไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพของแตละ
บุคคลและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๔ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ชั้น ป.๓,ป.๖
๑.ประชุมครูวิชาการเพื่อจัดทําโครงการ
และขออนุมัติ
๒.ประชุมเชิงปฏิบัติการครูผูสอน
ชั้น ป.๓,ป. ๖
๓.จัดทําเอกสารและขอสอบ
๔.เขาคายนักเรียนชั้น ป.๓ และ ป.๖
๕.การนิเทศติดตามการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนใน
การทดสอบระดับชาติ NT ป.๓
แ ล ะ O–Net ป .๖ สู ง ขึ้ น
ร อ ยละ ๓ ของป ก ารศึ ก ษา
ที่ผานมา
๒. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนใน
การสอบระดับชาติ O-Net ชั้น
ป.๖ สู ง ขึ้ น ทุ ก วิ ช าร อ ยละ ๓
ของปการศึกษาที่ผานมา

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑
ม.ค. ๒๕๖๒
พ.ย.๒๕๖๑ –
ก.ย.๒๕๖๒

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

๑. เกิดความรวมมือที่ดีในการ น.ส.พิราลักษณ ระวังวงศ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ของโรงเรียนวัดเสด็จ
๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
การทดสอบระดับชาติ NT ป.๓
และ O–Net ป.๖ สูงขึ้น
ทุกกลุมสาระการเรียนรู

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๕ โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการ
๒. จัดทําและเสนอโครงการ
๓. ดําเนินงานตามโครงการ
- จัดซื้อเวชภัณฑ
- สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
- ชั่งน้ําหนัก/วัดสวนสูง
- ตรวจสุขภาพนักเรียน
- ใหวัคซีนนักเรียนตามวัย
- การออกกําลังกาย
- ใหความรูดานสุขภาพ
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
๔ ติดตามผลการดําเนินงาน
๕. ประเมินโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐
มีน้ําหนัก/สวนสูงตามเกณฑ
ของกรมอนามัย
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐
มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
สุขภาพจิตดี

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ก.ย.๒๕๖๑
ก.ย.๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๑ ก.พ. ๒๕๖๒

ก.พ. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

๑,๐๐๐

โรงเรียนวัดเสด็จเปนโรงเรียนที่จัดการ
สงเสริมสุขภาพในโรงเรียนไดครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐาน
ของกรมอนามัย

นางอนงค กุลเมือง
น.ส.พรทิพย ลวงคํา

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑๖ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๑. ครูรอยละ ๙๐ มีความ
๑. เสนอโครงการ ประชุมชี้แจง
สามารถจัดการเรียนรูที่เนน
รายละเอียดโครงการ
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยบูรณา
๒. ดําเนินการตามโครงการ
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
๒.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
พอเพียงในกิจกรรมการเรียน
ประชุมสัมมนาคณะครูในโรงเรียน การสอน
๒.๒ การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มี
๒. ครูรอยละ ๙๐ มีความ
ผลงานดีเดน และสภาพทั่วไป
สามารถในการใชเทคโนโลยี
ใกลเคียงกัน
ในการพัฒนาการเรียนรูของ
๓. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตาม ตนเองและผูเรียน
โครงการ
๓. ครูรอยละ ๙๕ มีคุณธรรม
๔. ประเมินและรายงานผลการ
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
ดําเนินงานตามโครงการ / ปรับปรุง
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี
แกไข
ดํารงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของโรงเรียน
รอยละ ๙๐ มีความพึงพอใจใน
การดําเนินงานของโรงเรียน
ที่

โครงการกิจกรรม

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑ ส.ค. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑ ส.ค. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑ ส.ค. ๒๕๖๒
ก.ย. ๒๕๖๒

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
นายบพิตร ศิริรัตน
มีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน
มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู อันจะสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพนักเรียน

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๗ นิเทศภายใน
๑. เสนอโครงการ ประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ แตงตั้ง
คณะกรรมการนิเทศภายใน
๒. ดําเนินการตามโครงการ
๒.๑ กิจกรรมเยี่ยมชั้นเรียน
๒.๒ กิจกรรมการใหคาํ ปรึกษา
แนะนํา
๓.๓ กิจกรรมการใหศกึ ษาเอกสาร
ทางวิชาการ
๓. นิเทศ ติดตามการดําเนินงานตาม
โครงการ ฯ
๔. ประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ ฯ

เปาหมาย
ระยะเวลา
งบประมาณ
ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)
(ผลผลิต)
ดําเนินงาน
๑. ครูรอยละ ๑๐๐ มีความรู
ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ความเขาใจกระบวนการจัดการ ก.ย. ๒๕๖๑
มีความรูความเขาใจ สามารถงานตาม
เรียนรูที่เนนเด็กเปนศูนยกลาง
ระบบประกันคุณภาพภายในไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
๒. ครูรอยละ ๑๐๐ มีความรู
พ.ย. ๒๕๖๑ ความเขาใจในระบบประกัน
มี.ค. ๒๕๖๒
คุณภาพภายในโรงเรียน
๓. ครูรอยละ ๑๐๐ มีขวัญและ
กําลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน
ต.ค. ๒๕๖๑ ก.ย. ๒๕๖๒
ก.ย. ๒๕๖๒

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายบพิตร ศิริรัตน

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระยะเวลา
เปาหมาย
(ผลผลิต)
ดําเนินงาน
๑๘ เด็กดีมีเงินออม
นักเรียนทุกคนมีลักษณะใน
ต.ค.๒๕๖๑
๑.เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
การดํารงชีวิต โดยยึดหลัก
อนุมัติ(P)
เศรษฐกิจพอเพียง และเขาใจ
๒. ประชุมชี้แจงคณะครู คณะกรรมการ
ผลประโยชนของการเก็บออม ต.ค.๒๕๖๑
สถานศึกษาและผูปกครอง (P)
นักเรียนรอยละ ๘๐ รูจักการ
ต.ค.๒๕๖๑
๓. ใหความรูความเขาใจถึงประโยชนของการ เก็บออม
เก็บออม การดําเนินการ(D)
ตลอดป
๔. จัดทําเอกสาร บันทึกการเก็บเงินออม
การศึกษา
เอกสารการดําเนินกิจกรรม (D)
- ครูประจําชั้นดําเนินการนักเรียนฝากเงิน
ออมเปนประจําทุกวัน
- ครูประจําชั้นจัดทําบัญชีออมทรัพยของ
นักเรียน
- รวบรวมเงินสงผูรับผิดชอบโครงการทุกสิ้น
เดือน
- ผูรับผิดชอบโครงการนําเงินฝากสถาบันทาง
การเงิน
- แจงยอดเงินฝากใหผูปกครองทราบทุกเดือน
- ครูและนักเรียนบันทึกการใชจายและเก็บ
เงินออมลงในเอกสารเปนประจําทุกวัน
ที่

โครงการกิจกรรม

งบประมาณ
๕๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

นักเรียนมีคุณลักษณะในการ นางสาวจุรีรัตน จิตหาญ
ดํารงชีวิต โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงและเขาใจถึง
ประโยชนของการเก็บออม

ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการสงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม
- คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับเลือกรางวัลเด็กดีมี
เงินออม
- สอบถามความพึงพอใจผูเกี่ยวของสรุปผล
โครงการ (C A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม

๑๙ ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
๑. ประชุมชี้แจงแนวทางดําเนินการ
๒. จัดทําและเสนอโครงการ
๓. ดําเนินงานตามโครงการ
-ขอมูลพื้นฐานนักเรียนรายบุคคล
-คัดกรองนักเรียน
-กิจกรรมสงเสริมพัฒนานักเรียน
-กิจกรรมโฮมรูม
-กิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน
-กิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียน
๔. ติดตามผลการดําเนินงาน
๕. ประเมินโครงการ
๖. สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับ
การดูแล ชวยเหลือ ปองกันและ
แกไขปญหา
๒. นักเรียนรอยละ ๑๐๐ ไดรับ
การสงเสริม พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ก.ย. ๒๕๖๑
ก.ย. ๒๕๖๑
ต.ค. ๒๕๖๑ ก.พ. ๒๕๖๒

ก.พ. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒
มี.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ
๒,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

โรงเรียนมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดี นางอนงค กุลเมือง
สามารถนําไปพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ใหมีวิถีชีวิตเปนสุขตามที่สังคมตองการ

ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียม การเขาถึงบริการทางการศึกษา
ระยะเวลา
เปาหมาย
(ผลผลิต)
ดําเนินงาน
๒๐ พัฒนาปรับปรุงหองคอมพิวเตอรและระบบ -นักเรียนรอยละ ๙๐ มีความรู
เครือขายอินเทอรเน็ต
ความเขาใจในเนื้อหาที่ครูสอน
๑.เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
-ครูรอยละ ๙๐ มีวิธีการและ ต.ค.๒๕๖๑
อนุมัติ(P)
กิจกรรมในการจัดการเรียน
พ.ย.๒๕๖๑
๒. จัดซื้ออุปกรณและดําเนินการจัดทําเสาสง การสอนที่นาสนใจ
สัญญาณ (D)
ก.พ.๒๕๖๒
๓. สอบถามความพึงพอใจในการใชบริการ(C)
มี.ค. ๒๕๖๒
๔. รายงานผลการจัดกิจกรรม (A)
ที่

โครงการกิจกรรม

งบประมาณ
๕,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)
โรงเรียน ชุมชน และผูมีสวน
เกี่ยวของไดใชสัญญาณ
เครือขายอินเทอรเน็ต ของ
โรงเรียน เปนแหลงเรียนรูที่
สามารถใชเรียนรูในบานได
อยางทั่วถึง

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดําเนินงาน
๒๑ โครงการสงเสริมสุทรียภาพดาน ศิลปะ ดนตรี นักเรียนมีความชื่นชม
กิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี/
นาฏศิลป
ต.ค. ๒๕๖๑
นาฏศิลปรอยละ ๗๕
๑. เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรร
มีความสนใจและชื่นชอบ
งบประมาณ
ในงานศิลปะ ดนตรี/
-ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน
นาฏศิลป
-มอบหมายงาน
พ.ย. ๒๕๖๑–
๒. กิจกรรมการสอนดนตรี (ดนตรีพื้นเมือง)
ก.ย. ๒๕๖๒
-ประเมินผลโครงการจากทดสอบนักเรียน
จากปฏิบัติ
-กิจกรรมการสอนนาฏศิลป
-กิจกรรมสอนศิลปะ
-อุปกรณบํารุงรักษา
พ.ย. ๒๕๖๑ –
๓. กํากับ ดูแลและติดตามดําเนินงาน
ก.ย. ๒๕๖๒
-ประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงาน
-รายงานผลการดําเนินงาน
ก.ย. ๒๕๖๒
๔. รับขอคิดเห็น และขอเสนอแนะจาก
ผูเกี่ยวของเปนแนวทางในการดําเนินงาน /
พัฒนางานตอไป
ที่

โครงการกิจกรรม

งบประมาณ
๒,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ – ๖ นายวิศรุต วะเท
สามารถเลนดนตรีไดอยางนอย ๑
ประเภท

ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
ระยะเวลา
(ผลผลิต)
ดําเนินงาน
๒๒ โครงการเสด็จสืบสานวัฒนธรรม
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลานนา รักษาสิ่งแวดลอมนอมนํา
จํานวน ๑๖ คน
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียนระดับกอนประถม
๑. วางแผน (Planning)
และระดับประถมศึกษา จํานวน
-คณะครูรวมประชุมวางแผนแบง
๑๙๘ คน
พื้นที่และความรับผิดชอบ
๓. ประชาชนในเขตบริการของ
-เสนอแผนใหคณะกรรมการ
โรงเรียน จํานวน ๘ หมูบาน
สถานศึกษาเห็นชอบ
๓ ตําบล
-นําแผนเสนอขอรับงบสนับสนุนจาก ๔. หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
หนวยงานภายนอก
องคการบริหารสวนตําบลบานเสด็จ
๒. ปฏิบัติตามแผน (D)
สถานีอนามัยตําบลบานเสด็จและ
กิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานและ
มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา
สิ่งแวดลอม
-บอเลี้ยงปลา จักรยานบําบัดน้ําเสีย
ต.ค. ๒๕๖๑ –
-ประชุมวางแผนประสานงาน
พ.ย. ๒๕๖๑
ขอพันธุปลากับหนวยงานที่
เกี่ยวของและเตรียมซอม
จักรยานบําบัดน้ําเสีย (P)
ที่

โครงการกิจกรรม

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

๕๕,๐๐๐*

๑. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน คณะครูโรงเรียน
วัดเสด็จ
ชุมชน มีความรูความเขาใจ
ที่ถูกตองเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. นักเรียน ผูปกครองนักเรียน
ชุมชนสามารถนําความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชในชีวิตประจําวัน

นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ที่

โครงการกิจกรรม
-นําพันธุปลาปลอยลงในสระน้ํา
จัดทําบอรดความรูสําหรับบอ
เลี้ยงปลาและจักรยานบําบัดน้ํา
เสีย (D)
-นํานักเรียนศึกษาแหลงเรียนรู
โดยการเรียนแบบบูรณาการกับ
แหลงเรียนรู (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ (C)
-นําผลจากการประเมินความพึง
พอใจจัดทําแผนปรับปรุงโครงการ
ในปงบประมาณถัดไป (A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ธ.ค. ๒๕๖๑

งบประมาณ ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ธ.ค. ๒๕๖๑ –
ก.ย. ๒๕๖๒

คณะครูทุกคน

ก.ย. ๒๕๖๒

นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ต.ค. ๒๕๖๒

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

ที่

โครงการกิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวกับแหลงเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง
-ผักสวนครัวรั้วกินได
-ประชุมคณะครู นักเรียน ผูนํา
ชุมชน ประชาชน หนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อชี้แจงโครงการ
และความจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการกิจกรรมการปลูกผัก
ปลอดสารพิษ (P)
-แตงตั้งคณะทํางานซึ่ง
ประกอบดวยครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง
นักเรียน สํารวจพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ (P)
-จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การปลูกผักปลอดสารพิษ
ประโยชนของการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ (D)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

พ.ย. ๒๕๖๑

นางกัญชพร ชาติทอง
น.ส.พิราลักษณ ระวังวงศ

พ.ย. ๒๕๖๑

นายบพิตร ศิริรัตน

ธ.ค. ๒๕๖๑

นายบพิตร ศิริรัตน
ครูทกุ คน
วิทยากรภายนอก

ที่

โครงการกิจกรรม
-จัดเตรียมพื้นที่ปลูก จัดหาพืชผัก
สวนครัวที่เหมาะสมกับฤดูกาล
และดําเนินการปลูกโดยระดม
ความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของทุก
ฝายและรวมดูแลรักษา (D)
-ประเมินผลกิจกรรมสํารวจความ
พึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ
ทั้งหลาย (C)
-ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูแก
นักเรียนประชาชนโดยทัว่ ไป (A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. ๒๕๖๑ ก.พ. ๒๕๖๒

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ
(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางกัญชพร ชาติทอง
น.ส.พิราลักษณ ระวังวงศ

ก.พ. ๒๕๖๒

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

ก.พ. ๒๕๖๒ มี.ค ๒๕๖๒

คณะกรรมการ
ดําเนินงาน

ที่

โครงการกิจกรรม
-ฐานการเรียนรูน้ํายามะกรูดสูตร
พอเพียง
-ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดําเนิน
การทําน้ํายามะกรูดสูตรพอเพียง
(P)
-วิเคราะหขอมูลและแบงหนาที่ให
สมาชิกในกลุม (D)
-ลงมือปฏิบัติงาน และดําเนิน
โครงการ (D)
-นําเอาผลิตภัณฑน้ํายามะกรูดสูตร
พอเพียงที่ไดลงมือปฏิบัติมา
ทดลองใช เพื่อที่จะเปนการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการใช
งาน (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ (C)
-ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม
ใหทุกฝายไดรับรู และขอความ
รวมมือจากประชาชนในการใช
น้ํายามะกรูดสูตรพอเพียง (A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ธ.ค. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒

ก.พ. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

นางกัญชพร ชาติทอง
นางสาวโสภา วงควัง
นางกัญชพร ชาติทอง
นางสาวโสภา วงควัง

นางกัญชพร ชาติทอง
นางสาวโสภา วงควัง
นักเรียนประจําฐานการเรียนรู
นางกัญชพร ชาติทอง
นางสาวโสภา วงควัง
นักเรียนประจําฐานการเรียนรู

ที่

โครงการกิจกรรม
-โรงเพาะเห็ด
-ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
แหลงเรียนรู (P)
-ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหม
วางกิจกรรมการเรียนรู (D)
-แตงตั้งนักเรียนแกนนําศึกษาการ
เพาะเห็ดจากวิทยากรภายนอก (D)
-จัดซื้อกอนเห็ดนางฟา (D)
-นําผลผลิตที่ไดออกจําหนายแก
ผูปกครองและผูสอนใจ (C)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ (C)
-สรุปและนําผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุง
โครงการในปงบประมาณถัดไป (A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

ม.ค. ๒๕๖๒

นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ก.พ. ๒๕๖๒

กรรมการดําเนินงาน

ก.พ. ๒๕๖๒

นายพัฒนพงษ ฟูใจ

พ.ค. ๒๕๖๑ –
ก.ย. ๒๕๖๒
ตลอดปการศึกษา
ก.ย. ๒๕๖๒

นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ก.ย. ๒๕๖๒

คณะกรรมการดําเนินงาน

นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นายพัฒนพงษ ฟูใจ

ที่

โครงการกิจกรรม
-ฐานการเรียนรูสัปปะรดคูเคียง
ภูมิปญญาเสด็จบานเฮา
-ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดําเนิน
การแปรรูปสับปะรด (P)
-วิเคราะหขอมูลและแบงหนาที่ให
สมาชิกในกลุม (D)
-ลงมือปฏิบัติงานและดําเนิน
โครงการสับประรดคูเคียง
ภูมิปญญาเสด็จบานเฮา (D)
-นําเอาผลิตภัณฑจากการแปรรูป
สับปะรด (แยมสับปะรด,น้ํา
สับปะรด)ที่ไดลงมือปฏิบัติมา
ทดลองชิม เพื่อที่จะเปนการ
ทดสอบประสิทธิภาพ (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ (C)
-ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม
การแปรรูปสับปะรด ใหทุกฝายได
รับรู (A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ธ.ค. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒

ก.พ. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

น.ส.พิราลักษณ ระวังวงศ
น.ส.พรทิพย ลววงคํา
น.ส.พิราลักษณ ระวังวงศ
น.ส.พรทิพย ลวงคํา
นักเรียนประจําฐานการ
เรียนรู
น.ส.พิราลักษณ ระวังวงศ
น.ส.พรทิพย ลวงคํา
นักเรียนประจําฐานการ
เรียนรู
น.ส.พิราลักษณ ระวังวงศ
น.ส.พรทิพย ลววงคํา
น.ส.พิราลักษณ ระวังวงศ
น.ส.พรทิพย ลวงคํา

ที่

โครงการกิจกรรม
-สวนสมุนไพร
-ประชุมคณะกรรมดําเนินงาน
แหลงเรียนรู (P)
-ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหม
และวางกิจกรรมการเรียนรู (D)
-นํานักเรียนและผูสนใจเขาศึกษา
ยังแหลงเรียนรู (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ (C)
-สรุปและนําผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุง
โครงการในปงบประมาณถัดไป
(A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
พ.ย. ๒๕๖๑

งบประมาณ
-

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นายวิศรุต วะเท

ธ.ค. ๒๕๖๑

กรรมการดําเนินงาน

พ.ค. ๒๕๖๒ –
ก.ย. ๒๕๖๒
ก.ย. ๒๕๖๒

คณะครูทุกคน

ก.ย. ๒๕๖๒

คณะกรรมการดําเนินงาน

นายวิศรุต วะเท

ที่

โครงการกิจกรรม
-ฐานการเรียนรูปุยน้ําหมักชีวภาพ
-ประชุม วางแผน เพื่อที่จะดําเนิน
การทําปุยน้ําหมักชีวภาพ (P)
-แบงหนาที่ในการทํางานให
สมาชิกในกลุมเพื่อที่จะได
ดําเนินการหาขอมูลแลวนํามา
วิเคราะห (D)
-ลงมือปฏิบัติงานและดําเนิน
โครงการ (D)
-นําเอาผลิตภัณฑปุยน้ําหมัก
ชีวภาพที่ไดลงมือปฏิบัติมา
ทดลองใชเพื่อที่จะเปนการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการใช
งาน (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ (C)
-ประชาสัมพันธ เผยแพรกิจกรรม
ใหทุกฝายไดรับรู และขอความ
รวมมือจากประชาชนในการใช
ปุยน้ําหมักชีวภาพ (A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. ๒๕๖๑

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

พ.ย. ๒๕๖๑ –
ธ.ค. ๒๕๖๑

นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นางเฉลิมขวัญ วิญญา
นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นางเฉลิมขวัญ วิญญา

พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒
พ.ย. ๒๕๖๑–
ก.พ. ๒๕๖๒

นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นางเฉลิมขวัญ วิญญา
นักเรียนประจําฐานการ
เรียนรู

ก.พ. ๒๕๖๒

นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นางเฉลิมขวัญ วิญญา

พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.พ. ๒๕๖๒

นายพัฒนพงษ ฟูใจ
นางเฉลิมขวัญ วิญญา

ที่

โครงการกิจกรรม
-บอรดความรูเศรษฐกิจพอเพียง
-ประชุมคณะกรรมดําเนินงาน
แหลงเรียนรู (P)
-ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหม
และวางกิจกรรมการเรียนรู (D)
-นํานักเรียนและผูที่ที่สนใจเขา
เรียนยังแหลงเรียนรู (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ (C)
-สรุปและนําผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุง
โครงการในปงบประมาณถัดไป
(A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๑

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม
น.ส.จุรีรัตน จิตหาญ
นางทัศนา วัจนะประดิษฐ
กรรมการดําเนินงาน

ธ.ค. ๒๕๖๑ –
ก.ย. ๒๕๖๒
ก.ย. ๒๕๖๒

คณะครูทุกทาน

ก.ย. ๒๕๖๒

คณะกรรมการดําเนินงาน

น.ส.จุรีรัตน จิตหาญ
นางทัศนา วัจนะประดิษฐ

ที่

โครงการกิจกรรม
กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม
-เตาฮาง
-ประชุมคณะกรรมดําเนินงาน
แหลงเรียนรู (P)
-ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหม
และวางกิจกรรมการเรียนรู (D)
-ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให
ความรู (D)
-นํานักเรียนและผูที่ที่สนใจเขา
เรียนยังแหลงเรียนรู (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
โครงการ (C)
-สรุปและนําผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุง
โครงการในปงบประมาณถัดไป
(A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

ธ.ค. ๒๕๖๑

นางสาวโสภา วงควัง

ม.ค. ๒๕๖๒

กรรมการดําเนินงาน

ม.ค. ๒๕๖๒

นางสาวโสภา วงควัง

พ.ย. ๒๕๖๑–
ก.ย. ๒๕๖๒
ก.ย. ๒๕๖๒

คณะครูทุกทาน

ก.ย. ๒๕๖๒

นางสาวโสภา วงควัง
คณะกรรมการดําเนินงาน

ที่

โครงการกิจกรรม
-งานจักสานไมไผ
-ประชุมคณะกรรมดําเนินงาน
แหลงเรียนรู (P)
-ปรับปรุงจัดทําแหลงขอมูลใหม
และวางกิจกรรมการเรียนรู (D)
-ประสานวิทยากรภายนอกเพื่อให
ความรู (D)
-นํานักเรียนและผูที่ที่สนใจเขา
เรียนยังแหลงเรียนรู (D)
-ประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการ (C)
-สรุปและนําผลจากการประเมิน
ความพึงพอใจจัดทําแผนปรับปรุง
โครงการในปงบประมาณถัดไป (A)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

ธ.ค. ๒๕๖๑

นายศิรินัย ถนัดหัตถกรรม

ม.ค. ๒๕๖๒

กรรมการดําเนินงาน

ม.ค. ๒๕๖๒

นายศิรินัย ถนัดหัตถกรรม

พ.ย. ๒๕๖๑ –
ก.ย. ๒๕๖๒
ก.ย. ๒๕๖๒

นายศิรินัย ถนัดหัตถกรรม

ก.ย. ๒๕๖๒

คณะกรรมการดําเนินงาน

นายศิรินัย ถนัดหัตถกรรม

ที่

โครงการกิจกรรม
- เฮือนภูมิปญญา
-รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นและ
จัดทําเอกสารขอมูลรายละเอียด
แตละประเภทเพื่อนําเสนอใน
แหลงเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นที่
โรงเรียนจัดทําขึ้น (P)
-จัดทําเอกสารรวบรวมขอมูลที่
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมลานนา
ทุกดาน เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู
และเผยแพรแกประชาชนทั่วไป
(P)
-สงเสริม สนับสนุน ใหความรู
นักเรียน โดยเชิญวิทยากรจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น ฝกปฏิบัติ
นักเรียนเกี่ยวกับการแสดง
พื้นบานที่นักเรียนสนใจ เชน
การตีกลองสะบัดชัย การเลน
ดนตรีพื้นเมืองการรองเพลงซอ
พื้นเมือง เปนตน (D)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

ต.ค.๒๕๖๑

นางเฉลิมขวัญ วิญญา

พ.ย.๒๕๖๑

นางเฉลิมขวัญ วิญญา
น.ส.จิตสินีย สมพงษ

ธ.ค.๒๕๖๑ ก.ย. ๒๕๖๒

นางเฉลิมขวัญ วิญญา
วิทยากรบุคคลภายนอก

ที่

โครงการกิจกรรม
-จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในศูนยถายทอดภูมิปญญา
ทองถิ่นของโรงเรียนโดยมี
วิทยากรภูมิปญญาทองถิ่นให
คําแนะนํา (D)
-ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ม.ค. ๒๕๖๒ ก.ย. ๒๕๖๒

ต.ค. ๒๕๖๒

งบประมาณ

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม
นางเฉลิมขวัญ วิญญา

นางเฉลิมขวัญ วิญญา
น.ส.วนารี อางอิง

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม

๒๓ กิจกรรมสภานักเรียน
๑. ประชุมคณะครู
๒. เสนอรายละเอียดโครงการ เพื่อขอ
อนุมัติงบประมาณ
๓. ดําเนินกิจกรรม
กิจกรรมสามัคคีธรรม
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห
กิจกรรมปญญาธรรม
(การใชเหตุผล การแกปญหา การรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น)
- กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการสภานักเรียน
- กิจกรรม ๕ ส.
- กิจกรรมประชุมสุดสัปดาห
๔. สรุป รายงาน ประเมินผล

เปาหมาย
(ผลผลิต)
๑. นักเรียน รอยละ ๙๐ ไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ระบบการทํางานแบบสภา และ
การปกครองแบบประชาธิปไตย
๒. นักเรียนทุกคนมีความรวมมือ
รวมใจกัน มีความรับผิดชอบ มี
น้ําใจเอื้อเฟอเผื่อแผ มีจิตอาสา
และพัฒนาตนเองอยางเต็มตาม
ศักยภาพ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ต.ค. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๖๐
ต.ค. ๒๕๖๐ –
ก.ย. ๒๕๖๑

ก.ย.๒๕๖๑

งบประมาณ
๕๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม นายพัฒนพงษ ฟูใจ
ของโรงเรียนและไดรับการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
รวมถึงความพอเพียงในระบบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย

ยุทธศาสตรที่ ๖ ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ที่

โครงการกิจกรรม

๒๔ สงเสริมความสัมพันธบาน วัด
โรงเรียน
๑. เสนอโครงการตอผูบริหารเพื่อ
พิจารณาอนุมัติประชุมชี้แจงคณะครู
ใหรบั ทราบโครงการ
๒. ผูอํานวยการโรงเรียน ครู นักเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จดําเนินการกิจกรรม
ตาง ๆ รวมกับชุมชน
๓. การดําเนินการเผยแพรขาวสาร
ประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของ
โรงเรียนแกชุมชนในเขตบริการของ
โรงเรียนและสาธารณะชนทั่วไป
๔. สอบถามความพึงพอใจผูมีสวน
เกี่ยวของ
๕. สรุปผลการดําเนินงาน

เปาหมาย
(ผลผลิต)

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

๑. ผูปกครองนักเรียนรอยละ ๘๐
มีความพึงพอใจตอการบริหาร
จัดการของโรงเรียน
ก.ย. ๒๕๖๐

๒. ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษารอยละ ๗๐ มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการ
พ.ย. ๒๕๖๐ –
จัดการศึกษา
ก.ย. ๒๕๖๑
พ.ย. ๒๕๖๐ –
ก.ย. ๒๕๖๑
ก.ย. ๒๕๖๑
ก.ย. ๒๕๖๑

งบประมาณ
๑,๐๐๐

ผลที่คาดวาจะไดรับ(ผลลัพธ)

ผูรับผิดชอบ/กลุม

คณะครูมีความสัมพันธอันดีกับผูที่มีสวน น.ส.โสภา วงควัง
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
และใหความรวมมือกันเปนอยางดี

